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КІРІСПЕ

Қазақстан тарихында XV–XVIII ғғ. тари-
хи оқиғаларға бай кезеңдердің бірі бо-
лып саналады. Хронологиялық мерзімінің 

ұзақтығын айтпаған күннің өзінде, қазақ халқы өзінің 
«Қазақ» деген атына ие болса, екінші жағынан қазақ 
хандығы құрылып – тарихтың жаңа беті ашылған 
мезгіл. 

Міне осы дәуірден бастап өз алдына халық бо-
лып, қалыптасқан қазақ халқының материалдық 
мәдениеті, жеке тақырып ретінде зерттелуі 
қажетті проблеманың бірі еді. Әрине бұл мәселе 
археологиялық жағынан жеке тақырып болып 
зерттелмегенімен, халқымыздың тарихын зерттеуші 
ғалымдардың еңбектерінде этнографиялық 
жағынан сөз болып келген. Алайда тарихшы В.Ф. 
Шахматовтың, экономист С.Е. Толыбековтың, эт-
нографтар И.В. Захарова мен В.В. Востровтардың 
ғылыми еңбектерінде, ХІХ ғ. екінші жартысына 
дейінгі қазақ халқы тек көшпелі өмірмен айналысқан 
ел еді деген қате пікірлер орын алған. Ал жал-
пы этнографиялық зерттеушілерге шолу жасап 
қарасақ, ХV–ХVІІІ ғғ. қазақ халқының материалдық 
мәдениетінің басты бір саласы болып табылатын, 
жартылай отырықшылық өмірді көрсететін, тұрақты 
мекен жайлар туралы еш бір сөз болмаған. Егер 
біз, бүгінгі қазақ халқын, Қазақстан жерін мекен-
деген ертедегі тайпалардың тікелей жалғасы деп 
білсек,ал олардың жартылай отырықшылықпен 
өмір сүргендігін археологиялық зерттеулерден 
жақсы білеміз. Ендеше олардың жалғасы болып 
отырған бүгінгі қазақхалқында ХV–ХVІІІ ғғ. жарты-
лай отырықшылық өмірмен айналысқан. Олай болса 
жоғарыда айтылған авторлардың пікірі орынсыз қате 
пікірлер екендігін көреміз. Қандай халықтың бол-

масын материалдық мәдениетінің барлық саласын 
жан-жақты қамтып орынды зерттеу олардың өткен 
дәуірдегі өмірінен толық суреттеме алу мүмкін емес. 
Ал олардың өмірінен толық суреттеме ала-алмау, 
сол халықтың қалыптасу жолындағы өзіндік сипат-
тарды дұрыс түсінбеуге әкеліп соғады. Тақырыптың 
екінші бір құндылығы, ол тек қазақ халқының өмір 
тіршілігінің, салт-сана, әдет-ғұрыпының көрсеткіші 
болып қоймай, қазақ халқы ның этникалық құрамын 
зерттеуде де басты орын алады. Сондықтан да, 
біздің алға қойған мақсатымыз, сол бір жеке тақырып 
болып зерттелмеген ХV–ХVІІІ ғғ. халқымыздың 
материалдық мәдениетін археологиялық және 
этнографиялық деректерге сүйене отырып зерт-
теу. Зерттеу жұмысымыздың мазмұны төрт та-
раудан тұрады. Бірінші тарауда қазақ халқының 
материалдық мәдинетінен хабар беретін басты 
деректерге тоқталдық. Олардың өзі негізінен төрт 
бөліктен тұрады: археологиялық зерттеу жұмыстары, 
араб, парсы, түрік тіліндегі жазба деректердің ау-
дармалары, ХVІ–ХVІІІ ғғ. қазақ жерінде болған орыс 
ғалымдары мен саяхатшылардың қазақ халқының 
өмірі жайлы жазған тарихи-әдеби шығармалары 
және қазақ халқының ауыз әдебиеті. Деректердің 
ішінде, біз халқымыздың ХV–ХVІІІ ғғ. материалдық 
мәдениетін зерттеуде археологиялық материалдар-
ды көбірек пайдаландық. Көне дәуірлердің  дерек-
терін пайдаланғанда, тек ХV–ХVІІІ ғғ. халқымыз дың 
тұрақты мекен жайларынан өзіміз жинастырған мате-
риалдарды ғана пайдаланып қоймай, Қазақстан же-
рін мекендеген ертедегі тайпалардың тұрақты мекен 
жайларымен обаларына жүргізілген жұмыстардың 
нәтижелеріне де көңіл бөліп отырдық, оларды 
өзіміздің қазба жұмысымыздан алған материалдар-

мен салыстыра отырып зерттедік. Екінші басты бір 
тақырып араб, парсы,түрік тіліндегі жазба дерек-
тер. Бұның құндылығы оны жазған авторлардың, 
сол дәуірлерде өмір сүруі, олар өздерінің көрген-
дерін жазып қалдырды. Сондықтанда олардың 
қазақ халқының өмірі туралы жазғанмағлұматтары 
шындыққа жақын. Мәселен, Мұхамед Хайдар Қасым 
ханың қыстауға қарай көшкендігін, қыс қамын ой-
ластыру керек деген хабары және Рузбиханның 
қазақтардың Сырдария бойындағы қыстақтары 
үш жүз фарсақтан асады деп хабарлауларының 
өзінен-ақ, ол кездегі қазақ қауымының жартылай 
отырықшылықпен айналысқандығын көреміз. Рузби-
хан хабарларында қазақ халқының қолөнер кәсібі мен 
де шұғылданғандығын байқауға болды. Дегенмен де 
жазба деректерді бір жақты қарамай, оларды басқа 
деректермен салыстыра отырып пайдаландық.

Халқымыздың ХVІ–ХVІІІ ғғ. материалдық 
мәдениеті жайлы мағлұматтарды, Батыс Еуро-
па ғалымдары Иовий, Дженикинсон, Герберштейн 
еңбектерінен де кездестіреміз. Әсіресе, қазақ жерін 
аралап олармен дәмдес-тұздас болған, олардың 
өмір тіршілігінен алуан түрлі мәліметтер қалдырған 
орыстың көрнекті ғалымдары П.С. Палластың, 
И.Г.  Георгидің, И.П. Фальктың, Н.П. Рычковтың, 
И.Г. Андреевтың, А.И. Левшиннің т.б.көптеген орыс 
саяхатшыларымен шенеуніктерінің еңбектері аса 
құнды деректер екендігі тарауда баяндалады. Олар-
дан қалған мағлұматтардың құндылығы сонда, ол 
Қазақстаның барлық облыстарын қамтиды. 

Халқымыздың материалдық мәдениетін 
зерттеудебасты бір дерек ретінде біздің алғаш 
пайдаланғанымыз – қазақ халқының ауыз әдебиеті. 
Ұрпақтан ұрпаққа ауызша беріліп,осы уақытқа дейін 

өзінің мәнін жоймай келе жатқан халықтың осы бір 
асыл мұрасы (мақал-мәтелдер, жұмбақ, ертегілер, 
жаңылтпаштар, батырлар жыры т.б.) қай уақытта 
пайда бола бастағандығын дәл айту қиын. Бірақта 
оның қай саласын алып қарасаңызда, оның халық -
тың күнделікті өмір тіршілігі, әдет-ғұрпы, салт-санасы 
т.б. айтылып отырған. Алайда ауыз әдебиетіндегі бір 
өзгешелік жаңа жағдайға, жаңа өзгерістерге байла-
нысты, жаңа туындылармен жаңарып байып отыра-
ды. Сондықтанда, олардажаңа дәуірге байланысты 
жаңа терминдер пайда болады. Мәселен, «Батыр-
лар жырындағы» халықтың материалдық мәдениетін 
көрсететін заттық атауларға, діни сенімдерге, әдет-
ғұрып, салт-санаға қарағанда олардың алуан түрлігін 
байқаймыз. Мұның өзі ауыз әдебиеті, әсіресе батыр-
лар жырын пайдаланғанда оның ұжымдасып жатқан 
қат-қабатындағы әр дәуірдің үлгілерін ажырата оты-
рып пайдалануды қажет етеді. Бұл жағынан алып 
қарағанда, ауыз әдебиетінің әр дәуірді қамтитын көп 
қабаттылығы, археологиялық деректермен бірдей. 
Олай болса ауыз әдебиеті қазақ халқының тек ру-
хани ғана байлығы болып қоймай, ол халқымыздың 
өткен дәуірлеріндегі материалдық мәдениетін зерт-
теуде айтарлықтай мағлұматтар береді. Келтірілген 
деректер халқымыздың материалдық мәдениетін 
зерттеуде өте құнды материалдар береді. Өйткені 
егер археологиялық деректер тікелей тұрақты ме-
кен жайларынан хабар берсе, ал жазба деректер 
әдет ғұрып, салт-сана, өмір тіршілігінен мағлұмат 
береді. Сондықтан да XV–XVIII ғғ. халқымыздың 
материалдық мәдениетінен толық суреттеме алу 
үшін ол деректерді бір-бірімен салыстыра зерт-
теу нәтижелі болды. Еңбектің екінші тарауы, XV–
XVIII ғғ. Қазақ хандығының саяси-экономикалық 
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жағдайына арналған. Бұл мәселе Қазақстанның 
Қазан төңкерісіне дейінгі тарихын зерттеуші Е.Б. 
Бекмаханов, Н.Г. Апполова, В.Я. Басин, А. Са-
бырханов т.б. ғалымдарымыздың еңбектерінде 
біршама жақсы зерттелген. Біз оларға тоқталып 
жатпаймыз, тек тақырыбымызға байланысты соңғы 
кезеңдегі жарық көрген араб, парсы, түрік тіліндегі 
аудармалардағы ХV–ХVІІІ ғғ. Қазақ хандығы жай-
лы жазылған жазба деректерге сүйене отырып, 
кейбір басты мәселелердің төңірегінде сөз етуге 
тырыстық. Біріншіден, ХV ғ. 60 жылдарында пайда 
болған қазақ хандығының жаулап алу саясатында 
емес, керісінше жергілікті экономикалық, этникалық 
негізінде құрылғандығы, ондағы халықтың алғашқы 
кезде «қазақ-өзбек», «өзбек-қазақ» деп аталуының 
өзі, қазақ пен өзбек халқының ата-тегінің бір екендігін 
көрсетеді. Екіншіден, тарихи жазба деректердегі қа зақ 
хандығының бастапқы орын тепкен жері «Қозыбасы», 
«Шу» деп табылып жүрсе, ол Оңтүстік Қазақстанның 
солтүстік-шығыс жағы екендігі, археологиялық зерт-
теу жұмыстарының қорытындыларына қарағанда 
шындығында дұрыс екендігі дәлелдене түсуде. 
Үшіншіден, ХVІ ғ. екінші жартысынан бастап қазақ 
хандығының күшейе бастауы, олардың Оңтүстік 
Қазақстан жеріндегі қолөнер кәсібімен егіншіліктің 
орталықтары болып табылған Түркістан, Сауран, 
Отырар, Сығанақ, Созақ, Сайрам сияқты қалаларды 
және олардың аймағындағы қыстақ, кенттерді 
өздерініңқол астына қаратуыжәне ол үшін қазақ 
ханы Шайбани және олардың ұрпақтарының үздік-

сіз ұрыстары, төртіншіден, қазақ хандығының 
өзімен көршілес жатқан Орта Азия хандықтарымен 
және орыс елімен жүргізген экономикалық сау-
да қарым-қатынастары. Тіпті кейбір деректерге 
қарағанда, сауда-саттық  соғыс кезінде де жүргізіле 
берген. Сонымен қатар кітапта Қазақ хандығының 
өз тәуелсіздігін сақтап қалу жолында шет ел 
басқыншыларына қарсы жүргізген күрестері және 
олардың орыс патшалығының қоластынакіру үшін 
жүргізген келісімдері туралы да аз-маз тоқталдық.

Бұл еңбекте негізінен ХV–ХVІІІ ғғ. қазақ халқының 
тұрақты мекен жайлары туралы сөз болады (1,2 сур.). 
Оған 1969 жылдан бастап автордың басқаруымен 
Оңтүстік және Орталық Қазақстан жерлерінен 
табылған ХV–ХVІІІ ғғ. қазақ халқының тұрақты ме-
кен жайларына жүргізілген археологиялық қазба 
жұмыстардың материалдары енгізілген.

Табылған тұрақты мекен жайлардың орындары, 
археологиялық жағынан алып қарағанда қыстау, 
қыстақ (мәлі), кент (қала), уақытылы (мезгілді) 
қорғандар болып, төрт түрлі топқа бөлініп берілді.
Тұрақты қоныстардың сыртқы көріністерінің әртүрлі 
болуыныңөзі сол мезгілдердегі қазақ халқының да 
әр түрлі болғандығына айғақ. Екіншіден, тұрақты 
қоныстарының сыртқы көрінісі мен құрылыс мате-
риалдары, олардың салынған (орналасқан) жерінің 
географиялық жағдайына байланысты әрқалай 
болған. Егер ірі өзен бойларындағы (Шу, Сырдария, 
Арыс т.б.) қыстаулардың орыны (жар үйлер) екі үш 
бөлмелі, қазаншұңқыр болып кездессе, ал таулы 

жерлердегі қыстаулардың орындары жер үстінен 
тастан салынған үйлердің қалдығы. Ал қыстақтар 
мен кенттердің сыртқы құрылысы әртүрлі пішіндегі 
төбешіктер болып келсе, уақытылы қорғандар орта-
сы ойыс болып құлаған дуалды жал болып жатады. 
Тұрақты қоныстардағы бір көңіл бөлінген мәселе, 
қыстау мен қыстақтың, қыстақ пен кенттің арасындағы 
айырмашылықтарды ашып көрсетуге тырыстық. 
Тұрақты қоныстардың ішінде уақытылы қорғандар 
әсіресе Орталық Қазақстанда жиі кездесуіне 
қарағанда жаз айларында пайдаланғандығын 
көрсетсе, екіншіден олардың жаугершілік жағдайға 
байланысты салынғандығы байқалады. Негізінен 
алып қарағанда, еңбекте қарастырылып отырған 
ХVІІІ–ХХ ғғ. халқымыздың тұрақты мекен жайла-
ры В.Ф. Шахматовтың, С.Е. Толыбековтың, И.В. 
Захарованың, В.В. Востровтың қазақ халқын ХІХ 
ғ. екінші жартысына дейін тек көшпелі өмірмен 
айналысқан ел деген бір жақты пікірлерінің мүлде 
дұрыс емес, қате пікірлер екендігін дәлелдейді. 
Көптеген зерттеушілердің көрсетуі бойынша тек 
бірыңғай көшпелі өмірмен айналысатын халықтың 
болмайтындығын білсек, ал мына табылып отырған 
қазақтың тұрақты мекен жайлары қазақ халқының 
жартылай отырықшылықпен айналысқандығына 
дәлел. 

Сонымен бірге еңбекте халқымыздың аталған 
кезеңге қатысты материалдық-мәдениеті тура-
лы барша деректерді жинақтап, археологиялық 
қазба жұмыстардан алынған материалдарды жаз-
ба деректердегі мағлұматтармен салыстыра оты-

рып талдадық. Онда тұрақты үй құрылысы, оның 
құрылыс материалдары, салыну жүйесі, үй іші, 
отбасы, ошақтардың салыну тәсілдері сөз бола-
ды. Одан бөлек тұрақты қоныстардан табылған 
құмыралардың үлгілері, ХІХ–ХХ ғ. ағаш ыдыстардың 
үлгілерімен ұқсастығы салыстырыла отырып, 
олардың тұрмыстағы орны қарастырылған. Со-
нымен қатар құмыралардың сыртындағы үлгі-
өрнектерге, таңбаларға да көңіл бөлінген. Соңғы 
бөлімдерде қазба жұмыстар кезінде табылған 
құрал саймандар, қару-жарақ, киім-кешек, әшекей 
бұйымдар қарастырылған. Жұмысымызды жа-
зуда, этнограф ғалымдардың зерттеулерін пай-
далана отырып, Алматы, Жамбыл, Шымкент 
қалаларының мұражайларында бұрыннан сақталып 
келе жатқан, «ескінің көзі жаңаның жұрнағы» бо-
лып табылатын халқымыздың тұтынузаттары 
мен әшекей бұйымдарын археологиялық қазба 
жұмыстары кезінде табылған материалдармен са-
лыстыра зерттеу негізінде жазылды. Сонымен қа тар, 
археологиялық барлау кезінде, қазба жұмыс тары 
жүргізілген жерлерге жақын ауылдардағы жасы 60 
пен 80-нің арасындағы отыздан астам қариялармен 
әңгімелестік. Әңгіменің негізі желісі, олардың ата-
бабаларының мекен жайлары қандай жерлер 
болғандығын, шаруашылықтың қандай түрімен 
айналысқандығы және таңбалар туралы болып 
отырды. Бұрынан келе жатқан аңыз әңгімелерді де 
жинастырып оларға тарихи жағынан талдау жасай 
отырып, жұмысымызға қосымша дерек еттік.
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Халқымыздың ХV–ХVІІІ ғғ. материалдық 
мәдениетінің зерттелуі, жерімізде 
жүргізіліп жатқан археологиялық зерттеу 

жұмыстарына да тікелей байланысты.
Қазақстандағы археологиялық жұмыстар 

негізінен екі бағытта жүргізілуде. Біріншіден, б.з.д. 
тас дәуірінен б.з.VІ–ХІІІ ғғ. арасындағы обалар 
зерттеліп жүрсе, екіншіден біздің заманымыздың VІ–
ХҮІІІғғ. арасындағыотырықшы, жер жыртып, астық 
өсірукәсібімен айналысқан тайпалардағы тұрақты 
қоныстар зерттелуде. Хронологиялық жағынан 
алып қарағанда бұлортағасырлардың ертедегі 
кезі(VІ–ХІІғғ.)мен соңғы мерзімі (ХІІ–ХVІІІғғ.).Осы екі 
бағыттың біріншісі біршама толық зерттелсе, екінші 
бағыттың соңғы мерзімі (ХІІ–ХVІІІғғ.) Қазақстан архе-
ологиясында соңғы кездеғана зерттеле бастады. Ал 
ХV–ХVІІІғғ. қазақ халқының материалдық мәдениеті 
археологиялық жағынан осы уақытқа дейін сөз болып 
көрмеген. Сондықтан да, халқымыздың материалдық 
мәдинетін зерттеуде археологиялық деректердің 
басты бір орын алатындығын қарастырмақпыз. 
Қазақстан археологтарының ішінде, ертедегі 
тайпалардыңтұрақты мекен жайларының тарихын 
зерттеуде А.Х.Марғұланның еңбектерін ерекше 
атап өтуге болады. Ғалым өзінің«Из истории го-
родов и строительного искусства древнего Казах-
стана», «Ерте дәуірлердің архитектурасы» атты 
еңбектерінде, сонау қола дәуірінен бастапХVІІІғ. 
қазақ даласында өмір сүрген тайпалардың тұрақты 
жайларының салыну тәсілдеріне, олардың құрылыс 
материалдарына, салынған жерінің географиялық 
жағдайына тоқталған(Маргулан, 1950; 1959, 9–84 
бб.).

Көне ескерткіштерді зерттеуде ғалымның, 
ғылымға қосқан үлкен үлесі, ол Оңтүстік Қазақстан 
жеріндегі отырықшылықты айтпаған күннің өзінде, 
Орталық Қазақстандада жартылай отырықшылықтың 
болғандығын ашуы. Бірақ Ә.Х.МарғұланХV–
ХVІІІғғ. қазақхалқының тұрақты мекен жайла-
ры туралыашып еш нәрсе айтпаған. Оңтүстік 
Қазақстандағы тұрақты мекен жайларды зерттеу-
де А.Н.Бернштам,Е.И.Агеева, Г.И.Пацевичтердің 
де еңбектері біршама құнды болып табыла-
ды. Ғалымдар өздерініңеңбектерінде қыстақ, 
кенттердіңтопографиясын зерттей келіп, оларды 
сырттан (жаулап алуға)келген тайпалардың әрекетіне 
қарсы салынған деген пікірлердің теріс екендігін, 
ал қоныстардың ертеден келе жатқан жергілікті 
тайпалар жартылай отырықшылықпен айналысу 
нәтижесінде пайда болғандығын,олардан біртіндеп 
ірі қалалардың өскендігін көрсетеді(Бернштам, 
1949, 98 б.).Қазақстан көне дәуірлерін зерттеуші 
ғалымдардың пікірлеріне қарағанда, ертедегі 

тайпалардың егін егу, мал өсіру сияқты 
шаруашылықтыңекі түрімен де айналысқан (Тол-
стов, 1948, 258 б.;Григорьев, 1948, 57 б.; Маргулан, 
1950,4 б.). Бұл пікірлер,ертеде өмір сүрген тайпалар 
туралы айтылғанымен, шаруашылықтың ол екі са-
ласы ғасырлар бойы айтарлықтай өзгеріске түспей, 
өзінің сол бұрынғы қалпыменсоңғы кезге дейін қатар 
өмірсүргенін көруге болады. Мәселен, ХVІІ–ХІХғғ. 
қазақ халқының қыстауларымен, қыстақтарының 
орны үйсін(Акишев, 1969),қаңлы(Берншам, 1950, 
90–98 бб.), оғыз(Толстов, 1947; 1948, 247,270 бб.) 
тайпаларының тұрақты қоныстарыныңне үстіне 
салынуы,не олардың жанынан табылуының өзі-
ақ өмір сүругеқажетті жерлерінің сонау ертедегі 
көшпелілердің (б.з.д. VІІ–ІV ғғ.) кезінде-ақ бөлініп 
қойғандығын байқау қиын емес(Акишев, 1972, 32–33 
бб.).

Отырар экспедициясы 1969-1970 жж. Оңтүстік 
Қазақстандағылыми барлау жұмысын жүргізіп, 
Қазақстан археологиясында белгісіз болып кел-
ген, 80-нен астам қалалар мен қыстақтардың ор-
нын тапты. Олардың көпшілігіХV–ХVІІІғғ. Қазақ 
хандығыныңкезінде тіршіліктің болғандығын 
дәлелдеді(Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1969, 
5–43 бб.). Сөйтіп, екі жыл бойы жүргізілген 
археологиялық барлау жұмысының нәтижесі «Древ-
ний Отрар» атты кітап болып шықты. Бұл жұмыстың 
қорытындысы Қазақ ССР Ғалым Академиясының 
президиум мәжілісінде қаралып, қазақ халқының 
тарихындағыорта ғасырларға жататын қыстақ, 
кенттерді зерттеудің тарихи маңызы зор екендігісөз 
болып, оның ғылыми жағынанзерттеу қажет деп та-
былды. Міне мұның өзі, ХV–ХVІІІғғ. қазақ тарихын 
зерттеудің маңызы өте зор екендігін көрсеттті.

Оңтүстік Қазақстан кешенді археологиялық 
экспедициясы (ОҚКАЭ) 1971ж. бастап орта 
ғасырларға жататын қалаларға зерттеу жұмысын 
жүргізуде. Экспедицияның бастапқы жұмысы Оты-
рар қаласынан басталған еді. Зерттеу жұмысының 
алғашқы қорытындысында, Оңтүстік Қазақстандағы 
қала тұрғындардың осы уақытқа дейін белгісіз болып 
келген қалалық тұрмысынан, мәдениетінен, басқа 
қалалармен жасаған экономикалық байланыстары-
нан көптеген құнды материалдар берді. Сонымен 
қатар, ОҚКАЭ құрамындағы палеоэтнографиялық 
отрядавтордың басқаруымен 1969–1970ж.ж ішінде 
Отырар аймағынажәне Сырдарияның орталық 
ағысына зерттеу жұмыс жүргізіп, ХV–ХVІІІғ.ғ қазақ 
халқының көптеген қыстық кенттердің орынын 
тапты(Жолдасбаев, 1969–1970, 1972)

Сырдария бойындағы қазақтардың тұрақты 
қоныстарының, үш жүз фарсақтан (бір фар-
сах–7–8 шақырымға тең) асатындығын Рузбихан-

да хабарлағанын жоғарыда атап өттік. Оның ха-
барына қарағанда тұрақты қоныстардың бір шеті 
Қарақұмда жатса, екінші шеті Түркістан аймағындағы 
ірі қалалар мен араласа орналасқандығын 
хабарлайды(Ибрагимов, 1960, 145 б.). Алайда 
Рузбихан деректерінде аудармашылар тұрақты 
қоныстардыбірде «қыстақ» деп аударса, бірде 
қыстаулар деп аударған. Рузбихан деректеріндегі 
және де ескертетін бір жағдай, ондағы тари-
хи тұрғындарды бірде «қазақ» десе, енді бірде 
«өзбек» деп атаған(Пищулина, 1969, 13–14 бб.). 
Бұдан ХV–ХVІІІғғ. отырықшылықпен айналысқан 
өзбек пен қазақхалқының арасында материалдық 
мәдениеті жағынан айтарлықтай айырмашылықтар 
болмағандығын көреміз.Қазақ халқының ХV–ХVІІІғғ. 
саяси-экономикалық тарихын зерттеушілерде, осын-
дай пікірлерді тұжырымдайды(Султанов,1971, 5 б.). 
Ал бұл кезде кімді қазақ, кімді өзбек деп айтудың өзі 
қиын кез еді. Бұл мәселе бүгінгі күнге дейін, өзінің 
дұрыс шешімін таппай отыр. Дегенмен,Сырдария 
бойындағы қалалардың аймағындағы қыстақтарда 
қазақтардың тұрғандығына ешбір күмән жоқ. Оған 
тағы бір дәлел 1695жылы Түркістан қаласында 
болып қайтқан Ф.Скибин мен М.Трошиндер де 
өздерінің патша өкіметінің әкімдерінің алдын-
да берген жауаптарында «Түркістан және оның 
аймағындағы қалаларда қазақтарда тұрады» (Ма-
териалы по истории Узбекской..., 1933, 267–269 
бб.) деп хабарлаған еді. Хорезм экспедициясының 
құрамындағы жүргізілген этнографиялық зерттеу-
лер нәтижесінде Сырдария мен Амудария төменгі 
ағысы мен Арал теңізі аймағынанХV–ХVІІІ ғғ. жа-
татын қазақ халқының тұрақты мекен жайларының 
орны табылған (Шалекенов, 1966, 89–91 бб.). 
Табылған тұрақты қоныстардың құрылыс матери-
алдары мен салыну жобаларына қарағанда, Сыр-
дария орталық ағысындағы өзіміз тауып отырған 
тұрақты қоныс жайлардың құрылыс жүйелерімен 
салынуы жобаларынан ешбір айырмашылық жоқ 
екендігін көрсетеді. Мұның өзі көрсетіліп отырған 
аймақтарда өмір сүрген қазақ халқының жер жыр-
тып, егін егіп, тұрақты жай салып отырықшылықпен 
айналысқандығына айғақ. Ендеше бұл жерлерде, ке-
лешекте жүргізілетін археологиялық зерттеулер ХV–
ХVІІІғғ. қазақ халқының тұрақты жайларын тауып, 
олар туралы беретін өзінің ғылымипікірлерін күтуде.

Археологиялық зерттеу жұмыстар Оңтүстік 
Қазақстанның әйгілі Тараз,(Сингирова, 1972, 
201-203,206 бб.),Созақ(Ерзакович, 1966, 66–69 
бб.)қалаларындада жүргізілген. Зерттеушілер 
өздерінің пікірлерінде, бұл қалаларда өмір өзегінің 
ХІХғ. дейін болғандығын дәлелдейді. Әсіресе, 

Қаратаудың солтүстігімен Талас, Шу өзендерінің 
аңғарындағы отырықшылықты көрсететін 
қалаларға(Құмкент,Саудакент, Аспара, Шолаққорған, 
Ақсүмбе) жүргізілген археологиялық зерттеу 
жұмыстардың қорытындысы (Ерзакович, 1966, 4–14 
бб.), ондағы отырықшылықпен айналысқан халықтың 
ХV–ХVІІІғғ. Қазақ хандығымен тікелей байланы-
сты болғанын дәлелдеп отыр. Мәселен, табылған 
ыдыстардың түбіне салынған таңбаларға қарап, 
зерттеушілер ол таңбалардыңқазақ шеберлерінің 
қолынан шыққандығын, не сол ыдыстарды жасап 
шығарған құмыра жасайтын шеберханалардыңқазақ 
феодалдарының қарамағына жатқандығын 
болжайды(Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1972, 200 
бб.).

Палеоэтнографиялық топавтордың 
басшылығымен 1971ж. бастап Қаратаудың 
солтүстігінде Күлтөбе, Ран қалаларында қазба 
жұмысын жүргізуде. Алынған қыш ыдыстардың 
үлгілеріне қарасақ, ХІХ–ХХғғ. қазақ халқының ағаштан 
жасаған ыдыстарынан ешбір айырмашылығының 
жоқтығын байқаймыз. Мәселен, ағаш шөмішпен 
және ағаш тостағаның пішінін беретін қыштан 
жасалған ыдыстар көп кездеседі. Олардың жасалуы 
қарапайым, сырланбаған. Ал сырланған ыдыстардың 
анатологиясын Сырдария және Қаратаудың 
солтүстігіндегі басқа қалалардан табылған 
ыдыстарға дәл келетіндігін байқаймыз(Акишев, Бай-
паков, Ерзакович, 1966, 80–81 бб.).

Күлтөбе қаласын жазба деректерден де 
кездестіреміз. Мәселен, Созақ және Сауран 
қаласының арасында Суындық асуының ауызын-
да, Созақтан онша қашық емес жерде өте мықты 
салынған «Иилан-қараул» (Жыланқарауыл – Ж.С.) 
бекінісін Ибадаллах сұлтаның талан-таражға салып, 
бекіністі мүлде бүлдіріп кеткендігі жайлы хабар бар 
(Материалы по истории казахских..., 1969, 293 бб.). 
Бекіністің орналасқан жеріне қарасақ, дерек тура 
келеді, өйткені бұл маңда Созақ қаласына ондай 
жақын орналасқан бекініс жоқ. Ран қаласы Күлтөбе 
қаласының батыс жағында 20 шақырым жерде 
таудыңішіне салынған. Екі қалада таудың етегінен 
алынған жалпақ тастармен салынған,екеуінің 
құрылыс жүйесі бірдей және тарихи тұрғындардың 
тұтыну заттарыныңқалдықтарыда ұқсас.

Ран қаласынан табылған күміс теңгелерден, 
қала тұрғындарының ХV–ХVІІ ғғ.(теңгелерді 
хронологиялық жағын оқыған көне дәуірлер 
теңгелерінің маманы тарих ғылымының канди-
даты Р.З. Бурнашева)өмір сүргендігінен білсек, 
екіншіден олардың ірі қалалар мен сауда жұмысына 
араласқандығын көреміз.Мыстан жасалған 
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ақшалардың қалдықтары Күлтөбе, Жалғызтам, 
Шығырлы(Бурнашева, 1973, 85 бб.) қоныстарынанда 
кездеседі.

Жалпы, Қазақстандағы археологиялық 
жұмыстардан табылып жүргентеңгелер және 
Түркістан, Отырар сияқты қалалардан теңге 
қоймаларының ашылуы(Бурнашева, 1969, 58–
68 бб.; 1974, 158–173 бб.) ХV–ХVІІІғғ. Қазақ 
хандығының ақша шығарғандығын көрсетсе, екінші 
жағынан олардың Орта Азия хандықтары мен 
экономикалық жағынан тікелей қарым-қатынаста 
болғандығына дәлел. Сондықтан да, Қазақстанда 
ақша жүйесінің бұданбылайғы жемісті зерттелуі,ХV–
ХVІІІғғ. қазақ халқының тұрмыстық сауда 
жұмысының кең түрдежүре бастағандығынкөрсетеді. 
Саудажұмыстарының Оңтүстік Қазақстандағы 
қалаларда ХV–ХVІІІ ғғ. кең түрде жүргізілгендігін жаз-
ба деректерде хабарлайды (Ибрагимов, 1960, 156–
157 бб.; Пищулина, 1969, 27-28 бб.).Олартуралы біз 
төменде кеңірек тоқталамыз. 

Халқымыздың материалдық мәдениетін сөз ет-
кенде, біз тек Оңтүстік Қазақстан жеріндегі әйгілі 
қалаларға және қыстақ, кенттерге жүргізілген 
жұмыстармен ғана қанағаттанып қоймай, Қазақстан 
территориясындағы басқа зерттеулер жүргізіліп 
жатқан, көне дәуірлерге зер салдық.Өйткені, қазақ 
халқы бір ғасырдың ішінде пайдаболған халық 
емес, оның ата-тегі, қазақ жерінде өте ерте кез-
денбастап пайда болған андрон, сақ,үйсін,қаңлы, 
түрік, қыпшақ тайпаларында. Олай болса оның 
материалдық мәдениетінің бастапқы кезі солар-
да жақындығынескермей тек, ХV–ХVІІІғғ. қазақ 
халқының материалдық мәдениетін жеке өз алдына 
бөліп қарау жемісті нәтиже бермеген болар еді.

Археологиялық зерттеулерге қарағанда, андрон 
тайпаларының қыштан жасалғаныдыстарының 
сыртындағы үлгі-өрнектер, әсіресе қошқар 
мүйізтектес өрнектер(Маргулан, Акишев и 
др....1966,62 б.)бүгінгі қазақ халқыныңтүскиіз, 
текемет, сырмақ, кілем сияқты заттардағы үлгі 
өрнектермен ұқсастығын көрсетсе, екіншіден 
олардың жерден қазып жасаған үй құрылыстары 
да қазақтардың жер үйлермен бірдей(Оразбаев, 
1970, 142–145 бб.; Акишев, 1974, 69б.). Ал сақ 
тайпаларының кезіндегі тұрмысқа қажеттікейбір 
заттардың ХV–ХІХғғ. қазақ халқының тұрмыста 
пайдаланған тұтыну бұйымдарынан ешбір өзгешелік 
жоқ. Мәселен, Есік ауылының түбінен табылған ал-
тын киімді адамның жанына қойылған ағаш астаулар 
мен ағаш шөміштіңкөрінісі қазақ халқының ағаш ыды-
стармен бірдейболса, қыш ыдыстардың пішіндері 
ағаш тостағандар мен ірі қара малдың қарынынан 
жасаған дүңгіршектердің пішіндерінеұқсас. Сол 

сияқты одан кейінгі түрік, қыпшақ дәуірлеріне жата-
тын молалардыңзерттелуі олардан табылып жүрген 
заттық ескерткіштер, ер-тұрманға қажетті заттар, 
сәндікәшекей бұйымдар, баскиімдер, қару-жарақ, 
құрал-саймандар, халқымыздың соңғы кезге дейін 
тұрмыста пайдаланып жүрген заттарынан ешбір 
айырмашылығы жоқ. Мұндай ұқсастықтарды жай 
ғана үрдіс деп қарамай,олардың арасындағы ерте-
ден үзілмей келе жатқан этникалық байланыстың 
әсерінен деп ұғыну орынды болардеп ойлаймыз. 
Сондықтан да, жеріміздегі археологиялық зерт-
теулер ХV–ХVІІІғғ. қазақ халқының материалдық 
мәдениетін зерттеуде басты дерек болатындығын 
ескере отырып, тақырыпты жан-жақты зерттеу-
де оған басымырақ көңіл бөлеміз.Халқымыздың 
ХV–ХVІІІғғ. материалдық мәдениетін зертте-
уде негізгі деректер араб, парсы, түрік, тәжік 
тілдерінде жазылғаны тарихшыларға белгілі.
Олар В.В. Вельяминов-Зерновтың(Вельяминов-
Зернов, 1864), Ш.Уәлихановтың (Уәлиханов, 1961, 
32 б.) С.Д.Асфендияровтың(Асфендияров, 1935)
аударғанүзінділеріментаныс. Дегенмен олардың өзі 
біріншіден халқымыздың тарихын зерттеудегі өскелең 
талапқа жауап беруде қанағаттандырарлықсыз 
болып отырса, екіншіден, оларды табудың өзі де 
қиынға айналған. Соңғы кездегіқуанарлық жай 
осы араб, парсы, түрік, тәжік тіліндегі шығармалар 
толық болмаса да аударып, зерттеулерге де, өз 
халқыныңертедегі тарихын сүйіп оқитын оқырман 
қауымға да мүмкіндік туа бастаған(Ибрагимов, 
1960, 141 б.; 1959, 75–78 бб.; 1959, 190–207 бб.; 
1960, 156–159 бб.; 1958, 85–102 бб.; Волин, 1960, 
72–92 бб.; Пищулина,1969, 5–49 бб.; Султанов, 
1970.).Аударылған деректердің жалпы мағынасына 
зер салыңыз, ХV–ХVІІІғғ. хандар арасындағы ұрыс-
талас, дау-жанжал, хандардың тұқым ұрпағы ту-
ралы шытырман ту-талақай берекесіз «дүниенің» 
арасында қаласыз. Дегенмен зерттеуші өзінің 
іздеген мақсатынасай бұл шығармалардан негіз 
таба алады. Еске алатын бір жай, деректердің екі 
жақтылығы, біріншіден зерттеушілерге құндылығы, 
шығармаларды жазған авторлардың сол кездеөмір 
сүруі, олардың өз кездері мен көргенін жазуы, 
мәселенРузбиханның қазақтардың арба үстіне 
жасаған киіз үйлерін көргенде таңдануы (Ибраги-
мов, 1959, 154 б.), екіншіден авторлар тарапынан өз 
хандарын жер көкке сыйғызбай мадақтау, өздерінен 
жеңілген халықтынашар етіп көрсету сияқты асыра 
сілтеу жағы көп болады. Сондықтан бұл деректерді 
ұқыптап пайдалану қажет. Жоғарыда атап өткен Руз-
бихан сияқты авторлардың, қазақ халқының өмірі ту-
ралы айтуы, біздің сөз еткелі отырған тақырыбымызға 
өз кезіндегі таптырмайтын материал.

Мәселен, ол өзінің «Михман-наме Бұхара» атты 
шығармасында «Қазақхандары, түйе, ат қосқан ар-
балармен көшеді, көшкен кезде, арбалар бір-бірінің 
артынан жүреді, арбалардың көптігі сонша, олар 
тоқтағанда жүздеген метрге дейін созылады...арба-
лар түрлі-түсті сырмен сырланған ағаштан жасалған, 
үйлердің үстінде түрлі-түсті бояулармен боялған түрлі 
үлгі өрнектермен әшекейленген киізбен жабылған.... 
кедей қазақтардың үйлері де әшекейленген, 
олардікікішілеу, ондай үйлерді бір түйемен де тартуға 
болады. Мұндай үйлерді (арбаларды) хан әскерлері 
қолға өте көп түсірді (Рузбихан бұлжердеШейбани 
ханның 1509 жылы қазақ хандығына жасаған шабу-
ылы туралы айтып отыр). Мен бұрын мұндай арба 
үстіне жасаған киіз үйлерді көрмеген едім, бұлменің 
Яссин (Түркістан) қаласының аймағынан бірінші рет 
көруім. Бұл үйлердің жасалуының өзі бір тамаша, 
кейбір үйлердің алды-артында терезе бар... (Ибраги-
мов, 1960, 154 б.) деп таңданады.

Арба үстінде жасалған киіз үй тура-
лы хабарды, екінші бір автор Сейфидинде 
кездестіреміз(Султанов,1970). Сол сияқты арба 
үстінежасаған киіз үй туралы,Рузбиханның жазғандай 
сипаттауымен ХІІІ–ХІV ғғ. Қазақстанжеріндеде 
болғанГ.Рубрук пенП.Карпини да жазған. Мәселен, 
Рубрук, Рузбихан сияқты суреттей жаза келіп,... 
олар киізбен жабушы еді десе, киіздің алыстан 
аппақ болып жарқырап көрінуі үшін киізге түрлі 
ағартатын заттарды жазушы еді, ал кейбір үйлердің 
үлкендігі соншалықты, ондай үйлерді тарту үшін 22 
өгіз қосады, оның 11 бір қатарда, ал екінші қатарда 
11 тұрады (Путешествия в восточные страны. Пла-
но Карпини и Гильома Рубрука, 1957, 91–92 бб.). 
Ал Карпини, Рузбихан кіші арбаларды бір түйе 
тартады десе, бұл кіші арбаларды бір яболмаса 
арбаның үлкен кішілігінеқарай, бірнеше өгіздер 
тартады(Путешествия в восточные страны,Плано 
Карпини и Гильома Рубрука, 1957, 28б.)

Арба туралы деректі қазақтың батырлар жырынан 
дакездестіреміз, мәселен «Қыз жібек» жырындағы 
Жібектіңкүймесінің суреттемесі, келтіріп отырған 
авторларымыздың суреттемесіне сай келетінін 
байқаймыз.

Қажетті арба, үйдің қаңқасы, ер-тұрман, үйге 
қажетті сандық (абдыра, кебеже, адалбақан, ыдыс-
аяқтар, шөміш, қасық, астау, тегене, өрмек тағы 
басқа заттарды жасау әрбір адамның қолынан 
келе беретін іс емес, сондықтан да сол кездегі 
қазақ халқыныңарасында қолынан іс келетін ағаш 
шеберлерінің болғандығына еш бір күмән болмас 
дейміз. Бұл жерде еске алатын бір жағдай арбаның 
жойылуы туралы, жеке зерттеулер болмағандықтан 
әзірше ешбірқұнды пікірлер жоқ. ТекВ.В. Бартольд 

өзінің  арба туралы мақаласында(Бартольд,т. ІV,406–
408 бб.), қазақ халқының арасында арбаның жойы-
луына ХVІ–ХVІІ ғғ. экономикалық құлдыраушылық, 
Орта Азия мен қазақ хандықтарының арасындағы 
соғыстардың салдарынан болған деп 
тұжырымдайды.Алайда арба туралы келтірілген 
деректерге қарағандабұл кез (Рузбихан ХV –Сей-
фи ХVІ ғ.) қазақхалқыныңарасында арбаның жоғала 
бастаған кезі емес қайта,оны жасау жағынан дамыған 
кезін көреміз. Ендешеарба қашан жойла бастады, 
оған себеп болған қандай жағдай деген сұрау әзірше 
жауабын күтумен қалуда. 

Екінші бірескертетін жағдайХVІ–ХVІІ ғғ. қазақ 
даласындада орыс саяхатшылары да, елшілері 
де, Батыс Еуропа саяхатшылары да болған, олар 
арба туралы білді ме? Білсе не айтады? Батыс Еу-
ропа саяхатшыларының бірі ағылшынДженкинсон 
Қазақстан жерінде болған, ол арба тура-
лы Рузбиханның айтқанындай сипаттаманы 
келтіреді(Асфендияров, 1935, 125 б.).

Ал Қазақстанда болған орыс адамдары арба ту-
ралы еш нәрсе айтпады ма, әлде айтсада кездестіре 
алмай жүрміз бе, ол бізгебелгісіз.Алайда қазақ 
жерінде болмаған, ал қазақтар туралы хабарды оры-
стардан алғанитальян әдебиетшісі Иовий өзінің «оры-
стар туралы» кітабындаарба және арбаның үстінде 
тігілген киіз үй туралы Рузбиханның жазғанындай 
дәлелдер келтіреді (Асфендияров, 1935, 122 б.). 
Бұл хабарға қарағандаХVІ ғасырда қазақ жерінде 
болған орыстар арба туралы білгендігі сөзсіз. Егер 
білмесе Иовий арба туралы деректі қайдан алды 
деген заңды сұрау туады. Ендеше ол дерек табы-
лып қалуы да мүмкін деп сенеміз. Егер бұл дерек 
табылатын болса,Рузбиханның, Сейфидің және 
одан бұрынғы ғалымдардың айтқанымен салыстыра 
отырып ХV–ХVІІғғ. қазақ халқының көшіп-қонудағы 
қатынас құралдарының бірі арба болса, екіншіден 
оны жасауда тиісті қолөнердің дамығанкезін ашуға 
толық мүмкіндік алуға болар еді деп ойлаймыз.

Қазақ халқының ХV–ХVІІІ ғғ. материалдық 
мәдениетін сауда  жұмысының кезінде ұсынған зат-
тарынан байқауға болады.

Рузбиханөзінің сауда туралы 
мәліметінде«Сығанақ»(Сығанақ)қаласы қазақ халқы 
үшін, сауда жұмысының басты бір орыны болды... 
Мәселен, қаланың базарына сатылу үшін күніне 500 
ден астам түйе алып келінсе, ал кешке қарай ол 
түйелердіңбірде біреуі сатылмай қалмаушы еді»,– 
(Асфендияров, 1935, 108 б.) дейді. Ал басқа қандай 
тұтынатын заттар әкелінгендігіжайында еш бір ха-
бар бермейді. Бұл жерде Сейфи шығармасынан 
ОртаАзия жеріне барған қазақ саудагерлерінің 
қандай заттар апарғандығы жайлы хабар аламыз. 
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«Олардың шекпендеріқой-жүнінен жасалған: олар 
бұл шекпендерін әр түрлібояумен бояйды, одан 
соң шекпен атлас шекпеніне ұқсайды. Бұл шекпенді 
Бұхараға апарып сатады, шекпендердің көркі және 
биязылығы тым жақсы болғандықтан олар атлас ша-
пан бағасымен сатылды»,–дейді (қазақша аударма-
сы С.К. Ибрагимовтікі,Ибрагимов, 1960, 75–87 бб.). 
Бұған қосымша екінші бір зерттеушіміз, Сейфидің 
шығармасын одан әрі аударып мынадай мағлұмат 
береді,«олардың (қазақтардың) қой терісінен 
жасаған тақыр тондары барол тондардан жауын ша-
шын мүлде өтпейді,оған себеп тері илеуінде қажетті 
шөпті пайдалана білетін еді» (Султанов,1970). Ия, 
қазақ шеберлерінің қолынан шыққан шекпенмен 
тондардың (жүнді және жүнсіз тақыр тондар) жоғары 
бағамен өтуінің мәні бар еді. Себебі түйе жүнінен 
тоқылған шекпеннің тек шебер тоқылғандығында ғана 
емес, оның жылылығында әрі жеңіл, мықтылығында, 
жұмысқа икемділігіндееді. Ал қой терісінен жасаған 
тонға келетін болсақ,халқымыз өзінің жартылай 
көшпелі өмірінебайланыстытондардың әр түрін 
жасаған. Қыста мал бағуғакиетін үлкен тондар 
малшыға жатса, бір жағы төсеніш болса біржағы 
жамылтқыш болды. Ондай тондар 10-15 қойдың 
терісінен жасалады. В.В.Зернов тонның жүні сыр-
тына қаратып тігетін түрін келтіреді(Вельяминов-
Зернов, 1864, 283 б.). Ол тондарды жауға қарсы 
соғысқанда киетін тондар деп ұғуға болады, өйткені, 
жауға қарсы шапқанда оларға қорқыныш үрей туғызу 
үшін кисе, екіншіден егер садақтың оғы алыстан ти-
ген болса тонның жүніне оралып өтпей қалуы мүмкін 
және қылыш найзаның жүзінің денеге кіруіне торалғы 
болады деп жоруға болады.

Келтірілген деректерге қарағанда Қазақ 
хандығымен Орта Азия хандықтарының арасындағы 
басты сауда орындары Сыр бойындағы Сығанақ, 
Түркістан (Яссы), Сауран, Сайрам, Қаратаудың 
солтүстік жағындағы Созақ(Бурнашева, 1969, 63–64 
бб.)сияқты т.б. қалалар болған. Оған дәлел Сығанақ 
базарына түскен 500 түйенің бір күнде түгелдей 
сатылуы, базарға Орта Азия саудагерлерінің 
көп келетіндігін байқатады, ол жайында 
Рузбихан«олардың (қазақтардың) киімдері Орта 
Азиядан әкелінген маталдардан жасалушы еді» - 
дейді(Пищулина, 1977, 27–29 бб.).Ендеше, қазақ 
шеберлерінің қолынан шыққан шекпен, тон ол тек 
Орта Азияға барып қоймай өздеріне жақын тұрған 
Сырдария бойындағы қалаларға мыңдап түскеніне 
еш бір күмән жоқ.

Сонымен Сырдария бойындағы қалалардағы 
сауданың дамуы үйдегі қолөнер кәсібінің дамыған 
кезін көрсетеді. Рузбихан қазақ халқының аң аулаумен 
де айлалысқандығы жайлы аңның еті тамақ болса, 

терісінен қыстың күндері киетін киімдер тігетін хабар-
лайды. Мәселен «қыстың күндері жәмшіктер қымбат 
бағалы аң терілерінен жасалған сәнді бұйымдармен 
әшекейленгенішіктер киюші еді», – дейді(Ибрагимов, 
1960, 157 б.). Бұдан аң аулау кәсібінің екі түрлі 
мағынада болғандығын ұсынуға болады. Біріншіден, 
аң аулауды байлар көңіл көтеру үшін тамашаласа, 
екінші жағы қазақ халқының арасында аң аулау жан 
бағу үшін кәсіп болды. Мәселен, Сауран қаласының 
жанындағы 29разъездің тұрғыны 75 жастағы аңшы 
қария Алмурзаев Салмурза«әкемнің айтуы бойынша 
ата-бабаларымыз кедей болса керек, олар аң аула-
умен күн көріпті, әкемнің екі жүйрік екі тазысы, бір 
бүркіті, жақсы аты болған еді. Ол кезде бір түлкінің 
құны 5-6 тоқты болса керек», – дейді. Бұдан аң аулау 
атадан балаға мұра болып қалып отырғанын көрсек, 
екіншіден жан бағуы күн көру үшін кәсіп болғандығын 
көреміз. Осы жерден қазақ халқының «ата көрген 
оқ жонар, ана көрген тон пішер» мақалының жай 
айтылмай оның өмірі тәжірибесіненалынғандығын 
байқауға болады. 

Қазақхалқының ХVІ ғ. өмірі жайлы кейбір 
деректердіМұхаммед Хайдардың «Тарих-и-Рашиди» 
атты шығармасындағы қазақ ханыҚасым мен 
Моғолстан ханыСейттің арасында болған әңгімеден 
байқауымызға болады. «Біз дала халқы Сіз сияқты 
құрметті қонаққа тарту етіп құрмет көрсеткендей, 
сирек кездестіретін қымбат заттар бізден табыл-
майды. Біздің басты байлығымыз мал, малдың 
жүні, терісі киім болса, еті мен сүті тамағымыз бол-
ды. Ал жылқы сүтінен жасалатын қымыз,біздің аса 
бір қасиетті сүйсініп ішетін ішімдігіміздің бірі... Ал 
жайылған қора-қора қой, үйір-үйір жылқы біздің та-
машалап көңіл көтерер жеріміз болады» (Материа-
лы по истории казахских ханств..., 1969, 226 б.). Біз 
үзіндіге бағынсақ, ол бізге қазақ халқында көшпелі 
мал шаруашылығының басым болғандығын ұғынуға 
итермелейтіндігін байқаймыз. Алайда Қасым ханның 
сөзіне қарап ол кездегі қазақ халқы дерліктей көшпелі 
болды десек, ол біздің біржақты түсінігімізді көрсетсе 
болар еді. Егер Қасым сияқты ірі байлар үйір-үйір 
жылқысымен, қора-қора қойларын тамаша етіп жаз 
жайлауы қыс қыстауында жүрсе, ал қолында шама-
лы ғана малы бар, ол малмен көшіп-қонып күн көруге 
қиын болатынын білетін қазақтың кедей топтары, 
Сырдария боындағы қыстақтар мен кенттерде тұрып 
егін егіп, аң аулаумен, балық ұстап күн көру сияқты 
кәсіптермен шұғылданғандығын археологиялық 
зерттеу кезінде табылған тұрақты мекен жайлардан 
байқау қиын емес. Олай болса Сырдария бойындағы 
Рузбихан хабарындағы қазақтардың 300 фарсақтан 
асатын қыстаулар, қыстақ кенттер ертеден келе 
жатқан егін шаруашылығымен айналысқандықты 

көрсететін. Ескі арық-тоғандардың орны, Сыр суынан 
нәр алып, қайнаған өмірдің арнасы болғандығына 
айғақ. К.Маркс шығыс еліндегі тайпалардың бір бөлігі 
малмен айналысса, бір бөлігі жер шаруашылығымен 
айналысатындығын жазған болатын (Маркс, Эн-
гельс. т. 28, 1962, 214 б.).Міне сол тайпалардың 
біріСыр бойындағы қыстақ-кенттердің иесі қазақ 
халқы екендігін қалай теріске шығаруға болады.

Халқымыздың материалдық мәдениеті туралы 
деректерді ХVІ–ХVІІІ ғғ. Орыс мемлекетімен қазақ 
хандығының арасында болған дипломатиялық бай-
ланыстар кездескендігі құжаттардан да алуға бо-
лады. Орыс мемлекетінің шығыс сауда жолы үшін 
жүргізілген саясаты мен қазақтың Россияға қосылу 
үшін әрекет жасаған хандардың саяси мәселелері 
туралы бұл жерде біздің тоқтағымыз келмейді. Ол 
туралы тарихи зертеулерде жеткілікті айтылып 
жүр(Апполова, 1948; Бекмаханов, 1957; Басин 1965; 
Сабырханов,1965; Сабырханов,1970). Ал біздің 
мақсатымыз, тақырыпқа байланысты, осы бір сая-
си дипломатиялық науқан кезінде, қазақжеріне кел-
ген орыс елшілерінің өз үкіметінің әкімдері алдында 
берген жауаптарында аз да болса қазақ халқының 
тұрмысы жайлы хабарлауын, қосымша арқау етпекпіз. 
Мәселен, Түркістанда болып қайтқанВасилий Ко-
бяков былай дейді «Қарақалпақтар мен қазақтар 
мылтықты Бұхара қаласынан сатып алады екен, ал оқ 
дәріні жасауды өздері де жақсы біледі екен, оқ дәріге 
қажетті металл өз жерлерінде де табылады екен...» 
Тәуке хандығында астық өте көп шығады олар арпа, 
тары ексе, бидайдың жаздық, күздік түрлерін де 
егеді екен(Масанов, 1966, 33 б.). Ал бұдан екі-үш 
жыл кейін келген Орыс елінің елшілері Ф.Скибин 
мен М.Трошиндер де Түркістан қаласындағы және 
оның маңындағы қалалардағы қазақтары туралы 
хабарларында «қазақтар тамақтыжылқының қиымен 
пісіреді, ал Сырдария бойынан әкелген ағаш отын-
дарын, қалада сатады екен... қазақтың қалалары 
Түркістанға жақын тұрады, қалаларда бұхаралықтар 
(Бұхара қаласынан келген деген мағынада) көп 
тұрады, қазақтар аз тұрады... олардың астық егін егуі 
тым қарапайым, қойлар, жылқылары өте көп, сиыр 
малы аз екен, қарулары найза, садақ оқпен ататын 
мылтықтары аз, оқ-дәрініөздері қолдан жасайды, 
ал қорғасынды Карнақ қаласында (Карнақ қаласы 
Түркістаның оңтүстік батыс жағында, қазіргі Атабай 
совхозының жанында) ерітеді екен»(Материалы 
по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской 
ССР..., 1933, 267-269 бб.)–дейді. 

Келтірілген үзінділерге қарағанда ХVІ ғ.Түркістан 
аймағында және Сырдариябойында өмір 
сүрген қазақ халқының шаруашылығынан толық 
суреттемені көруге болады. Біріншіден, егін егумен 

айналысқандығы жайлыекі елшілікте хабарлайды, 
егер, Ф.Скибин мен Трошин олардың егін егуі тым 
қарапайым десе, ал, Кобянов олар бидайдың жаздық 
және күздік түрлерін де егеді екен дейді. Мәселе 
олардың астық егумен айналысқандығында. Әрине, 
астық егу Қазақстан жерінде ХV–ХVІІ ғғ. басталған 
екен деген ойдан аулақпыз, себебі археологиялық 
зерттеулерге көз салсақ жерімізде астық егу 
мәселесінің сонау қола дәуірінен орта ғасыр 
дәуіріне дейін әртүрлі тәсілдермен дамығандығы 
белгілі(Маргулан, 1954, 81 б.; Акишев, 1970, 69-78 
бб.). Ал бұл жерде біздің көңіл аударар мәселеміз XV–
XVIII ғғ. болғандықтан, осы кездің өзіндегі хабардағы 
«қазақтардың егін егуі»дегендеректерді арқау етіп, 
қазақ халқының теккөшпелі мал шаруашылығымен 
ғана айналысып қоймай олардың арасында астық 
егумен де айналысқандығын айтпақпыз. Екіншіден, 
Сырдария бойынан әкелген ағаш отындарын қалада 
сатады екен дейді, бұл жағдаймен айналысатын ке-
дейлер екені өзінен-өзі белгілі. Ал осы кедейлер өмір 
бақи отын сатумен күн көрмейді ғой, ендеше олар 
заңды түрде отырықшыланбай қайда барады. Біздің 
жоғарыда атап өткендей Рузбиханның Сыр бойы 
қазақ халқының ертеден келе жатқан атамекені еді 
деуі, орыс елшілерінің хабарынан және көрініп отыр.

Үшіншіден, бұл деректерде қазақтардың 
қару-жарақтары туралы да айқын хабар береді. 
Төртіншіден, елшілер Түркістан маңындағы 
қалаларда қазақтың тұруын айқын хабарла-
уы, бұндай хабарды бұлардан кейінірек келген 
орыс елшілеріне, Әбілхайыр ханың «Сауран, 
Түркістан, т/б. қалаларжәне төңірегіндегі қыстақ-
кенттерөз қарамағына жатады, олар бұрыннан-ақ 
ата-бабамныңқол астында болған еді»(Казахско-
русские отношения в ХV–ХVІІІ вв., 1961,36-37 бб.) 
деуі, Оңтүстік Қазақстан жерінің XV–XVIII ғғ. Қазақ 
хандығына қарағандығын тағыда дәлелдейді. Осы 
елшіліктің патша үкіметінің алдында берген жауабы-
нан халқымыздың шаруашылығы, әдет-ғұрпы, салт-
санасы туралы көптеген мәлеметтерді байқауға бо-
лады (Казахско-русские отношения в ХV–ХVІІІ вв., 
1961, 45-86 бб.).

Әбілқайыр ханның патша үкіметінен қала са-
лып беру үшін жасаған өтінішіне, патша үкіметінің 
жіберген өкілі Гладышев өздерінің қазақ жерінде 
болып қайтқаны туралы жазған дәлелдемелерінде, 
қазақ өмірі туралы қызықты мағлұматтарды береді. 
Олар біріншіден, қазақтардың киім-кешегі туралы 
жазса(Гладышев, Муравин, 1851,68 б.), екіншіден, 
олардың тұрғын үйлерінің төңірегі қазылып, Ұлы 
Дариядан су жіберіліп қойғандығын жазады. Бұдан 
орта ғасырлар уақытына жататын қалалар сияқты 
сыртынан айналдыра канал қазып су жіберіп, ал 
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ішкі жағынан биік дуалдар тұрғызған қалалық әсерді 
байқауға болады. Бұл кез қазақ хандықтарының 
өзі ішінде болсын, сыртқы жаулардан болсын 
жаугершіліктің күшейтіп тұрған кезі еді. Сондықтан 
да, өзінің тұрған жерінің төңірегіне ор қазып, оған су 
жіберіп қою деген ол сыртқы жаудың тұтқиылдағы 
шабуылынан қорғануы еді. Дегенменосы хабарды өзі 
қазақтардыңжартылай отырықшылығын көрсететін 
дәлел, өйткені олар көшкен сайын отырғанжерінің 
төңірегіне ор қазып су жіберетін жағдай бола 
бермейді, оған да суы бар жайлыжер керек. Енде-
ше осындай жайлы жерді олар біртіндептұрақтай 
бастады.Гладышев, Әбілқайыр ханның өзімен бірге 
Арал теңізі маңынан Хиуаға барып қайту үшін, 
Ұлы-Дариядан өтер кезде аралдықтардың 60 жуық 
«қайық» дайындап, әрбір қайыққа бір ат бір адам-
нан мініп өткендігін хабарлайды(Казахско-русские 
отношения в ХV–ХVІІІ вв., 1961, 180 б.). Орысша 
қайық деп алынған, әрине ол кез ағаштан жасалған 
қайықболмағанмен қамыстан, талдан «сал» жаса-
уды қазақтар жақсы білген.Бұған қарағанда Арал 
бойындағы қазақтардың тұрақты өмір сүргендігін 
байқауға болады.

Х а л қ ы м ы зд ы ң Х V – Х V І І І ғ ғ . м ат е р и а л д ы қ 
мәдениетін сауда-саттық жұмыстары кезіндегі 
басқа елдерге ұсынған тауарларынан да білуге 
болады(Ибрагимов, 1958). Орыс елі жайлы 
жазған Батыс Европаның кейбір әдебиетшілерінің 
кітаптарында қазақтардың орыстарға сату үшін 
әкелген товарлары жайлы келтіреді. Мәселен ита-
льян әдебиетшісі Иовий орыстардың оңтүстігінде 
тұратын татарлар (қазақтар) орыс жерінежүйрік 
жылқымен ақ қойдың жүнінен басылған аппақ 
киіз әкеліп сатады екен, ол киіздер әрі жұмсақ, әрі 
жеңіл,одан су өтпейді, сондықтан ондай киізден 
солдаттарға ... епанчи (кебенек/ плащ) тігілді, ал 
татарлар (қазақтар) орыстардан, матадан тігетін 
көйлек және күміс теңгелер алды(Прошлое Казах-
стана…, 125 б.) дейді. Ал екіншіденбір авторГербер-
штейн олардың сүйікті тамақтарының бірі жылқы еті 
екен... киімдері қой терісінен тігіліпті дейді(Прошлое 
Казахстана…, 140–145 бб.). Қазақстан жерінде ХVІ 
ғ. ортасында болғанДженкинсонда қазақтардың 
орыс еліне өздерінің малын және малдан алы-
натын шикі заттарды апарып сататындығы 
жайлыхабарлайды(Прошлое Казахстана…, 125–126 
бб.; Панков, 1927,20–48 бб.). Ал ХVІ ғ. аяғында 
қазақтар Иван Грозныйдың әмірі бойынша орыс 
жерінде алымсыз сауда жүргізуге рұқсат грамота-
сыналады (Левшин. ч.ІІ, 1882, 47–49 бб.). Мұның 
өзі қазақтарғаөздерінің артық заттарын өткізуге 

мүмкіндік бермеуімен бірге, өздеріне қажетті заттар-
ды сатып алуға азда болса мүмкіндік туғызды.

Осы мезгілден бастап Орыс мемлекеті мен қазақ 
хандығының арасында сауда жұмыстары кең түрде 
жүре бастады. Оған тағыда бір себеп, Орта Азия 
мен Орыс елінің арасында жатқан қазақ жері сау-
да жолының басты торабы еді. Тобыл қаласынан 
шыққан орыс саудагерлері Ертіс–Ұлы-Тау, арқылы 
Сырдария бойындағы қалаларды аралап Түркістан 
арқылы Бұхараға барса, ал Орта Азия саудагерлері 
керісінше қазақ жері арқылы орыс қалаларына бара-
тын еді. Осындай сауда жолының арасында жатқан 
қазақ елінің материалдық мәдениетіне жаңа эле-
менттер ене бастайды.

Халқымыздың материалдық мәдениетін зерттеу-
де ХVІІІ ғ. аса бір жемісті кезең болып табылады. Бұл 
кезде патша үкіметі Қазақстан жерін зерттеу үшін 
бірнеше арнаулы экспедициялар жіберген еді. Міне, 
сол экспедицияның құрамында болған ғалымдар: 
В.Н. Татищев, Г.В. Миллер, Д.В.Гладышев,П.И. 
Рычков, П.С.Палнас, Н.П.Рычков, И.П.Фальк, И.Г. 
Георги, И.Г. Андреев және А.И.Левшиндер(Татищев, 
1950; Миллер, 1774; Рычков, 1896; Паллас, 1786, 
1788; Георги, 1776; Потанин,1875; Левшин, 1871), 
өздерініңеңбектеріндеқазақ халқының өмірі тұрмысы 
туралы көп жазғандар.

Бұлардың еңбектерінің құндылығы неде де-
сек? Біріншіден, олар Қазақстан жерінің әртүрлі 
аудандарында болып, қазақхалқының әр жердегі 
аймақтарынан хабар беруі. Ол деректерді салы-
стыра отырып, халқымыздың ХVІІІ ғ. өмірінен толық 
мәлімет алуға құнды. Екіншіден, оларөз көздерімен 
көріп,түсінгендерін жазады. Үшіншіден, олар тек 
сол өздері болғанмерзімді ғана жазып қоймай одан 
да ілгері уақыттарға көңіл бөлуі. Паллас, Левшин 
сияқты ғалымдар қазақ әйелдері мен ерлерінің киім 
жағынан хабар беретін, суреттерін беруі(Паллас, 
1873, 575,569 бб.; Левшин, Ч.ІІІ, 1886,35,45,47 б.). 
Қысқасы жоғарыда аты аталған ғалымдар өздерінің 
еңбектерінде қазақ халқының шаруашылығы, әдет-
ғұрпы, тағамы қару-жарағы, құрал-сайманы, рухани 
мәдениеті жайлы  да барлық жағынан қамти жазған. 
Сондықтан да, ол материалдардың бүгінгі күні 
халқымыздың ХVІІІ ғ. материалдық мәдениетін зерт-
теуде маңызы зор.Халқымыздың материалдық жағын 
зерттеуде енді бір басты деректердің бірі – Қазан 
төңкерісіне дейінгі қазақ ауыз әдебиеті болып табы-
лады. «Ата бабаларымыз өздерінің көшпелі өміріне 
байланыстыЕгипеттің көкпен таласқан пирамидала-
рындай, грек халқының атақты храмдарындай, скуль-
птура алып тастар мен мәрмәрдан жасалған тама-

ша ескерткіштер қалдыра алмағанымен, бізге асыл 
мұра етіп жыр мұрасын мирас етті»,–дейді ғұлама 
жазушыМ.О.Әуезов (Әуезов, 1969, 205 б.).Міне, сол 
мұра болып қалған тұрмыс салт жырлар, мақал мен 
жұмбақтар, ертегілер, батырлар жыры мен ғашықтық 
жырлар ұрпақтан-ұрпаққа аузша айтылып, бізге 
дейін жетіп, бүгінгі күнге дейін халқымыздың сүйіп 
оқитын жырлары болып отыр.

Қазақ халқының тұңғыш ғалымы Шоқан «та-
рих жағынан алғанда, халықтың ақындық рухы 
қызғылықты өйткені, ... әдет-ғұрыптың, мақал-
мәтелдің, халық правосының жиынтығы болып табы-
лады бұл поэмалар халықтың өткен тарихымен ру-
хани өмірін бейнелеп, белгілі тарихы мағлұматтарды 
толықтыруға және шығу себебін анықтауға бізге 
мүмкіндік береді»(Қазақ әдебиеті тарихы...,1960, 17 
б.) Біріншіден, ғалым ауыз әдебиетінде халқымыздың 
өмірде болған шындықты жырлағандығын көрсетсе, 
екіншіден бұл мұра халықтың өткендегі тарихы мен 
рухани өмірін зерттеуде белгілі дәрежеде тарихи 
мағлұмат болатындығын ашып айтып отыр. 

Сол сияқты қазақ халқының ауыз әдебиетін 
зерттеуші және оны жинастырушы ғалымныңбірі ака-
демик В.В.Радлов та қазақ халқы өз шығармаларында 
қайдағы жоқ бір қияли нәрсені армандарды емес, 
қайта өздерінің күнделікті және келешектегі бақытты 
өмірін аңсап жырлайтындығын жазған(Радлов,1870, 
8–9 бб.). 

Ал соңғы кезде халқымыздың ауыз әдебиетін 
зерттеуші ғалымдарымыздың бірі Қ. Өмірәлиевқазақ 
әдебиетінің түп нұсқасыныңсонау ХІ–ХІІІ ғғ.ауыз 
әдебиетінде жатқандығын меңзейді. «Біз, -дейді 
қазіргі қазақ халқы сонау VІ–ХІІ ғғ.халық еместігін 
мойындай отырғанмен, ол өз тегінсол ғасырлардағы 
халықтан бастайтындығын қалай терістей алмасақ, 
ХV–ХVІІІ ғғ. әдебиет сонау VІ–ХІІ ғғ. әдебиет 
еместігін мойындай отырмағанмен, оның тегі осы VІ–
ХІІІ ғғ. арасындағы әдебиетте жатқанын солай теріс 
дей алмаймыз (Өмірәлиев, 1968, 82 б.). Одан ары 
ғалым ХV–ХVІІІ ғғ. халық поэзиясындағы шешендік 
толғаулардың, тасқа жазылған (Тоныкөк, Күлтегін) 
поэмаларға ұқсастығынан үзінділер келтіре отырып 
орынды дәлелдейді (Өмірәлиев, 1968, 93–96 бб.).

Сонымен келтіріп отырғанғылыми тұжырымдарға 
қарап, өзімізге неніарқау еткіміз келді деген заңды 
сұрақ туады. Егер осы ғылыми пікірлердің ой 
жүйесінен; біріншіден ауыз әдебиеті халықтың өздері 
шығарылғантуындылары десек, оның даму жолының 
ғасырлар тереңінде жатқанын көреміз, екіншіден ол 
шығармалардың желісі халықтың күнделікті өмір 

тұрмысынан алынғанын байқауға болады.Мәселен: 
Алтынды тон жүзігім, белгің болсын,
Қасына не қосады апамбілсін
Жанындағы шідер түсіп қалып,
Шідерлі деген өзен сонда қапты(Батырлар жыры, 

1963, 311,319 бб.)
Қынға салса қылт еткен,
Аузынашса өңмеңі көрінеді(от)
Ерте тұрып алып ұрдым (есік)
Құрттағанқой далаға кетер,
Екі бұршақ бір сабауды ала кетер
Жаман атқа жал бітсе,
Жанына торсық байлатпас  (Ертедегі әдебиет 

нұсқалары,1967, 67, 97 бб.).
Алтындап тігілген тон,жүзік беру қазақ халқының 

осы күнге дейін сақталып отырған әдет-ғұрпы. Шідер 
– көшпелі өмірге байланысты ат мінуге қажетті 
құрал, сабау – жүн сабайтын құрал.Ал торсық – 
халқымыздың ертеден келе жатқан, қымыз сақтау 
үшін жасалған ыдысының бір түрі. Бұл ыдыс қымыз 
сақтауда бүгінгі күнге дейін өзінің маңызын жоймай 
отыр.

Келтіріп отырған үзінділердің аздығына 
қарамай халқымыздың ертедегі әдет-
ғұрыпынан, құрал-сайманынан, қару-жарағынан, 
шаруашылығынантолық хабар алуға болатындығын 
байқаймыз.Ендеше ХV–ХVІІІ ғғ. қазақ поэзиясы тек 
халықтың рухани байлығы болып қоймай, ол қазақ 
халқының материалдық мәдениетін зерттеуде бізге 
көмекші дерек болып табылатындығын ескертпекпіз.

Қорыта келгенде, ХV–ХVІІІ ғғ. халқымыздың 
материалдық мәдениетін зерттеу мәселесі өз 
шешімін табуы үшін келтіріліп отырған деректер 
жеткілікті деп айта алмаймыз, өйткені араб, пар-
сы, түрік тіліндегі жазба деректер әліде болса 
толық аударылып ғылыми айналымға түсе қойған 
жоқ, сол сияқты археологиялық қазба жұмыстары 
да жеткілікті зерттелген жоқ. Сонымен қатар ХVІ–
ХVІІІ ғғ.орыс саяхатшыларының құжаттары да 
толық табылып ғылыми жолға дерліктей түскен 
жоқ, ал халық ауыз әдебиетіне келетін болсақ 
бұл шығарманың қиыншылығы, біріншіденпайда 
болу мерзімін айқындау қиын болса, бұл салада 
әлі де толық зерттеулерді талап етеді. Дегенмен, 
көрсетіліп отырған қиыншылықтар мен басы даулы 
мәселелерді есепке алар болсақ, осы күнге дейін 
аз зерттелген проблемалардың бірі – халқымыздың 
материалдық мәдениетін зерттеуде бұл деректердің 
маңызы зор екендігін көреміз.
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Әулиеата уезіндегі қазақтардың тұрақты 
елді-мекендері. Хантау баурайындағы 

қыстаулардағы тұрақ жайлар

Хантау, Жетісу аймағының солтүстік батыс 
жағында. Шу-Іле Алатауының оңтүстік 
шығыс жағалауындағы сілемдері болып 

табылады. Солтүстік батыстан, оңтүстік шығысқа 
қарай 40 шақырымға дейін созылып жатыр, ені 10-
15 шақырым. Таудың орташа биіктігі 600-650 м. Ең 
биік шоқысы 1053 м. Жергілікті халықтың айтуы бой-
ынша, ол биік шоқыны «Сұңқар» шоқысы деп атай-
ды. Шамасы, таудың биіктігін Сұңқар сияқты кұстың 
аспандап биік ұшуына байланысты салыстырмалы 
түрде айтылған болуы керек. Хантау біртұтас емес, 
бірнеше бөліктерден тұрады. Таудан ағып шығатын 
кішігірім өзендер, тау беткейлерін сай сала, жыра-
жылға етіп тілімдеген. Сондықтан да таудан ағып 
шыққан өзен бойларында, қойнауларында мал 
қыстауға қолайлы. Хантау солтүстік шығыс жағынан 
Жусанды даласымен шектеліп, ал солтүстік баты-
сынан Сексеуілді далаларының ортасында орна-
ласса да малға пайдалы өсімдікке өте бай. Әсіресе, 
тау етектері ақселеу, жусан, еркек шөп сияқты мал 
жейтін жұғымды шөптер әрі биік, әрі калың өседі. 
Ал тау басында және беткейлерінде саркүйік шөп 
жайқалып тұрады. Хантаудың қыс қыстауға және 
бір қолайлығы тау беткейлерінде қысқа отын бола-
тын, тобылғы, алабұта сияқты отқа жағатын қызуды 
жақсы беретін бұталы өсімдіктер өссе, ал Жусанды 
далада сексеуіл сияқты қызуы күшті баялыш өседі. 
Бұл өсімдіктің қызуы сексеуілден кем емес. Соны-
мен бірге сексеуілде Хантаудан онша алыс емес. 
Тұрғындар қыс кезінде отын жағынан таршылық 
көрмеген. Сол себептенде Хантау жері қазақ 
халқының қыста тұрақты жай салып мекендеген ба-
сты жерлерінің бірі болған.

Алдымен, неге бұл таудың аты Хантау аталды 
деген сұрау туындайды? Халқымызда жер, тау, өзен, 
көл немесе басқа бір нәрселерге ат қойғанда оның 
белгілі бір сыртқы көріністеріне немесе, себеп-сал-
дарына, мағынасына қарап қоятындығы ертеден-ақ 
белгілі. Сондықтан да бұл таудың Хантау аталуы да 
бекер аталмағандығы өзінен-өзі айтып тұрғандай, 
тауда қазақ хандарының мекендегені белгілі бо-
лып тұр. Оған қосымша, Үлкен Хантау, Бала Хан-
тау (немесе Кіші Хантау деп те аталады) деген 
атаулардың кездесуі бекер еместігін байқатады. 
Аталған таулардың басында хан отыратын «ханның 
тағы» деп біздің хабаршымыз таққа ұқсас ұш тасты 
көрсетті. Әрине бұл аңыздың шындыққа қаншалықты 
жанасымды екендігін дәл тауып айту қиын, дегенмен 
бір шындықтың түбі бар екендігіне күмән келтіруге 

болмайды. Хантауда хандардыңөмір сүргендігі 
жайлы аңыздарды дәлелдейтін басты бір айғақ, 
Хантаудың солтүстік шығыс жағында «Хан қорасы» 
деген қораның орнының сақталуы (3 сур., 1 кесте).
Табиғи дөңгелек қора тәрізді жартастың ортасын қора 
ретінде пайдаланғандығы көрініп жатыр. Нұрқиса 
Мұқатаевтың айтуы бойынша бұл қорада Жәнібек 
хан қыстайтын болған. Қораның қазіргі көрінісіне 
қарағанда біздіңғасырымыздың 50-60 жылдарына 
дейін, одан кейін де қора есебінде пайдаланғандық 
көрініп жатыр. Қораның терістік жағында жартастың 
ортасында кеңдігі 1м30см ұзындығы 25 м жарта-
сты қақ жарып үстіне көтерілетін саты тәрізді жерді 
«Хан сатысы» деп атайды(4 сур.). Шындығында 
жартастың арасынан жоғары қарай көтерілетін 
бұл өткел сатыға өте ұқсас, оны хан қолдан жасат-
ты ма, жоқ әлде табиғи пайда болған саты ма дәл 
айту қиын. Шамасы хан сатымен көтеріліп төбеге 
шығып дем алып, бой сергітіп, жан-жаққа көз са-
латын болған. Сатының оңтүстік жағында қораның 
ішінде 30 м жерде ханның мініс аттары тұратын 
ат қорасының орны бар. Бұл жерде ұзындығы 10 
м биіктігі 2-3 м үлкен бір тас тұр. Түбінде тастан 
жасалған ақыры бар. Хан қорасы осы мініс аттар 
тұратын жерден екі бөлікке бөлінеді. Бірінші шығыс 
жағындағы қораның ені 18 м, ұзындығы 24 м. Ал 
екінші, батыс жағындағы қораның ені 16 м, ұзындығы 
20 м. Бірінші қораның оңтүстік жағында қораға кіретін 
екі ашық жері бар. Мал кіріп шығатын қақпасы болу 
керек. Егер қораның солтүстік-батыс, солтүстік 
және солтүстік-шығыс жақтары айналдыра табиғи 
биіктіктері 50-60 м кереге жар тастар қоршап жат-
са, ал оңтүстік жағында доғаша иілген ұзындықтары 
20-30 м екі жартаспен қоршалған. Екінші қораның 
батыс жағынан кішкене сай өтеді. Табанында жыл-
тырап ағып жатқан суы бар. Сай мен қораның ара-
сы 15-20 м. Ал сайдың батыс жағынан 150-160 м 
жерде оңтүстіктен яғни, Шу-Іле Алатау жағынан 
Солтүстікке (Балқаш) қарай Хан оры өтеді. Біздің 
хабаршымыздың айтуына қарағанда да op өзінің ба-
сын сол Балқаш көлі жағынан басталса, аяғы Шу-Іле 
Алатауына дейінгі аралықта жалғасып жатыр дейді. 
Шындыққа көзімізді жеткізу үшін ордың бойымен 
оңтүстік жағынан машинамен 20 шақырым,солтүстік 
жағынан 15 шақырым жүріп көрдік, ор одан әрі 
қарай жалғасып жүре береді. Ор бойымен қуалап 
жүре беруге мүмкін емес, бұта-бұтаның түбіртектері 
машинаның тезірек жүруіне мүмкіндік бермейді. 
Ал жәй жүріске күн ыстық машинаның моторы 
қызады. Сонымен ордың екі басына да жетуге бол-
мады. Ордың қазіргі сақталған көрінісі әрқалай, бір 
жерде тереңдігі 90-100 см болса, ал кейбір жерде 
одан таяз, кендігі 1,5-2 м. Хан оры туралы әртүрлі 

аңыз сақталған. Біздің хабаршымыздың айтуына 
қарағанда Жәнібек ханның құлан аулайтын оры 
болған тәрізді. Бұл ор туралы XIX ғ. ортасында бұл 
аймақта болган Ш.Уалихановта(Валиханов, Т.1., 
1931, 344 б.), XIX ғ. аяғында, қазақ халқының жан са-
нымен жер жағдайының экономикалық жағын есепке 
алу үшін отарлау саясатына байланысты есеп-қисап 
жүргізілген орыс деректерінде де кездеседі. Бұл екі 
деректе де бір-бірін қайталайды. Сондықтан да біз 
Ш.Уәлихановтың жазған аңызы бойынша деректі 
қарастырып көрелік. Ғалым орды қаздырған ханның 
аты Жәнібек болу керек деп жобалайды. Өйткені, 
оған айтушылардыңөздері бірі Жәнібекдесе, ал 
кейбіреулері ханның атын айтып бере алмаған. 
Аңызға қарағанда қырғыздардыңөздеріне хан 
болу үшін бір баласын беруін сұрап келген қырғыз 
елшілеріне Жәнібек өзінің Жошы деген баласын 
беріпті-мыс. Ал, шындығында Жәнібектің Жошы 
атты баласы болмаған. Жошының күмбезі Қаракеңгір 
өзенінің бойында. Miнe, сол баланы қырғыздар 
өздеріне хан ету үшін алып бара жатқанда бала-
ны жолда құландар өздеріне қызықтырып жолдан 
шығарып кетіп, бала қаза болыпты-мыс. Содан, 
Жәнібек хан құландарды осындай ор қаздырып 
қырғызыпты. Қан арығы деп аталуы содан қалған 
тәрізді. Ол да сол құландардың қырылуына бай-
ланысты ма деген ой туады. Бұл ор туралы 
Түркістан әуесқой археологтары қоғамының мүшесі 
Д.Жетпісбаевтың жазған хабарына қарағанда орды 
Ақсақтемір қаздырған тәрізді(Джетпысбаев, 1898, 
137–138 бб.). Ақсақтемірдің бұл аймақта жорық 
жасап бірнеше рет болғандығы мәлім(Пищулина, 
1977, 62–72 бб.). Оның мұндай құрылыс салғызуына 
мүмкіндік бола қойды ма деген ой туады. Ал, 
Жошының өліміне келсек, ол Ұлытау жерінде аңда 
жүргенде қаза болған (Утемиш-Хаджи, 1992, 91 б.). 
Сондықтан да бұл орды қаздырған Жәнібек хан бол-
ды ма деген ой беки түседі. Егер құлан аулайтын ор 
болса ол неге сонша ұзын болды. Ордыңұзындығы 
Ш.Уәлихановтың хабарына қарағанда Жоңғар алата-
уынан басталып Шу Алатауына дейін шамасы 600–
700 км аралықты қосып жатса, орыс деректерінде 
де бір басы Іле бойындағы Топардан басталса, ал 
екінші басы Қордай тауына дейінгі аралықты алып 
жатыр. Құлан аулау үшін мұндай орасан ұзындықтың 
қажеті қанша. Екіншіден ордың қазіргі сақталған 
кеңдігі мен тереңдігі онша айтарлықтай емес. 
Ал, кұландардыңұзындыққа калай секіретіндігін 
өлшемегенмен де шамамен 7–8 м. ұзындықты еркін 
алатындығынбілуге болады. Мына сақталған ордың 
кеңдігімен тереңдігі оған онша көңіл толтырмайды. 
Мәселен: ордың қазіргі сақталған жердегі кеңдігі 
1,5–2 м аспаса тереңдігі өте шұңқыр деген жерлері 

бір метрдей ғана. Сондықтан бұл ордың Жәнібектің 
құлан аулау үшін салғызды деген аңыз әзірше 
шыңдыққа онша жақындамай тұр. Сонда бұл орды 
кім қазғызды, не үшін салғызды. Бұл мәселе әлі де 
болса өзінің шешімін күтіп тұрған мәселе.

Бірақта, бұл жәй болмаған нәрсе екендігін 
байқатады. Мүмкін бұл Ақ ордамен, Моғол 
хандығының арасындағы шекарасы болған шығар 
деген ой туады. Әлде, бұл ор шығыстан Тараз, 
Баласағұн қалаларына қарай салынған жібек 
жолының бір бөлігі шығар. Өйткені бұл аймақтың 
арасы шөл, далалы болып келеді. Егер бұл жолдан 
керуен адасып кетсе ол Бетпақтың таусылмас дала-
сына кез болуы мүмкін. Сондықтан жібек жолының 
шығыстан Баласағұн, Тараз, Сайрам жоғарыда 
көрсетілген қалаларын адаспай тура жүруі үшін са-
лынды ма деген ой туады.

Хан қорасының оңтүстік батыс жағынан Бала, 
Орта, Үлкен хан таулардың етектерінен бес жерден 
қыстаулардың орындары табылды. Бұл жалпы бүкіл 
Хан таудың аймағынан табылған қыстаулар деп 
ойламау керек. Аталған таулар жалпы Хантаудың 
солтүстік шығыс жағында жеке тұрған Хан қорасына 
жақын жатқан шағын-шағын үш тау. Таулардың 
етегінде үш жерден суы шығып жатқан бұлақ 
бар. Сол табылған қыстаулардың ішіндегі жақсы 
сақталған қыстау(5сур.) Бала Хантаудың етегінде 
бір сайдың жазыққа шыға беріс жеріне аласалау 
келген жартастың түбіне салынған. Қыстауда үш 
бөлмелі бір үй-жайдың төрт қора-жайдың құрылыс 
жүйесі сақталған. Үш бөлмелі тұрғын үйдің құрылыс 
жүйесі, бір-бірімен қатар салынған. Бір бөлмесі 
оңтүстік шығысына екі метрдей шығара салынған. 
Бөлмелердің көлемі әртүрлі. 

Ең үлкені 6х3 болса, орташа бөлме 4х5м, ал 
кішілері 4х3м, бұл бөлме асхананың қызметін 
атқарған тәрізді. Бөлменің кіреберіс оң жақ 
бұрышында тастан жасалған ошақтың бұзылған 
орны сақталған. Тұрғын үйдің есігі мал қораның 
солтүстік батыс жағында 25 м алыстау салынған(2 
кесте).

Есігі күн шығысқа қаратылған. Қыстаудыңекі 
кішілеу келген, бір үлкен қоралары бар. Олардың ара-
сында бір жер үйдің орны байқалады. Қоралардың 
арасына салынуына қарағанда қыста туған жас малға 
арналған күрке сияқты. Қораның үлкені жартасқа 
тақап салынған. Жартас жағы дуалдың қызметін 
атқарып тұр. Бұл қора басқа екеуіне қарағанда ең 
үлкені (20x16 м). Ал қалған шағын-шағын екі қора 
сол үлкен қораға іргелес салынған. Қоралардың 
қақпалары ішкі жағынан бір-бірімен байланысты. 
Кішілеу келген қоралардың төбесі жабылған тәрізді. 
Әр жерде қатарынан қойылған тіреулердің орны бар. 
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Тұрғын үй жағындағы қораның сол жақтағы бұрышы 
үйдің бұрышына іргелес жасалған. Қораларға кіретін 
қақпасы осы бұрышта. Жалпы қыстаудағы үй-
жайлардың құрылыс жүйесі бір-бірімен байланысып 
жасалған. Үй-жайдың салынған жүйесіне қарағанда 
қоралардың дуалдары бірден жер үстінен салын-
са, ал тұрғын үйдің қабырғалары жерді 30-40 см 
қазып тереңдетіп барып қабырғалары тұрғызылған. 
Тұрғын үйдің қабырғасын мұндай тәсілмен салу 
тұрғындардың үйдің жылы болу жағын ойластырған 
тәрізді.

Бала Хантаудың оңтүстік жағында екі жерде 
зират бар. Жол көрсетуші хабаршымыздың айтуы 
бойынша біреуі XX ғ. бас кезіндегі тұрғындардың 
зираты десе, ал екіншісі шамасы ертедегі тарихи 
тұрғындардікі болу керек деп шамаладық. Оған ба-
сты бір дәлел тарихи тұрғындардың зираттарының 
сыртқы көріністері соңғы кездегі зиратқа қарағанда 
үстіне қойған тастары ірі және арасына тобылғы 
сияқты қатты бұталы өсімдіктер қалың шығып 
кеткен. Ал соңғы кездегі зират деп көрсеткен 
молалардың кейін салынғандығы бірден байқалады. 
Осы зираттардан 3 км жүрген соң және бір тұрғын 
жайдың орнына тап болдық. Хабаршымыздың ай-
туына қарағанда бұл жерді Ноғай құдық деп атай-
ды екен. Бес жерде тұрғын үйдің орны бар. Тұрғын 
үй-жайдың соңғы кезде салынғандығын айтып едік, 
біздің хабаршымыз да оның растығын қолдап, бұл 
жайлар колхоздастыру кезінде салынғандығын, 
шамамен 1940 ж. бұл жерді тұрғындардың тастап 
кеткендігін айтты. Шындығында соғыстың баста-
луы, ер адамдардың соғыс ісіне тартылуы жұмыс 
қолын азайтып жанұялардың көбі Хантау станция-
сына қарай көшкен сияқты. Хабаршымыздың айтуы 
бойынша бұл жер бұрын төртінші бекет деп аталса 
керек. Бірақ та бекеттің үй-жайы сақталмаған. Ал 
Ноғай құдықтың құдығы деп бір құдықты көрсетті. 
Құдықтың іші таспен өріп шығарылған екен, қазірдің 
өзінде 8 м тереңдікте суы бар. Шамасы осы құдық 
сол бұрыннан келе жатқан бекет кезіндегі құдық бо-
луы керек. Ал жердің ноғай аталуы, тарихи бекет 
кезінде татар халкының өкілдерінен бекетті күтуші 
адамның ұлтына байланысты сияқты. Бекеттер бір 
елмен екінші елдердің арасына немесе, сауда керу-
ен жолдарының бойына салынатын жайлар. Онда 
суыт хабар алып жүрушілер көлік айырбастайды, ал 
сауда керуендері дем алып көліктерін тынықтырады. 
Тарихи зерттеулерге қарағанда Ұлы жібек жолының 
бір тармағы Іле алқабында оңтүстік батыстан, 
солтүстік шығысқа қарай өтетіндігі белгілі (Байпаков, 
Нұржанов, 1992, 14 б.). Олай болса бұл бекет Хан-
тау бойынан шығыстан батысқа қарай, яғни атақты 
Тараз қаласына карай өтетін жібек жолының үстінде 

жатқан бекет. Хантау жеріндегі қыстаулардың ор-
наласуына сол Жібек жолының бойына жақын 
салынғандығын байқау қиынға соқпайды. Мұндай 
бекеттерді Керуен сарайы деп те атайды. Бұдан 
кейінгі керуен сарайдың орны бұл жерден 30-40 км 
жерде Мұқатайдың кезеңі деген жерде салынған. 
Хан оры да осы керуен сарайдың жанынан батысқа 
қарай өтіп жатыр. Сонымен Ноғай құдықтың жері ер-
теден келе жатқан тарихи орын болып табылды.

Хантаудың шығыс жағында Күйелі деген жер-
ден 11 қыстаудың елді- мекендерінің орны белгілі 
болды. Олардан 50-ден астам тұрғын үй және қора-
жайлардың орны зерттелді.

Бұл аймақтағы елді мекендердегі үйлердің 
малға салынған қораларының үлкенді-кішілігі 
әртүрлі. Төрт-бес бөлмелі үйлер өте сирек,көбінесе 
кездесетін тұрғын үйлердің ішінде екі-үш бөлмелі 
үйлер басым болса, ал бір бөлмелі тұрғын үйлер 
де сирек кездеседі. Сонымен қатар қоралардың да 
үлкен-кішілігі әрқалай. Бұдан байқалатыны тарихи 
тұрғындардың әлеуметтік жағдайларының әртүрлі 
болғандығы, әр кезде салынуы.

Зерттелген тұрақты үй-жайлардың барлығының 
сипаттамасын жазу мүмкін емес, біз олардың кейбір 
жақсы сақталғандарының және құрылыс жүйелері 
қызықты тұрғын үйлердің ғана көріністерін берелік.

Күйелі екінші қыстауы. Қыстау Ақтөбе колхозының 
орталық қыстауының солтүстік шығыс жағында 5 км 
жерде орналасқан. Қыстауда екі бөлмелі тұрғын үй, 
бір қораның орны бар. Қора тұрғын үйдің бет алдын-
да жартасқа тақап салынған. Жартастың қора жағы 
қораның артқы жағындағы дуалдың қызметін атқарып 
тұр.Алдыңғы жағы доғаша иілген қабырғалары бір-
бірімен қосылатын жерінде мал кіретін қақпасы бар. 
Алдындағы екі бөлмелі тұрғын үйдің бір бөлмесі киіз 
үйдің пішінімен жасалған шошала. Алдыңғы бөлмесі 
төрт бұрышты, көлемі 1,90х1,50м. Ал шошала тәрізді 
бөлменің көлемі 4x4 м. Сақталған қабырғасының 
биіктігі 60 см. Кейбір жерлері 90 см. Қалаған та-
стары өтеүлкен(6сур.). Қабырғаның қалыңдығы 60 
см. Шамасы 4-5 қанатты киіз үйдің пішінін береді. 
Бөлменің ошағы оң жағындағы қабырғаға тақап 
салынған. Құрылыс материалдары шикі кірпіш. 
Кірпіштің көлемін алуға мүмкін болмады. Бәрі езіліп 
пішіндері бұзылған.Түтін шығатын жерге кірпіш 
тәрізді екі төртбұрышты тас қойылған. Ол суретте 
жақсы көрініп тұр (7 сур.).Бірақ та түтіннің сыртқа 
шығатын моржасын таппадық. Ал бұзылған ошақтың 
пішіні де бөлмеге жылу беретін не ас пісіретін 
ошақтарға ұқсамайды. Алдыңғы бөлменің тым 
кішілігіне қарап, бұл жай теміршініңұстаханасы де-
ген ой тудырды(8 сур., 3 кесте). Бұл ойға итермеле-
ген басты себеп, ошақтың темір ұстасының ошағына 

ұқсастығы. Біз мұндай ошақты Талдықорған обл. 
Кербұлақ ауданының Шолақжиде деген жеріндегі 
бір тұрғын жайдызерттегенімізде дәл осындай ошақ 
кездестірген едік. Екінші бір айғақ, бөлмеге жүргізілген 
қазба жұмысының кезінде темірден жасалған әртүрлі 
бұйымдар, қолдан жасалған мыс сымдар, темірдің 
шала күйген қалдықтары көптеп кездесті. Жөндеу 
жүргізілген шойын қазандар т.б. әртүрлі пішіндегі 
мыстан жасалған заттар табылды. Мұндай заттар 
кез-келген қыстауда кездесе бермейді. Сондықтан 
да бұл бөлмені біз теміршініңұстаханасы деген 
пікірге тоқтадық. Бұл бөлмелердегі өздеріне тон бір 
ерекшелік, төртбұрышты бөлмемен киіз үй тәріздес 
бөлменің бір-бірімен жалғастырылып жасалуы. 
Халқымыздың тұрақжай салуда киіз үйдің пішініне 
еліктеушілігінің күшті екендігін байқатуы.

Күйелі үшінші қыстауы.(4 кесте). Қыстау, 
колхоздың орталық қыстауының шығыс жағында 
15 км жерде орналасқан. Тұрған жері айнала жар-
тасты төбелермен қоршалған. Қыстаудың бет алды 
оңтүстік жағының біраз жері ашық болса, солтүстік 
жағынан кішкене бір өзекше шығады. Сонда 
қыстаудың жан-жағы табиғи жартасты төбелермен 
қоршалған қазан шұңқырға орналасқан. Бұл жер-
де қыстау бар деп ешкім ойламайды. Қыстаудың 
салынған жері біріншіден қыстың боран-шашыны-
нан қорғануды ойласа, екіншіден ұры-қарылардың 
және жыртқыш хайуанаттардан малды сақтау жағын 
ойластырған тәрізді.

Қыстауда алты жерде үй-жайдың орны бар. 
Олардың төртеуі (1,2,3,4) бір-бірімен байланысты-
рып жасалған. Бөлмелердің ішінде жақсы сақталғаны 
екінші бөлме. Оның көлемі 9x3 м. Сақталған 
қабырғаларының биіктіктері әрқалай, 20 см, 50 см, 
қалыңдығы 50–60 см. Бөлменің екі жағынан есігі 
болған тәрізді. Бірінші есік алдыңғы жағындағы 
жартылай сақталған, бірінші бөлме жағында. 
Екінші есік, үшінші бөлме жағынан шығады. Үшінші 
бөлменің доғаша келген қабырғасы екінші бөлмемен 
байланыстырылған. Есігі алдыңғы жағындағы 
бірінші бөлме жағынан шығады. Төртінші бөлмеде 
жартылай сақталған солтүстік жағындағықабырғасы 
доға тәрізді иіліп, үшінші бөлменің есігі шыққан жаққа 
қаратылған. Алды ашық, шамасы бұл бөлмеден көрі 
бет алды ашық жартылай төбесі ғана жабылған, 
мал тұратын«лапас» қораға ұқсайды. Бесінші жай 
жеркепе, алтыншы жайда қабырғасы доға тәрізді 
иіліп екі қатар тастан жасалған. Бұл бөлмеде жар-
тылай жасалған шошалаға ұқсайды. Үй-жайдың 
ішінен, не айналасынан ешбір заттың қалдықтары 
байқалмайды. Қыстаудағы үй-жайлардың сақталуы 
да өте нашар. Бөлмелердің құрылыс жүйелерініңәр 
түрлі болуы қыстаудыңөте ертеректе жасалғандығын 

көрсетеді. Әсіресе бөлмелердің архитектуралық 
белгілі бір құрылыс жүйесімен салынбауы, қора 
жай салудағы бұл қыстаудағы қазақтардың 
шеберліктерінің онша болмағандығын байқатады.

Қыстаудың бет алдындағы жартаста Тау 
ешкілерінің суреттері салынса, бір жерінде арабша 
жазуы да бар. Суреттердіңөте ертеде (шамамен 
VI–V ғғ.) жасалғандығы бірден байқалса, ал жазудың 
кейін жазылғандығы көрініп тұр. Тұрақты қоныс 
жайдың жанындағы жартасқа салынған суреттерде, 
қазақ халқының негізін құрған ру-тайпалардың, адам 
мекендейтін жайлы жерлерді ежелгі дәуірлерден-
ақ пайдаланғандығын көрсетеді. Мұндай сурет-
тер Күйелідегі тұрақты үй-жайлардың жанында жиі 
кездеседі. Мәселен он бірінші қыстаудың жанындағы 
жартаста түркі дәуірінің таңбалары салынған. Ол 
суреттердіңәртүрлі дәуірлерде салынғандығын 
байқатады. Салынған суреттерді үш топқа бөлуге 
болады, бірінші темір дәуіріндегі салынған тауте-
келер болса, екінші түркі дәуіріндегі таңбалармен 
тамаша салынған арқардың суреті (9сур.), ал қазақ 
дәуіріне жататын түйенің суреті, жасалуы жағынан 
алдыңғы екі дәуірге қарағанда өте нашар. XVII–
XVIIIғғ. қазақтарда жартастардағы суреттерді көріп, 
өздері де сурет салуга әрекеттенген, Бірақ та 
шеберліктері жетпеген. Жартастағы үш дәуірдің бей-
нелеу өнері де біздің жоғарыда айтқан ойымызды, 
яғни, қыстауға лайықты жерлердің ғасырлар бойы 
пайдаланып келе жатқандығының айғағы. Олай бол-
са халқымыздың жартылай көшпелі өмірсүріп, қыс 
кезінде тұрақты баспана салып, 5–6 ай болса да 
өмір сүргендерін дәлелдей түседі.

Тарақбайдың сайы. Хантаудың оңтүстік-шығыс 
жағындағы сайлардың бірі – Тарақбайдың сайы 
деп аталады. Сайдың бойында бес жерде елді-
мекендердің орындарының жобасы алынды. Олар-
ды біз Тарақбайдың атымен атадық. Сол елді 
мекендердің екеуінің құрылыс жүйелерінің сипатта-
масын берелік. Соның бірі Тарақбайдың өз қыстауы.

Тарақбайдың қыстауы.(5кесте).Үй-жай, сай-
дан ағып жатқан судың жағасына жартасқа тақап 
салынған. Бұл жерде төрт бөлмелі үйдің және бір 
қораның құрылыс жүйелері бір-бірімен байланысты-
рылып жасалған. Жергілікті қариялардың айтуына 
қарағанда Тарақбай XIX ғ. өмір сүрген. Тарақбай 
әрі темірші, әрі ағаш ұстасы болған сияқты. Ол жер 
жыртумен де айналысқан. Әсіресе көкөністе қауын, 
дарбыз өсіріп, малға айырбастап отырушы еді дейді, 
айтушылар. Оның сол егістік, бақша өсірген жері 
судың екінші жағында бір жағын суға тіреген екінші 
жағы таспен қалап қорық жасаған жері бар. Қазіргі 
кезде жер табанында бір қатар тасы ғана сақталған. 
Ұстаның екі бөлмесі бір-бірімен байланысты болса, 
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оның екі шетінде екі бөлме жалғастырып жасалған. 
Қора жағындағы «а» бөлмесі ұсақ малға жасаған 
күрке ме, не ат қорасы болды ма деген ой туғызады. 
Өйткені оның есігі қораның ішінен шығарылған. Ал, 
үйдің шығыс жағындағы шағындау 4x4 м жасалған 
бөлме ұстаныңұстаханасы болған тәрізді. Олай-
ойлайтынымыз оның алдында аумағы 10–15 м2 
жерді алып жатқан күл-көмірдің төгіндісі. Арасында 
темірдің ағындылары «шлактары» аралас. Жал-
пы бұл қыстаудың Тарақбайдың қыстауы екендігін 
дәлелдейтін дәлелдер темірші еді деген хабарға 
байланысты біз ұстахана деп отырған бөлменің 
алды күл-көмірдің үйіндісі болса, екіншіден, қораның 
айналасында және төрт жерге күл-көмірдің төгіндісі 
үйілген. Бұл көріністер шындығында Тарақбай 
сияқты шебердің өмір сүргендігін көрсетеді.

Тарақбай сайының ішінде екінші қыстау, осы 
бірінші қыстаудың шығыс жағында орналасқан. 
Мұнда төрт құрылыс жүйесі салынған (6кесте). Бір 
бөлмелі тұрақ жай, қораның алдында (6x3,5 м), 
ал қораның бір жағы доға сияқты жасалса, артқы 
жағы жартасқа тақап салған «а» бөлме жағы түзу 
қабырғалы. Қораның кіре беріс жері аузы киіз 
үйдің түріне ұқсас. Қораның аузының неге олай 
жасалғандығы белгісіз. Ал қораның жанындағы 
бір жағы жартасқа тақап жасалған «а» бөлменің 
(6,5x4 м) есігі шығысқа қаратылған. Есіктің бет алды 
күлдің үйіндісі. Қораның оңтүстік бұрышында сыртқы 
жағынан доға тәрізді иіп бір кішілеу күрке сияқты 
бөлме жасалған. Құрылыс жүйелерінің барлығы 
тастан қаланған. Тұрақ жайлардың төңірегіндегі 
күл үйінділерінің молдығына қарағанда бұл елді 
мекендердегі тарихи тұрғындардыңұзақ жылдар 
ғұмыр кешкендерін байқататын сияқты.

Сұңқар шоқысы. Бұл шоқы туралы жоғарыда 
жазылған. Хантаудағы ең биік жері. Осы таудың 
етегіндегі сайлардың іші де қазақ қыстауларына 
толы. Солардың ішінде біз бес қыстаудағы үй-
жайлардың орындарын зерттедік. Қыстаулардың 
барлығы таудың оңтүстік жағындағы күн түсіп 
тұратын күнгейлі жерлерге салынған. Ондай әдет 
қазақ қыстауларының бәріне тән қасиет.

Сұңқар бірінші қыстауы мүлде бұзылған, 
сақталған қабырға тастарының жобасына қарағанда 
бес бөлмелі бір үйдің орны байқалады. Оның екі 
бөлмесі төртбұрышты болса, ал үш бөлмелісі 
жартылай және толық шошала тәрізді. Олар бір-
бірімен жалғастырып жасалған. Сұңқар екінші 
қыстауында жеті құрылыстың жүйесі сақталған (7ке-
сте). Бөлмелердің барлығы бір-бірімен байланысты-
рып жасалған. Мұнда да үш бөлмесі киіз үй тәрізді 
дөңгелек, оның екі бөлмесі тұрғынүй болса, үшіншісі 
шаруаға арналған. Алтыншысы қора, жайында жас 

малға арналған күркесі бар. Сұңқар үшінші қыстауда, 
екі үй-жай қатар салынған(8кесте). Бұл тұрақты үй-
жайдың екі қорасы бір-бірімен байланыстырып тұр. 
Бірінші үй-жайда екі бөлмелі және бір қорасы қатар 
салынған. Екінші үй-жайдың орынындаекі бөлмелі 
және бір бөлмелі үйлер қатар салынған. Екеуінің ау-
ласы бір. Ал мал қоралары бөлек, қатар салынған. 
Қыстаудың құрылыс жүйелеріне қарағанда тұрғындар 
бір атаның балалары немесе атадан бөлініп шыққан 
жас отаудың бірге салынған үй-жайлары ма деген 
ой туғызады. Сұңқар төртінші қыстауының салынған 
жері өте қолайлы жер. Әсіресе қыстауға күн ертеден 
кешке дейін түсіп тұратын күншуақ жерге салынған. 
Сондықтан да қазақта «Қыстау салсаң күнгейге 
сал, күн түсіп тұрсын» деген сөз бекер айтылмаған. 
«Қыста малға шөп болмаса да күн болсын» дейді 
қазақтар. Ол жер жағдайымен санасу деген сөз. Бұл 
қыстауда 12 құрылыс үй-жайдың орны сақталған 
(9кесте), оның 2 және 4 тұрғын үй болса, ал қалған 
құрылыс жұйелері малға және шаруаға қажетті 
бөлмелер. Сұңқар қыстауларындағы тұрғын үй-
жайлардың едендері жәй тегістелген жер. Үстінен 
лай қабат жүргізілген. Құрылыс материалдарының 
барлығы өңделмеген тас, сабан араластырылған 
қалың лаймен ұстастырылған. Соңғы қыстаудағы 
малға және шаруаға қажетті бөлмелердің көпшілігі 
қырқа жағына салынғандықтан 1,5 м жерді ойып, 
тегістеп жеркепе сияқты салынған.

Верный уезіндегі елді-мекендердегі 
тұрақ жайлар. Аңырақай баурайындағы 
қыстаулардағы тұрғын жайлар туралы

Хантау жеріндегі қыстауларды қарастырып 
болған соң, тарихымызда аты белгілі «Аңырақай 
шайқасы»болған аймақты зерттеу біздің жоспары-
мызда болатын. Аңырақай да Шу-Іле өзендерінің 
аралығында жатқан, Хантау сияқты таулы-қыратты 
массив. Бұл тау Хантаудың шығыс жағында шама-
мен алғанда 170–180 шақырым.

Аңырақай тауына жету үшін, алдымен Аңырақай 
станциясына келіп, ол жердегі тұрғындардан 
сұрастырып тура жолмен баруға тура келді.

Аңырақайдыңұзындығы 75 шақырым, ені 
5-10 шақырым. Биік жері 1050 м (ҚСЭ, т.1., 414 
б.).Беткейлерінің бедері әртүрлі. Егер оңтүстік-батыс 
жағы жазық болып келсе, ал солтүстік-шығыс жағы 
кұлама жар, қорым тасты биік шыңды келеді. Жері 
шөлейтті, далалы қиыршық тасты, қоңыр топырақты. 
Жазықта жусан, бетеге, ақселеу, караған, өссе, 
ал тау аңғарында тобылғы, бұта аралас тал өседі. 
Мұндай жағдай тарихи тұрғындардың қыста отыннан 

тапшылық көрмейтіндігін байқатады.
Аңырақай жеріне жүргізілген барлау жұмысы бұл 

аймақта да қазақтардың қыс айларында тұрақты 
үй-жай салын, өмір сүргендіктерін көрсетті. Таудың 
күнгейлі беткейлерінде, тау шатқалдарында тастан 
жасалған жүздеген қыстаулардың орындары белгілі 
болды. Олардың бәріне зерттеу жұмысын жүргізуге 
уақыт болмағандықтан үш қыстаудың үй-жайларына 
ғана зерттеу жұмысы жүргізілді. Барлау жұмысының 
кезінде Аңырақай тауының оңтүстік жағындағы 
қазіргі кездегі қыстаулардың қарауылы Сәрсенбек 
Қабылбековпен әңгімелесіп жер жағдайын білуге 
тырыстық. Қарияның айтуы бойынша біз зертте-
ген қыстаулардың Керейқұлдың, Әйтектің және 
Даржының қыстаулары екені белгілі болды. Ал 
«Аңырақай шайқасы» туралы және шайқас болған 
жердің қай жер екендігі туралы ешкім білмейді. 
Шайқас болған жерді жазған авторларымызда 
шайқастың дәл қай жерде болғандығын айта алмай, 
«Аңырақай шайқасы» болған жер шамаменБалқаш 
көлінің күнгей шығыс жағындағы Итішпес көлінің 
маңайында, қазіргі Қордай ауданының жерінде» 
(Әбілдаев, 1991) деп санайды.Шайқасқа көңіл 
бөлудегі басты мәселе бұл аймақтағы қыстаулардың 
сол кезде өмір сүргендігін дәлелдеу. Егерде 
Аңырақай тауының аймағында малы-жаны толы 
тұрақты жай болмаса қайдағы қаңыраған дала-
да шайқас болуы мүмкін бе? Сол себептен де, 
шайқастың салдарынан бұл маңайдан адамдар 
басқа жаққа ауған. Өз кезінде бұл аймақтың елді 
мекенге толы тұрақты отаныболғандығын Аңырақай 
тауының солтүстік батыс жағындағы жазықта Әйтек 
шоқысынан (қазіргі қыстаудың жаны) 20-25 км жер-
де жасалған Бибосын күмбезі жәнедәлел болады. 
Қыстаудың қарауылшысының айтуына қарағанда 
бұл күмбездің солтүстік шығыс жағында 20 шақырым 
жерде және Қарынбайдың күмбезі бар екендігін ай-
тады. Алайда бұл адамдардың кімдер екендігін 
ешкім білмейді. Күмбездің құрылысына қарағанда 
XIX ғ. күмбездердің архитектуралық құрылысына 
ұқсамайды (Мендикулов, 1959, 148–167 бб.).Күмбез 
шикі кірпіштен жасалған. Іші әктелген, оның үстінен 
қызыл сырмен арабша жазылған жазудың белгілері 
байқалады. Бірақ та жазуы оқуға келмейді, мүлде 
бүлінген. Мұндай құрылыс жайлардың салынуы 
Аңырақай аймағының өз кезінде қайнаған өмірдің 
ортасы болғандығын дәлелдей түскендей. Оған 
қосымша және бір дәлел Аңырақай тауының ең 
биік жері «Жәмиләнің шоқысы» деп аталады. Ел 
аузында сақталған аңызға қарағанда Жәмилә бір 
байдың қызы болса керек. Бай қызын өзі сияқты 
әйелі өлген бір бай адамға бермек болады. Қыз 
әкесінің айтқанына көнбей бір түнде үйінен қашып 

шығып тереңқұзға құлап өлсе керек. Содан ел ара-
сында Жәмиләнің өлер кезінде айтқаны деп аңызға 
айналған екен.

Бұл дәлелдерден көрінетіні Аңырақай 
аймағындағы үнсіз жатқан тұрақты мекен жайлардың 
тарихи тұрғындарынан қалған аңыз әңгімелер 
екендігін және дәлелдейді.

Керейқұлдың қыстауы (10 кесте). Аңырақай 
тауының оңтүстік батыс жағында. Әрбір үй екі 
бөлмеден және қора-жайлардан тұрады. Бірінші 
және екінші үй жартылай жерден қазылып жасал-
са, ал үшінші үй жер табаннан лай-балшықтан 
тұрғызылған. Шамасы қалыппен құйып шыққан 
тәрізді. Бірінші үй жерді қазып, үстіңгі жағындағы 
қабырғасы таспен қаланып шыққан. Әрбір үйдің 
қоралары есіктің қарсы алдында үйге қарама-қарсы 
жасалған. Екінші үйдің жобасы жартылай жер үй, 
Бірақ та мұның қабырғасы тастан қаланып шыққан. 
Қорасы да тастан қаланған. Тек тұрғын үйдің оңтүстік 
шығыс жағында кұйып шыққан қабырғасы жартылай 
доға тәрізді. Шамасы төбесі жартылай жабылып, 
отын немесешөп жинаған орын болуы мүмкін. Со-
нымен Керейқұл қыстауындағы үй-жай, қоралардың 
орындары тұрғындардың жергілікті табиғи материал-
дарды құрылысқа емін-еркін пайдалана білгендерін 
корсетеді.

Әйтек бірінші қыстауы(11 кесте) шоқының 
шығыс жағына жазыққа орналасса, ал екінші қыстау 
шоқының оңтүстік батыс жағында (12 кесте) кішкене 
өзекшенің ауызына орналасқан. Екі қыстаудың да 
сақталуы өте нашар. Бірінші қыстаудың қабырғалары 
үстінен қарағанда әрең байқалады. Екінші қыстаудың 
тастан қаланған бір қатар ғана дуалы сақталған. Бұл 
қыстаудағы тұрғын бір бөлмелі үй мен үлкен-үлкен 
тастан қаланған дөңгелек қорасының қабырғалары 
бірдей байқалады. Тұрғын бөлменің ішіндегі құрылыс 
жүйелері сақталмаған. Құрылыс жүйесінің маңында, 
не ішінен не сыртынан ешбір тұтынған бұйымдардың 
қалдықтары кездеспейді. Соған қарағанда бұл 
қыстау өте ертерек кезге жата ма деген ой туғызады. 
Бірінші қыстаудың екі бөлмелі тұрғын-жайына 
қазба жұмысы жүргізілді. 80 см тереңдіктен кейін 
бөлмелердің едені, бірінші бөлмеден ошақтың 
бұзылған орны табылды (13 кесте). Бөлменің 
оңтүстік шығыс жағындағы бұрышында шағындау 
келген астық сақтайтын қоймасы бар (ларь). Есіктің 
алдында ұзындау келген төртбұрышты бір тас жа-
тыр, не үшін пайдаланғандығы белгісіз. Бірінші 
бөлменін, көлемі 4,20x3 м болса, ауызғыбөлменің 
көлемі 3,50х3м. Есіктің шыға беріс жеріне жер та-
банына қиыршық тас төселген. Шамасы адам көп 
жүретін болғандықтан ойылып кетпеу үшін салын-
ды ма деген ой туғызады. Бұл бөлменің де сол жақ 
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бойы қазылып, бұрышсыз ұзыншақ жұмыртқа тәрізді 
жеркепелер жасалған. Қоралардың көлемі әртүрлі 
құрылыс материалдары тас. Жеркепелердің үстіңгі 
жағы тастан қаланған. Барлық тұрғын үйлердің 
ошақтары есіктің кіре берісінде оң жағына салынған. 
Ошақты қазан асып, тамақ пісіруге ғана пайдаланған 
тәрізді. Үйге жылу, бөлменің ортасынан берілгені 
оған дәлел, жерді аздап шұңқырлап қазған жер-
де жанған оттың қиын салды ма, әлде от жақты ма 
cap тап болып, сақталған оттың орны байқалады. 
Тұрғын бөлмелердің ішінде кіре беріс есіктің сол 
жағында сынашалар кездеседі. Ол шамасы ыдыс-
аяқ қоятын орын болуы мүмкін. Ал Кеңсай бірінші 
тұрғынүйінің оң жағында төрге жақындау жерге 
еденінен 20 см, биіктеу ұзындығы 160 см, кеңдігі 60 
см төсек сияқты жататын орын (лежанка) жасалған. 
Жеркепелерге кіретін жері шұңқыр болғандықтан 
түйетайлап (көлбеу) жасалса, ал Кеңсай бірінші 
қыстауының тұрғын жеркепенің кіреберісіне тепкішек 
(саты) жасалған. Жеркепелердің едендері қалың 
етіп лаймен сыланған. Қабырғаларының да еден-
ге жалғасқан жеріндегі сақталған лай қабаттарына 
қарағанда бөлменің іші сыланған деп ойлауға бола-
ды.

Бартоғай жеріндегі қыстауларды Ш.Ш.Уәлиханов 
1856ж. Ыстық көлге бара жатқан жолында көрген 
сияқты. Өзінің қалдырған еңбектерінде Шелек 
өзенінің жоғарғы ағысы қазақтардың тұрақты 
қыстаулары болған (Валиханов, 1961, 234–235бб.) 
еді десе, ал екінші бір жерінде, Шелектен Шарын 
өзеніне дейін, Торыайғырдан, Бартоғайға дейінгі 
аралықтарды сипаттап жаза келіп, бұл жерлердегі 
қыстаулар қазақ халқының тұрақты мекен жайы деп 
жазады(Валиханов, 1961, 236–237 бб.).Бұдан жүз 
жылдан астам бұрын Ш.Ш.Уәлиханов жазған ха-
барлар біз үшін ең қажетті деректер емес пе? Егер 
Шоқан көрген кез XIX ғ. ортасы болса, олардың бұл 
аймақта (қазақтар) әлдеқайда бұрын өмір сүргендігін 
қалай жоққа шығаруға болады. Біздің мақсатымыз 
солардың тұрақты мекен жай салып өмір сүргендігін 
дәлелдеу. Ал ол жерлер өз кезінде қайнаған өмірдің 
бесігі болған.

Бартоғайдың оңтүстік жағында, Асы жайлау-
ына асатын асудың шығыс жағында Сартау тау 
жүйесі орналасқан, оның да баурайлары қазақ 
қыстауларыныңөте көне дәуірлерден жалғасып 
келе жатқан мекен жайы болып табылады. Барлау 
жұмысының кезінде отыздан астам қыстаулардың 
орны белгілі болды, олардың жетеуінің ғана құрылыс 
жүйелерін түсіріп алдық.

Сартау қыстаулары. Бұл жердегі қыстаулардың 
да тұрғын жайларының құрылыс жүйелері киіз 
үйдіңқұрылымына ұқсас. Құрылыс материал-

дары тектастан жасалаған. Қыстаулардың (үй-
жайлардың) барлығы дерліктей бір жағын жартасқа 
тіреп салынған. Екінші бір ерекшелік төртбұрышты 
тұрғын үй-жайдың орындары байқалмайды. Тек, бір 
жағдайда ғана Сартау бесінші қыстауында, ұзыншақ 
сүйірлеу келген екі бөлмелі үйдің орны сақталған. 
Ал, қыстаулардың қораларының көпшілігі тастан 
қаланып, шошала тәрізді жасалған. Бұл жердегі 
құрылыс жүйелерінде жеркепелер байқалмайды. 
Шамасы жер таулы тас болғандықтан, қазып үй 
жасауға мүмкін болмаған сияқты.

Қыстаулардың ішіндеүйсін дәуіріне (б.з.д.ІІ–І ғғ.) 
жататын қыстаулар да бар. Мәселен Сартау ІІ–ІІІ 
(16 кесте) қыстауларындағы шошала тәрізді тастан 
қаланған көлемі 7–8 м, немесе 9х9 м келетін құрылыс 
жайлары. Бұл құрылыс жүйелерінің не ішінде, не 
сыртында ешбір басқа кішігірім құрылыс жүйелері 
байқалмайды. Бұл мекен жайлардың орнын үйсін 
дәуіріне дейін жатқызатын басты аргумент біріншіден 
құрылыс жүйелерінің не ішінен, не сыртынан тұтыну 
бұйымдарының қалдықтарының кездеспеуі бол-
са, екіншіден қыстаудың солтүстік жағында үйсін 
дәуірінің зираттарының орны байқалады. Үшіншіден, 
соңғы кездегі қазақ қыстауларының көпшілік 
жағдайда бір жағы не беткейге не жартасқа тіреп 
жасалады. Ал мына қыстаулар ашық жерге жазыққа 
салынған. Жетісу аймағындағы үйсіндердің біздің 
дәуірімізге дейін-ақ өмір сүргендігін айтпаған күннің 
өзінде, К.А.Ақышевтің Кеген ауданының жерінде 
үйсіндердің тұрақты мекен жайларын ашып, алғаш 
рет зерттегендігі Қазақстан тарихына жаңалық 
болғандығы белгілі (Акишев, 1969).Біздің жазып 
отырған қыстауларымыз сол Кеген ауданының 
жерінен табылған Ақтас қыстауынан онша алы-
ста емес. Олай болса Алатау бөктерлеріндегі 
қыстаулардың салыну тарихы сол ежелгі дәуірлердегі 
үйсіндерден басталатыны сөзсіз. Сондықтан да 
үйсіндердің де жартылай отырықшы ел болып, 
тұрақ жай салып, белгілі бір жердіқыстағандары, 
қыстау маңында жер өңдеумен айналысқандары 
археологиялық зерттеу жұмыстармен толық 
дәлелденіп отыр (Воеводский, Грязнов, 1938, 
177–178бб.). Ендеше В.В.Бартольдтың үйсіндердің 
тұрақты елді-мекендерін іздеудің қажеті жоқ, олар 
көшпелі ел болған деген пікірінің жаңсақ айтылған 
пікір екендігін байқатады(Бартольд, Соч., ІІ т., 1963, 
27 бб.).Сартаулықтардың жер шаруашылығымен 
айналысқандығын таудан ағатын өзеннен, 
бөктерлерді көлбеп тартылған тоғандардың ізінен 
бірден байқайсыз. Ол туралы өз алдына жеке жа-
зылады. Біздің хабаршымыздың айтуына қарағанда 
өзі де, әкесі деөмір бойы суармалы жер кәсібімен 
айналысқан. Манап ақсақал қыстық руының 16 

шыға беріс жағында бір үлкен тас жатты. Оның да не 
үшін қажет болғандығы белгісіз. Тастың үстіңгі жағы 
жалпақ, соққының әсеріненүгітілген жерлері бар 
және қара қоңыр түспен былғанған тәрізді, қызған 
темірді соққансияқты. Үй- ішінде темір илеумен 
айналысқан адам болды ма деген ой туғызады.

Даржы қыстауы. Әйтек шоқысының солтүстік 
шығыс жағында 9-10 шақырым жерде биіктеу келген 
екі қыраттың арасына орналасқан. Бір жағындағы 
қырат тасты биік келсе, екінші қырат жай жадағай 
орналасқан. Біз қыстауды Бибосын күмбезін 
іздеп бара жатқан жолымызда кездестірдік. Жол 
қыстаудың жанынан өтеді. Біздің хабаршымыз 
Даржидың де кім екендігін білмейді. Қыстауда екі 
жер үй бар, есіктері бөлек, оңтүстікке қаратылған (14 
кесте). Екеуінің ауласы бір. Аула екі жер үйдің шыға 
беріс алдында айналдыра тастан қаланған. Аула-
дан кейін қора жалғастырыла жасалған. Аула мен 
қораның арасындағы дуалы және қораның басқа 
жағындағы қабырғалары лайдан құйып шыққан. 
Бірақ та қабырға сақталмаған, құлап жермен бірдей 
болып кеткен. Қабырғаның сақталмауына және бір 
себеп, бұл жердің топырағы сортаң, ол жауын-ша-
шын немесе қардың, суының әсерінен біртінден 
бұзыла берген. Екі жер үйде жерден қазылып, 
үстіңгі жағы жер бетінен қабырғасы тастан қаланған. 
Қыстауға қазба жұмысы жүргізілген жоқ. Бірақ та 
тұрғын бөлмелердің жанынан жинап алған тұтыну 
бұйымдарыньң ішінде ерекше көзге түсетіні қытай жа-
зуы бар шынының сынығы болды. Қытай тілінің мама-
ны А.Ш. Ботпаевтың оқуына қарағанда шыны біздің 
заманымыздың XVIII ғ. бірінші жартысында жасалған. 
Егер бұл дерек рас болатын болса, қыстаудағы өмір 
отының бұл мезгілден бұрын басталғандығына 
ешбір күмән болуы мүмкін емес. Шынының мезгілі 
біріншіден қыстаудағы тарихи тұрғындардыңөмір 
сүрген уақытын көрсетсе, екіншіден қазақ халқы 
мен қытай үкіметініңарасындағы экономикалық 
қарым-қатынастың болғандығын анықтай түседі. 
Қазақстанның Ресеймен болған байланысын 
көрсететін ағайынды Кузнецовтардың заводта-
рынан шыққан шынының сынықтары да қазақ 
қыстауларынан жиі кездеседі. Осы күші басым мем-
лекеттер қазақ жерінің екі жағынан қазақ халқын 
жұтатындай жанталаса ысылдағаны тарихтан 
белгілі. Ал қыстаулардан табылып жатқан мынандай 
материалдық дәлелдер тарихи шындықты нақтылай 
түсуде.

Жаркент уезінің Бартоғай, Сартау, Торайғыр, 
Бұғыты тауларының қойнауларындағы 

тұрақты мекен жайлар

Аталған таулар Іле Алатауының солтүстік 
шығыс жағында Іле өзеніне қарай созылып жатқан 
тау массивтері. Таулар бір-бірінен аса қашық емес 
жақын-жақын орналасқан.

Торыайғыр тауының неге олай аталатындығы 
туралы аңыздың барлығын осы таудың солтүстік 
шығыс жағында Райымбек батырдың бастауы деген 
бастаудың барын, оның жанында батырдың қыстауы 
болғандығын, Торыайғыр тауы мен Бұғыты тауының 
аралығындағы жазығындағы Райымбек батырдың 
жоңғарлармен шайқасқан жері «Ойран төбе» туралы 
мағлұматтар жинастырдық.

Бартоғай су қоймасы, біз жұмыс жүргізгелі 
келгенімізде әлі бітпеген екен. Енді болмаса көптеген 
археологиялық ескерткіштер су қоймасының астында 
қалып қойғандай еді. Бартоғай табиғи қазаншұңқыр, 
шығыс және оңтүстік жағынан Торыайғыр тауының 
етегімен солтүстік және батыс жағынан Бұғыты 
тауының басталатын оңтүстік жағымен, ал оңтүстік 
жағы Сартаудың солтүстік жағымен қоршалып жатқан 
нағыз су жинайтын табиғи қойма. Алайда жоғарыда 
аталып өткен тау жүйелерінен шығатын сай-
салалар мен жылғалардың барлығы осы Бартоғай 
қазан шұңқырына келіп құяды. Қазаншұңқырдың 
іші қалың тоғай, ну орман. Су толтырғанға дейінгі 
халқымыздың ерте кездерден бастап қыс айларында 
малына жем-шөп қана болса, тарихи тұрғындардың, 
отын-суының көзі болған. Бартоғайды айналды-
ра келіп құятын сай-саланың ішінен 32 жерден 
көне қыстаулардың орындары табылды. Біз оның 
ішінен аты-жөні белгілі алты жердегі қыстаулардың 
орындарына қазба жұмыстарын жүргіздік. Жа-
мылшы сайының аузындағы Алатай бірінші, осы 
сайдың екінші бір ашасы Кеңсай 1,2, Шідерлі 
1,2 және Түймебайдыңқыстауларыныңқұрылыс 
жүйелері сызылып суретке түсірілді. Бұл жерлердегі 
қыстаулардың аты-жөндерінің сақталуына 
қарағанда, тұрғындар ХХ ғ. бірінші ширегіне дейін 
өмір сүріп, Қазан төңкерісінің әсерінен қыстауларын 
тастап шықты ма деген ой туғызады. Алатай қыстауы 
туралы, аңыз сақталған. Бір кембағалдың жалғыз 
ала тайы болыпты, соның өзін жоғалтып алған шал 
жылап-еңіреп жүріп бір жылдан кейін сол қыстаудың 
бір жерінен тауып алса керек. Содан ол жер Алатай 
атаныпты-мыс. Бартоғай жеріндегі қыстаулардың 
өздеріне тән бір ерекшелігі, тұрақты үй-жайлары 
болсын, қоралары болсын құрылыс жүйелері 
дөңгелек киіз үйдің шымына (пішініне)ұқсас жасалған 
(15 кесте) Ал тұрақты тұрғын жайлар жерден адам 
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атаға толғандығын есептеп берді. Егер әрбір ата-
ны 30 жылдан есептес, 480 жыл толып олардың 
Сартау аймағында өмір сүруі шамамен алғанда 
XVI–XVII ғғ. болып табылады. Сондықтан да эт-
нограф В.В. Востровтың Верненский, Жаркент 
уездерінің жеріне қазақтар XIX ғ. аяғында ғана 
көшіп келе бастады (Востров, 1961, 127б.) деген 
пікіріне қосылуға болмайды. Оған, екінші дәлел біз 
жоғарыда келтірген бұл жерлерде XIX ғ. 50 ж. болған 
Ш.Ш.Уәлихановтың Бартоғай, Сартау жерлері қазақ 
халқының қыста тұрақты өмір сүрген жерлері еді де-
ген пікірінен қазақтардың бұл аймаққа В.В.Востров 
жазып отырған мезгілден әлдеқайда бұрын-ақ өмір 
сүргендерін көрсетсе керек. Востровтың пікірінің 
орынсыз екендігін және бір дәлелдейтін нәрсе, бұл 
аймақта Райымбек батырдыңжоңғарларға қарсы 
жүргізілгенкүрестері (Қазақ ССР Ғылым Академи-
ясы М.О. Әуезов атындағы..., 813–814 бб.). Егер, 
бұл аймақты қазақ халқы мекендемесе Райымбек 
батыр жоңғарларға қарсы кімнің жерін қорғау үшін 
күрес жүргізген болар еді. Сондықтан да Жаркент 
уезінің жеріндегі Албан елінің өмір сүрген мезгілін 
үйсіндермен бірге қарастырған әлдеқайда дұрыс 
болмақ.

Торайғыр тауының қойнауларындағы қыстаулар. 
Торайғыр тауы Теріскей Іле Алатауының солтүстік 
жағында шығыстан оңтүстік батысқа қарай созылып 
жатқан тау массиві. Ең биік жері – Қарағайлы тауы 
2469 м. Батыстан шығысқа қарай 42 шақырым, ені 
10-12 шақырым (ҚСЭ., II т., 119 б.). Тау беткейлері 
тек малға қажетті шалғын шөпке ғана мол болып 
қоймай тұрғындардың қыс кезінде тарықпай жағатын 
отын көзіне де мол. Сондықтан таудың етегіндегі 
күнгейлі шатқалдарда қазақтар қыстап тұрақты ме-
кен жайлар салған. Біздің барлау кезімізде таудың 
баурайына жүргізілген жұмыс кезінде 72 жерден 
тұрақты үй-жайлардың орындары есепке алынып 
оның ішінде жетеуіне қазба жұмысы жүргізілді. Бұл 
аймақтарда қыстаулар туралы Ш.Ш.Уәлихановтың 
жазғаны туралы біз жоғарыда келтірген едік. Енді, 
тікелей осы Торайғыр қыстаулар жайлыәңгіме бо-
лып отырған соң, оны тереңірек айтқан артық болмас 
деп ойлаймыз. Себебі Ш.Ш. Уәлиханов Торыайғыр 
тауының албандардыңөте бір сүйікті мекенжай са-
лып қыстайтын жері (Валиханов, 1961, Т. 1, 238 б.) 
деуі жоғарыдағы біз келтірген қыстаулардың орын-
дары және дәлел бола алатын сияқты.

Қазіргі кездегі қыстаулардың қарауылшысы Ма-
нап Байқожаевтың айтуына қарағанда Торыайғыр 
тауында Албан тайпасының Аққыстық руларының 
адамдары тұрған. Бірақ та нақты ешкімнің аты-
жөнін айтып бере алмады. «Ойран төбенің» 
жанындағы қыстаулардың сақшысы Әлібеков Кен-

же, Райымбек батырдың Жоңғар қалмақтарымен 
болған Ойран төбедегі шайқасы және Торыайғыр 
етегіндегі Райымбек батырдың қасиетті бұлағы (10 
сур.) туралы ел аузында сақталын жүрген тарихи 
әңгімелерді айтып берді (Жолдасбаев, 1992, 74–78 
бб.). Ол өзініңәңгімесінде Райымбек батырдың сол 
қасиетті бұлақтың маңында тұрақты жай салып өмір 
сүргендігін де айтады. Райымбек батыр туралы жа-
зып жүрген журналист-жазушыларымыз өздерінің 
еңбектерінде батырдың болған жерлері туралы, 
керек болса туған, қайтыс болған жылдары туралы 
нақты деректер келтіруге тырысқан(Қаупынбаев, 
1991). Ел аузындағы сақталған аңыз-әңгімелерге 
қарағанда Райымбек батырдың діни жағы басым. 
Біздің ойымызша батырдың елін-жерін қорғаудағы 
іс-әрекеті басым болуға тиісті. Оның жоңғар 
басқыншылығына тарихи ерліктерін баса керсетсек 
жастарды өз елін қиын-қыстау кездерде қорғауға 
тәлім-тәрбие беруге батырдың ерлігі үлгі болар 
еді. Батыр туралы жинаған деректерді Қабанбай 
батырдың 300 ж. кұрметінің ғылыми-теориялық 
конференциясының материалдарында жариялаған 
едік.

Енді батырдың күрес жүргізген жеріндегі 
халқымыздың тұрақты мекен жайларына қысқаша 
тоқталып өтелік.

Райымбектің қыстауы(17 кесте) Қыстау 
батырдың атымен аталатын бұлақтың тау жағында 
50-60 м жерде таудан шығатын өзеннің тақалмасына 
салынған. Екі бөлмелі жартылай жер үй. Үйі жерден 
қазір оның іші, қабырғалары тастан қаланыпшыққан. 
Үйдің қабырғасы жер бетінешыққан соң және 
көтерілген. Қанша көтерілгені белгісіз, ал қазіргі 
жер бетіне шығып тұрған қабырғасы 20-30 см. 
Ішінен қаланған биіктігі 1,50 м. Ошақ ішкі бөлменің 
есіктен кіреберісте, оң жақтағы бұрышта, ошақтың 
түтін шығатын мұржасы қабырғаны қалағанда сол 
ошақ тұрған бұрышта қабырғаның арасынан бірге 
жасалып шыққан. Ол қабырғаныңүстінінен анық 
көрініп жатыр. Ошақ жақтағы қабырғаның ортасын-
да еденнен 110 м биіктікте қабырғада тастан қалап 
төрт бұрышты ойық жасалған. Ойықтың үстіңгі 
жағындағы ыстан қарайған даққа қарағанда шырақ 
қоятын орын болған тәрізді. Ауызғы бөлмеде ешбір 
қосымша салынған құрылыс жүйелері байқалмайды. 
Түпкі бөлменің көлемі 3,60x3 м, ал ауызғы бөлме 
3x2,50 м. Қабырғаларының ені 60-70см. Құрылыс 
материалы таудың қарапайым жай тасы. Дегенмен 
үйді салушылар қабырғаны қалаған кезде тасқа 
ептеп өңдеу жүргізген. Үйдің қабырғаларының ішкі 
жағы сылау жүргізуге лайық тегіс әдемі қаланған. 
Тұрғындардың мал қорасы үйдің оң жағындағы 
бұрышта іргесіпе тақап жасалған. Қора дөңгелек киіз 

үйдің пошымына ұқсас, қабырғалары жер үстінен та-
стан қаланған. Қораның есігі үйдің бет алдында 10-
15 м алыс. Қораның алдында доға тәрізді айланды-
ра қабырғасы тастан қаланған қалтарыс жасалған. 
Қораның төбесі жабық болды ма жоқ әлде ашық 
болды ма, оны дәлелдейтіндей құрылыс жүйелері 
байқалмайды. Қораның көлемі 10-12 қанатты қазақ 
үйлерінің аумағына тең. Қыстаудың теріскей ба-
тыс жағында, өзектің екінші жағында 30-40м жерде 
және бір дөңгелек қораның тастан қалаған орны бар.
Оның көлемі де тұрғын үйдің жанындағы қораның 
көлемінен онша үлкен емес. Шамамен алғанда он 
қанатты киіз үйдің аумағындай. Алайда бұл қораның 
жанында ешбір құрылыс жүйелерінің материалда-
ры байқалмайды. Біздің шамалауымызша бұл қора 
көктем айларында немесе күз айларының соңғы 
кезінде қатты суық түскенше мал тұратын қалтарыс 
болды ма деген ой туғызады.

Райымбек қыстауының оңтүстік батыс жағында 
бір кішкене өзекшенің тауға тірелген жеріндеекінші 
қыстау орналасқан. Екіқыстаудың арасында жарта-
сты қырат бар. Бұл жердегі тұрғын үй мен қораның 
салынуы бірге болған сияқты. Тастан қаланған 
бір үлкен бөлменің екі жағында доға тәрізді екі 
шағын бөлме байланыстырып жасалған. Екеуіне 
де кіретін есіктері ортадағы бөлмеден жасалған. 
Басты бөлменің батыс жағындағы қабырғаның ор-
тасынан сыртқы есік жасалған. Тұрғын жайдың 
солтүстік батыс жағында екі жерде бастаудың 
орны бар. Біреуінде қазіргі күнніңөзінде жылты-
рап суы шығып жатыр. Ал, екіншісі іші таспен өріп 
шыққан бірақ суы жоқ. Осы құрғап қалған бастау-
дан 20-30 м жерде өзекшенің екінші жағында және 
бір дөңгелек қорғанның орны бар. Көлемі 8-10 
қанат киіз үйдің аумағындай. Бұл қорада Райымбек 
бірінші қыстауындағыдай, екі қыстаудың үй-жайы 
да, қоралары да ұқсас. Шамасы туыстас адамдар 
бір-біріне көмектесіп үй-жайларында ұқсас жасады 
ма деген ой туғызады. Зерттелген басқа қыстаулар 
Торыайғыр тауының етегіндегі өзекшелердің тауға 
тірелген тақалмасында немесеөзекшелердің таудан 
шыға беріс аузында жасалған. Басқа да зерттел-
ген бос қыстаудың құрылыс жүйелерінің барлығы 
дөңгелек киіз үйдің түріне ұқсас. Тек көлемдерінің 
үлкен-кішілігіндегі ғана айырмашылықтар болмаса 
барлығы дерліктей бірін-бірі қайталайды. Тұрғын 
жайдың бет алдында кішкене төбешіктіңүстінде 
тарихи тұрғындардың бейіті (11 сур.) орналасқан. 
Бейіттің сыртқы түріне қарағанда үш түрлі. Біріншісі 
үйсін кезеңіне жатса, екіншісі төрт бұрышты үсті са-
тылап жасалған. Мұндай мүрделерді қазақтар XIX ғ. 
сала бастаған. Ал үшінші түрі мүрденің үстіне тастан 
оба тұрғызу бұл шамасы ертеректегі (XVII–XVII ғғ) 

қазақтардың молалары болуға тиіс. Сонымен қатар 
бұл бейіттің ішінде сыртын темірмен қоршаған соңғы 
кездегі қазақтардың да молалары кездеседі. Сонда 
бір жерге салынған бейіттің сыртқы көріністерінің 
өзінен-ақ Торыайғыр тауының ежелгі үйсіндерден, 
соңғы кездегі үйсіндерге дейін қазақхалқының 
тұрақты мекендеген жерлері екендігін байқау 
қиын емес. Он үшінші тұрғын жай алдыңғы екі 
жайдың оңтүстік батыс жағында елуметрдей жерге 
салынған. Жанында біздің ғасырымыздың 30-40 ж. 
салынған қыстаудың орны сақталған. Бұл тұрғын 
жайдың иесі жер шаруашылығымен басым айналы-
сты ма деген ой туғызады. Ондай ойға итермелейтін 
мына дәлелдер. Торыайғыр тауынан екі жерден 
бастау шығарылып олардың суын жинайтыи то-
спалар (плотина) жасалған. Ал тоспаның суы ар-
найы егін салатын жерге арық қазылып тартылған. 
Мұның өзі қазақтардың қыстау маңындағы жер 
шаруашылығымен айналысқанына, артық дәлелді 
келтіруді қажет етпейтін айғақ болмақ.

Бұл жердегі тұрақты мекен жайлардың құрылыс 
жүйелері онша күрделі жасалмаған(18 кесте). Шоша-
ла тәрізді жасалған бөлмелердіңөзі бір қатар тастан 
қаланған қабырғаларының негіздерінің сақталуының 
өзі соны көрсетеді. Қабырғалары жер беті тегістеліп 
бірден қаланған. Үйлердің іші-сыртынан басқа 
салынған ешбір құрылыс жүйелері байқалмайды.

Бұғыты тауының баурайындағы тұрақты ме-
кен жайлар. Бұғыты тауы Іле Алатауының теріскей 
жағында, Іле ойысын оңтүстік жағында екіге бөліп 
жатқан тау массиві (ҚСЭ, 12 т., 359 б.).Қазіргі кез-
де Бұғыты тауы Алматы облысының Шелек, Ұйғыр 
аудандарының аралығын бөліп жатқан табиғи ше-
карасы. Бұғыты тауының батыс жағы Шелек ау-
данына қараса, ал шығыс жағы Ұйғыр ауданына 
қарайды. Таудың екі жағынан шығатын сай-салалар 
мен өзекшелердің іші, ертеден қазақтардың қыстап 
мекен жай салған тұрақты жерлері болған. Бос 
жерден қыстаулардың жобаларын алып, тұрақты 
үй-жайлардың салынуының құрылыс жүйелеріне 
көңіл бөлдік. Олардың ішінде ерекше көңіл бөлетін 
тұрақты үй-жайлардың орындары Қызылауыз 
сайының ішіндегі бірінші қыстау (19 кесте) Қыстау 
Көкпек ауылының терістік жағында 10 км жерде. Бұл 
жерде үш үйдің тұрақты мекен- жайларының жұрты 
байқалады. Қыстаудың құрылыс жүйесіне қарағанда 
бір атадан тараған екі жанұя тұрған сияқты. Үш 
бөлмелі екі тұрғын үй өзектің оң жағына салынса, ал 
олардың қора-жайы өзектің екінші жағындатұрғын 
үйлердің бет алдына (қарсысына) салынған. Басқа 
жерде көп кездесе бермейтін бір жағдай киіз үйдің 
түріне ұқсас шошаланың екі жағынан төртбұрышты 
екі бөлменің салынуы бұл қыстауда бірінші рет 
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кездесіп отыр. Сыртқа кіріп шығатын есікте шоша-
ла тәріздес бөлмеден салынған. Ортаңғы бөлменің 
көлемі алты қанатты киіз үйдің аумағына ұқсас 
болса, ал оның екі жағындағы бөлмелердің көлемі 
4,50хЗ,70м; 4,20x3,30 м. Екінші үйдің құрылыс жо-
басы төртбұрышты бір-бірімен байланыстырылып 
жасалған үш бөлмеден тұрады. Есігінің алдына тас 
төселген. Бөлмелердің көлемдері әртүрлі: 1) 3,70х3м; 
2) 3,10x3м; 3) 3,50х3м. Екі жанұяның қора-жайы бір-
бірімен байланыстырылып жасалған. Қоралардың 
да үлкен кішілігіне, құрылыс жүйесіне қарағанда 
шошала тәріздес салынғанекі қора жаңа бөлінген 
жас жанұяның қорасы болған тәрізді. Ал, беті ашық 
қораның түпкі жағындағы екі бөліктен тұратын кең 
қора, үлкен (ата) жанұясының қора-жайы болған 
сияқты. Екі қораның бірі мініс ат тұратын қорасы 
болса, бірі жас малға арналған күркеге ұқсайды. 
Құрылыс материалдары қарапайым тас. Тек 
үлкен үйдің шошаласының қабырғалары өңделген 
төртбұрышты 3х3х5см тастан қаланған. Құрылыс 
жұртының сақталған биіктіктері 40см – 1м. дейін. 
Қыстаудың оңтүстік батыс жағында бастау, оның 
суын жинайтын тастан жасалған үлкен тоспасы (пло-
тина) бар. Тоспаның қырқа жағын ойып жер табаны 
сай жағымен тегістеліп, одан кейін екі қатар таспен 
қаланып қырқа жағымен теңелгенше биіктелген. 
Тоспаның құрылыс жүйесі М–Н кесіндісінде жақсы 
байқалады.

Қызылауыз бірінші қыстауының оң жағында, 
Қызылауыз екіншіқыстауы біржарым шақырым жер-
де. Бұл қыстауда ауқатты бір бай тұрды ма деп ой-
лайсыз. Қатарынан салынған төрт шағын-шағын қора 
жеке-жеке екі бөлме, ал қыстаудың шығыс жағында 
және бір шағын-шағын жасалған екі қорасы бар, 
бір бөлмелі қыстау орналасқан. Қызылауыз бірінші 
қыстауының солтүстік жағында 500м қашықтықта 
Қызылауыз үшінші қыстауы орналасқан. Бұл жердегі 
тұрғын жайлардың үй қора-жайлары тіпті жұпыны. 
Үйі жанұяның үй-жайларының құрылыс жүйелерінің 
жұрттары байқалады. Тұрғын бөлмелердің өзіне тән 
бір ерекшеліктері қабырғаларының артқы жағы және 
ортадағысы соқпа таммен тұрғызылған. Бұғыты 
тауыныңсолтүстік батыс жағында барлау жұмысын 
жүргіздік. Жұмыс кезінде Қызылауыз қыстауынан 25 
км қашықтықта және оннан аса қыстаудың жобасы 
алынды.

Бұғыты төртінші, бесінші қыстаулары. Төртінші 
қыстауда бір-бірімен жалғастырылып жасалған бес 
құрылыс жүйесінің орны сақталған. Бірақ та олардың 
дәл нақты көлемдерін алу мүмкін емес. Қыстаудың 
айналасы іші-сыртына шеңгел шығып кеткен. Мұның 
өзі қыстаудың белгісіз ерте кезден-ақ адам өмір 
сүрмегендігін байқатады. Бесінші қыстау таудың 

ішіндегі бір сайдың күңгей жағына салынған. Мұнда 
бар жоғы екі ұзыншақ келген бұзылған қораның орны 
болса, ал үй-жайдың жұрты байқалмайды. Шамасы 
киіз үймен отырған ба деп ойлайсың.

Сонымен Бұғыты, Сартау, Торыайғыр, 
Бартоғай жеріне жүргізілген археологиялық зерт-
теу жұмысының кезінде зерттелген қыстаулардағы 
тұрғынүй-жайлардың орындарына қысқаша 
қорытынды жасайтын болсақ мынандай тұжырымға 
келуге болады.

Біріншіден, тұрғын жайлардың құрылыс жүйелері 
киіз үйдің түріне сәйкестендіріп жасалған. Екіншіден, 
құрылыс материалдары ретінде жергілікті та-
сты пайдаланған. Тасқа өндеу жүргізу талпыны-
сы байқалады. Үшіншіден, құрылыс жүйелерінің 
жобаларынан тарихи тұрғындардың, әлеуметтік-
экономикалық жағдайларын бірден байқауға бола-
ды.

Қапал уезіндегі елді-мекендер 

Малайсары тауының бөктеріндегі қыстаулардағы 
тұрақ жайлар. Малайсары тауы Жоңғар Алатауының 
батыс жағындағы сілімдер болып табылады. Ол, 
Алматы облысындағы шығыстан батысқа қарай 100 
шақырым шамасында созылып жатқан тау массиві. 
Таудан шыққан сай-салалары Іле өзеніне қарай 
құйылады. Таудың ені батысында10 шақырым бол-
са, шығысында 30 шақырым дейін барады (ҚСЭ, 
7 т., 416 б).Батырдың аты жоңғарларға қарсы 
күресте Бөгенбай(ҚССР ҒА-ның Орталық ғылыми 
кітапханасы..., 326), Олжабай (ҚССР ҒА-ның 
Орталық ғылыми кітапханасы..., 1171) сияқты т.б. 
қазақ батырларымен бірге күрес жүргізгендері үшін, 
ел ішінде аңыз болын тараған. Ш.Уәлихановтың 
деректеріне карағанда, Абылайхан, қалмақ ханы 
Галданның қолына түсіп тұтқын болған кезінде, Абы-
лайлап үш жүздің ішінде қандай атақты батырыңды 
айтар едің деп сұрағанда хан Бәсентин руынан 
Малайсарыны айтқан екен дейді (Валиханов, Т.1, 
1961, 222 б.). Міне, сол Малайсары батыр, қазіргі 
өзінің атымен аталып жүрген таудан жоңғарларды 
шығысқа қарай тықсыртып айдап шықса керек 
(Қазақ әдебиетінің тарихы, 1961, 308 б.). Сол үшін 
де халықтың оған жасағанқұрметті белгісі есебінде 
тау аты мәңгі қалып тұр.

Аталған таудың жер жағдайы қысқы жайылымға 
өте қолайлы. Тау онша биік емес, қыратты, жота-жо-
та болып бір-бірімен жалғасып жатқан тау массиві. 
Жоталары жадағай сай-салалы болып келеді. 
Жотаның беткейлері тобылғы, ырғай, алабота, 
ақтаспа, шеңгел, қараған сияқты бұталы өсімдікке 
бай. Бұл өсімдіктіңбасын мал жей береді. Ал қыста 

тұрғындардың отқа жағуына өте пайдалы. Ал тау 
басы, сай-саласы, бөктерлері әсіресе малға пайда-
лы саркүйік шөпке өте бай.

Сондықтан да Малайсары тауының бөктерлері 
халқымыздың қыс- қыстайтын тұрақ жайы болған. 
Таудың батыс жағындағы сілемдері Ілеге келіп 
тіреледі. Іле бойындағы иірімді жерлердегі тұрақ 
жайлардың тұрғындары мен тау бөктеріндегі тұрақ 
жайлардың иелері бір-бірімен тікелей байланысты 
болған.

Малайсары тауының күнгейлі бөктерінен 12 жер-
ден қыстаудағы тұрақ жайлардың орны зерттелді. 
Онда 25 үйдің, яғни жанұяның мекен жайы салынған. 
Олардың ішінде бір бөлмелі үйі бар жанұялар саны 
он. Ал төрт немесе бес бөлмелі үйі бар жанұялар 
кездеспейді. Қоралардың көпшілігі дөңгелек және 
жерден қазылып жасалған. Олардың төбелері 
екі жерден тіреу қойылып оның үстінен белағаш 
жатқызылып итарқа түрінде жабылған тәрізді. Ал 
кейбір қоралардың төбесінің алды ашық, жарты-
лай лапас ретінде жабылған. Малайсары бесінші 
қыстауындағы тұрақ жайлардың құрылыс жүйелеріне 
қарағанда (20 кесте) тұрғын үйлер соқпа там әдісімен 
жасалған. Қора, күрке сияқты малға қажетті паналар 
жерден қазылып жасалған жеркепелер. Біздің хабар-
шымыз Алматы облысы, Балқаш ауданы, Қарағаш 
совхозының тұрғыны 71 жастағы жалайыр руының 
балғалы тарауынан Шүйіншалиев Қайыптың айтуы-
на қарағанда үй салудың мұндай тәсілі кең тараған. 
Мен өзім де бала кезімде үй салудың ондай тәсілін 
көргенмін.

Жетісу қазақтарының арасында үй салудың бұл 
тәсілі қай кездерде басталғандығы белгісіз, жазба 
деректерде кездеспейді. Ал Малайсары тауының 
бөктерінде алғаш рет кездесіп отыр. Ал мен білетін 
бұл тәсіл Алматы облысының шығысында ұйғырлар 
тұратын жерде кең тараған. Егер біз ұйғыр халқы 
қазақ жеріне XIX ғ. 80-ж. келе бастағанын білсек (Ба-
ратова, 1988, 1–2 бб.),ал соқпа немесе құйма әдісімен 
олардың үй тұрғызу тәсілдерін этнографиялық зерт-
теулерден толық байқауға болады (Зульяров, 1994, 
14 б.).

Бірақ та, егер ұйғырлар Жетісудың шығысынан 
XIX ғ. 80–ж. келе бастаса, бұл кезде Бақанас 
ауданының жеріне жеткен жоқ. Сондықтан дасоқпа 
там әдісімен тұрақ жай салу қазақ халқының өз 
тәсілі ме? деген ой туғызады. Бізді мұндай ойға 
итермелейтін екінші бір дәлел, Оңтүстік Қазақстан 
жерінде Сырдарияның орта ағысы бойында Са-
уран қаласының аймағында жүргізілген зерттеу 
жұмысымыздың кезінде кездестірген едік (Жолдас-
баев, 1976, 47 б.).

Дегенмен Малайсары жеріндегі тұрақ жайлардың 
көпшілігі тастан салынған. Олардың салыну құрылыс 
жүйелері бірін-бірі көпшілік жағдайда қайталай 
береді. Бір-біріне ұқсас. Сондықтан да біз тек екі 
бөлмелі бір үйдің, үш бөлмелі үйлердің салыну 
құрылыс жүйелеріне біраз тоқталып өтелік.

Малайсары 7-ші (21 кесте), екі бөлмелі үй. Үйдің 
оңтүстік шығыс жағындағы бірінші бөлменің бұрышын 
су орып кеткен. Ол жағынан сай өтеді. Нөсер жауын 
жауғанда сел жүріп құлатып кабырғаның қалаған та-
сына дейін ағызып кеткен. Екінші бөлменің бет ал-
дында тастан жасалған дөңгелек бөлменің де алдын 
су орып кеткен. Бұл бөлменің нақты қандай қызмет 
атқарғаны белгісіз. Қазба жұмысының кезінде орта-
сынан жаққан оттың орны байқалды. Ал бөлменің 
оң жақ іргесінде атқа немесе малға шөп салатын 
ақырдың орны табылды. Мал қора дейін десең, ор-
тасына от жакқан, адам тұрған деп ойласаң ақырдың 
орны бар. Сондықтан да бұл бөлменің қызметі құпия 
күйінде қалып отыр. Бірақ суық күндері жас төлдерді 
кіргізіп от жағылуы да мүмкін. Бөлменің тастан 
қалаған қабырғасы өте әдемі, көз тартарлықтай, 
сақталған биіктігі 60-70 см, кендігі 65-70 см. Үйдің 
көлемі 8 қанат киіз үйдің аумағындай. Екі бөлмелі 
үйге жүргізілген қазба жұмысы, бөлмелердің 
ішіндегі шаруаға қажетті құрылыс жүйелерін 
айқындады. Бірінші түнгі бөлмеде кіре беріс жер-
де аяқ киім қалдыратын төртбұрышты 170x130см 
ойық жасалған, оның оң жағында бұрышта 
ошақтүтін шығатын мұржасы жасалған. Сол ошақ 
жақтағы бұрыштан 1,50м қашықтықта еденнен 70 
см биіктікте шырақ қоятын ойық жасалған. Ойықты 
қабырғаны тұрғызып келе жатқанда жалпақ тастар-
дан арнайы жасап қалдырған (12сур.) Бұл жақтағы 
сақталған қабырғаның биіктігі 1,50 м. Бөлменің 
едені жері тегістеліп лай қабаты жүргізіліп, мұқият 
сыланған. Еденнің үстінің қаттылығы сондай, оның 
үстіне кейін түскен топырақ қабаты оңай алына-
ды. Бөлменің көлемі 4,40x3,80 м. Ауызғы немесе 
екінші бөлменің ішінде ешбір құрылыс жүйелері 
байқалмайды. Бөлменің солтүстік жағындағы 
қабырғадағы есік пен қора жаққа шығуға болса, ал 
шығыс жағындағы қабырғадан жасалған есіктен, 
сырттан үйге кіруге болады. Қораның солтүстік-
батыс жағындағы қабырғасы сыртқы жағы қырқаға 
тіреп жасалғандықтан оны ойып жер табанынан бір 
қатар таспен қалап шыққан. Ал солтүстік жағындағы 
қабырғасы дөңгелек бөлмеге дейін, керек бол-
са оның артынан өткізе барып екі қатар таспен 
қаланған. Сақталған биіктіктері 60–70 см. Қораның 
батыс жағындағы қабырғада екі жерде тастан 
жасалған ақыры бар.
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шала тәрізді жасалған. Ол бөлмелердің оң жағында 
салынған. Бөлмелер бір-біріне қатар-қатар жалғасып 
қоржынүй тәрізді жасалған. Ортасындағы дәлізі 
арқылы екі (25 кесте, 1 үй) жағындағы бөлмелерге 
қатынас жасаған. Осы бірінші үйдің дәлізінің артқы 
жағындағы қабырғасынан екінші есік арқылы үйдің 
артынан жалғастырып жасалған қораға шығатын 
болған. Бұл бөлме азық-түлік қоятын бөлме тәрізді. 
Мұсабек қыстауындағы бес бөлмелі үйдің сырттан 
кіріп шығатын есігі үш жерден жасалған (26кесте, 1 
үй) Екі есік оң жағына салынған шошалаға кіретін 
дәліздің екі жағынан жасалса, ал біреуі үйдің сол 
жағындағы екінші бөлменің алдыңғы жағындағы 
қабырғасынан жасалған.Үш бөлмелі үйлердегі 
ортадағы бөлме дәліздің қызметін атқарып, 
көпшілік жағдайда сыртпен қатынас жасайтын есік 
осы бөлмеден жасалады. Бөлмелердегі құрылыс 
жүйелерінің көпшілігі кіре беріс есіктің оң жағына 
салынған ошақтары, құрылыс материалдары жалпақ 
тастан жасалған. Түтін шығаратын мұржалары ошақ 
тұрған бұрыштағы екі қабырғаның түйіскен бойы-
мен бөлменің төбесі арқылы сыртқа шығарылған. 
Бесінші бөлменің көлеміне қарағанда (4,50х1,20м) 
азық-түлік сақтайтын бөлме болған.

Шолақжиде қыстауларының ішіндегі аса бір 
көңіл бөлетін қыстау және оның тұрақ жайлары, ол 
Тоғанбайдың қыстауы (27кесте). Қыстау Мұсабек 
қыстауының батыс жағында. Екі қыстаудың ара-
сын солтүстік-шығыстан, оңтүстік-батысқа қарай 
созылып жатқан бір қырат бөліп жатыр. Бұл жерде 
үш бөлмелі бір үй, екі бөлмелі екінші және шоша-
ла тәрізді үшінші үй орналасқан. Қыстау Мұсабек 
қыстауынан бөліп жатқан қырқаның күнгей жеріндегі 
кішкене жазыққа салынған. Үш бөлмелі үй-жайдың 
керегелері, қора жайлары жақсы сақталған (13 
сур.). Үш бөлмелі үйдің бір бөлмесі шошала, ортада 
дәліз арқылы сыртқа және үшінші бөлмеге қатынас 
жасаған. Шошаланың ортасында ошақ, жерді аздап 
қазан шұңқыр етіп қазған. Осы ошақтың жанында 
шошаланың төбесін көтеріп тұрған діңгектің орны 
бар. Шошаланың сол жағында дәлізге шығатын 
есікке 70 см жерде екі бөліктен тұратын тастан 
қалап жасалған шұңқыр бар. Басқа құрылыс жүйесі 
байқалмайды. Суретте шошаланың сыртқы көрінісі 
жақсы көрінеді (14сур.) Дәліздің екінші жағында 
төртбұрышты (4,70x4,50 м) үшінші бөлме бар, оның 
сақталған қабырғаларының биіктіктері 1,30х1,40м. 
Қабырғаға қаланған тастарына жөндеу жүргізілген. 
Керегелері жақсы сақталған. Бөлменің ішіндеекі 
жерден ошақтың орны тазаланды. Біріншісі дәлізден 
кірген жерде оң жақта бөлменің бұрышында болса 
екінші ошақ бөлменің есіктен кірген жерінде сол жақ 
бұрышта. Екеуінің де мұржасы ошақ тұрған бұрышта 

қабырғаның бойымен төбеден сыртқа шығады. Оң 
жақтағы бұрышта ошақтың алдында салынған және 
бір құрылыстың жүйесі бар (15сур.).Бірақ та оның 
қандай қызмет атқарғаны белгісіз. Ошақтың жаны-
на салынғанына қарағанда ас дайындауға қажетті 
ыдыс-аяқ қоятын орын болды ма деген ой туады. Со-
нымен қатар бөлменің ішіндегі екі ошақтың жасалуы 
да түсініксіз. Оң жақтағы бұрышта ошақтың үстіңгі 
жағында қабырғада үш жерде ойық жасалған(16сур.), 
екеуі кішілеу келген шығыс жағындағы қабырғада, 
үшіншісі оңтүстік жағындағы қабырғада ошақтан 
1,30м биіктікте. Ойықтың кеңдігі 40 см, биіктігі 25 
см, ұзындығы 70 см. ЬІдыс-аяқ қоятын орын болуы 
мүмкін. Дәліздің көлемі 4,70x1,80 м, төр жағында 
шұңқырлығы 70-80 см, кендігі 60 см ұра, түбінде 
сақтаған ақсары тарының қалдығы. Тарының тек 
қауызы ғана сақталған,ал ішіндегі дәні шіріп кеткен. 
Осы ұраның жанынан дәліздің сыртқы қабырғасынан 
екінші тар есіктен үйдің артынан салынған жерден 
қазылған ұзыншақ бөлмеге кіруге болады.Бұл бөлме 
шаруаға қажетті азық-түлік сақтайтын бөлме сияқты.

Тоғанбай қыстауындағы керегелері жақсы 
сақталған тұрақ жайдың төбесі біздің байқауымызша 
былай жабылған сияқты. Бірінші шошала тәрізді 
бөлменің төбесі ортасындағы ошақтың жанындағы 
діңгектің сақталған орнына қарағанда күмбез (ку-
пола) тәріздес жабылған. Ғылыми зерттеулерге 
қарағанда, Шығыс Қазақстандағы мұндай үйлердің 
төбесі жақын-жақын төрт жерден қойылған діңгектің 
үстінен оларды өзара бір-бірімен байланыстырып 
жасаған 53 түрі болса кейбір жерлерде шаңғарақ 
та қойылған. Этнолог Баскаковтың зерттеуіне 
қарағанда Іле бойындағы шошалалардың төбесі 
де төрт діңгектің үстіңгі жағы бір-бірімен байла-
ныстырылып төбесі күмбез тәрізді жабылатын 
болған(Харузин, 1896, 54–55 бб.).Бұл материалдарға 
қарағанда шошала тәрізді бөлмелердің төбелерінің 
жабылуы ұқсас. Шошаланың төбесінің күмбез тәрізді 
жабылуының өзі қола дәуірінен бастап белгілі болып 
келе жатқандығын жеріміздегі ежелгі тұрғындардың 
мекен жайларынан да көруге болады (Баскаков, 
1971, 112 б.).

Шошаланың төбесінің күмбездегі немесе 
сүйірлей жабылуы қола дәуірінен бері мыңдаған 
жылдар бойы онша өзгеріске түспеген. Алайда 
қола дәуірінің кезінде шошаланы салғанда ай-
ландыра қадалар кағылып, ол тал бұтақтармен 
тоқылып шығарылады. Біз зерттеп отырған кезімізде 
қазақтардың тұрақ жайындағы шошалалардың 
құрылыс материалдарықарапайым тас. Соңғы 
кездегі зерттеулергеқарағанда қазақтарда тастан 
салған тұрақ жайлардың Қазақстанның батысын-
да Үстіртте, солтүстікте Көкшетау аймағында, ал 

Тұрақ жайға жүргізілген зерттеу жұмысының 
кезінде, өз кезінде пайдаланған қажетті заттардың, 
түрлі бұйымдардың сынықтары көп табылды. Олар 
туралы кейіннен сөз болады. Және бір ескеретін 
жағдай, үйдің бет алдындағы су орып кеткен жар-
дан тарихи тұрғындардың төккен күл-көмір, тастаған 
түрлі қоқыр-соқыр қажетсіз заттардан пайда болған 
70–80 см қалыңдықтағы мәдени қабаты бірден анық 
көрінеді (22 кесте).Сондықтан да бұл мекен жайда 
өмір отының ғасырдан астам уақыт жанғандығын 
байқатады.

Малайсары 10.Қыстау Малайсары тауының 
солтүстік-шығыс жағында бір шағын өзектің орта 
шеніне орналасқан (23-кесте). Мұнда екі тұрақ жайдың 
орны бар. Әрбір жайда үш бөлмеден. Екі үйдің арасы-
нан қора жасалған. Шамасы туыстас адамдар болуы 
мүмкін. Өйткені басқа жерде жеке салынған қораның 
орны байқалмайды. Тек бірінші үш бөлмелі үйдің 
«а» бөлмесінің артқы жағынан жалғастырып жасаған 
ұзыншақ тарлау келген қырқа жағы тегістеліп жерке-
пе тәрізді жасалған бір құрылыстың орны бар. Оның 
қандайіс шаруаға қажетті болғандығы белгісіз. Ал, 
екі үйдің арасындағы қораның екінші үш бөлмелі үй 
жағындағы «г» бөлмесінің артқы жағындағы қораның 
төбесі жабық болған тәрізді. Жалпы қораның түп 
жағы жартылай лапас етіліп жабылған «в» бөлме 
мен қораның арасындағы бұрышта тастан атқашөп 
салатын ақыр жасалған. Екі тұрақ жайдың бөлмелері 
бір-бірімен ішкі жағындағы есіктермен байланысқан. 
Екі үйдің де«в», «ж» бір-бір бөлмелері шоша-
ла тәрізді киіз үйдің түріне ұқсас. Екеуі де қырға 
тақап салынғандықтан, сол қыр жағынан ойып жер 
табанға дейін тегістеліп қабырғасы тастан қаланып 
шыққан. Ол «ВГ», «СД» кесінділерінен анық көрінеді. 
Бөлмелердің дәл ортасында еденді шұңқырлап 
жасаған беті ашық ошақтары бар. Екі үйдің «а», 
«г» бөлмелері негізгі адам тұратын бөлмелер. 
Екеуінің тамақ жасайтын ошақтары ауызғы «б», «д» 
бөлмелерден кірген жерде оң жақтағы бұрышқа 
салынған.

Негізгі бөлмеге кіретін есіктен кіреберіс жері және 
ошақтың алды бөлменің басқа жерінің едендерінен 
20-30 см төмен. Ауызғы бөлмелерде ешбір құрылыс 
жүйелері байқалмайды. Тұрақ жайдың құрылысына 
тек қарапайым тасты пайдаланған.

Қыстаудың тұрған жері өте қолайлы. Жан-
жағынан қандай боранды жауын-шашын бол-
са да ешбір самал соғып жел тимейді. Айналасы 
тау жоталарымен қыраттармен қоршалған. Бұл 
жағдай тұрғындардың жаудан қорғану жағын да 
ойластырған сияқты. Дәл осындай қыстаудың тұрақ  
жайы Малайсары 6 қыстауында қайталанады (24 
кесте). Мұндағы бір ерекшелік үш бөлмелі екі үйдің 

солтүстік-шығыс жағында бір бөлмелі үй бар. Оның 
жеке арнайы салған қорасы жоқ. Есігінің алдында ла-
пас жабылған алды ашық арасы үш жерден бөлінген 
ауласы бар. Бұл үйдің иесі алдыңғы үш бөлмелі екі 
үйдің жұмыскері болды ма, жоқ әлде жеке жанұя бо-
лып бөліп қойған баласы ма? - деген ой туғызады.

Сонымен Малайсары жеріндегі қыстаулардағы 
тұрақ жайлардың құрылыс жүйелерінің Торыайғыр, 
Бұғыты, Аңырақай, Хантау қыстауларындағы тұрақ 
жайларға қарағанда өздеріне тән ерекшеліктері 
бар. Ол біріншіден, тұрақ жайлардың төртбұрышты 
болып келуі басым. Екіншіден, қораларының шо-
шала тәрізді жасалуы немесе жеркепелер болуы. 
Үшіншіден, соқпа там тәсілімен тұрақ жай салудың 
болуы. Алайда барлық жағдайда тұрақ жайлардың 
құрылыс материалдарына негізінен қарапайым та-
сты пайдаланған. Төртінші бір ерекшелік, мұндағы 
қазақтардың тұрақ жайларының екі немесе үш 
бөлмелі үйлері көп жағдайда қоржын тәрізді жаса-
луы. Ондай қоржын тәрізді үйлер еліміздің басқа 
жерлерінде де белгілі. Ал, біз жоғарыда келтірген үш 
бөлмелі үйлердің екі бөлмесі қатар салынса, үшінші 
бөлме екінші бөлменің оң жақ жанынан салынған, 
сондай үйдің құрылысы Г тәрізді түрі де кездеседі. 
Мұныңөзі де жергілікті бір ерекшелік сияқты.

Шолақжиде қыстауларындағы тұрақ жайлар.
Шолақжиде сайы қазіргі Талдықорған облысы, 
Кербұлақ ауданының жерінде(Востров, 1961, 194 б.) 
Сай Алтынемел тауының Іле жағындағы сілемінен 
шығады. Шолақ өзені өзінің басын Шолақтаудан 
алады. Бұл тау да Алтынемел тауының жалғасы. 
Өзен немесе Шолақ сай Оңтүстік батыстан солтүстік 
шығысқа Қапшағайға қарай созылып жатыр. 
Ұзындығы 25 шақырым. Су орып кеткен, қазіргі кез-
де сусыз жатқан өзеннің Қапшағайға шыға берістегі 
арнасына қарағанда, қар қалың, жаңбыры мен суы 
Ілеге (Қапшағайға) дейін құятындығы байқалады. 
Міне осы сайдың жан-жағынан келіп, құятын сай-
салалардың іші толған қыстаулардың орындары.

Сонымен Шолақжиде жерінен 50 астам 
қыстаулардың орындарын тауып, оның 16 
қыстауындағы тұрақ жайларға зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Қыстаулардағы тұрақ жайлардағы 
бөлмелердің орналасуы, құрылыс жүйелері әр 
түрлі. Тұрақ жайлардың орналасуы жағынан мына 
төмендегі түрге бөлуге болады. Бір-біріне жақын 
орналасқан үш үйден тұратын төрт қыстау, төрт 
үйден бір жерге жақын орналасқан екі қыстау, екі 
үйденүш қыстау, бір үйден бес қыстау, бес үйден 
бір қыстау, алты үйден тұратын бір қыстау бар. Ал 
тұрақ жайлардағы бөлмелердің саны жағынан да 
әр түрлі. Шолақжиде 1 қыстауындағы (25 кесте) екі 
үй-жай төрт бөлмелі болып келсе, бір бөлмесі шо-
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Төрт шошала да бір-бірімен байланыстырылып алды-
артынан тастан қаланған дуалмен қоршалған (29ке-
сте). Аулаға 1,3 шошаланың арасында қалдырылған 
есіктен кіреді. Сонда тұрақ жайдың ауласы барлық 
жағынан қоршалған, ешбір жағынан жел тимейді. 
Он бірінші қыстаудағы тұрақ жайларда бір-біріне 
жалғастырылып жасалған (30кесте) Бұл қыстаудағы 
тұрақ-жайлардың құрылыс жүйесіне қарағанда үш 
жанұя тұрған. Мұндағы тұрғындардың да қоралары 
да онша үлкен емес шағын-шағын жасалған. Қора-
жайлар мен тұрақ жайлардың керегелері бір-бірімен 
байланысты. Тұрғын бөлмелердің керегелері бір 
жағынан бөлменіңқабырғасының қызметін атқарса, 
екінші жағынан қораның дуалының қызыметін 
атқарған. Қораның керегелері де керісінше со-
лай жасалған. Екі қыстаудың (10-11)қораларының 
шағындау болуына қарағанда, тарихи тұрғындардың 
шаруашылығының орташа болғандығын байқатады. 
Тұрақ жай салуда да тұрғындардың құрылыс ма-
териалдарын мұқияттап бір-бірімен жалғастырып 
рәсуә етпей құрылыс жүйелерін ықтияттылықпен 
жүргізулеріне қарағанда мекен жай тұрғындарының 
ұқыпты адамдар екендігін аңғартады. Қыстаудың 
оңтүстік-батыс жағындағы бірінші жанұяның тұрақ 
жайы оңтүстік шығыс жағындағы жартастың үстінен 
қарағанда мына суреттегідей (18сур.) көрінеді. Со-
нымен қыстаудағы тұрақ жайлардың архитектуралық 
құрылыс жүйелеріне қарап, тұрғындардың туыстас 
адамдар екендігіне ешбір күмән келтіруге болмайды.

Екінші бір қызықты мәселе осы сайдың ішінде 
Шолақжиде 7 қыстауының батыс жағында 30 м 
қашықтықта жартаста тұрақ жайдың суреті салынған 
(31 кесте). Тасқа салынған тұрақ жайдың мұндай 
суреті бізге бірінші рет кездесіп отырғандықтан, 
суретті мұқият түсіріп алуға тырыстық. Жоспарда 
төрт бұрышты төрт бөлме. Төртеуінің де есіктері 
төрт жағында бір-бірімен қатынаспайды. Шыға 
беріс жағындағы құрылыс жүйесі бітпеген, шама-
сы бөлмелердің құрылысы одан ары жалғасатын 
сияқты. Суретші үйдің жобасын аяқтапүлгермеген 
тәрізді. Жобада оң жақтағы екі бөлменің алдын-
да аяқталмай қалған шошаланың суреті салынса, 
ал сол жағында тұрғын бөлменің сырт жағынан 
бұрышқа шаруаға қажетті шағын күрке тәрізді 
құрылыс жүйесі салынған. Бір сөзбен айтқанда бұл 
тасқа салынған сурет үйдің жобасы екендігіне ешбір 
күмән келтіруге болмайды. Дәл осы сурет салынған 
жерден екі балғаның басы табылды. Балғаның 
екі жағында, шүйдесі мен алдыңғы жайы әбден 
желініп тозғандығы соншалықты сыртына қарай 
қабыршықтанып майысқан. Бұл сайдың ішіндегі жар-
тастарда соңғы кезге (XVI–XIX ғғ.) жататын суреттер 
өте көп, мүмкін осы балғамен салынды ма деген ой 

туғызады. Бірақ та неге суретшібалғаларын тастап 
кетті? Түсініксіз. Балғаның түріне қарасаңыз екеуі 
екі түрлі (32 кесте, 8,9) зауыттан құйып жасаған 
балғаларға немесе қазақ ұсталарының пайдала-
нып жүрген балғаларына да ұқсамайды (Масанов, 
1961, 148 б.).Шамасы ұсталар балғаларды өздері 
жасады ма деген ой туғызады. Тұрақ жайдың жо-
басын жартастарға салу, археологиялық зерттеу-
лерге қарағанда біздің жерімізде осы уақытқа дейін 
белгісіз болып келсе, ал Сібір(Дэвлет, 1982, 26 б.) 
және қырғыз жерінде(Мартынов, Марьяшев, Абет-
ков, 1992) қола дәуірінің тарихи тұрғындарының 
тасқа салған суреттерінде кездеседі. Біздің 
кездестіріп отырган жобамызға онша ұқсамағанмен 
Сібір жерінен табылған суреттерде бөлмелердің 
төртбұрышты жасалуына және қора салуға жасалған 
әрекеттер, үй-жайдың жобасын беруге жасалған 
ынта-жігердің болғандығын дәлелдейтін сияқты. Де-
генмен де, Мартынов, Марьяшев, Абетковтардың 
көрсетіп отырғанүй жобалары, үйдің жобасы деуге 
онша сенуге болмайды. Төртбұрышты етіп, бірнеше 
қатар сызылған, торкөз дәптердің беті сияқты 
ұзындығынан 9 peт, көлденеңінен  5 рет қайталануы, 
не ауласы, не қора-жайы жоқ түзу сызықтың бойы-
мен сызылған сызықшаларды, үйдіңжобасы деп айту 
шындыққа жатпайды. Бұл кереге көзді сызықтардың 
сырын басқа жақтан іздеген жөн.

Теміршінің дүкені (шеберхана, 33 кесте), 
Шолақжиде сайының Қапшағай су қоймасына шыға 
беріс аузында солтүстік батыс жағында, кішкене 
өзектің ішінде. Дүкен екі бөлмеден жасалған. Ауызғы 
бөлмесінде екі жерде есігі бар. Бір есіктен адам-
дар кіріп шығу үшін жасалса, екінші есік ұстаның 
күл-көмір шығарып, отын, руда т.б. заттар кіргізуі 
үшін пайдаланған. Темір балқытатын ошақ ұстаның 
екінші бөлмесінің кіре берісжерінде сол жағындағы 
бұрышта. Темір қыздыратын ошақ шикі (хам) 
кірпіштен жасалған. Ошақтың бұрынғы келбетін 
қалпына келтіру мүмкін емес. Тіпті кірпіштің көлемін 
толық алу мүмкіндігі болмады. Әбден бүлінген, ша-
мамен кірпіштің көлемі 28х13х6см. Үстіңгі құлаған 
жерін тазалағанда, ошақтың тастан қаланған 60x65 
см негізі кездесті. Ошақтың оң жағында жел үрлейтін 
көріктің мойны жартылай сақталған. Осы жағында 
көріктің жел үрлейтіншетікигізілген жері кірпішпен 
қаланып жасалған, тесіктің астыңғы жағы сақталған. 
Сол тесіктен кірген жел қаланған тастың үстіне 
қойылған металды қыздыруға немесе темір руда-
сын балқытуға көмектеседі. Ал тізілген тастарды 
алғанда астынан екі жерден жасалған шұңқырлары 
бар екендігі анықталды. Шамасы ол қорытылған 
металдың ағып барып жиналатын жері болса керек. 
Ошақтың алғашқы кезіне келтіре жазу мүмкін емес. 

шығыста Семей, Өскемен, Қарқаралы жерлерінде аз-
дап кездеседі (Муканов, 1995, 134 б.). Біздің зертте-
ген Оңтүстік, Орталық Қазақстан, Жетісу жерлерінде 
қазақ қыстауларындағы тұрақ жайлардың барлығы 
дерліктей тастан салынған. Әсіресе, Жетісу 
жеріндегі қыстаулардағы тұрақ жайлар негізінен 
тастан тұрғызылған. Тоғанбай қыстауындағы екі 
бөлмелі екінші үйдің тұрақ жайлары да тастан 
қаланған (27 кесте, 2 үй-жай).Бұл үйдің ауыз бөлмесі 
шошала сияқты жасалған.Осы үйдің артқы жағынан 
шошала тұрғызылған. Оның есігі жеке шығарылған. 
Үш үйдіңәрқайсысының қора-жайлары өз алдына 
жеке-жеке салынған.

Батырбектің қыстауы. Бұл қыстауда үй-жайы, 
қоралары өз алдына жеке-жеке салынған төрт тұрақ 
жайдың орны бар. Қоралардың қабырғалары бір-
бірімен байланыстырып жасалғанына қарағанда, бір 
атаныңұрпақтары ма деген ой туады. Тұрақ жайдың 
құрылыс жүйелеріне қарағанда, екі бөлмелі екі үй, 
үш бөлмелі бір үй, бір бөлмелі бір үй. Бұл бөлменің 
кораның ішіне салынғандығына қарағанда төбесі 
жабық ат қора болды ма деген ой туады. Үй жай-
лар бір-бірінен қашық салынған. Үш бөлмелі үйдің 
қорасы басқа үйлердің қорасына қарағанда екі-үш 
есе үлкен. Есігінің алдында екі жерде кұдықтың орны 
бар. Өз кезінде суды сол құдықтан алған болу керек. 
Басқа үйлердің тұрғындары да осы құдықтардан 
су алған сияқты, оған дәлел басқа жерде не ба-
стау не су алатын жері байқалмайды. Бұл тұрғын 
жайлардың иелерінің туыстас адамдар екендігін 
дәлелдейтін қоралардың бір-бірімен қатынас жасай-
тын есіктерінің болуы.

Шолақжиде 6-қыстауы (28 кесте). Қыстау 
Шолақжиде сайына оңтүстік-шығыс жағынан келіп 
құятын бір сайдың шыға беріс аузынаорналасқан, 
қыстаудың тұрған жерінің іші жан-жағынан жар-
таспен қоршалған. Тарихи алынбас бір қамал 
сияқты. Жартастың үстіне шығып суретін түсіргенде 
қыстаудың ортасындағы қорасы және тұрғын 
үйлердің қабырғалары толық байқалады (17сур.). 
Қыстауда үш үйдің тұрақ жайлары салынған. «Б» 
әрпімен таңбаланған үш бөлмелі бір үй, екі қорасы 
бар «в» әрпімен белгіленген екі бөлмелі, екі қорасы 
бар бір үй, «а» әрпімен таңбаланған бір бөлмелі 
екі қорасы бар бір үй. Соңғы бір бөлмелі үй шоша-
ла сияқты салынған (28кесте,«а»). «А» әрпімен 
таңбаланған шошаланың есігі, үш бөлмелі үйдің 
есігі шыққан жақтан жеке жасалған. Қорасының 
аузы бөлменің артқы жағында. Қоралары да 
дөңгелек шошала тәрізді бір-бірімен қатар. Түпкі 
қора кішілеу, шамасы төбесі жабық болған. «Б» 
әрпімен белгіленген үш бөлмелі үйдің, бөлмелері 
тік төртбұрышты. Бөлмелер қоржын үй тәрізді қатар 

салынған. Ортадағы дәлізі екі жағындағы бөлмелерге 
қарағанда шағындау. Сырттан кіретін есігі осы дәліз 
арқылы кіреді. Дәліз арқылы екі жағындағы бөлмеге 
кіретін есіктер бір-біріне қарама-қарсы жасалған. 
Дәліздің сол жағындағы бөлме, бөлмелердің ішіндегі 
ең үлкені (4,90х4м.). Есіктен кіре берісте оң жағында 
бұрышта ошақ салынған. Мұржасы сол бұрыштан 
шығарылған. Оң жақтағы қабырғада екі жерде ойық 
жасалған. Біреуі шығыс жағындағы бұрышқа жақын 
орналасса, екіншісі ошақ жақтағы бұрышқа жақын 
орналасқан. Екеуінің де көлемдері бірдей 50x30 см. 
Ал, сол жақтағы керегенің орта шеніндегі терезе 
жасалған, кеңдігі 90 см. Биіктігі белгісіз, қабырғаның 
сақталған биіктігі 1,20 м, қалыңдығы 60 см. Бұл 
үйдің бірі ұзын келген қорасы, бір сүйірлеу шоша-
ла тәрізді салынған күркесі бар. Ал тұрғын үйдің 
шығыс жағындағы қабырғасының бойымен бойлап 
ұзындығы 4 м тастан қалап ақыр жасаған. Мініс және 
жұмыс аттарының тұрағы болған. Тұрғын үй-жайдың 
қора-қопсылардың салынуының мұқияттылығына, 
құрылыс жүйелерінің үлкендігіне қарағанда бұл үйдің 
тұрғындары ауқатты адамдар болған сияқты. «В» 
әрпімен таңбаланған екі бөлмелі үй, бұл жердегі ме-
кен жайдың шығысжағына орналасқан бөлмелерінің 
қабырғалары тіктөртбұрышқа жатпайды бірі ұзындау 
болса, бір жағы қысқалау. Дәліздің керегелері 
де сондай жасалған. Қоралары «б» әрпімен 
таңбаланғанүйдіңұзын қорасының керегесіне 
сыртқы жағынан байланыстырылып жасалған. 
Құрылыс жүйесі сүйірлеу, біреуініңұзындығы 10–12 
м болса, екіншісі 7–8 м. Екеуінің аузы да бөлек. Ша-
масы барлық қоралардың ауыздары бөлек-бөлек 
жасалғандығына қарағанда малдың түрлері жеке-
жеке қораланған.

Шолақжиде 10-11 қыстаулары(29–30кесте) 
алдыңғы жазылған Шолақжиде 6 қыстауы тұрған 
сайдың жоғарғы жағында (оңтүстік жағы) бір жарым 
шақырымдай жерде орналасқан. Ал Шолақжиде 11 
қыстауы, Шолақжиде 10 қыстауынан жоғары 500–600 
м жерде сайдың тауға тірелетін жағына салынған. 
Бұл қыстаулардың бір-біріне ұқсастықтары тұрғын 
бөлмелердің және қора жайларының шошала тәрізді 
жасалуы. Әсіресе 10–шы қыстаудағы тұрақ жайлар, 
қора-күркесі де шошала тәрізді салынған. Құрылыс 
жүйесіне қарағанда 1–2 шошала тұрғын бөлмелер. 
Оған дәлел бірінші шошаланың сол жағында ойық 
жасалған. Қатар тұрған 1–2 шошалалардың жеке-же-
ке жасалған есіктері бар. Екеуінің көлемдері бірдей, 
шамасы 6 қанат киіз үйдің кеңдігіндей. Үшінші шо-
шала басқа шошаладан үлкен, шамасы 10 қанатты 
киіз үйдің көлеміндей, ал оның шығыс жағында 
кішкене шошаланың көлемі төрт қанатты киіз үйдің 
көлеміндей. Жас төл қамайтын күрке болуы ықтимал. 
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Дегенмен Жетісу аймағында темір ұсталарының өз 
алдына жеке кәсіп етіп отырған темірші дүкеннің 
археологиялық жағынан алғаш рет кездесіп 
отырғаны осы. Сондықтан да халқымыздың ішінде 
темір ұсталарының өз алдына жеке тіршілік жасауға 
талпынғандығын байқаймыз. Этнографиялық де-
ректерде Қостанай уезінде жеке темір ұсталарының 
болғандығы белгілі(Масанов, 1961).Көпшілік 
жағдайда қазақ ұсталарының көрік ошақтары мұндай 
тұрақты салынбай олар, көшпелі жағдайға байла-
нысты тез арада құрастырылып, тез арада ажыра-
тылып жәй ошаққа ғана көрікті жалғап жұмыстарын 
істей берген.

Ал мына теміршінің шеберханасындағы жұмыс 
қанша уақыт істегендігін айту қиын. Бірақ та темірші 
дүкенінің аумағындағы темір шлактарыныңүйіндісіне, 
күл-көмірдің төгіндісіне қарағанда ғасырға жуықөмір 
болғандығын байқатады. Оның өзінде теміршінің 
белгілі бір шапқыншылықтыңәсерінен кеткендігін 
байқау қиын емес. Қора-жайдың түгелдей өртеніп 
кеткендігі 20-30 см қалыңдықтағы күлдіңкөрінісі оны 
бірден көрсетіп тұрғандай. Зерттеу жұмысының 
кезінде жинастырған тұтынубұйымдарының ішінде 
XVII–XVIII ғғ. қытай шынысының сынығы теміршінің 
тұрақ жайының қай кезде өмір сүре бастағандығынан 
шамамен мерзімін болжауға мүмкіндік берсе, ал 
ұстаның пайдаланған кейбір тұтыну бұйымдары, 
қоныстың XVIII ғ. орта шамасында қалдырылды 
ма деген ой туғызады. Анализге берілген шлак пен 
руданың қорытындысына қарағанда теміршінің темір 
рудасын балқытқандығы анықталды. (Зертханалық 
сараптама жасаған Археология институтының 
ғылыми қызметкері техника ғылымының кандида-
ты Э.Ф. Кузнецоваға автор рахметін айтады). Ал 
руданың құрамында темірдің 1,0% басым екендігі 
дәлелденген. Темірші руданы өзінің мекен жайының 
батыс жағындағы таудан алған тәрізді. Ал ұста руда-
ны балқытатын отын есебінде өзінің тұрақ жайының 
айналасындағы баялыштың көмірін пайдаланған. 
Баялыштың жылу беру қуаттылығының сексеуілден 
кем түспейтіндігі жайлы біз жоғарыда айтқан едік. 
Ұста дүкенінің оң жағында жартылай қазылған жер 
үйдің еденін тазалағанда баялыштың көмірінің 
үйіндісіне тап болдық,үйдің алды 25–30 шаршы метр 
жері 30–40 см күлдің үйіндісі. Ол баялыштыөртеп 
көмір алған жері болу керек. Темір дүкенінің айна-
ласынан гранит тасынан жасалған үш соққының 
сынығын, (34кесте, 1-3) қолдан жасалған 10 тал шеге 
т.б. әр түрлі темірден жасалған бұйымдар табылды.

СоныменШолақжиде сайының ішіндегі 
қыстаулардағы тұрақ жайдың салынуы тікелей қыс 
айларындағы Жетісу қазақтарының тұрақты мекен 
жайы болғандығын анықтайды. Мұндағы үйлердің 

барлығы дерліктей тастан қаланған. Жеркепелердің 
өзі жерден қазылғанымен іштен таспен өріп 
шығарылған. Тұрақ жайлардың архитектуралық 
құрылыс жүйелері бір бөлмесі шошала болса, бір 
бөлмесі төртбұрышты, кейбір жағдайда шоша-
ла арқылы төртбұрышты бөлмеге кірсе, кейбір 
жағдайда керісінше. Ал кейбір жағдайда екеуінің 
арасында дәліз бар. Қоралардың құрылыс жүйелері 
де шошала тәрізді. Бөлмелердің шошала тәрізді 
жасалуының өзі, тұрғындардың тұрақ жай салуда 
киіз үйдің құрылысына еліктеушіліктерін көрсетеді.

Екіншіден мұндай еліктеушіліктіңөзі құрылыс 
жүйесінің де сол XVII–XVII ғғ. басым салынғандығын 
байқатады.

Арасан-Қапал селосының жеріндегі тұрақ жайлар.
Атақты Арасан-Қапал курортын білмейтін адамдар 
аз болар. Тарихи деректерге қарағанда бұл жердің 
шипалы суы XIX ғ. екінші жартысынан белгілі (ҚСЭ, 
6 т., 459 б.). Қашқарияға кетіп бара жатқан жолында 
бұл жерде Ш.Уәлиханов та болган (Валиханов, Т. 1, 
1961, 284 б.). Жетісу аймағына белгілі атақты Тәнеке 
батырмен таныс болғандығын, оның найман ішінде 
Матай руының болысы екендігін жазады. Қапалдың 
тұрған жері екі таудың ортасы. Оңтүстік жағынан 
Баянжүрек тауы қоршаса, солтүстік жағынан 
Қаракүнгей тауы қоршайды. Ал таулардыңөзен-
сайларының іші қазақ қыстауларыпың тұрақ 
жайларына тұнып тұр. Қапал жерінің шаруаға 
қолайлылығы қазақ халқының құрамына негіз болған 
ру–тайпаларға ерте кездерден-ақ белгілі болған. 
Жергілікті қариялардың айтқан аңыз әңгімелеріне 
қарағанда «Жерұйықты» іздеген Асанқайғы да бұл 
жерге бір түнеп «Баянжүректе ешуақытта жұт болмай-
тын жер екен, егер бұл жерде алты жыл қатарынан 
жылқы қыстаса, биеден тұлпар туатын жер» депті. 
Ал Ш.Уәлихановтың болған кезіндегі жергілікті жыл 
мезгілін есептеуші қариялармен болған әңгімесіне 
қарағанда соңғы кезде ауа райының салқындағанын  
жазады. Ғалым Қапалдың тұрған жері бұрын «Жеке» 
деп аталатындығына көңіл бөлсе, ал екінші бір 
еңбегінде Бүйен өзенінің бойындағы ертеде гранит 
тасыныңалынған бір қамалдыңқұрылысы туралы жа-
зады (Валиханов, Т. 3, 1963, 38 б.). Бұл деректердің 
өзі Қапал жерінің ертеден-ақ тұрақ жайлардың салы-
нуына ыңғайлы жер болғандығын көрсетеді.

Баянжүрек екінші қыстауы (35кесте), Баянжүрек 
тауының дәл ортасынан Арасан-Қапалға қарай 
шығып жатқан сайдың аузында жазық жерге 
орналасқан. Қыстаудың оңтүстік шығыс жағынан жар-
тасты тау келіп тіреледі. Батыс жағынан шағын ғана 
суы бар өзекше өтеді. Өзеннің сол жағындағы бетте 
зират бар. Бұл жерде екі тұрақ жай салынған. Екінші 
тұрақ жай бірінші тұрақ жайға қарағанда жартастың 

түбіне жақын салынған. Қатар салынған екі бөлмелі 
үй, артқы жағында шошаласы бар. Тастың түбіндегі 
үңгірді қораға пайдаланған. Ол қыстаудың жобасы 
берілген 35кестеде жақсы көрсетілген. Қораның мал 
кіретін есіктері үйдің есігінен алыстау, біреуі екінші 
бөлменің сыртқы жағында болса, екінші қораның есігі 
шошаланың артқы жағынан шығарылған. Алайда 
қорамен шошаланың арасында байланыс бар (есік). 
Шошаланың ортасында жерден ойып жасаған беті 
анық ошағы бар. Екі бөлмелі тұрғын үй шошаланың 
солтүстік жағына тақап салынған. Ауызғы бөлменің 
көлемі3,80x2,30 м, яғни аумағы 12 м; ал түпкі 
бөлменің көлемі 3,90х3,80м,аумағы 15 м. Ауызғы 
бөлмеде ешқандай құрылыс жүйелері байқалмайды. 
Бөлмеден түпкі бөлмеге кіретін есіктің оң жағында 
кіре беріс бұрышта ошағы бар. Ол бұзылған, орны 
жақсы байқалады. Осы жақтан, оған қарама-қарсы 
жатқан төр жаққа қарай қабырғаның бойымен түтін 
жүретін мұржасы кең жүргізіліп, ол қабырғаға 50 
см жетпей (19сур.) сол мұржаның жанымен ошаққа 
қарай кері қайтарылып, ошақ тұрған бұрышта 
керегенің бойымен мұржа үйдің төбесі арқылы 
сыртқа шығарылған. Ол көрініс 20–суретте жақсы 
көрінеді. Ошақпен мұржаның немесе көңнің ара-
сы бұзылған. Екеуінің арасында үзіліс бар (20сур.). 
Бұл біздің қыстауларды зерттепжүргенде, тұрақ 
жайлардан көң жүйесін алғаш кездестіруіміз. Жал-
пы көң үйге жылу берудің ерекше бір түрі. Мұндай 
жүйеОрталық Азиядан тараған. Әсіресеқытай, корея, 
ұйғыр халықтарында үйге жылу берудің ерекше түрі. 
Ал біз қазақ қыстауларынан оны Баянжүрек және 
Қаракүнгей жеріндегі қыстаулардан көңніңәртүрлі 
құрылыс жүйелерін кездестірдік. Олар туралы 
от басы, ошақ жаны туралы арнайы тоқталамыз. 
Ескеретін жағдай біздің кездестіріп отырған көңіміз 
біз жоғарыдағы атаған халықтардың көң жүйелеріне 
ешбір ұқсамайды. Көңнің құрылыс материалда-
ры жалпақ, қара тастардан жасалған. Көң тұрған 
бөлменің керегелерінің негізі (фундаменті) тастан 
қаланып үстіңгі жағы кірпіштен тұрғызылған сияқты. 
Кірпіштің жасалған топырағы нашар болғандықтан 
езіліп кеткен, оның көлемін алуға мүмкіндік болма-
ды.

Баянжүрек төртінші қыстауы, жоғарыда 
аталғанекінші қыстаудың оңтүстік жағында 
біршақырым жерде қырқаның үстіндежартастың 
түбінде орналасқан. Екі бөлмелі тұрақ жайдан 
тұрады. (36кесте, 21,22сур.). Жартастың түбіндегі 
қуыстары қораның қызметін атқарған. Алдыңғы 4,8 
қоралар бір-бірімен байланысты болса, 6,7 қоралар 
бір-бірімен өзара есіктері байланысты. Сол сияқты 
3,9 қораларда байланысты жасалған. Бірінші 
бөлменің аумағы 18м, қабырғаларыныңұзындығы 

4,10x4 м. Қазіргі кездегі сақталған қабырғаларының 
биіктіктері 90 см – 1,5 м дейін. Оңтүстік батыс 
жағында терезесінің орны сақталған, солтүстік-
батыс жағындағы керегесінің түбінде ұрасы бар. 
Бөлменің солтүстік-шығыс жағындағы бұрышында, 
бірінші бөлмеден кіретін есіктің оң жағында ошақтың 
бұзылған орны бар. Мұржасы ошақ тұрған бұрышта 
керегенің бойымен жапсарлап үйдің төбесі арқылы 
сыртқа шығарылған. Ауызғы бөлме көлемі жағынан 
бір есе кішілеу. Қабырғаларыныңұзындығы 3,10x2,70 
м аумағы 8,5 м. Бөлмеде ешбір құрылыс жүйесі 
байқалмайды. Шығыс жағындағы қабырғаның жа-
нында бір үлкен тас жатыр. Тастың жанында оттың 
жағылуынан қызарған табы байқалады. Күл-көмірдің 
де қалдықтары кездеседі. Ал тастыңүстінде 10–15 
см жерісоққының салдарынан мұжылған. Бұл көрініс 
бұл үйде теміршілікпен айналысқан ұста тұрды ма 
деген ой туғызады. Ондай ойға үй-жайдың, ұқыпты 
жасалуы да итермелейді. Бөлмелердің есіктері, 
терезесінің кеңдігі басқа жерлердегі қыстаулардағы 
тұрақ жайлардың, есік-терезелеріне қарағанда 
әлдеқайда жақсы жасалған. Қора-жайлардың да 
бөлек-бөлек жасалуы, төрт түлік малдың барлық 
түріне қоралары жеке салынған. Ал жартастың 
қуыстарын қораға пайдалана білудіңөзі де, тұрақ 
жайдың иесінің құрылыс материалдарын тиімді пай-
далана білетіндігін көрсетеді.

Қорыта келгенде, Баянжүрек тауының 
баурайындағы қыстаулардың көпшілігі жартастардың 
түбіндегі жауын-шашыннан, қарлы бораннан 
қалтарыс-қалқа болатын қуыс жерлерді малға қора 
жасауға тиімді пайдалана білген. Бұл жерде де та-
стан қаланған шошала төртбұрышты бөлмелердің 
жанында  жекеөз алдына адам тұратын бөлмелер 
есебінде салынғандары да кездеседі(23сур.). 
Олардың кейбіреулерінің қабырғаларының жақсы 
сақталғандығы соншалықты, казіргі кезде аздап 
жөндеу жұмысын жасап жіберсе, адамдардың қайта 
тұруына толық жарайды. Қора жайлары тұрғын 
үйлердің жанына тіркеп жасалған.

Қаракүнгей баурайындагы тұрақ жайлар.
Қаракүнгейөзектерінен 13 қыстаудан 23 елді-

мекендердің жобасы алынып, 7 тұрақ жайдың ор-
нына қазба жұмыс жүргізілді. Қазба жұмысының 
барысында бөлмелердің ішіндегі құрылыс 
жүйелері ашылып, от басы, ошақ қасындағы 
Қаракүнгейліктердіңөздеріне тән жергілікті құрылыс 
жүйелерінің ерекшеліктері ашылды. Сондықтан да 
олардың өздеріне тән ерекшеліктеріне аз да болса 
сипаттама бермей кетуге болмайды.

Қаракүнгей бірінші қыстауы, Арасан-
Қапалдантура кететін жолдың бойында ұжымшардың 
қыстауының шығыс жағында кішкене сайдың ауызға 
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шыға беретін жерінде орналасқан. Бұл жерде бес үй-
жайдың орны бар. Олар оңтүстік-батыстан солтүстік-
шығысқа қарай аралары 50-60 м орналасқан.

Бірінші тұрақ жай қыстаудың оңтүстік батыс 
жағында (37кесте). Қазба жұмысы жүргізілгенге 
дейін-ақ бөлмелердің орны бүлініп, ортасы ой бо-
лып жатты. Қазба жұмысының нәтижесінде үш 
бөлмелі үйдің орны толық белгілі болды. (37кесте, 
1,2,3 бөлмелер). Тұрақ жайдың теріскей жағында 
бір үлкенқұм шағын-шағын жасалған қоралардың 
орындары бірден-ақ байқалып жатты. Сондықтан да 
оларға қазба жұмысын жүргізудің қажеті болған жоқ.

Басты көңіл бөлген жұмысымыз тұрғын бөлмелер 
болды. Бірінші бөлменің көлемі 3,20х4м, сақталған 
қабырғаларының биіктігі 30-40 см, қалыңдығы 65 см. 
Бөлмелердің негізі жалпақ қара тастан қаланған. Үсті 
шикі кірпіштен тұрғызылған (38x10x8 см). Едені capы 
топырақпен сыланған. Ошағы екінші бөлмеден бірінші 
бөлмеге кірген жерде оң жақ бұрышта. Ошақтан төр 
жақтағы қабырғаға, ол жаққа қарама-қарсы жатқан 
бұрышқа қарай көңнің мұржасы тартылған (38кесте). 
Түтін сол бұрыштан керегенің бойымен үйдің төбесі 
арқылы сыртқа шығарылған. Мұржа шығарылған 
бұрыш 20-30 см тереңдетіліп шар тәрізді қазылған. 
Олай жасалуы түтіннің сол жерде жиналып, одан 
кейін жоғары қарай көтерілуіне жақсы көмектесетін 
болуы керек. Ол көңнің тігінен кесіп көрсетілген 
кесіндісінде жақсы байқалады. (38кесте, А-А.) Көңнің 
ошақпен жалғасатын жерінде түтін-жалын жүретін 
жолы екі тесік арқылы байланысқан. Көңнің ошақпен 
жалғасқан жері 60 см көң болса бұрышқақарай 50 
см-ге дейін тарылады. Ол да түтіннің жүруін тезде-
ту болып табылады. Көңнің ортасындағы қырынан 
қойылған екі кірпіштің сақталуына қарағанда 
(24сур.), көңнің іші сыртқа түтін шығатын мұржаға 
дейін қырынан қойылып, үсті жалпақ тастармен 
жабылған. Түтін сыртқа жақсы тартуы үшін ошақтың 
есік жақтағы бүйірінен, ошақтың оттығына дейін 
ауа жүретін түтікше тесік жасалған. Бұл тәсілдер, 
тұрақ жай иесінің көң жасауда шебер жан екендігін 
байқатса, оның көң жүйесімен ертеден-ақ таныс 
болғандығын көрсетеді. Баянжүрек қыстауындағы 
тұрақ жайда кездескен көңге мүлде ұқсамайды.

Бөлменің төржағы есік жақтан бір метр жерден 
кейін бір қатар кірпішпен бөлінген. Төр жақтағы 
бөлігіне лай салынып, едені біраз көтерілген. Үстіне 
қамыс, сабан төселінген,үстінен және лай салынып 
сыланған. Оның үстінен киіз төселіп, тұрыпөмір 
сүрген тәрізді. Ал көңнің үсті деқыстың суық 
күндерінде біріншіден үйге жылу берсе, екіншіден 
оның үстінде шал- кемпірлердің жатып жылыну-
ына мүмкіндік болады. Екінші бөлменің(көлемі 
3,30x3,60 м.) ішінде айтарлықтай құрылыс жүйелері 

салынбаған, оң жақ бұрышта ұрасы бар. Ішін 
тазалағанда түбінен тарының қалдығы табылды. 
Бөлме теріскей жағынан үшінші бөлмемен байланы-
сты (көлемі 3,60x3,50x2,70 м). Қабырғаларыныңұзын
дықтарыәрқалай. Бөлменің ішін тазалағанда батыс 
жағындағы қабырғаның түбінен ошақтың және көңнің 
орны байқалды. Шамасы алғаш ошақ және оның көңі 
осы бөлмеде болған сияқты. Ал кейінгі тұрғындар 
үйдің құрылыс жүйесін қайта жасаған. Екінші бөлме 
арқылы есік шығыс жақтағы айванғашығады. 
Алайда айванның шыға беріс оң жағы соңғы кез-
ден қойылған мүрдемен (моламен) жабылған. Ол 
шамасы тұрғындар қонысты тастап кеткен соң 
болған. Бұл көріністе тұрақ жайдың ертеректе өмір 
тұрғынын көрсетсе, қай мезгілде қалдырғанын дәл 
айту қиын. Дегенмен XVIII ғ. аяғында XIX ғ. басын-
да тұрақ жайда ешкім тұрмағаны айқын. Бірінші 
қыстаудағы екінші тұрақ жай, алдыңғы тұрақ жайдың 
6,7 қораларының теріскей жағындағы қабырғасымен 
байланыстырылып жалғасқан (39кесте). Екеуінің 
қораларының қабырғалары ортақ. Тұрғын үйлері 
үш бөлмелі шошаладан тұрады. Олар бір-бірімен 
жалғастырып жасалған. Бір шошаласы жұмыртқа 
тәрізді ұзындау келген (10x4,50x4 м). Екі шошала 
бір-бірімен байланысты жасалса, ал үшінші шошала, 
екінші шошаланың шығыс жағынан (артқы жағынан), 
жалғастырып жасалған есігі бөлек. Қоралары есіктің 
бет алдында. Ешқандай бөліктерге бөлінбеген. 
Құрылыс материалдарына тек тасты пайдаланған. 
Үшінші елді-мекен, екіншінің теріскей жағында 60м 
қашықтықта орналасқан (40кесте). Мұнда төрт 
бөлмелі бір үй және (1,3,4,5) бір бөлмелі(2),(7) 
екі үй -жайы бар. Осы үй-жайдың алдында бір 
ауланың ішінде алты кішкене бір-бірімен байла-
ныстырып қатар салынған бөлмелер бар. Есіктері 
жеке-жеке бет алдындағы үй-жайға қарама-қарсы 
шығарылған (40кесте, 8-14). Қабырғалары тастан 
қаланған. Ешбір мәдени қабаттары байқалмайды. 
8-ші бөлменің қарсысында ұзындығы 8 м, ені 3,5 
м келетін және бір бөлмесі бар. Бұл бөлмелердің 
ішінде ошақ орындары да көрінбейді. Сондықтан 
да олардың қандай қызмет атқарғандары белгісіз. 
Мүмкін 6-7 бала оқытатын діни оқу орны болды ма? 
Ал 8-ші ұзыншақ келген бөлме құран оқитын жұма 
мешіт болды ма деп жорамал жасауға да болады. 
Қысқасы бұл мәселені әлі де зерттеу қажет.

Қазба жұмысы тұрақ жайдың шығыс жағындағы 
1,2 бөлмелерге жүргізілді. Екі бөлменің есігі екі жақта 
екендігі анықталды. Бірінші бөлменің есігі № 3 бөлме 
арқылы сыртқа шықса, ал екінші бөлме өз алдына 
жеке, есігі теріскей жағынан шығарылған. Есіктен 
кірген жерде оң жақта бұзылған ошақтың орны және 
оның көңі айқын көрініп жатыр (40кесте,2) Бөлменің 

дәл ортасында діңгектің орны сақталған.Ал бірінші 
бөлменің есіктен кірген жерде сол жағындағы 
бұрышта кызыл кірпіштен жасалған ошақтың орны 
бар. Ал, мұржасы голандка тәрізді қабырға пештеріне 
ұқсас. Бұл бөлменің ошақтан тартылған қабырға көңі, 
бұрышта үш иінді мұржадан шығарылған. Үйге жылу 
берудің бұл тәсілі солтүстік-шығыс Қазақстаннан 
(Востров, Захарова, 1989, с. 60) Жетісудың шығыс 
жағына да келіп жетті ме деген ой туғызады. Дәл 
осы үйдің ошағындай ошақ, қабырғаның бойымен 
тұрғызылған қабырға көңі бар тұрақ жай, үшінші 
қыстаудың үшінші тұрақ жайдың № 1 бөлмесінің 
(41кесте) есіктен кіре беріс жерінде ошақ бұрышта 
жасалған. Бұл бөлменің көңі де үш мұржадан тұрған. 
Ол тастан қаланған ошақпен байланыстырылған 
(25сур.) Тұрақ жай төртбөлмеден тұрады. Үлкен 
бөлмесі осы қазан асқан ошағы бары. Қабырғалар
ыныңұзындықтарыәртүрлі 5,50x4,40x4,10 м. Аумағы 
22 м, үйдің негізі тастан қаланса, үсті шикі кірпіштен 
қаланған (28х16х6см). Көңнің құрылыс жүйесі де 
шикі кірпіштен жасалған. (26x16x5 см). Ал қалған 
бөлмелердің қабырғалары 2,3,4 және қоралары та-
стан жасалған. Сонымен бірінші қыстаудың, төртінші 
тұрақ жайы, алдыңғы үшінші тұрақ жайдың, қатар 
жасалған 9-14 бөлмелердің артқы жағына қорасын 
жалғастырып жасаған (40-кесте). Қораның доға 
тәрізді тастан қаланған қабырғасы үшінші тұрақ 
жайдың 10-шы бөлмесінің сыртынан барып тіреледі. 
Ал дуалдың екінші жағы тастан қаланған шошалаға 
барып тірелген. Шошала алты қанатты киіз үйдің 
аумағындай. Есігі (65 см) оңтүстік жаққа қаратылған. 
Ішінде ешбір құрылыс жүйесі байқалмайды. Есіктің 
шығыс жағынан мал сыртқа шықпау үшін 5 метрдей 
тастан дуал қалаған (26сур.).

Бесінші тұрақ жай, осы тұрақ жайдың (4) терістік 
жағында 100 м жерде орналасқан. Құрылыс жүйесі 
жұмыртқа тәрізді екі шошаладан тұрады (42кесте). 
Екінші шошала біріншінің жанына жандап жасалған. 
Екеуінің есігі де түстік батысқа қаратылған. 
Шошаланың ішінде ешқандай құрылыс жүйелері 
байқалмайды. Мүмкін, салынса да соңғы кездегі 
тұрғындар тасын алып кеткен. Өйткені бұл тұрақ 
жайдың құрылыс жүйесі оның қалаған тастарының 
үлкендігі тым дөрекілеу, соған қарағанда ерте кезге 
жататындығын меңзейді.

Бірінші қыстаудағы бес жерге салынған елді-
мекендердің құрылыс жүйелеріне қарағанда, 
халқымыздың тұрақты үй-жай салуда белгілі бір 
қатып-семіп қалған құрылыс жүйесінің жоқтығы 
бірден байқалады. Бес тұрақ жайдың бес түрлі 
екендігін көрсетті. Қыстаулардағы құрылыс 
жүйелерінің алуан түрлілігі, казақ жеріндегі тұрақты 

елді-мекен салудың ерте кездерден-ақ өмір сүріп 
келе жатқандығына дәлел болмақ.

Қаракүнгей екінші қыстауы (43кесте), бірінші 
қыстаудың оңтүстік шығыс жағында 3 шақырым жер-
де, Арасан-Қапалға баратын жолдың шығысжағында. 
Мұнда бір ғана тұрақ жайдың орны бap. Тұрғын үй 
үш бөлмелі қоржын тәрізді. Үй-жай хам кірпіштен са-
лынса, қора-жайлар тастан қаланған. Бір үлкен қора 
№ 1,2 бөлменің артқы жағын жалғастырып салынса, 
шағын кішкене екі қора № 3 бөлменің шығыс жағына 
айналдыра салынған. Мұндағы № 1,2 бөлмелер 
өзара бір-бірімен байланысты. Ал №3 бөлме өз 
алдына жеке, қора жақтан (4) есігі сыртқа шығады. 
Келесі №2, 3 бөлмелердің арасындағы қабырғадағы 
бекітілген есіктің орнына қарағанда, бұл бөлмелер 
алғашқы кезде өзара байланысты болған. Шама-
сы үй иесі үйленген баласына бір бөлмесін бөліп, 
есігін шығыс жағынан ашып берген. Бұл жердегі № 2 
бөлмеден № 1 бөлмеге кіретін есіктің оң жағындағы 
бұрышта қазан-ошақтың орны сақталған. Ошақтан 
көңнің екі қатар түтін жүретін түтікшелері бөлменің 
екінші бұрышына тартылған. Қайтқан түтікшелер сол 
барған түтікшелердің кайтарылып, ошақтың сыртқы 
жағынан бұрышта керегенің бойымен мұржаға 
жалғастырылып шығарылған. Сонда көңніңбиіктігі 
еденнен 70 см. Суретте көңнің түтін жүретін астыңғы 
жолының бұрыштан ошаққа қарай екінші қатпармен 
(яруспен) қайтқан жолы анық байқалады. Көңнің 
құрылыс жүйесі екі қатпардан (ярустан) тұрған. 
Көңнің кеңдігі ошақ жақта 70 см болса, бұрышқа 
жеткенше 60 см дейін тартылады. Ол түтін жүруді 
тездету үшін жасалған тәсіл. Мұндай амалды, біз 
бірінші қыстаудағы № 1 бөлменің көңінде байқаған 
болатынбыз. Мұндағы № 2 бөлме көңі бар бірінші 
бөлменің ауызғы бөлмесі болып табылады. Оның 
ішінде ешқандай құрылыс жүйесі байқалмайды. 
Ал № 3 бөлме туралы біз жоғарыда жаздық. Еске-
ре кететін бір мәселе, бұл бөлменің бұрыштары 
тік бұрышты жасалмай, иінді етіп (доға тәрізді) 
жасалған. Бөлменің бұрышсыз жасалуы шошалаға 
еліктегендік болып табылады. Бөлменің алдында 
айнаны қорамен (4) байланысты. Бөлмеге кірген 
жерде есіктің оң жағында тастан қаланған қойма 
(1,50x50 см), түбінде бидайдың қалдығы сақталған. 
Қамбаның сол жағында жалпақ тастан қаланған 
ошақтың орны бар. Бір қызығы ошақтың қазан 
тұратын жері байқалмайды, ал оның керісіншеүсті 
жалпақ таспен жабылған,айналасы лаймен кернеу 
жасалған. Мұндай ошақ бізге Хантау тұрақ жайла-
рынан бір бөлмеден кездескен, ал Созақ ауданының 
Раң бекінісінен бір бөлменің ошағы да дәл осы-
лай жасалғандығы анықталған. Ошақтың мұржасы 
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байқалмайды. Шамасы түтін үйдің төбесі арқылы 
жасалған тесіктен шығарылған.

Қаракүнгей үшінші қыстауы, алдыңғы жазылған 
екінші қыстаудыңоңтүстік-шығыс жағында үш 
шақырым жерде. Бұл жерде үш елді-мекен 
орналасқан. Екеуініңөздеріне тән бір ерекшеліктері 
көп бөлмелілігі және тұрғын бөлмелердің айналды-
ра қоралармен т.б. шаруаға қажетті бөлмелермен 
қоршала салынуы. Құрылыс материалдарының 
тек тастан тұрғызылуы. Бірінші тұрақ жайда (44ке-
сте), сегіз бөлменің құрылыс жүйелері бір-бірімен 
тығыз байланысты. Құрылыс жүйелеріне қарағанда 
2,4 және 5,6 бөлмелерде адамдар тұрған. Ал, 2,4 
бөлмелер үшінші ауызғы бөлме арқылы бір-бірімен 
байланысты. Келесі № 5,6 бөлмелер өзара байланы-
сты. Есігі сыртқа шығады. Сонда, бір тұрақ жайдың 
ішінде үш бөлмелі (2,3,4) және екі бөлмелі № 5,6 
екі жанұяның үйі болған тәрізді. Құрылыс жүйелері 
шошала тәрізді жасалған. Бөлмелердің ішінде ешбір 
кішігірім құрылыс жүйелері байқалмайды.

Қаракүнгей үшінші қыстауының екінші тұрақ 
жайында (45кесте), жеті бөлменің құрылыс жүйесі 
сақталған. Бұл тұрақ жайдың да құрылыс жүйелері 
бір-бірімен тұтас байланысты жасалған. Барлық 
№2,3,4,6,7 бөлмелері негізгі орталық шошала тәрізді 
бөлме арқылы жеке-жеке есіктермен байланысты. 
Ал, №5 бөлмеге ауызғы №1 бөлме арқылы сыртқа 
шығып кіруге болады. Бөлмелердің көлемдері, 
құрылыс жүйелері әртүрлі. Ішінде ешбір құрылыс 
жүйелері, ошақтың орындары байқалмайды. Айна-
ласында да қора-жайдың орындары байқалмайды. 
Бұған қарағанда бұл тұрақ жай қоғамдық қызмет 
атқарды ма деген ой туғызады. Үш тұрақ жайдың 
шығыс жағында 15-20 м. жерде қалыңдығы 40 см, 
аумағы 2030м2 жерді алып жатқан күл-көмірдің 
төгіндісі бар. Бұл көрініс тұрғындардыңосы жерде 
ұзақ мерзім өмір сүргендіктерін көрсетсе керек.

Көзешінің мекені (46кесте), бірінші қыстаудың 
батыс жағында, жазықтау тепсеңге орналасқан. Бұл 
жердегі тұрақ жайдың орны нашар сақталған. Тек 
қораның бір жағындағы қалаған керегесінің тасы 
ғана сақталған. Ал үйдің керегелері мүлде білінбейді. 
Қазба жұмысының барысында бөлмелердің, едені 
байқалады. Қабырғалары білінбейді, қандай тәсілмен 
жасағандары да белгісіз. Еденнің бойымен қазғанда 
бөлмелер қоржын үй тәрізді жасалғаны белгілі бол-
ды. Тұрақ жай еңіс жерге салынғандықтан үйдің 
алдыңғы жағын жауын суы шайып бұзылған. Сонда 
бөлмелердің еденінің өзі жартылай ғана сақталған. 
Едені жақсы сақталған, ол ой жерге салынған шо-
шала. Аумағы алты қанат үйдің аумағындай. Үйдің 
алдыңғы жағында № 3 бөлменің сол жағында жар-
тылай жерден қазылған екі шағын қораның орны 

бар. Ал, тастан қаланған үлкен қора, осы жоғарыда 
жазылған құрылыс жүйелерінің алдыңғы жағында 
ой жерге жасалған. Едені жақсы сақталған шоша-
ла осы қораның шығыс жағында, оның өзі қорадан 
төмендеу ой жерде. Сонда тас қораның № 1,2,3 
бөлмелерге және шошалаға қатысы бар ма? Жоқ 
әлде кейін салынды ма? Егер ол кейін салынса оның 
тұрғындары тұрған үй-жайы қайда? - деген сұраулар 
туады. Жалпы тұрғын жайлар мүлде бұзылған. 
Бірақ та зерттеу жұмысының кезінде күл төгіндісінен 
жинастырылған көзелердің сынықшалары, көзенің 
ағындысы т.б. бұйымдар тұрақ жайда екі мезгілде 
өмір отының маздағанын көрсетеді. Оған басты 
дәлел, көзелердің, ақ және көгілдір сырмен сырла-
нуы. Мұндай түспен сырланған ыдыстар Оңтүстік 
Қазақстандағы соңғы орта ғасыр кезіндегі қалаларда 
(Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1972), қазақ 
хандығының құрылған кезіндегі дәуірге сәйкес келсе, 
ал Тараз қаласының да тұрғындарының ондай сыр-
мен сырланғаныдыстарының да басым болғандығы 
белгілі(Сенигова, 1972, 34 б.). Жетісудың оңтүстік-
шығыс жағында соңғы орта ғасырда ондай қалалар 
өмір сүрмегенмен қазақ қыстауларындағы тұрақ 
жайда мұндай көзелердің табылуы көзешілік ше-
берханамен айналысудың алғашқы бір бастамасын 
көрсететін сияқты. Бұл мәселе туралы жеке сөз 
болмақ. Біздің айтайын дегеніміз, көзе шлактарының 
табылуы, қоныста көзе күйдіретін шеберхананың 
болғандығы. Алайда шебердің орналасқан жерінің 
сәтсіз болуы қоныс жайды тастан басқа жаққа орын 
ауыстыруына тура келген.

Қаракүнгей жетінші қыстауы (47кесте) 
бірінші қыстаудың солтүстік-батыс жағында, 3–4 
шақырым жерде орналасқан. Қыстауға жету үшін, 
Қаракүнгейден шыққан 4–5 сайдың қырқаларын 
басып өтуге тура келеді. Тура жанына машинамен 
баруға мүмкінемес. Бұл қиындықты айтуға тура 
келетін жағдай, қыстаудағы тұрақ жайдың жанына 
машина бара алмайтындықтан оның қабырғалары 
осы уақытқа дейін өте жақсы сақталған. Ол 27су-
реттен жақсы көрініп тұр. Қазіргі кездегі сақталған 
қабырғаларының биіктіктері 1,40x1,50 м. Бұл жерде 
бір ғана үлкен бір бөлмелі тұрақ жайдың орны бар. 
Қорасы бөлменің терістік жағынан жанынан жасал-
са, алдында айван (4) оның терістік жағында шоша-
ла (3) төрт қанатты үйдің аумағын береді. Бірінші 
бөлменің оң жағында жеке салынған ат қораның 
орны бар, шөп салатын ақыры жақсы сақталған. 
Қора жай, мекен жай онша үлкен емес, шағын 
ғана. Тұрғындардыңөмір сүрген бөлмесі өтеұқыпты 
салынған. Сырттан кіретін есіктің табалдырығына 
жалпақ тас төселген (28сур.). Есіктен кірген жер-
де оң жақ бұрышта ошақ (29сур.), алдында от 

сақтайтын шұңқыры бар. Шұңқырдың алды айнал-
дыра лаймен кенереу салынып, көтерілген. Ол 
күл-көмір бөлмеге шашылмауы үшін жасалған әдіс. 
Бұл тұрақ жайдың көң шығару жүйесі, біз жоғарыда 
кездестірген көңдердің жүйесінен тіптен деөзгеше. 
Көң ошақ тұрған бұрыштан келесі төр жақтағы 
қарама-қарсы жатқан бұрышқа тартылып,одан төр 
жақтағы қабырғаның бойымен үшінші бұрышқа 
тартылып, сол бұрыштың бойымен мұржа арқылы 
(30сур.) үйдің төбесімен түтін сыртқа шығарылған. 
Көң ұзын жалпақ тастармен тігінен қаланып үсті 
сондай тастармен жабылған. Көңнің еденнен биіктігі 
40 см, кеңдігі 1,10 м ұзындығы бөлменің бойымен 
жүргізілген екі керегесінің ұзындықтарымен тең. 
Көңнің кеңдігінің өзі 1,10 м оның үстінде жатуға да 
болатындығын көрсетеді. Алайда егер қазанға от 
үздіксіз жағылатын болса, бөлменің ішінде отыруға 
да мүмкін болмас деген ой туғызады. Сондықтан 
да, қазан астына от жағылған соң, оның шоғы ошақ 
алдындағы шұңқырға тартылып, үйге беті ашық 
ошақпен жылу беруге әрекет жасалған. Бірінші 
бөлменің бет алдындағы терістік жағындағы 
шошаланың (3) ортасында да беті ашық ошақтың 
орны бар. Шошала тұрған жер № 1 бөлмеден 70-80 
см биіктеу оған көтерілу үшін шошаланың алдынан 
жердің өзінен ойып сәкі жасалған. Бұл сәкінің жа-
салуына қарағанда, шошалада адам тұратын жай 
болған.

Қаракүнгей сегізінші қыстауы, жетінші қыстаудың 
батыс жағында 500 м жерде. Екеуінің арасында биік 
бір бел бар. Бұл қыстауда үш елді-мекеннің орны 
бар. Ең үлкені бірінші тұрақ-жай, ол екі елді-мекеннің 
ортасына орналасқан. Мекен негізінен үш қора 
(2,3,4) бір тұрғын (№4) бөлмеден тұрады (48кесте). 
Құрылыс жүйелері әртүрлі. Қоралар (2,4) бір-бірімен 
жалғастырылып көң жасалған тұрған бөлменің 
теріскей жағынан айналдыра жасалған. Үшінші қора 
мен бірінші бөлменің арасынан сырттан қораларға 
да, тұрғын бөлмеге де кіретін дәліз жасалған. Осы № 
1 бөлменің едені дәліздің еденіне қарағанда төмен 
орналасқан, сондықтан бөлмеге кіретін жер есіктің 
табалдырығынан кейін бір саты тепкішек жасалған 
(31сур.). Есіктен кірген жерде, оңжақ бұрышта та-
стан қалап жасалған ошақ (32сур.) Ошақтың ал-
дында от сақтайтын дөңгелек шұңқыр (33сур.). 
Мұндай шұңқыр жетінші қыстаудың тұрақ жайында 
да болғандығын жазған едік. Бұл шұңқырдың өзіне 
тән бір ерекшелігі, шұңқырды айналдыра кенереу 
жасалмаған. Бұл бөлменің де ошағынан төр жақтағы 
қабырғаның ошаққа қарам-қарсы жатқан бұрышына 
көңнің мұржасы тартылған. Көң, жалпақ тастардан 
қырынан қойылып үсті және сондай жалпақ тастар-

мен жабылған (34сур.) Көңнің үстін жапқан бірнеше 
тастарын алып тексергенімізде, оның мұржасының 
екі қатпардан (ярустан) тұратындығын байқадық. 
Мұндай екі қатпардан тұратын көң бізге екінші 
қыстаудың бірінші тұрақ жайында кездескен. Бұл 
көңде дәл сондай болып шықты. Көңнің мұржасы 
ошақтан тартылып бұрыштан қайта сол түтін жүретін 
мұржаның үстімен ошаққа дейін келіп оның желке 
жағынан тұрқыны қабырғаға тигізілмей тігінен төбеге 
дейін жасалып төбе арқылы сыртқа шығарылған. 
Екінші қыстаудағы бірінші елді-мекен мен бұл жазып 
отырған тұрақ жайымыздағы көң шығару жүйелерінің 
ұқсастығына қарағанда тарихи тұрғындардың бір-
бірімен тікелей байланысты болғaн сияқты. Сонымен 
бұл жердегі екі тұрақ жайдың негізгі адам тұратын 
бөлмелерінде көңнің бар екендігі бірден байқалады. 
Мәселен, 49кестедегі бір-біріне жалғастырылып 
салынған үш үй-жайдың № 1 бөлмесінде есіктен 
кірген жерде оң жақ бұрышта көңнің бұзылып 
жатқан орны бірден байқалады. Ортадағы № 2 шо-
шала қорамен жалғастырылып жасаған, үшеуінің 
де есіктері жеке-жеке. Сегізінші қыстаудан кейін 
оның батыс жағында және алты қыстаудың жоба-
сы алынды. Олардың төртеуінде көңі бар, түтін 
жүретін түтікшелері қарама-қарсы бұрыштан кері 
қалдырылмай сол бұрышта керегенің бойымен 
жапсарлап жасаған мұржа арқылы төбемен сыртқа 
шығарылған. Бәрі бір-біріне ұқсас болғандықтан 
олардың бәріне сипаттама берудің қажеті жоқ.

Қорыта келгенде, бұл тарауда қыстаулардағы 
ғылыми сипаттама берілген тұрақ жайлардың 
шаруашылыққа байланысты орналасуының пайда-
лы жағын тарихи тұрғындар басым ойластырған. 
Қыстаулардағы тұрақ жайлардың (үйлердің) саны 
әртүрлі. Кейбір қыстауларда жанұяның немесе тұрақ 
жайлар саны жеті-сегізге жетсе, ал көпшілігінде екі 
үйден аспайды. Жалғыз тұрған тұрақ жайлар да 
кездеседі. Ол, біз зерттеп отырған мезгілдің ішінде 
(XVI–XVIIIғғ.) кейбір жанұялардың ешкімге тәуелсіз-
ақ өмір сүргендігін байқатады. Тұрақ жайлардың 
құрылыс жүйелерінің ішкі-сыртқы көріністеріне 
қарағанда халқымыздың тұрақ-жай салуда онша 
шебер болмағандары бірден көзге түседі. Қандайда 
құрылыс жүйесін салмасын (үй-жай, қора-қопсы, 
күмбез т.б.) халқымыздың ғасырлар бойы ба-
спанасы болып келген киіз үйлерінің пошымына 
еліктегенін көреміз. Оны кез-келген қыстаудағы 
тұрақ жайда төртбұрышты бөлмелермен байланы-
стырып жасаған.

Сонымен тұрақты үй-жай салуда уақыт өткен 
сайын, оның ішкі-сыртқы құрылыс жүйелерінің 
oтбасы-ошақ қасының жақсаруы жағынан өзгерістер 
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ене бастаған. Бұл іс халқымыздың жартылай 
отырықшы өмірден, отырықшылық өмірге көше 
бастағандьғының дәлелі. 

Қаратау баурайындағы тұрақты 
мекен жайлар

Қаратау аймағына жүргізілген археологиялық 
зерттеулер, оның қойнауларымен бөктерлерінде 
адам баласының, тас дәуірден бастап бүгінгі 
күнге дейін өмір сүргендігін дәлелдеп отыр. 
Біздің жұмысымызда қарастыратын мәселе, бұл 
аймақтағы XV–XVIIIғғ. өмір сүрген қазақ халқының 
ескерткіштерін зерттеу. Қаратау баурайынан 
табылған қазақтардың тұрақты мекен жайларын үш 
топқа бөліп қарауға болады: 1-қыстаулар, 2-кенттер, 
3-уақтылы қорғандар.

Қыстаулар.Автордың басқаруымен, 1970–
1974жж. Қаратауға жүргізілген палеоэтнографиялық 
зерттеу таудың солтүстігінен Қарабұлақ, Балдысу, 
Қарақұр, Суындықтың асуы, Оңтүстігінен Егізқара, 
Бесарық, Қатынқамал сияқты тауды қақ жарып 
жатқан үлкен сайлардың ішінен XVIII–XIXғғ.жататын 
қазақ халқының жүздеген қыстаулардың орнын тау-
ып, олардың кейбіріне қазба жұмыстары жүргізілді. 
Қыстаулар, мал қыстауға қолайлы күнгейлі 
шатқалдарға, отын суы мол, адам баласының өмір 
сүруіне ыңғайлы жерлерге салынған. 

Әрбір сайда төрт-бес қыстаудан орналасқан. 
Бесарық сияқты үлкен өзендер де оданда көп. Әр 
қыстауда екі-үш бөлмелі, үш-төрттен үйлер. Зерттел-
ген қыстаулардың барлығына ортақ мәселе, құрылыс 
материалдары үшін тек тасты пайдаланғандық. 
Сонымен қатар, үйлердің жобалары, үй ішіндегі 
күнделікті тұрмысқа қажетті кішігірім құрылыстар, 
мал қоралар, қоймалардың салу тәсілдері де өте 
ұқсас.

Сондықтан да зерттеу жүргізілген қыстаулардың 
барлығына жеке-жеке тоқталмай тек Бесарық 
сайының ішіндегі «Қаражал» қыстауына тоқталып 
өтуді жөн көрдік.

Қаражар қыстауы(50 кесте). Жаңақорған ауда-
нында Бесарық сайының басында, Талапты со-
вхозынан 10-15 шақырым. Қыстау малға қолайлы 
күнгейлі шатқалға орналасқан.

Қыстауда тастан қаланған алты үйдің орны бар. 
Үйлердің көпшілігі екі бөлмелі, жанына мал қоралары 
қатар салынған. Кейбір тұрғын үйлердің сақталған 
керегелерінің биіктіктері 50см–1 м 70см дейін 
(35сур.). Бөлмелердің терезе, есік сияқты орындары 
жақсы сақталған. Үйлердің іші-сыртын сылаған лай 
қабаттары ешбір бөлмеде сақталмаған. 

Қыстаудың тұрғын үйлерінен ешбір тұтыну 
заттарының қалдықтары табылған жоқ. Сондықтан 
да қыстауда қай кездерде өмір болғандығын дәл 
айтуға қиын. Кейбір қыстаулардан ағайынды 
Кузнецовтардың таңбасы басылған форфор 
шынының түп сынықшалары кездесетін, оған 
қарап ондай қыстауларда өмір өзегінің кем деген-
де XIX ғ. болғандығын жорамалдауға болатын. Ал 
Қаражал қыстауынан ешбір шынының сынығын да 
кездестірмейсіз. Бұған қарағанда қыстауда өмір сүру 
мезгілі ертеректе болған.

Талапты совхозының қарияларымен болған 
әңгімелерден бұл қыстауды совхоз түйешісі 
Қасымбек қария өзінен бұрынғы бесінші аталарының 
мекен жайы екендігі туралы хабарлайды. Бұл 
әңгімеге қарағанда, қыстауда XVIIIғ.аяғында өмір 
болған.

Қаражар қыстауы орналасқан Бесарық сайының 
іші қариялардың айтуына қарағанда XIX ғ. орта-
сында қайнаған өмірдің ортасы болған. Оған дәлел 
қыстаудан 1,5 шақырым жерде мешіті бар, қыстақтың 
бұзылған орны. Ал мешіттің суреті 4-5 шақырым 
жерде Күйкентайлы жартасына салынған  (36сур.). 
Онда «азан» деген жазу бар. Суреттің көрінісі Қожа 
Ахмет Яссауидің мешітіне ұқсас. Суреттің әлі ескіре 
қоймағандығына қарағанда  XVI–XVIIғғ. салынған. 
Бұл кез қазақ қауымының арасында дін мәселесінің 
күшейе бастағанын көрсетеді.

Кенттер (қалалар). (Кент парсыша қала де-
ген сөз. Түрік тілді халықтардың сөздік құрамында 
V–VI ғғ.пайда болған, XV–XVIII ғғ. жазба дерек-
терге қарағанда бұл сөз қазақ қауымының ара-
сында көп пайдаланған. Сондықтан да біз зерттеу 
жұмысымызда көне қалаларда кент деп атауды жөн 
көрдік).

Автордың басқаруындағы палеоэтнографиялық 
отряд 1971–1974 жж. Қаратаудың солтүстігіндегі 
Күлтөбе, Раң кенттерінде арнаулы қазба жұмысын 
жүргізді. Күлтөбе қаласы осы уақытқа дейін 
археологтарға белгісіз болып келсе, ал Раң үстінен 
теріп алынған көзелердің сынықшалары арқылы, 
жобамен X–XV ғғ.мерзімделді. Қазба жұмыстардан 
алынған материалдарға және табылған күміс 
теңгелерге қарағанда қала XVI–XVIIIғғ. дейін өмір 
сүрген.

Күлтөбе (37сур.), Шымкент облысы Созақ ауда-
нына қарасты Энгельс ұжымшарының оңтүстік-батыс 
жағында 4 шақырым жерде Қаратауды оңтүстіктен 
солтүстікке қарай қақ бөліп жатқан Қарақұр сайының 
шығаберіс жеріне салынған. Күлтөбе жазба дерек-
терде «Жылан-Қарауыл» бекінісі деген атпен белгілі. 
Бекіністің атына қарағанда, салынған жері тура 
келетін тәрізді. Өйткені бекініс тауға кіретін Қарақұр 

сайының аузында жыланша, күзетіп тұрған сияқты. 
Сондықтан да тарихи тұрғындар, бекіністің атын, 
салынған жеріне байланыстырып қойған болу керек. 
Жыланқарауыл бекінісі оңтүстіктенсолтүстікке қарай 
ұзыннан салынған. Жалпы биіктігі 5,50м. Бекіністің 
сыртқы қорғанына өлшеу жұмысын жүргізгенде 
жоспарда қабырғалары әртүрлі көп бұрышты 
призманың пішінін  береді (51кесте). 

Сонда айнала қоршалған қорғанның жалпы 
ұзындығы 465м. Ортасындағы қорғаныс солтүстік 
жағына жақын салынған. Оңтүстік жағынан қашық 
салынуындағы бір себебі, бекініске осы жағынан 
кіретін дарбазасы болған. Орталық қорғанда (цита-
дель) көп бұрышты, есігі шығыс жағында басқа жер-
ге қарағанда бірден байқалады. 

Бекіністің ортасындағы қорғанның батыс, 
оңтүстік, оңтүстік-шығыс жағында кішкене үш төбешік 
бар. Төбешіктер бекіністің ішіндегі басқа үйлерге 
қарағанда ерекше салынған үйлер.

Қазба жұмысына дейін-ақ төбенің үстінде шашы-
лып жатқан сансыз сырлыкөзелердің сынықшалары 
өте көп кездеседі. Кейбір жерлерінде тастан қаланған 
үйдің іргелері көрініп жатыр. Төбенің шығыс, 
оңтүстік-шығыс жағы күлді болып жатыр,сондықтан 
да жергілікті халық «Күлтөбе» деп атап кеткен. 

Қазба жұмысы 1972 ж., қоныстың солтүстік-батыс 
жағынан бекіністің сыртқы дуалына 2м жақындау 
15х15м барлығы 225мжерге жүргізілді(52кесте). Осы 
жерден қоныстың қорғаныс үшін салынған бекініс 
стратегиясын байқау үшін батысқа қарай ұзындығы 
20м кеңдігі 1 м траншея қазылды.

Қазба жұмысының барысында 10 бөлме, ташнау, 
шаруашылыққа қажетті шұңқырлар, тандыр ошақтың 
орындары т.б. шаруаға қажетті құрылыстар ашылды.

Сонымен қатар, 1972ж. 1971 жылғы қазылған 
жердің шығыс жағынан 2340м2 жерге қазба 
жүргізілді. Қазба жұмысының нәтижесінде 50жуық 
бөлме, көптеген ошақ-тандырлар, шаруашылыққа 
қажетті 30 астам ұралар және қаланың көшесі ашыл-
ды (53кесте).

Қазба жұмысы алғаш 2x2 м бөлініп, әрбір шар-
шы бойынша жүргізілген еді. Алайда бір күрек бойы 
тазалағанда (25см) бөлмелердің жобасы көріне ба-
стады. Сондықтан әрбір шаршы бойынша жұмыс 
істеу қиын болғандықтан, бөлмелер бойынша жұмыс 
істеуге тура келді.

Алғашқы қабатты 25см күрек бойы алғанда 
топырақтың құрамы қара қоңыр күлді арасында 
шикі кірпіштің (32х18х8) кезеңнің сынықшалары 
кездеседі. Екінші қабаттан 25см алғанда үйдің 
құлаған төбесі, оны басып қалған қабырғаның 
құландысы байқалады. Ал үшінші қабатын тазалай 

бастағанда кей жерлерде үйдің едені кездеседі. 
Бірінші бөлме (38 сур.) қабырғаларының 

ұзындығы әрқалай, солтүстік жағындағы қабырғасы 
3,20м,оңтүстігі 3,40м, шығысындағы 2,30м, батыс 
жағындағы 2,10м жалпы бөлменің аумағы  14м2. 
Бөлменің сақталған іргелерінің биіктіктері 50–65см 
дейін, есіктің кеңдігі 50см, оңтүстік жағындағы екінші 
бөлмеден шығатын есіктің табалдырығы ретінде 
пайдаланған ағаштың қалдығы сақталған. Тандыр 
ошағы үйдің ортасына жасалған. Түтін шығатын 
тұрбаның тастан қаланған қабырғасының ортасынан 
шығарылғанына қарағанда, тандыр ошақтың жоба-
сы үйді жасаудан бұрын-ақ жобаланып алынғандығы 
байқалады. Өйткені тас қабырға қаланған кездің 
өзінде тұрба(түтік) біртіндеп бірге жасалған. 
Бөлменің есігінің түбінде шаруаға қажетті жаман-
жұман тастайтын ұра жасалған. 

Бөлмеден сырлы керсен және бірнеше сырлы 
табақтардың сынықтары табылды.

Екінші бөлме (39сур.) осы бөлменің оңтүстік 
жағында екеуі бір-бірімен байланысты. Бұл бөлменің 
қабырғаларының ұзындығы әрқалай. Солтүстігі 5м, 
оңтүстігі 5,50 м,шығысы4,30м, батысы 5,30м жал-
пы алып қарағанда үйдің аумағы 30м2. Есігі 80см 
көшеге дәліз (40сур.) арқылы шығады. Үйдің ба-
тыс жағындағы іргесі сақталмаған, тек әр жерден 
кездесетін қабырғаның қалдығы мен қатар жатқан 
тастан байқауға болады. Басқа үш жағының тастан 
қаланған қабырғаларының сақталған биіктіктері 
60–80см-ге дейін. Бөлме ішін тазалағанда, тан-
дыр ошақтың үстінен шикі кірпіштерді (32х18х8 см 
37х15х8 см) сынықшалары көптеп кездесті. Тан-
дыр ошақтың аузынан кеңдігі 60см ішінде өрнегі 
бар. Ошақ солтүстік жағындағы қабырғадан 1,6м 
қашықтықта салынған. Тандыр ошақтың тұрбасы шикі 
кірпіштен жасалып, үсті жалпақ таспен жабылған. 
Ол бірінші бөлменің тандыр ошағының тұрбасымен 
қосылып сыртқа бірге шығарылған. Түтін шығатын 
қабырғамен тандыр ошақтың аралығын шикі 
кірпіштен қырынан қойып, бір қатар етіп тізіп басқа 
жерден бөлген. Бөлген жер астық не жүн кептіретін, 
я болмаса ыдыс-аяқ қойылатын жер болуы мүмкін. 
Ошақтың алдында бетін жалпақ тастармен жапқан 
ортасына жуынды құятын тесігі бар шұңқыр (таш-
нау) жасалған. Ташнаудың үстін тозығы жетіп істен 
шыққан қол диірмен тасымен жапқан. Ошақтың алды 
үйдің еденінен 40см терең. Екінші бөлменің ташна-
уын басып дәлізге шығатын бұрышында ұзындығы 
40см кеңдігі 50см сәкі жасалған. Оның қызметі ыдыс-
аяқ, су құйылған бақыр тұратын орын. Осы сәкінің 
үстінен түскен болу керек ташнаудың үстінде сынып 
жатқан көзе табылды. Тандыр-ошақтың ішінен қой 
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ешкінің, ақ бөкеннің 10 кг жуық сүйектері және тұтқасы 
сынған бір құмған т.б. көптеген көзе сынықтары 
табылды. Бөлменің ортасына діңгек қойылған, 
асты шірімеу үшін жалпақ тастардан төртбұрышты 
жәшікше жасалған. Көшеге дәліз арқылы шығады. 
Ұзындығы 9,50м, кеңдігі әрқалай. Мәселен шығыс 
жағының кеңдігі 2,8м болса, ал батыс жағы 2,60м, 
ортасының кеңдігі 1,70м. Кеңдігінің әрқалай бо-
луынан коридордың қабырғаларыда жоспарда 
(52-кесте) көрсетілгендей қисық сияқты  болып 
келеді. Қабырғаларының асты тастан, үсті кірпіштен 
қаланған. Дәлізде тастан қалап, аузын ағашпен 
жапқан ұралар бар. Ағаштың не сексеуілдің көмірін 
салатын кішкене қазан шұңқырлар жасағанішін 
тазалағанда сексеуілдің көмірі табылды. 

Дәлізде екінші бөлмеден шыға беріс сол 
жағындағы бұрышта құрал-жабдық салатын кішкене 
бора(41сур.). Ол бұрышқа сүйемелдеп тастан 
жасалған. 

Дәліздің көшеге шығатын жағында бұрыштағы 
шығатын ұраның ішінен жуық тарының қауызы та-
былды. Ұраның іші сыланған. Есіктің шыға берісі 
тастан қаланып үш баспалдақтың биіктігі 20–25см. 
Есіктің сол жақ бұрышынан 56 тал ақбөкеннің асығы 
салынған көмбе табылды.

Үшінші бөлме –қазба жұмысының жоспарына 
толық кірмеген. Батыс жағы қоныстың сыртқы дау-
лы жағында қалып қойған. Есігі төртінші бөлмемен 
жалғасады. Есіктің кіре берісінде үйдің басқа 
жеріне қарағанда төрт бұрышты ойық жасалған. 
Есіктің табалдырығының астында 4-ші бөлме 
жағында кішкене ұра бар, ұра түйенің бас сүйегімен 
толтырылған (тек қана бас сүйек). Бөлменің үш 
қабырғасы да тастан қаланған, сақталған биіктігі 40 
см.

Төртінші бөлме 3-ші бөлменің шығыс жағында 
(3,80х4,40м/ есігі 80 см). Есік 5-ші бөлмеден 
шығады. Бөлменің оңтүстік жағы бірқатар тастан 
тізіліп, сыпаша көтерілген. Бөлменің дәл ортасын-
да, сыпашаныңсолтүстік жағында тастан қаланған 
ташнауы бар, үсті жалпақ таспен мұқият жабылған 
(42сур.).

Бөлменің үш жағындағы қабырғалары тастан 
қаланған, сақталған биіктіктері 40-50см дейін. 
Ал оңтүстік жағындағы қабырғасы шикі кірпіштен 
қаланған, сақтаған биіктігі 20см.

Бесінші бөлме (4,45х3,30м), есіктің кеңдігі 90см, 
табалдырығы еденнен 20см биік (43сур.). Бөлменің 
шығыс жағындағы бөлігінде тандыр ошақ жасалған, 
оның төңірегі 2х2м алдында жасалған ташнаудағы 
сыпаша көтерілген. Ошақтың түтін шығатын тұрбасы 
алғаш шығыс жағындағы қабырғадан шығарылса, ал 
кейіннен оңтүстік жағындағы қабырғадан, ал кейіннен 

оңтүстік жағындағы қабырғадан шығарылған. 
Ошақтың алдында тастан қаланған, беті жалпақ та-
спен жабылған ташнауы бар.

Алтыншы бөлме (44сур.)(5х2,60м) қабырғасының 
қалыңдығы 60х70см сақталған биіктігі 20–40 см, 
жалпы алып қарағанда бесінші,алтыншы бөлмелер 
үлкен бір бөлме, тек батыс жағындағы бөлігі тастан 
қаланған қабырғамен бөлінсе, ал шығыс жағы сы-
пашамен бөлінген. Бөлменің ортасында бұзылған 
ошақтың жартысы байқалады. Бөлменің батыс 
жағындағы едені бұзылған, шығыс жағындағы еден 
өте жақсы сақталған, сабан араластырып жүргізілген 
лай қабаттарына дейін көрініп жатыр. 5-ші бөлмедегі 
ошақтың алдындағы ташнау осы екі бөлмеге ортақ, 
екеуінің сыпашасының биіктігі де бірдей (40 см) 
есік жақтағы бұрышта, ары бері көп шығып түсетін 
жер болған соң, жалпақ тас қойып, төңірегін сы-
лап тепкішек жасалған. Бөлмеден көптеген сыр-
лы, сырланбаған көзенің сынықшалары, қойдың, 
жылқының сүйектері, темір заттардың қалдықтары 
және көзенің ағындылары (шлак) табылды.

Жетінші бөлме (45сур.) (2,70х2,80м; 3,10х3,50 
м) қабырғаларының қалыңдығы 60 см. Олар тастан 
қаланып ортасы лаймен ұстастырылған. Сегізінші 
бөлмеден ортақ жасалған ортадағы қабырғаның 
асты тастан қаланып, үсті ағаштан қаланған. 
Ағаштың жуандығы 30–35см, ұзындығы 2,70м. 
Бөлменің еденіне жалпақ тастар төселген, шығыс 
жағындағы қабырғаның түбінде есікке дейін тастан 
бора жасалған.

Сегізінші бөлме, №7 бөлменің солтүстік жағында, 
қабырғалары тең емес 2,40х2,70х2,60м. Бөлменің 
ішінде ұсақ құрылыстардың орны сырланбағанға 
қарағанда қойманың қызметін атқарған, есігі жетінші 
бөлмемен жалғасады. Жалпы алғанда,3,4,5,6,7,8 
бөлмелердің есігі бірігіп бір жерден, яғни 7-ші 
бөлмеден ортақ көшеге шығады. Бұған қарағанда 
бұл үйде үлкен бір жанұяның адамдары өмір сүрген. 

Тоғызыншы бөлме (46сур.) қабырғаларының 
тастан қаланған ұзыңдығы әр қалай4,28х4,40 м 
және 2,70х3,20м. Сақталған биіктіктері 30–50см, 
қалыңдығы 60–75см. Есігі шығыс жағындағы 
қабырғасында кеңдігі 85см табалдырық жалпақ та-
стардан қаланған, еденнен биіктігі 20см. Бөлмеде 
екі ұраның, тандыр ошақтың, ташнаудың орында-
ры бар. Ташнау тастан қаланып беті жалпақ таспен 
жабылған. Бөлменің басқа жерінен төрт бұрышты 
болып 40см ойық жасалған. Бұл біріншіден ташнау-
ды бөлменің басқа жерінен бөлсе, екіншіден, ошаққа 
от жағатын жер ой болған. Үшіншіден, ошақтың 
алдыңдағы күл көмір, отын үгінділері бөлменің басқа 
жағына шашылып ластамау үшін жасаған. Екінші 
ұраның ішін тазалағанда көзеден жасалған қазанның 

және басқа да көзе ыдыстарының сынықтары табыл-
ды. Ал №5ұраның ішінен тарының қалдығы табыл-
ды. 

Тоғызыншы бөлме 10-шы бөлмемен 
ортасындағы есікпен байланысады.Оныншы 
бөлменің қабырғалары да тең емес және бөлменің 
ені ұзындығына сәйкес келмейді (47сур.). Солтүстік 
жағындағы қабырғасы 1,86м, оңтүстігі 1,80м,шығысы 
4м, ал бөлменің батыс жағындағы қабырғасы екі 
бөліктен жалғасады, егер оңтүстік жағындағы бөлігі 
2,75 болса, солтүстік жағындағы бөлігі 2,25м. Есіктің 
кеңдігі 80см табалдырығы тастан қаланған, еден-
нен 10см биік. Бөлменің ішінде ұсақ-түйек шаруаға 
қажетті құрылыстардың орны сыланбаған. Еденді 
тазалағанда оңтүстік жағындағы қабырғаның түбіне 
жақын жерден екі сырлы кесенің сынығы табылды.

Он сегізінші бөлме, (4,50х4м;2,26х3м) есігі дәліз 
арқылы көшеге шығады. Бөлменің ортасында ені 
бір метр, тереңдігі 1,30м келетін, қажетке керексіз 
заттарды тастайтын ұрасы бар. Ұраның ішінен 
керексіз болған көптеген көзенің сынықшалары 
және малдың сүйектері шықты. Бөлменің солтүстік 
жағындағы бұрышта құрал-жабдық салатын бора та-
стан қаланған. Жалпы алғанда 9,10,18 бөлмелер бір 
бірімен жалғасып 1,2 бөлменің коридорымен бірігіп 
көшеге шығады. Бұл екі үйдің көшеге шығатын есігі 
бір болғандығына қарағанда, туыстас екі жанұяның 
бір жерге ыңғайласып отырғанын байқау қиын емес. 

Көшенің екінші жағында, орталық қорғанға тақап 
салынған үйлердің ішінде 1972ж. археологиялық 
зерттеу кезінде қазылғандары 8 бөлме. Он бірінші 
бөлме, қабырғалары тастан қаланған көше 
жағындағы қабырғасы доға тәрізді иіліңкіре салынған 
(2,73х6,90 м, 2,50х4,70м). Бөлмені ортасынан тастан 
қабырға қалап екіге бөлген. Есігі шығыс жағындағы 
дуалда ол 12 бөлмемен байланысады (48сур.). 
Есіктің түбінде беті ағашпен жабылған ұрасы бар. 
Оңтүстік жағындағы дуалдың түбіне күл төгілген, 
едені бұзылған.

Он үшінші бөлме, (5,90х4,50х5м) бөлменің 
оңтүстік шығыс жағындағы қабырғасы қазба 
жұмысының жоспарына кірмеген. Оңтүстік батыс 
жағындағы қабырғасы бұзылған, солтүстік-шығыс 
қабырғасының қалыңдығы 60см, тереңдігі де 50см. 
Бөлмедегі тандыр ошақтың аузының кеңдігі 60 см, 
тереңдігі де 60см. Іші өрнектелген. Ташнау тастан 
қаланып, үсті үш бөлек қалыңдығы 6см тақтайдай 
жалпақ көк таспен жымы білінбей жабылған. Есігі 80 
см 12-ші бөлмеге жалғасады (49сур.).

Он екінші бөлме 11, 13бөлмелерінің ауызғы 
бөлмесі болып табылады. Есігі 11а бөлмемен 
жалғасып көшеге шығады. Бөлменің солтүстік 
шығыс жағындағы бөлігі, тастан сыпаша жасап 30см 

көтерілген, ортасында кеңдігі 1м тереңдігі 1,30м 
ұра (№10). Ұраны тазалағанда, табанынан астыңғы 
мәдени қабатқа жататын тандыр ошақ кездесті. 
Тандыр ошақты тазалап көргенде, үстіңгі мәдени 
қабаттардан табылған тандырда ешбір айырмасы 
жоқ.

Ал 11 «а»бөлме, №11,12,13бөлмелердің даланы 
болып табылады. Даланның төбесі жабық болған 
болу керек, өйткені оңтүстік шығыс жағындағы 
қабырғаның түбінде отыратын сәкі жасалған. Да-
ланда (5-6) ұралар бар. №6 ұраның астында 1,50м 
тереңдікте астыңғы мәдени қабатқа жататын 
тұрғындардың жалпақ қызғылт тастан жапқан таш-
науы байқалды.  Осы 11,12,13 11а бөлмелерінің 
есіктерінің бір-бірімен қатынасып жатқанына 
қарағанда бір жанұяның үйі. Оған екінші бір дәлел 
көшеге бір есіктен шығуы.

Он төртінші бөлме, екі бөлмелі бір үй, жалпы 
көлемі 45м.2 Бөлменің шығыс жағындағы қабырғасы 
қазба жұмысының жоспарына кірмеген. Әр бөлме 
20м2 тең. Ауызғы бөлмеде аузы жалпақ тастар-
мен жабылған ташнауы бар. Есігі батыс жағындағы 
қабырғадан көшеге шығады. Түпкі бөлмеде тандыр-
ошақтың алдында ташнауы бар. Бөлменің орта-
сында №11,12 ұралартазаланды. Тандыр ошақ 
үйдің ортасына салынған аузының кеңдігі 50см, 
тереңдігі 60см ішінде өрнектеп сызған оюлары бар. 
Түтін шығатын тұрбасы солтүстік-шығыс жағындағы 
қабырғаның бойымен сыртқа шығарылған. 

Егер біз 1,2,5,9 бөлмелердегі түтін шығатын түтік 
тастан қаланған қабырғаның ортасынан, қабырғаны 
жасағанда бірге жасалғанын көрсек, ал бұл бөлменің 
түтін шығатын түтігі олай емес, қабырғаның тігінен 
түтік жасағандарын байқаймыз. 

Бөлмелердің оңтүстік жағындағы тастан қаланған 
қабырғасының астыңғы жағында екінші мәдени 
қабатқа жататын үйдің ақшыл қызғылт тастан 
жасаған дуалының қалдығы байқалады. Дуалдың 
тасы Күлтөбенің оңтүстік жағында бір шақырым жер-
де таудың ұшар басынан алынған тәрізді. Ал мұндай 
ақ тастардан өлген адамдарының молаларының ба-
сына айналдыра қоршауда жасаған. Жыланқарауыл 
тұрғындарының молалары осы тас түсіретін жағында 
қоныстан 500-600м жерде.

Он бесінші үй, екі бөлмелі, түпкі бөлме қазба 
жұмысының жоспарына толық енбеген, оның 
кіреберіс жері аршылып одан ташнау белгілі болды. 
Ауызғы бөлме толық ашылды, онда екі ұраның орны 
бар (13,13а). Он үшінші ұраны тазалағанда тарының 
қауызы  кездеседі. Есігі көшеге шығады, табалдырық 
жалпақ тастан қаланған, сақталған биіктігі  40см. 

Он алтыншы бөлмеде, екі бөлмелі бір үй, түпкі 
бөлме, шығыс жағында қазба жұмысынан тыс қалған, 
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бізге белгілісі ауызғы бөлме есігінің кеңдігі75см ба-
тыс жағынан көшеге шығады. Есіктен кіре беріс жер-
де ұрасын тазалағанда, тарының қауызынан басқа 
ешнәрсе табылмады. 

Он жетінші бөлменің де жартысы қазба 
жұмысының жобасынан сырт қалып қойған, бізге 
белгілісі көше жағы. Бөлменің ортасынан тастан 
қаланған сыпашасы және солтүстік-шығыс жағында 
үлкен жалпақ қызыл тастан тапқан ташнауы бар. 
Есігінің кеңдігі 70см солтүстік батыс жағынан көшеге 
шығады. Енді біз көшенің екінші жағына, яғни 
сыртқы дуал жағына жүргізілген қазба жұмысының 
нәтижесінде белгілі болған бөлмелерге тоқтап 
өтелік.

Он тоғызыншы бөлме (3,50х2м) есігінің кеңдігі 
80см табалдырығы жалпақ тастардан төселіп, 
көше жағы, таспен айландыра қоршалған. Бұл 
әдіс көшеден аққан жауын суы, я болмаса еріген 
қардың суы үйге кірмеуі үшін торалғы жасағандары. 
Себебі көшенің сырт жағындағы үйлер, көшенің 
орталық қорғанжағындағы үйлерден 50-60см ала-
са, яғни төмен. Сондықтан да, бөлмеге кіретін жері 
түйетайланып қабырғаның батыс жақ түбінен 50см 
ашық жер қалдырған. Батыс жағындағы қабырғадан 
екінші есік 23-бөлмеге кіреді.

Жиырма үшінші бөлме (4,30х3,50м)тандыр 
ошақ бөлменің солтүстік жағына жақын салынған. 
Тұрбасы солтүстік жағындағы қабырғада бұрыштан 
шығарылған. Ошақтыңалдындағы ташнау, жалпақ 
тастармен жабылған. Ташнау, я болмаса ошаққа 
от жағатын жер бөлменің басқа жерінен төрт 
бұрышты ойық болып 40см терең жатыр. Солтүстік-
батыс жағындағы бұрышта шаруаға қажетті ұра 
тазалағанда күбі көзенің және әртүрлі пішіндегі 
көптеген көзенің сынықшалары табылды. Бөлменің 
батыс жағындағы қабырғасынан жасаған есік, 23а 
бөлмемен байланыстырады, солтүстік-шығыс және 
оңтүстік-батыс жағы еденнен 20см биік етіп сыпаша 
көтерген, жатып дем алатын орын болуы керек. Ара-
сы бір метрдей бөлінген.

Келесі үш бөлме, № 19,23,23а бөлмелер бір-
бірімен байланысып көшеге бір есіктен шығады және 
де үшеуіне ортақ бір ошағы бар болып келеді, бұған 
қарағанда бұл бөлмелер бір жанұяның үйі.

Жиырмасыншы бөлме, (5х3,10м) есігі көшеге 
шығады. Табалдырыққа жалпақ тастар төселген. 
Бөлменің солтүстік-шығыс жағында жалпақ та-
стармен жасалған ташнауы бар. Солтүстік-батыс 
жағындағы қабырғаның түбінде астыңғы мәдени 
қабатқа жататын бөлменің тастан қаланған дуа-
лы байқалады. Қабырғаларының қалыңдығы 70-
75см солтүстік-шығыс, солтүстік-батыс жағындағы 
қабырғаның екінші жартысы шикі кірпіштен салын-

са, қалған жақтары тастан қаланған. Дуалдардың 
сақталған биіктіктері 50-60см. Бөлменің солтүстік-
шығыс жағындағы есік 21бөлмеге жалғасса, ал ба-
тыс жағындағы дуалдан жасалған есік 24 бөлмемен 
байланысады. 

Жиырма төртінші бөлме қабырғаларының 
ұзындығы тең емес, жалпы көлемі орта есеппен 
алғанда 40м2 (50сур.). Бөлмеде қатар жасалған екі 
тандыр ошақ (51сур.).  Кіші ошақтың кеңдігі 45см, 
үлкен ошақтың кеңдігі 65см екеуінің тұрбасы бір. 
Алдында ташнауы бар жалпақ таспен жабылған. 
Ошақтың алды бөлменің басқа жерінен ойық бо-
лып 30см төмен жатыр. Бөлменің солтүстік-батыс 
бұрышындағы есік дәрет алатын бөлмеге кіргізеді 
(52сур.). Есіктің табалдырығына тас төселген 
дәретхананың көлемі 1,50шаршы метрден аспайды. 
Дәретхана жасалған бөлменің көлемі 2х6м, едені 
бұзылған, тек дәретхананың төңірегіндегі сыла-
уы өте жақсы сақталған. Бөлмеде азық-түлік және 
тұтынуға қажетті заттар сақталған болу керек. 24-ші 
бөлменің солтүстік-батыс бұрышында тары салған 
ыдыстың түбі кездесті. Ошақтың ішінен еденнің 
ішінен көптеген көзенің сынықшалары табылды. 
Табылған сүйек материалдарға қарағанда ұсақ 
малдың сүйегі басым.

Жиырма біріншібөлме (4,10х3,20 м) есігінің кеңдігі 
50см (53сур.). Ол 20-шыбөлмемен жалғасады. 
Солтүстік-батыс және оңтүстік жағындағы 
қабырғалары шикі кірпіштен қаланған кеңдігі әрқалай 
60-75см, ал көше жағындағы қабырғасы тас арала-
стырып лайдан құйып шыққан, қалыңдығы 1,30м. 
Сақталған биіктіктері  40-60см. Бөлменің оңтүстік-
батыс жағы сыпашамен көтеріліп, солтүстік-шығыс 
жағынан бөлінген. Сыпашаның үстінде бұрышта 
шикі кірпіштен, ұсақ түйек заттарды салатын бора 
жасалған. Ташнау ұзындығы 1м,ені 50см, қалыңдығы 
4см тақтайдай жалпақ қара таспен жабылған.

Бөлме солтүстік-батыс жағында 25-ші бөлмемен 
байланысады.

Жиырма бесінші бөлме (54сур.) көлемі 4,25х4 
м, қабырғалары шикі кірпіштен қаланған, сақталған 
биіктіктері 15-20см. Тандыр ошақ бөлменің солтүстік-
шығысына жасалған, бөлменің қабырғасынан 1,30м 
қашықтықта, түтік осы қабырғаның ортасын ойып 
жасалған. От жағатын жер, яғни ташнау еденнен  
1,50х1м ойық болып бөлінген, 30см шұңқыр оңтүстік 
шығыс жағындағы бұрышта қажетсіз заттарды та-
стайтын ұрасы бар, тазалағанда малдың сүйегі, 
көзенің сынықшалары табылды. Солтүстік батыс 
жағындағы қабырғаның ортасынан есік жасалған. 
Ол дәрет алатын 25а бөлмеге кіргізеді. Дәрет ала-
тын бөлме дегенде біз оның тек намаз оқу алдын-
да жуынатынбөлме екенінеске салғымыз келеді. 

Күлтөбе кентіндегі мұндай жеке жасалған дәрет 
алатын бөлмелер тек 24,25 бөлмелерде ғана. Бұған 
қарағанда осы бөлмелерге қожа-молдалардың 
жанұялары тұрды ма деген ой туғызады. Дәретхана 
есіктің дәл түбінде  24-ші бөлмедегі дәретхана тәрізді 
жасалған. Егер 24-ші бөлмедегі дәретхана тастан 
қаланған болса, ал мұның су төгілетін жеріне күбі көзе 
қойылып аузы жалпақ тастармен қаланып су ағатын 
тесік қалдырған. Дәретхана жасалған бөлменің 
көлемі 3,50х1,90м бұл бөлмеге 24а сияқты қойманың 
қызметін атқарған. Едені сабан араластырылған ақ 
топырақпен сыланған. Қабырғалары шикі кірпіштен 
қаланған, сақталған биіктіктері 20-30см, қалыңдығы 
40-85см.

Жалпы алып қарағанда бұл бөлмелерде ата-
лас екі жанұя тұрған, себебі бөлмелер үш-үштен 
(20,24,24а),(21,25,25а) бір үй болып ауызғы 20 
бөлмеден көшеге шығады. 

Жиырма екіншібөлме (7х2,25м) оңтүстік-батыс 
жағында ұрасыбар. Екі жағындағы қабырғалары 
күйдірілмеген кірпіштен тұрғызылған, қалыңдығы 
70см. Ал солтүстік-шығыс жағындағы қабырғалары 
тастан қаланған қалыңдығы, 70х1,25 м, сақталған 
биіктіктері 30х50см.

Жиырма алтыншы бөлме (55сур.)
қабырғаларының ұзындығы әрқалай, ішіндегі 
тұрмысқа қажетті құрылыстары да ыңғайсыз 
салынған. Мәселен тандыр ошақ есікке шығатын 
жақта салынса, ал құрал сайман салатын бора 
оңтүстік жағында, яғни төрге салынған, (ұзын 90см, 
ені 60см). Солтүстік жағындағы бұрышқа дуалдан 
1,30м жерде екі үлкен күбі көзе, одан 60 см жерде 
ұра. Сонда бұл үйдің төрі қай жағында екені белгісіз. 
Ташнаудың жанында ойықтың үстінде еденде беті 
ашық ошақтың орны бар. Бұл бөлмедегі бір ерекшелік 
тандыр ошақтың тұрбасы қабырғаға жетпей еденнің 
үстінен шығарылған. Бұған қарағанда тұрба басқа 
бөлмелердегідей дуалмен жапсарлап шығарылмай, 
тастан қалап жеке тұрба етіп шығарған. Тұрбаны 
бұлай шығару, үйге жылуды басқа бөлмелердегі 
тұрбаға қарағанда көбірек береді. Ошақтың оңтүстік 
жағындағы қабырғаның түбіне ыдыс-аяқ қоятын 
сәкі жасалған. Бөлмеден ұсақ малдың сүйектері, 
көзенің сынықшалары өте көп табылды. Жиырма 
алтыншыбөлме солтүстік жағындағы есік арқылы 
қойма болған 29 бөлмемен қатынас жасаған. Сонда  
22,26,29 бөлмелер бір жанұяның үйі. Есіктері бір-
бірімен байланыс жасайды да орталық көшеге бір 
жерден шығады. 

Жиырма жетінші бөлме (56 сур.), көлемі 
4,5х4,50м. Бөлмеде екі тандыр ошақтың орны бар 
(57сур.), от жағатын жердегі ойық жақсы сақталған. 

Ошақтардың түтін шығатын тұрбасы бірге батыс 
жағындағы қабырғадан шығады.

Жиырма жетінші бөлме (4,50х3,50х2,90х4,75м) 
есіктен кіретін жағында үйдің ортасын ала беті ашық 
ошақтың орны бар.

Қабырғаларының қалыңдығы әрқалай, егер 
сыртындағы дуалдың қалыңдығы 75см болса, ал ішкі 
жағына 10-шы бөлмемен жалғасатын қабырға 50см.

Жиырма сегізіншібөлме (5,75х5,75) жалпы 
көлемі 30м2. Қабырғаларының барлығы дерліктей 
тастан қаланған. Бөлменің ортасынан екіге бөлініп, 
шығыс жағынан сыпаша көтерілген, екі жерден ағаш 
діңгек қойылған. Екі ұраның орны ашылды. Жиыр-
масыншы ұра тастан қаланып шыққан, тазалағанда 
сүйек-саяқ әртүрлі көзенің сынықшалары табыл-
ды. Еден үстін тазалаған кезде оңтүстік батыс 
жағындағы қабырғаның түбінен бүктелген алашаның 
қалдығы табылды. Алаша түйенің жүнінен өрмекпен 
тоқылған.Жиырма жетіншібөлмеге кіретін жағында 
есіктің алдында жалпақ тастар төселген. Бөлмеден 
шығатын есіктің алдында тастап қалап, тепкішек 
жасалған. Ол біріншіден 28 бөлмеге түсетін 
баспалдақтың қызметін атқарса, ал оның батыс 
және шығыс жағы тұтынуға қажетті заттар қоятын 
сәкінің қызметін атқарған. Бөлменің есігі солтүстік 
жағындағы бұрышта, кеңдігі 70см табалдырық 
тұрған жердің биіктігі 40см,28а бөлмеден шығатын 
есік бір-бірімен қарама-қарсы түйіседі. Сонда бұл 
үш бөлме (27,27а,28) бір жанұяның үйі. Есіктері бір-
бірімен байланысып 28-шібөлме арқылы қаланың 
сырты жағындағы көшеге шығады.

Отызыншы бөлме жалпы көлемі 7м. Оңтүстік 
шығыс жағындағы дуалдары шикі кірпіштен 
қаланған, қалыңдығы 60см. Сақталған биіктіктері 
20-30см,солтүстік батыс жағындағы қабырғалары 
тастан қаланған. Есігі 60 см 31 бөлмемен байланы-
сады.

Отыз біріншібөлме жалпы көлемі18 м2. Есігі 33 
бөлмемен жалғасады(58сур.).Екі бөлменің жалғасқан 
жері ойық болып, бөлмелердің басқа жағына 
қарағанда 40см шұңқыр. Ал 31 бөлме жағындағы 
ойық солтүстік батыс жағындағы қабырғаға тірелсе 
33бөлмедегі ойық тек ошақтың алдында ғана ташна-
уды қоршай жасалған. 

Отыз үшіншібөлме (59 сур.) солтүстік-батыс 
жағы қазба жұмысының жоспарына енбеген. Жалпы 
тазаланған жердің көлемі 15м. Бөлменің солтүстік-
шығыс жағында тандыр ошағы сақталған. Алдын-
да ташнау, ойықтың кеңдігі 1 м, ұзындығы 1,40 
м, есікпен жалғасып одан ары 31 бөлмеге кіреді. 
Ойықтың  едені жалпақ тастармен төселіп, үстіне 
лай салынған. Еденнің тапталғандығы соншалықты 
үстіне түскен құланды топырақтан тазалағанда, 
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қабат-қабатымен көшіп отырады. Бөлменің оңтүстік-
батыс жағындағы бұрышта ұсақ-түйек салатын 
бораның орны бар, осыған таяу жерден ортасынан 
бөлінген  қол диірменнің үстінгі тасы табылды. Осы 
30,31,33 бөлмелердің орналасуына қарағанда бір 
жанұяның үйі. Есігі сыртқы көшеге шыққан. 

Келесі, 34–34а–35бөлмелер (60сур.) бір 
жанұяның үйі. Олардың есіктері бір-бірімен қатынас 
жасауға ыңғайлы жасалған. 34,35-ші бөлмелер ба-
тыс жағындағы екі бөлмеге ортақ керегенің түбінде 
бір-бірін қосатын есік арқылы қатынасады (61сур.), 
қатынас жасайтын жер екі бөлменің еденінен 35см 
шұңқыр. Ал 35 бөлмеде бірі үлкен, бірі кішілеу 
жасалған ошақтардың орны бар (62сур.). От жағатын 
жері есік алдындағы ойығы арқылы 34-шібөлмемен 
жалғасады. Осы 34бөлменің шығыс жағы сыпа-
ша, от жағатын жердің еденінен 35см биік. Ол 
демалуға қарағанда, тамақтану үшін жасалған. 
Бөлмеде ешбір ұсақ-түйек құрылыс орындарының 
жасалмағандығына қарағанда қонақ қабылдайтын 
бөлме болған. 

Бұл үйдегі бір ескеретін жағдай 35 бөлменің 
солтүстік-шығыс бұрышында бір ұраның орнын 
тазалағанда, 20см тереңдіктен кейін, оның тан-
дырмен байланысқандығы анықталды. Тандырдың 
еш жері бұзылмаған, ішінде өрнегі бар, аузы 
оңтүстік-шығыс жағына қаратылып жасалған. Ішінен 
табылған көзенің сынықшаларына қарағанда, XVI ғ. 
өмір сүрген мезгілді жобалауға болады. 

Келесі № 36,37,38,39,40 бөлмелер (63сур.) 
үлкен бір жанұяның үйі. Олар 37-бөлме арқылы 
кенттің сыртқы дуалы жағындағы көшеге шығады. 
Бөлмелердің бір-бірімен қатынас жасайтын 
есіктерінің орны өте жақсы сақталған. Мәселен 
39 бөлмемен 40 бөлменің арасын қосатын есіктің 
табалдырығының астына қойылған ағаштың 
қалдығы аздап шірігені болмаса сол қалпында 
жатқан. Бөлмелердің ішіндегі орталық бөлме 39 
бөлме (64сур.)(6,10х3,80 м). Оның оңтүстік-батыс 
бұрышында тақау етіп тандыр ошақ жасалған, 
от жағатын жері еденнен  40см төмен,ұзыншақ 
төртбұрышты болып бөлінген, ішінде ташнау, ол 
жалпақ тастармен жабылған. Осысыпашаның шығыс 
жағындағы жиегінде  еден үстінде шикі кірпіштен 
төртбұрышты етіп жасалған беті ашық ошағы бар.

Ошақтың солтүстік-шығыс жағында бір метрдей 
жерде түбіріктің орны. Басқа бөлмелерге қарағанда 
үлкен болғандықтан үйдің төбесіне салынған ілімдер 
(белағаштар) майыспасы үшін қойылған. Бөлменің 
еденің сылаған майда сылауы жақсы сақталған. 
Бөлменің еденін сылаған майда сылауы жақсы 
сақталған. Ал 38 бөлме, 39 бөлмемен жалғасатын 
есіктің түбінен екіге бөлінген, шығыс жағы, адам 

демалуға ыңғайлы болса, ал батыс жағы 30-35см 
шұңқыр ойық болып, оның ортасында үстін ағашпен 
жапқан ұра жасалған (65сур.). Мұндағы 40 бөлме 
азық-түлік қоятын қойма, ол 38-ші бөлмемен байла-
нысатын жерінен екіге бөлінген. Шығыс жағындағы 
бөлігі 20см биіктеу болса, ал батыс жағының едені 
төмен, солтүстік-батыс бұрышта тары сақтайтын 
ұрасы бар. Келесі 36-37 ауызғы бөлмелер қойманың 
қызметін атқарған. Бөлмелердің қабырғалары та-
стан қаланған. 

Қырық бірінші бөлме қазба жұмысының үшінші 
бөлігінде, солтүстік-шығыс жағына орналасқан. 
Бөлменің көлемі 30м2. Шығыс және оңтүстік 
жағындағы қабырғаларын соқпа тамнан тұрғызса, 
ал солтүстік және батыс жағындағы қабырғалары та-
стан қаланып лаймен тұрғызылған. 

Бөлменің солтүстік жағында азық-түлік тұратын 
кішкене қоймасы бар,онда бір үлкен қыш күбі, үш 
қазан қатар қойылған. Қыш күбінің ішінен тарының 
қауызы кездеседі. Қойманың батыс жағы бөлмемен 
байланысады. Бөлменің тандыр ошағы төрге 
жақын салынған. Ошақтың алдына ойық, онда беті 
жалпақ тастармен жабылған, ташнау, тұрбасы 
шығыс жағындағы қабырғамен сыртқа шығарылған. 
Бөлмеге кіретін есіктің түбінде ұра. Бөлме қойма 
арқылы бекіністің дуалы жағындағы көшеге шығады. 

Орталық қорғанның (цитадель) 500м2 жеріне 
1973 ж. жүргізілген қазба жұмысы 17бөлменің ор-
нын ашты (54кесте). Бөлмелердің бір-бірімен 
қатынас жасайтын есіктеріне салынған құрылыс 
ыңғайына қарағанда үш жанұяның үйі болғандығы 
байқалады. Сондықтан да бөлмелерге жеке-жеке 
тоқталмай, жалпы бірге жасалған үйлер бойынша 
қарастырамыз. 

Бірінші үй, қазба жұмысымыздың оңтүстік-шығыс 
жағында, ол 1, 2, 3, 4 бөлмелерден тұрады.

Төртінші бөлме ауызғы бөлме, есігі шығыс 
жағында, бірінші бөлмеде екі ошақ бар (66сур.), 
ол екінші бөлмемен осы тандыр ошақтардың ал-
дында еден үстінде, төртбұрышты шикі кірпіштен 
жасалған ошағы бар. Екінші бөлме ойықпен 
жалғасатын жерден бастап, солтүстік жағы сыпаша 
болып көтерілген,ал ойықтың оңтүстік жағыүшінші 
бөлмемен жалғасады. Екі бөлменің жалғасатын 
есігіне тақау жерде екінші бөлмеде ұрасы бар, оған 
жақындау діңгектің түбіне тұратын тас қойылған. Ал 
2-3-ші бөлмелердің (67сур.) арасын бөліп тұрған 
қабырғаның шығыс жағында тандыр ошақ алдында 
ташнау, 3-бөлменің оңтүстік жағындағы қабырғаның 
түбінен асықтың көмбесі табылды (68сур.). Көмбеде 
ақбөкеннің 60, қойдың 32, арқардың 2,қарақұйрықтың 
бір тал асықтары сақталған. Барлығы 95 асық. Асық 
көмбесі мен тандыр ошақтың арасы 1,5м (69сур.).

Екінші үй, бірінші үйдің солтүстік шығыс жағында, 
ол бес бөлмеден тұрады.Бірінші, үшінші үйдің 
бөлмелеріне қарағанда, екінші үйдің бөлмелері 
бұзылған. Он екінші бөлменің шығыс жағы қазба 
жұмысының жоспарына кірмей қалса, он бірінші 
бөлменің шығыс жағындағы қабырғасы мүлде 
сақталмаған (70сур.). Тандыр ошағы бұзылған. Ал-
дында ойық онда жалпақ тастармен жапқан ташнау. 
Ойықтың батыс жағында еден үстінде беті ашық 
ошақ, ол шикі кірпіштен төртбұрышты етіп жасалған. 
Ал он екінші бөлмеалтыншы бөлмемен жалғасады. 
Он бірінші бөлменің тандыр ошағы оңтүстік-шығыс 
бұрышында, жартылай ғана сақталған. Басқа 
бөлмелерге қарағанда ошағының алдында ойық жа-
салмай бірден ташнау жасалған, оның бетін қажетке  
жарамай қалған қол диірмен тасымен жапқан. 
Сегізінші бөлменің едені мүлде бұзылған. Солтүстік-
шығыс бұрышында жартылай сақталған тандыр-
ды пайдалана отырып ұра жасалған. Тазалағанда 
тарының қалдықтары кездеседі. Бөлменің оңтүстік 
жағындағы едені жалпақ тастардан қаланған, ол 
тоғызыншы бөлмемен жалғасып орталық қорғанның 
батыс жағымен шахристанға шығады. 

Үшінші үй екінші үйдің солтүстік батыс жағында, 
үш бөлмелі (71сур.).  Олар бір-бірімен, тандыр 
ошақтың алдындағы ойық арқылы жалғасқан. Үйон 
бірінші бөлмедегі екі тандыр ошақпен жылытылған. 
Ал он бесінші бөлме қойма болған (72сур.), 
солтүстік-батыс жағындағы бұрышта, астық сақтау 
үшін, үлкен күбі көзе қойылған. Үйдің бөлмелеріндегі 
тұрмысқа қажетті ұсақ-түйек құрылыс жүйелері 
жақсы сақталған. 

Үшінші үй тоғызыншы ауызғы бөлме арқылы 
бекіністің батыс жағындағы көшемен жалғасқан.

Қазба жұмысының жоспарында орталық 
қорғанның батыс жағындағы көрініп жатқан 
қабырғасы (54кесте)тастан қаланған, кеңдігі 80см. 
Сақталған биіктіктері әрқалай 30–50 см. Орталық 
қорғанның дуалы, ондағы тұрған үйлердің сыртқы 
дуалдарының да қызметін атқарған. Орталық 
қорғаннан алынған тұтыну заттарыныңпішіндері мен 
жасалу тәсілдері де, тұрғын үйлердің ішкі-сыртқы 
құрылыс жүйелері де, шахристан материалдары мен 
сәйкес келуі, қоныс тұрғындарының байлық жағынан 
бір-бірінен онша алшақ болмағандығын байқатады. 

Кең түрде жүргізілген қазба жұмысымен қатар, 
қоныстың мәдени қабатын анықтау үшін бір жер-
ден тексеру шұңқыр және қорғаныс шебін білу үшін 
зерттеу жүргізілген жердің шетінен, етегіне қарай 
ұзындығы15м, кеңдігі 1м тексеру тілігі қазылды 
(54кесте).

Тексеру шұңқыры 23-ші бөлменің оңтүстік 
жағындағы қабырғасының түбінен 2мжер, жер таба-

нына дейін қазу арқылы жүргізілді. Сонда, бекіністің 
жер табанға дейінгі мәдени қабатының қалыңдығы 
5м биіктікті көрсетті. Қатпар (ярус) бойынша 
қарағанда, табылған көзелердің ішінде XIIIғ.жата-
тын түрі 10-шы қатпарда (яруста), яғни ең астыңғы 
мәдени қабаттан алынды, хронологиялық жағын 
ашық көкпен сырланған көзенің сынығымен жобалап 
отырмыз. Тексеру шұңқыры үстіңгі жағынан есеп-
тегенде 21-ші қатпардан (ярустан), шикі кірпіштен 
40x18x12см қаланған қабырғаның үстін кесіп өтті. 
Мұның өзі Жыланқарауыл бекінісінің астында 
бірнеше мәдени қабаттың барлығын көрсетеді. 

Бекіністің астында бірнеше мәдени қабаттың 
жатқанын оның бекініс жүйесіне салынған тіліктен де 
анық көруге болады.

Траншейдің «М» жағындағы тексеру шұңқыры, 
бекіністің сыртында жасалған ор болғандығын 
көрсетті, оның тереңдігі 3м,кеңдігі 5м. Егер біз қатпар 
(ярус) бойынша қарайтын болсақ қоныстың қорғаныс 
ретінде әркезде салынған алты дуалды байқаймыз. 
Бірінші астыңғы жағынан яғни қоныстың алғашқы 
пайда болған кезінде салынған дуалы. Оны 11–12-
ші қатпардың (ярустың) сызықшаларының (55ке-
сте)дуалға барып тірелген жерінен байқауға бола-
ды. Екінші дуал  IX–X қатпарлардың (ярустардың) 
сызықшаларының тірелген жерінен көрінеді. Дуал 
сары топырақтан соқпа әдіспен тұрғызылған. 
Қатпардың (ярустың) сызықшаларымен қарағанда 
7-ші қатпардың (ярустың) астыңғы жартысы-
мен, 8-ші қатпардың аралығында. Төртінші дуал, 
10–6-шықатпарлардың (ярустардың) сызықшалары 
тірелген жерінде. Бесінші дуал 2-ші қатпардың 
(ярустың) екінші жартысымен,3-4қатпарлардың 
(ярустардың) сызықшалары тірелген жерінде. 
Бесінші дуал 2-ші қатпардың (ярустың) жартысымен  
3-4-ші қатпарлардың (ярустардың) сызықшалары 
тірелген жері. Алтыншы тастан қаланған дуал 
бесінші дуалдың үстіне салынған. Ол қоныстың 
соңғы кезіне жатады. 

Дуалдардың салыну жүйесіне қарағанда, 
қоныстың біртіндеп алғашқы шегінен ішке қарай 
тарыла салынғандығын және әрбір жаңа дуал 
соғылған сайын, қоныстың биіктей бастағандығы 
байқалады. Мәселен, қоныстың алғашқы дуалы жер 
табанынан салынса, ал соңғы мезгілге жататын та-
стан қаланған, алтыншы дуал ордан есептегенде 
10 м биіктікте салынған. Мұның өзі Жыланқарауыл 
бекінісінің соңғы кезде мықты салынғандығын 
көрсетеді. Тастан айналдыра салынған  дуалдың 
әрбір 4м жерінен кейін сыртынан үш метр тіреу 
қабырғалар салынған (73сур.). Олар П әрпі сияқты 
ортасынан қуыс қалдырып екі жағы дуалға барып 
тіркелген, ал оның астыңғы жағында кеңдігі  5м 
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тереңдігі 2-3м ор қазылып оған су жіберілген. Ор 
мен соңғы кездегі тас дуалдың арасы 15м ал шама-
мен тас дуалдың биіктігін қосқанда, бекіністің соңғы 
кездегі көрінісі  20-25 м биіктікте тұр. Ішке кіретін есігі 
тау жағында (оңтүстік), жағында шұңқыр көл, ор сол 
көлмен жалғасқан. 

Екі жыл бойы жүргізілген қазба жұмысы қоныстың 
3000м2 жуық жерін ашып, тұрғын үйлермен, азық-
түлік қоймаларын тазалады. Осы қазылған жерге 
қарағанда қоныстың екі көшесі және орталық қорғаны 
анықталды. Қазба жұмысына қарағанда орталық 
қорғанға шығыс және батыс жағынан кіретін болған. 
Үйлер орталық қорғанды айнала екі бөлмелі болып 
салынса, одан соң бірінші көше кеңдігі  2 м(74сур.), 
осы көшенің екінші жағынан екінші және үшінші 
қатар үйлер салынған. Ол үйлердің кейбіреулері 
бірінші көшеге шықса, ал кейбіреулері бекіністің 
сыртқы дуалының түбінде екінші көшеден шыққан. 
Ортадағы көше (бірінші) солтүстік жағындағы 
құдыққа келіп тіреледі де, шығыс жағына қарай 
бұрылады. Көшенің екі жағындағы үйлердің түбінде 
отыратын сәкі жасалған. Көшеге құм-тас төселген, 
ол әбден тапталған. 

Қазба жұмысының нәтижесінде белгілі болған 
тұрғын үйлер, көбінесе екі-үш, төрт-бес бөлмелі бо-
лып келеді. Еске алатын бір жағдай бөлмелердің 
бір-бірімен жалғаса жасалғандығына қарағанда, 
бөлмелерге жарық беретін терезелер бүйір 
қабырғалардан жасалмаған. Тек көше жағындағы 
бөлмелер мен сыртқы қорған жағындағы бөлмелерге 
бүйір қабырғаларынан жарық түсірілуі мүмкін 
болған. Алайда оның өзі жеткіліксіз. Сондықтан да 
бөлмелерге жарық төбеден түсірілген сияқты. Бұған 
қарағанда бөлмелердің төбесі шошаланың төбесі 
сияқты жасалған. Оны көрсететіндей екінші бір дәлел 
бөлмелердің дәл ортасында, діңгек орнататын та-
стан жасалған төртбұрышты жәшіктердің кеңдесуі. 
Кейбіреулерінде ағаштан шіріндісі сақталған. Ал 
кейбір діңгектердің астына төртбұрышты етіп тас 
қалап жасаған. 

Екіншіден, бөлмелердің төбесінен жасалған те-
резелер тек жарық түсіру үшін ғана емес ол түтін 
шығу үшін де қызмет атқарған. Себебі бөлмелердегі 
тандыр-ошақтардың аузын қаншалықты 
жапқанменен одан түтін шығады және беті ашық үй 
жылыту үшін жасалған ошақтар да бар. 

Әр үйде бір тандыр-ошақ, оның алдында таш-
нау. Кейбір төрт-бес бөлмелі үйлерде екі тандыр 
қатар жасалған, бірі кішкене (қазандығының кеңдігі 
30 см) екіншісі үлкен (қазандығының кеңдігі 50-60 см) 
олардың түтін шығатын түтіктері бір жерде қосылып 
сыртқа бірге шығарылған. Тандыр-ошақтардың 
көпшілігі бөлменің ортасына ала салынған, олардың 

от жағатын жерлері бөлменің басқа жерлерінен 
төртбұрышты етіп бөлініп 30-40 см шұңқыр жасалған. 
Түтік сыпашаның үстінен жүргізілгеніне қарағанда, 
кен тәрізді салынғандығын, қалайда болмасын үйге 
жылу беру жағын ойластырғандықтары байқалады. 
Мәселен, бесінші бөлмедегі ошақтың түтік 
шығарылған жеріне адам отыруға да суық күндері 
жатуға да ыңғайлы. Дегенменде көңнің классикалық 
түріне жатпайды. 

Көңнің классикалық түрі, ошақ үйдің бір 
бұрышында болса, ал түтіні жалпақ тастармен не 
қызыл кірпішпен жабылып үйдің екінші жағынан 
сыртқа шығады. Түтік шығатын тұрбаныңсыпашаның 
үстінен шығарылуы Отырар қаласының XVI–XVIII 
ғғ. мәдени қабаттарынан (Ахинжанов, Ерзакович, 
1972, 65 б.), XVIII–XIX ғғ. жататын Ақмола, Ақтөбе 
жерлеріндегі жер үйлерден де кездеседі (Харузин, 
1896, 27 б.).

Әлі де болса XV–XVIII ғғ. қыстауларға жеткілікті 
зерттеу жұмыстар жүргізілмегендіктен, Күлтөбе, 
Жалғызтам қоныстарындағы тандыр-ошақтарға ұқсас 
қазан асып нан пісіретін ошақтар кездестіргеніміз 
жоқ. Дегенмен қыстаулардағы әзірше бізге белгілі от 
жағу жүйесімен, түтін шығару тәсілінің және үй-ішін 
жылыту үшін ортаға от жағып отыру әдісінің Күлтөбе 
қонысындағы тұрғын үйлердегі тандыр-ошақтың 
басқа беті ашық ошақтармен ұқсастығы бар. Бұдан 
Қазақстан жеріндегі XV–XIX ғғ. үй жылыту, ас пісіру 
үшін ошақ жасау системасының бірыңғай екендігін 
байқаймыз. 

Қазба жұмысының барысында табылған тұтыну 
заттарының ішінде басты орын алатын әртүрлі 
пішіндегі көзелер, сүйектен жасалған бұйымдар 
және тастан жасалған заттар көбінесе тас қайрақтар. 

Қоныстан алынған көзелердің 70%-ға жуығы 
сырланбаған, ал сырлы көзелердің түсі көбінесе 
күлгін қызғылт және көгілдір болып келеді. 
Сырланбаған көзелердің іші-сырты ақшыл және 
қызғылт лай қабатымен (ангоб) жалатылған. Қыш 
ыдыстардың пішіндері алуан түрлі, олар тура-
лы біз жеке тоқталамыз. Бұл арада атап өтетін 
бір жағдай қыштан жасалған ыдыстардың ішіндегі 
сырланбаған керсендер (56кесте), тостақтар (57ке-
сте) мен саптыаяқтар (58кесте)және қазандар 
(59кесте). Олар өзінің сыртқы пішіні жағынан XIX ғ. 
екінші жартысындағы қазақ халқының ағаш ыдыста-
рына ұқсас. Ал қыштан жасалған төрт шүмекті май 
шырақтардың ХХ ғ. бірінші жартысына дейін өмір 
сүргендігін көреміз. Мәселен Күлтөбе бекінісінен 
табылған төрт шүмекті май шырақ (60кесте).

 Қарабұлақ қыстауынан табылған шырақтан 
(75сур.) ешбір айырмашылығы жоқ. Екі шырақтың 

өмір сүрген мезгілінің бір-бірінен алшақтығына 
қарамастан жасалу тәсілдері бірдей. 

Табылған сүйек бұйымдардың ішінде киім 
тоқитын біздер (61кесте, 4–8), ұршықтың басы (62ке-
сте, 1-8), қақпаның тиектері (61кесте, 9-10), шүмектер 
(63-кесте, 7-9) әрбір бөлмеден табылады. Қоныстың 
тұрғындарының сүйек жинаған жағдайлары кездеседі. 
Мәселен, екінші бөлменің тандыр ошағынан 10–12 кг 
жуық, төртінші бөлменің, үшінші бөлмемен қатынас 
жасайтын есігінің табалдырығының астындағы 
кішкене ұрадан 7–8 кг жуық түйенің бас сүйектерінің 
табылуы, тұрғындарының өздеріне тән бір құпия сы-
рын көрсететіндей. 

Жергілікті қариялармен әңгімелескенде қазақ 
халқында сүйек қайнатып сексеуілдің тобылғының 
күлінен сабын жасайтындығы анықталады. Ал мына 
жиналған сүйектер сол сабын жасау үшін жиналма-
ды ма деген ой туғызады. 

Қазба жұмысының кезінде еске алатын бір 
ерекше жағдай асық көмбелерінің табылуы (68-
сур.). Көмбелерге зер салсақ онда асық ойнаудың 
болғандығына ешбір күмән жоқ. Мәселен, 
асықтардың ішінде құлжаның болуы, «сақа» басты 
қолға ұстап ойнайтын асық және сақаға ауырлай 
болуы үшін қорғасын құюы, тұрғындар балалары-
нын асық ойнағандығын көрсетеді. Ал құлжаны 
сақа жасап, оған қорғасын құйып асық ойнау қазақ 
балаларының арасында бүгінгі күнге дейін сақталып 
отырған ойынның бір түрі. 

Табылған сүйектердің құрамындай үй 
жануарларының барлық түрі кездеседі. Зоолог 
Л.А.Макарованың(Макарова, 1974, 205 б.)көрсетуі 
бойынша сүйектердің 40%-ғажуығы ірі қара малдың 
(түйе, жылқы, сиыр) сүйектері. Сүйектердің ішінде 
ақбөкен сүйегі өте көп кездеседі, оны табылған асық 
көмбесінен байқаймыз. Мәселен, бірінші (шахри-
стан), үшінші (цитадельдегі) бөлмелерден табылған 
асық көмбесіндегі асықтан 90%-ғажуығы ақбөкендікі 
болған. 

Бұл жағдай тұрғындардың аң аулауда, ақбөкен 
аулаумен басым айналысқандығын көрсетеді. 
Оған екінші бір дәлел, ақбөкен мүйіздерінің өте көп 
кездесуі, олардың екі жағынын өте ұқыптылықпен 
кесілуі, оны дәрілік қасиеті үшін де аулаған (63кесте, 
3,6). Ал арқармен қарақұйрықтың асықтары бірлі жа-
рым ғана. 

Тастан жасалған бұйымдардың ішінде көбінесе 
қайрақтар және әртүрлі салмақтағы дөңгелек тастар 
өте көп кездеседі. Олар археолог зерттеушілеріміздің 
пікірінше қалаққа (таразы) қолданған. 

Қазба жұмысының кезінде, бөлмелердегі 
астық сақтайтын ұраларды тазалағанда, олардың 
барлығынан дерліктей тары табылды. Бұған 

қарағанда тұрғындар дәнді дақылдардың ішінде тары 
айдауымен басым шұғылданған ба деген пікір туды-
рады. Қаратау және Жезқазған облысының Ұлытау 
ауданы Амангелді ұжымшарының қарияларымен 
болған әңгімеде ата-бабаларының тары айдаумен 
айналысқандығын тарының «ақбикеш», «ақсары», 
«қызыл тары» деген түрлерінің болатындығын, оның 
ішінде «ақсары» тарысының өнімді көп беретіндігін 
айтады. Ал біздің зерттеп отырған қонысымыздан 
шындығында ақсары тары көп табылып отыр. 

Тұрғын үйлерден 15 дана қол диірменнің тастары 
табылды. Олардың кейбіреулері соншалықты ұзақ 
пайдалағандықтан өзінің тиісті қызметіне жарамай 
қалған. Мұның өзі Күлтөбе тұрғындарының жүздеген 
жылдар бойы, бір орында сүргендігін көрсете ме де-
ген пікір туғызады. 

Жалпы қазба жұмысының нәтижесіне қарасақ 
Жыланқарауыл бекінісінің тұрғындарының өмір 
тіршіліктері ХІХ–ХХ ғғ.қазақ халқының өмір тіршілігіне 
ұқсастығын көрсетеді. 

Енді біз осы ұқсастықтарды пайдалана отырып, 
XVI–XVIII ғғ. жазба деректерде үш жерде кездеседі. 
Оның біріншісі(МИХК, 1969, 21 б.) мен екіншісі 
бір деректен алынған тәрізді. Атап айтқанда 1582 
жылы Шайбани ханның інісі Сұлтан Акибет Махмуд, 
Суындық асуында қазақ ханы Жәнібектің баласы 
Махмуд сұлтанмен болған соғыс жайлы. 

Осы соғыс кезінде болу керек, қазақ Махмуд 
сұлтан Созақ пен Қарақұрын аймағынан көптеген 
атты-жаяулы әскер жинағаны туралы, 3-ші деректе 
(МИХК, 1969, 293 б.) Абдулла ханның әскер басшы-
сы Ибадулла сұлтанның Созақтан, Сауранға келе 
жатқан жолында бекіністі жермен-жексен етті деген 
хабар бар.

Деректерден қазақ хандығы мен өзбек 
хандықтарының арасындағы соғыстарды білсек, 
екінші жағынан зерттеу жұмысын жүргізіп отырған 
«Күлтөбеміз» Жыланқарауыл бекінісі деп 
аталғандығына ешбір күмән жоқ. Үшіншіден, қазақ 
Махмуд сұлтанның Қара-құрын (қазіргі Қарақұр) 
аймағынан әскер жиюы. Бұл аймаққа Созақ, 
Жыланқарауыл, Раң сияқты қалалар жатады. Егер 
осы аталған жерлерде Махмуд сұлтанға туыстас 
рулар мекендемесе оның соңынан атты-жаяу-
лы әскерлер тез арада жинала ма? Бұдан туатын 
заңды сұрау жоғарыда аталған бекіністі қалаларда 
кімдер тұрған? Бұдан бұрынырақ болған және 
бір жазба деректерде, Бұрындық хан мен Қасым 
Сығанақ қаласын қоршаған кезде қазы Садыр де-
ген кісі, қаланың адамдарына «бұл аймақ бұрыннан 
Бұрындық ханға қарайтын, бекерге қантөгіс, ұрыс 
жанжал жасағанша қаланың қақпасын ашалық», – 
дейді(МИХК, 1969, 112 б.). Ал ғалымдарымыздың 
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зерттеулеріне қарағанда Сырдария бойындағы 
қалалар мен Қаратаудың солтүстігіндегі қалаларда 
Қазақ хандығының билігі XVI ғ. екінші жартысында 
орын тебе бастайды. Жазба деректермен ғылыми 
пікірлерге, Жылан-Қарауыл бекінісінің материал-
дары да сәйкес келетін сияқты. Жазба деректерде 
Жәнібек пен Керейдің қай жерден көшіп келгендігі 
белгісіз болғанмен Қозы басымен Шудан келіп орын 
тепкендігі белгілі. Ендеше «Садырдың бұл аймақ 
бұрыннан Бұрындыққа қараушы еді деуі сол Жәнібек 
пен Керейдің кезінен-ақ Сығанақ қаласының Қазақ 
хандығына қарағандығын көрсетеме деп ойлаймыз. 

Ендеше Қаратаудың солтүстігіндегі жоғарыда 
аталған бекіністі қалаларда да сол «бөлініп көшу» 
кезінде келіп орналасқан қазақ халқының бекіністері 
ме деген ой туғызады. А.Х.Марғұланның пікірі бой-
ынша қазақтардың жаз айларында Бетпақдаланы 
басып өтетін керуен жолы арқылы Сарысу Кеңгір, 
Ұлытауға дейін барып жайласа, қыста Сырда-
рия, Шу, Қаратау бауырындағы қалалары мен 
қыстақтарында қыстайтын болған (Маргулан, 1949, 
28 б.). Қазақтардың Сырдария бойын қыстайтындағы 
жәйлі Рузбихан да жазған еді. 

Бұл деректерден туатын қорытынды қазақ 
халқы жүйелі әсем қала салып, бір жерде тұрақты 
отырып отырықшылықпен айналысты деп үзіп 
айтуға болмағанмен, жартылай отырықшылықтың 
болғандығын жаудан қорғану, қыстың суық боран-
ды күндерінен сақтану үшін тұрақты баспана ме-
кен жайлар салғандығын жоққа шығара алмаймыз. 
Оны біз жоғарыда келтірген тұрақты мекен жай-
лардан көрсек, екіншіден ғалымдардың көрсетуі 
бойынша қандайда көшпелі халық болмасын 
оның екінші жағының азда болса жер өңдеумен 
айналасатындығы белгілі. Жыланқарауыл бекінісін 
қазақтардың мекен жайлары деуге итермелейтін 
тағы бір дәлел, тұрғын үйлердің XVII–XIX ғғ. қазақ 
халқының қыстаулары сияқты тек тастан қалануы 
және олардың шошаланың төбесі сияқты жабылуы. 

Сонымен қорыта келгенде, археологиялық 
қазба жұмыстың барысында табылып отырған, 
сүйектен жасалған бұйымдар, сабын қайнату үшін 
сүйек жинау, асық көмбесі, көзеден жасалған 
шырақ, тостақ, аяқ-табақ, керсен пішіндерінің 
қарапайым жасалуы, кейбір ыдыстардың түбінде 
қазақ таңбаларына ұқсас белгілердің болуы, қақпан 
құру үшін сүйектен жасалған тиектің табылуы, 
тары, алша қалдығы тас қайрақтар қазақ халқының 
өмір тіршілігіне әдет-ғұрпына салт-санасына сай 
келетіндігі, Жыланқарауыл бекінісінде қазақтардың 
өмір сүргендігіне ешбір күмән келтірмейтін сияқты. 

Мұндай көріністі Раң бекінісінде көруге болады, ал 
бекіністі жай салуда Тайыр ханның «Джатан» деген 
бекініс салғызғаны да белгілі. Ендеше Қаратаудың 
солтүстігіндегі әзірге бізге белгілі бекініспен 
салынған қалаларда және олардың аймағындағы 
қыстаулар мен қыстақтарда XVI–XVII ғғ. қазақ халқы 
өмір сүрген.

Сырдария бойындағы 
тұрақты мекен жайлар

Сауран қаласының аймағындағы қыстақтар. 
Сауран қаласына және оның аймағына 1969 жылы 
жүргізілгенаэрофото түсірілім кезінде, қаланың 
маңынан алты жерден қыстақ-кенттердің орны та-
былды. Олардың аралары бір-бірімен 2-3 шақырым 
қашықтықта орналасқан.

Бірінші қыстақ (64 кесте) Сауран қаласының 
оңтүстік-шығыс жағында 2800м жерде. Барлығы 10 
үй, екі бөлмелі екі үй, жер үстінен шикі кірпіштен 
тұрғызылған, алты үйжәне қораның орны. Екі жерде 
құдық.

Екінші қыстақ (65 кесте) №1 қыстақтың сол 
жағында 300 м жерде Сауран қаласы жағына 
орналасқан. Барлығы 12 үй. Бұл қыстақтағы үйлердің 
көпшілігі жер үстінен салынған. Қоралардың тым 
үлкендігіне қарағанда ағаштан шарбақ жасап жар-
тылай лапастан жапқан. Ал кішкене жер үйлердің 
кейбіреулерінде адам тұрса, ал кейбіреулерінде 
азық-түлік сақтайтын қойманың қызметін атқарған 
болуы мүмкін. Төрт жерде құдықтың орны бар. 

Үшінші қыстақ (66 кесте) қаланың шығыс жағында 
3 шақырым жерде, 2-ші қыстақтан бір шақырым 
қашықтықта орналасқан. Барлығы жерден қазып 
жасалған 12 үй. Бөлмелерінің ұзындығы 6-7 м, 
ал кеңдігі 3-4 м дейін шұңқырлығына қарағанда 
кіреберіс жері түйе тайланған.

Төртінші қыстақ (67кесте) қаланың батыс 
жағында 2 шақырым жерде, барлығы 15 үй. Үйлердің 
орнына қарағанда алты үй жер үстінен жасалса, 2 
үй жартылай жерден, 5 үй тонық жерден қазалып 
жасалған. Екі жерде төңірегін көмген киіз үйдің 
орны байқалады. Жер үстінен қатар жасалған бес 
бөлменің сыртқы жағында екі қораның орны бар. Екі 
жерде құдық. Төңірегі қоршалған. Қыстақтан ешбір 
тұтыну заттарының қалдықтары байқалмайды. 

Бесінші қыстақ (68 кесте) қаланың оңтүстік батыс 
жағында 3 шақырым, төртінші қыстақтан 700-800 
м жерде орналасқан. Барлығы 10 үйдің орны, сегіз 
үй, жартылай жерден қазылып жасалса, екі үйжер 
үстінен салынған. Үйлердің жанында малға жасалған 

қоралардың орны бар. Үш жерден құдықтың орны 
қазылған. №7 үйге тексеру қазба шұңқырын жүргіздік. 
Қырық см терендікте үйдің табаныкездесті. Ешбір 
тұтыну заттарының қалдығы байқалмайды. 

Алтыншы қыстақ(69кесте) осы қыстақтың 
шығысжағында 300мжерде сыртынан қарағанда 
барлығы14бөлменің орны бар. Оның ішіндесегіз 
жартылай, екеуі толық жерден қазылған үйлер, 
төрт үй жер үстінен шикі кірпіштен тұрғызылған. 
Малға жасаған қоралары үйлердің артқы(сыртқы)
жағына салынған.Жер үстінен салынған үйлердің 
көлемі 4х3; 3х3м болып келсе, ал жерденқазылған 
үйлердің көлемі әрқалай, ұзын 6-8м ені 4м дейінал 
шұңқырлығы 70-80 см. Үйлердің артқы жағында екі 
жерден қатар қазылған құдықтың орны бар.

Қазба жұмысы жер үстінен салынған үйлердің 
оңтүстік жағындағы жартылай жер үйге жүргізіледі. 
Қазба жұмысы бұл үйдің, арасы онша алыс емес екі 
мезгілде өмір сүргендігін көрсетті. Мәселен, үйдің 
үстінен түскен қамыс топырақ шіріндісін тазалаған 
соң, 10см қара шірінді кездеседі, ал одан соң 15см 
тереңдікте үйдің алғашқы кездегі еденікездесті. 
Бұдан егер алғашқы кезде үй адам тұратын қызмет 
атқарса, ал одан біраз жылдардансоң мал қамайтын 
қораға айналған.Екінші бір ескеретін жағдай үйдің 
батыс жағындағы қабырғасына шикі кірпіштен 
жөңдеужүргізілген. Бұған қарағанда бөлменің 
алғашқы тұрғындары тастап кеткен соң екінші 
тұрғандар келіп бөлмені біраз жөндеп мал қамайтын 
қора жасады ма деген ой туғызады.

Қазба жұмысының барысында ешқандай тұтыну 
заттарының қалдығы табылмады. Осы үйдің алдын-
да жер үйдің орны болған, кейіннен күл төгіндісіне 
айналған жерде, тексеру қазба шұңқыры жүргізілді 
(3х4 м). Күл арасынан көзе сынықтары және 
көзенің түп сынығынан жасалған ұршықтың басы, 
ағайынды Кузнецовтар фабрикасының тамғасы 
салынған шынылардың түп сынықтары, және тастың 
әдейі қолдан жасалған жарқыншақтары, металдан 
жасалған құралдардың белгісіз сынықтары, мал 
сүйектері табылды. Алайдабелгілі бір заттың пішінін 
беретіндей мардымды заттар табылмады. Деген-
мен табылған заттардың сынықшаларына қарағанда 
қыстақтарда өмір сүру XVIIIғ. аяғы XXғ. басында 
болған. 

Жоғарыда келтірілген қыстақтардағы үйлердің 
бұзылған орындарына қарағанда, үй салу тәсілдерінің 
көпшілігі жерден қазылып жасалған. Қыстақтарда 
жерден қазылған үйлердің екі түрітолық байқалады. 
Мәселен, жартылай жер үйлердің орны онша 
тереңболмаса, ал толық жерден қазылғанүйлердің 

орны тым шұңқыр болып жатқаныбірден байқалады. 
Екіншіден, кейбір жерден қазылған үйлердің орны 
ұзыншақ болса, ал кейбір үйлердікі дөңгелек болып 
келеді. Бұған қарағанда жерден қазып жасалған 
үйлердің сыртқы пішіндері де екі түрлі болған.

Жерден қазылып жасалған үйлердің сыртқы 
пішіндері Қазақстан жерінің әр облыстарында, жа-
салу тәсіліне құрылыс материалдарына қарай 
әрқалай айтылады. Ал олардың жасалуы туралы 
археологиялық қазба жұмыстар мен этнографиялық 
материалдарды байланыстыра отырып кең түрде 
келесі тарауда тоқталамыз. 

Бұл аймақта (Сауран, Түркістан, Жаңақорған, 
Отырар) көбінесе Қоңырат руының адамдары 
тұрады. Енді біз, Сауран төңірегіндегі Қызылорда 
облысыТалапты совхозының тұрғындары, Қоңырат 
руының қарияларымен, осы қыстақтар тура-
лы болған біраз әңгімеге тоқталып өтелік. Сау-
ран қаласының түбіндегі Талапты ұжымшарының 
түйешісі 65жастағы Нысанбаев Қасымбек, 29-
шы разъездің тұрғыны 77 жастағы Шерментай 
қария, осы разъездінің тұрғыны бастауыш кластың 
мұғаліміептеп шежіре білетін 47 жастағы Есенғарев 
Нұржаубайлармен болған әңгімелерде қыстауларда 
Қоңырат руының адамдарытұрғандығын айтады. 
Тұрғындар олардың айтуы бойынша Кеңес өкіметінің 
алғашқы жылдарында көше бастаған.

Алайда Шерментай қариямен Қасымбек 
қарияның алтыншы қыстауда «тұрды деген адамда-
ры» бір-бірінің айтқанына сай келмейді. 

Бұған қарағанда қыстақта өмір сүрген адамдар-
ды өздері де жақсы білмейді, жоғарыда айтқандарды 
басқа біреудің я болмаса ата-бабаларынан шала-
пұла естігендері. Ал өздерінің айтуы бойынша 
Жаңақорғандықтар. Ендеше қыстақтағы өмір сүрген 
кез бұлардан бұрын болуы ықтимал. Ал енді 2-ші 
қыстақта туып өскен қазіргі кезде 30разъезде 
немересінің қолында тұратын 94 жастағы кемпірдің 
айтуына қарағанда «ата бабаларымыз кішкене 
кезімізде айтушы еді, туып өскен жеріміз осы ара жаз 
жайлауымыз Қаратау деуші еді» дейді.

Қорыта келгенде қариялардың туып өскен 
жеріміз осы аймақ деген сөздерінің жаны бар 
деп ойлаймыз. Оған тағы бір дәлел, Түркістан 
жерінде болып қайтқан орыс елшілері Скибин мен 
Трошиндердің патша алдында берген хабарынан 
да Түркістанды және оның аймағында қазақтар да 
тұрады екен, олардың қалалары Түркістанға жақын 
тұрады, малы көп астық салулары тым қарапайым 
деп хабарлады(Материалы по истории Узбекской, 
Таджикской..., 1933, 267–269 бб.).
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Ал Қоңырат руының ертеректегі мезгіліне зер 
салсақ, олардың бұл арада VIII–IХғғ.болғандығын 
көрсек, соңғы кездегі өзбек, қазақ хандықтарының 
арасындағы ауық-ауық болып тұрған жанжалдар 
кезінде, жарқышақтанып жартылай Мауереннахрға 
кетсе, көпшілік бөлігінің қазақ жерінде Сыр бойында 
қалғандығы белгілі(Тынышпаев, 1925, 28б.).

Біз бұдан Сауран қаласының аймағындағы 
қоныстардың орны ерте уақыттан бері қарай келе 
жатқандығын байқаймыз.

Жалғызтам қыстағы. Бұл қыстақ жоғарыда 
жазылған Сауран маңындағы қыстақтардың ішіндегі, 
ертерек мезгілге (XV–XVIIIғғ.) жататыны. Ол 
Сауранның оңтүстік батыс жағында 7 шақырым жер-
де қалыңтоғайдың арасында орналасқан.

Қыстақтың сыртынан қарағанда ортасы ой, 
жай жерден бір метрдей биік төрт бұрышты жал 
боп жатқан жер(76сур.) Жай жер еместігі бірден 
байқалады.

Жалпы аумағы 2500м².Қоныстыңбатыс жағы 
36м, шығысы 45, оңтүстік және солтүстікжақтары 
50м(70кесте) ішке кіретін дарбазасы оңтүстік 
жағында жергілікті қариялардың айтуына 
қарағанда,1930жылдары биік дуалдары тұрушы еді 
дейді. Ал қазір ешбір дуалы білінбейді. Қоныс 1970 
жылы Отырар қаласының аймағына жүргізілген бар-
лау кезінде табылып, оның батыс және солтүстік 
жағына екі жерден тексеру шұңқыры қазылған. 
Одан алынған материалдар қыстақтың XV–XVIII 
ғғ. өмір сүргендігі жайлы қысқаша хабарлаған 
еді(Жолдасбаев, 1972).

Қыстақтың солтүстік жағында аумағы 3-4га көл 
жасалған. Оғансуды көктем кезінде Қаратаудан 
келетін сумен толтыратындығы байқалады. Үйткені 
Бесарықтанкелетінүлкен арна осы көлдіңжанынан 
Сырдарияға қарай өтеді. Ал жазба деректерге 
қарағанда Сауран қаласының жанында екі кәріз 
(жер астынан су шығару жүйесі)жүйесінің барлығы, 
оның басталған жағында бекініспен салынған 
қаласы жанында, жасалған көлі барлығы туралы 
хабар бар(Пищулина, 1969, 18 б.).Бұл хабардың 
растығы 1969жылғы Сауран қаласынажүргізілген 
аэрофото түсірілім кезінде толық анықталды. Тек-
серу нәтижесінде кәріз Сауран қаласының солтүстік 
жағынан, Қаратаудың бектерінен басталатындығы 
анықталды. Басталған жағында, жергілікті халықтың 
айтуы бойынша «Мыр-төбе»деген бекіністің бар 
екендігіжәне анықталды. Алкәріз сол жерден 
Сырдарияға қарай, Жалғызтам қыстағына 3 шақырым 
жетпей батысқа қарай бұрылып, астықайдайтын 
жазық алаңға барып тоқтайды. Кәріздың жалпы 
ұзындығы 7-8 шақырым, әрбір құдығының арасы 10-

15метр. Кендігі 3-4м. Кәріздың кейбір құдықтарының 
осы күнге дейін сақталған тереңдігі 3,5м. 

КәріздіңЖалғызтам қыстағына 3 шақырым жет-
пей батысқа бұрылғандығына қарағанда, қыстақтың 
жанындағы көлге, су осы кәріз арқылы да толтыры-
лып тұрған болу керек. 

Көлдің екінші бір қызметі, қыстақтың солтүстік 
жағының қорғаны болып табылған. Бұл жағдай 
қазба жұмысының нәтижесінде, бекіністің сыртқы 
дуалдарына салынған тексеру шұңқырлардан анық 
байқалды. Егер бекіністің шығыс, батыс, оңтүстік 
жағындағы сыртқы дуалдарғасалынғантексеру 
шұңқырларынан дуалдың қалыңдығы1м 20см 
екендігі байқалса, ал солтүстік жағындағы дуалдың 
қалыңдығы 80см екені көрінді. Дуалдың онша қалың 
еместігіне қарағанда бұл жағындағы көл қорғаныс 
үшін де қызмет атқарған. 

Қазба жұмыс қыстақтың солтүстік-шығыс 
жағындағы бұрышына жүргізілді. Алдымен 
сыртқыдуалдыңқалыңдығын,оның ішкі жағындағы 
шеті қай жерден басталатындығын және мәдени 
қабаттыңстратиграфиялық мөлшерін байқау 
үшін ұзындығы 8м, кеңдігі 60смтексеру шұңқыры 
жүргізіліп, ол жер табанына дейін жеткізілді. 
Шұңқыр сыртқы дуалдың қалыңдығынкөрсетумен 
қатар, оның түбінде мәдени қалдықтың1,50м дейін 
болса, ал қоныстың ортасына қарай 60см дейін 
жұқаратындығын көрсетті. Бұдан дуалдың құлап 
жал боп ортасына қарай көлбеу тартып жатқанын 
көреміз. Екіншіден, тексеру шұңқыры қыстақта екі 
мәдениқабаттың болғандығын байқатады, оны 
кесінді салынған үйдің екі еденінен (табаны) байқауға 
болады. Едендердің арасындағы мәдени қабаттың 
қалыңдығы20-30см.

Мәдени қабаттың онша қалың еместігіне 
қарағанда, қыстақты алғашқы тастап кеткен 
тұрғындардың50–60 жылдар шамасында қайта ора-
лып, қыстақта өмір қайта басталған тәрізді. Оған 
екінші бір дәлел, егер кейбір жерлерде едендер 
бір-бірімен қосылып кетсе, ал кейбір жерлерде бір-
бірінен алшақ жатады. Бұл жағдай тұрғындардың 
қонысты бұрынғы қалпында пайдаланса, ал кей 
жерлерінде аздап жөңдеу жұмыстарын жүргізген. 

Тексеру шұңқырының көрсетуі бойынша 
бекіністің солтүстік шығыс жағында аумағы 300м² 
(71кесте) жерде қазба жұмысы жүргізілді. Қазба 
жұмысы 2х2 м² бөлініп, кездескен тұтыну заттар 
қатпар (ярус) бойындағы қалаларға жүргізілген қазба 
жұмыстардан да белгілі(Агеева, 1962, 206 б.).

Үшінші бөлмедегі (77сур.)тандыр-ошақтың алды 
ойық (78сур.), бөлменің басқа жағынан 40см терең. 
Ойыққа, яғни тандырға от жағатынжер,адам көп 

жүріп-тұратын жер болғандықтан еденіне жалпақ та-
стар мен сынған кірпіштер төселген. Ойықтың көлемі 
шамамен алғанда 1х1м.

Бөлменің шығыс жағындағы қабырғасының 
еденінен бір метрбиіктікте екі жерденкішкене және 
үлкен ойықшаларжасалған. Кішкенесі шырақ қоятын 
жер,өйткені оның үстіңгі жағынан шырақтың жалы-
ны шалғандығыанық байқалуымен біргеоның дәл 
астыңғыжағында еден үстінде шырақ табылды.
Екіншісі аса қажетті ұсақ-түйекзаттарды қоятын 
орын болуы мүмкін. 

Төртінші бөлме. Көлемі №3 бөлменің көлемімен 
бірдей,ортасындағықабырғадағы есік арқылы бір-
бірімен байланыс жасаған. Бөлмелердің енініңтар 
болғандығынақарағанда, тұрғындардың үйлерді 
жабуға қолайлы болу жағын ескерген.

 Бөлменің төр жағынанастық сақтайтын ұра 
қазылған ұраның аузы дөңгелеккендігі 60см. Ал түп 
жағы кеңейтіле қазылған 90см.Албөлменіңсолтүстік 
жағындағы бұрышында қажетке жарамай қалған 
керексіз заттарды тастайтын шұңқыр қазылған. 
Шұңқырдытазалағанда күл арасынан көптеген сыр-
лы және сырланбаған құмыралар табылды.

Төртінші бөлменің солтүстік жағында 5-ші бөлме, 
сәл бұзылған. Бөлменің ошағы солтүстік жағында, 
жоспарда 30-шышаршының сол жағында.Жоспар-
да 10-шы шаршыдакөрсетілген шұңқыр сынған 
құмыраларды және күл төгетін жер. Шұңқырдан күл 
арасынан үлкен күбі көзелердің сынықтары табыл-
ды. Оныншы шаршыдан 75-ші шаршыға дейін.

Яғни, қоныстың солтүстік жағында созы-
лып жатқан дуалдың қалдығы бұл қоныста адам 
баласының алғашқы кездегі өмірін көрсетсе, ал 
30-шы40 және50–55шаршыдағы ошақтың қалдығы 
қоныстағы өмірдіңекінші дәуірін көрсетеді. Оған 
тағыбір дәлел көрсетілген шаршыдағы ошақтар 
2-ші қатпарда (ярусте) кездессеол 73-74шаршыдағы 
ауладағы тандыр-ошақтар(79сур.) үшінші қатпарда 
(ярусте) яғни, 150см тереңдікте салынған.

Еске алатын бір жай 40-шы шаршыдағы 
яғни, үстіңгі қабаттағы жасалған ошақпен 
астыңғықабаттағы ошақты жасаған кірпіштердің 
көлемі бірдей (40х20х4см). Кірпіштер доға тәрізді 
иіліңкіреп, ішкі жағы жылтыр етіп жасаған. Әрбір 
ошаққа 8тал кірпіштен келген. Ошақтыжасағанда 
кірпіштерді тігінен бір-біріне жалғастырып лаймен 
сылап, сыртынан төрт бұрыштап, отыруға, я болмаса 
жұмыс істеуге ыңғайлап, сыпаша тұрғызғандықтары 
байқалады. Үстіңгі ошақтың түтін шығатын түтігі 
60см сақталған (80сур.).

Қоныстажүргізілген қазбажұмысының солтүстік 
жағындағы бөлігінде, айтарлықтайешбір үй 

жұмысының яки басқалай шаруашылыққа қажетті 
құрылыстың қалдығы білінбейді. Тек бұл жақта 
төгілген күл және қажетсіз көзе сынықтарын сүйек-
саяқ тастайтын шұңқырлар. 

Қонысқа 5 жерден тексеру қазба шұңқырлар 
жүргізілді. Олардан қоныстың сыртқы дуалдарының 
салыну тәсілдерін байқадық. Мәселен, 
қоныстың оңтүстік жағынаекі бұрышқа салынған 
шұңқырларбекіністің дуалының екі бұрышына сыртқа 
теуіп кетпеу үшін тіреу (контрфорс) салынғандығын 
көрсетті. Тіреу сондай есеппен салынған, яғни екі 
қабырғаның түйіскен жеріне үшінші қабырғаның 
түйіскеніндей. Ал тіреу қабырғаның қалыңдығы 
1м 80см,ұзындығы қазылған жоқ, шамамен алып 
қарағанда 4-5м дейін жетеді. Қоныстың оңтүстік-
батыс жағындағы бұрышта дәл осылай жасалған.

Ал қоныстың солтүстік-шығыс жағындағы бұрышқа 
екіжерден салынғантексеру шұңқырларында 
дуалдың сырт жағына салынған тіреу (контрфорсты) 
қабырғаны айқындап берді.

Қазба жұмысының барысында табылған 
заттардың басым көпшілігі көзенің сынықшалары. 
Ал теңге табылмады. Сондықтан қыстақта өмір 
өзегінің қаймезгілде болғандығын білдіретін басты 
дерек беретін материал ыдыстардың сынықшалары 
болып табылады.

Табылған балшықтан жасалған көзелердің 
сынықшаларының пішіндері алуан түрлі. Оларды 
жалпы үш топқа бөліп қарауға болады. 

1.Тамақ ішуге қажетті әшекейленген ыды-
стар, олар: сырланған шыны, кесе, табақ, жайпақ 
табақтар(72кесте); 

2. Тамақ дайындауға қажетті қазандар(73,74 
кестелер), мойыны тар құмандар, тамақсақтауға 
арналған керсендер(75кесте); 

3.Шаруаға қажетті үлкен күбі көзелер(76кесте) 
олардың қызметі астық сақтау.

Жалғызтам қыстағынан алынған көзелердің жаса-
лу пішіндері мен әшекейленген түр-түс сипаттарына 
қарағанда олардың Сырдария бойындағы, Қаратау 
баурайындағы XV–XVIIIғғ. жататынқалалардан 
алынған ыдыстардың пішіндері мен ұқсасатығын 
байқаймыз(Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1969, 37 
б.). Ыдыстардың жалпы сыртқы пішініне қарағанда 
Орта Азия жерінен табылған ыдыстармен де 
ыңғайлас екендігікөрінеді(Вархотова, 1969, 86–89 
бб.). Ыдыстардақалған сызықшаларға қарағанда 
оларда арнаулы көзе жасайтын шеберханаларда 
жасалған.

Назар аударатыны тамақ ішуге қажетті ыды-
стар. Олар әйнек тәріздес сырмен әртүрлі үлгі 
өрнекпен жасалған кесе тәріздес, табақшалар мен 
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сырлы жалпақ табақтар(72кесте). Кесе тәріздес 
табақшалардың ернеуі (18-20см) сыртына қайқылау, 
түбі дөңгелек, ортасы ойық.

Кесенің ернеуінің қалыңдығы 3мм болса, ол 
түбіне қарай жақындағанда 5мм дейін қалыңдай 
түседі. Кеселер ішінде ернеуі араның жүзі тәріздес 
келетіндер де бар. Сырдарияның орталық ағысынан 
табылатын мұндай кеселерді Е.И.Агеева XV–XVIғғ.
жатқызады(Агеева, 117 б.). Кеселер ақшыл көк әйнек 
түстес жылтыр сырмен әшекейленген. Ернеулері 
қара қоңыр сырмен екі-үш қабат айналдыра шаппа 
жиек жүргізілген. 

Сырлы жайпақ табақтар, диаметрі 18-20см 
дейін шұңқырлығы4-6см. Ақшыл және көк түске 
қара сырмен өрнек жүргізілген. Сырты екінші 
жартысына дейін сырланып оның үстінде шаппа 
жиек жүргізілген. Сырлы керсендердің(72кесте) 
диаметрі 45см,шұңқырлығы15-16см. Қабырғасының 
қалыңдығы1 см-ден түбіне қарай 1,7см дейін 
қалыңдай түседі. Түбі жалпақ. Кенеруі сыртына 
сәл қайқыштау болып келген. Қиып қарағанда үш 
бұрышты тәрізді. Керсен ақшыл сырмен тұтас сыр-
ланып үстінен қоңыр қара түспен әшекейленген. Ішкі 
жағы қатар жүргізілген жиектерімен үшке бөлінген, 
түбі шаппа жиектермен жүргізілсе ортадағы бөлігі 
дөңгелек сызықтардың төрт бұрышына гүл тәрізді 
бейне салынған, алүшінші бөлігіне кереге көз өрнек 
салынған. Керсеннің сырты түбіне дейін сырла-
нып оның үстінен кенеруіне жақынырақ дөңгелек 
сызықшалармен тұтас айландыра қайталанып 
жүргізілген.

Керсендердің диаметрі 48-50 см. Шұңқырлығы 
16 см түбі жалпақ, кенеруі сыртына 2-3 см дейін 
қайтарылған үстінде шаппа жиектер жүргізілген. 
Мұндай керсендер Отырар қаласынан да көптеп 
кездеседі. Құмыралары екі түрлі. Аузы тар құмыралар 
(74 кесте) 10 см, мойындарының биіктігі8смаласа 
мойынды құмыралардың аузының кеңдігі10-20см 
олардың екі жағында орнықты жасалған тұтқалары 
бар. Тұтқа құмыраның мойны мен бүйірін байла-
ныстырып жасалған. Табылған заттардың ішінде 
сырлы шырақтарда кездеседі, шырақтар ақшыл 
сырмен сырланған. Кейбір шырақтардың екі жағы 
әшекейленген, пішіндері әрқалай.

Кейбір көзенің түп сынықтарының ішкі жағына 
таңбалар салынған. Таңбалардың кейбірі ыдыстың 
түбіне сыртқы жағынан үшкір құрал мен сызғылап 
салынса, ал екінші бір жағдайда, бірыңғай ақ, я 
болмаса көкшіл сырмен сырланған ыдыстың түбіне 
ішкі жағынан қара көкшіл сырмен жасалған (77 ке-
сте,15,16,17).

Қыстақтан 20 астам тасқайрақтар табылды (78 
кесте, 16–26). Олардың кейбіреулері ұзақ уақыт 

бойы пайдаланғандықтан екі жағы бірдей желінген.
Олардың ішінде ұстара қайрайтын жұмсақ қайрақтар 
да бар.

Темірден жасалған заттардың ішінде етіктің 
өкшесіне қағатын нәл (подкова), біз, орақтың ұшы 
(78 кесте, 12,9) және мыстан жасалған оймақ (79 
кесте) тағы басқа да пішінін ажыратуға мүмкін емес 
темір заттардыңсынығы табылды. Екінші қатпардан 
(ярустан) табылған оймаққа ұқсас оймақтарды 
XX ғ. 30-шы жылдарына дейін қазақ шеберлерінің 
де пайдаланғандығы белгілі. Қоныстан сүйектен 
жасалған біздер (78 кесте, 1–4) және бір тал қойдың 
тесілген тобығытабылды (78 кесте, 8,5).

Тобықтыңтесілгеніне қарағанда, соңғы кезге дейін 
қазақ халқының арасында сақталып келе жатқан: 
«тобық жасыру» ойынының болғандығыбайқалады. 
Ойын шарты қымбат болған болуы керек. Сондықтан 
да оны жасырушы адам, тобықты жоғалтып алмауы 
үшін және әр кезде өзімен бірге алып жүруі үшін 
тобықты тесіп, жіп өткізіп қолына байлап жүрген. 
Тобық жасыру ойыны бір-екі куәгер адамдардың 
қатынасуымен бәске шартты жасалатын болған.
Шарт бойынша жеңілген адам белгілеген затты 
не ақшаны жеңген адамға төлейді. Бәске қымбат 
заттар не жақсы ат,болмаса ат шаптырып, көкпар 
беріп той жасап беру қойылған. Мұндай тобықтар 
Қаратаудың солтүстігінде Күлтөбе қаласынан 
№25, 46 бөлмелерден, Орталық Қазақстан 
жерінде «Аяққамыр» қонысынан да табылған, 
олардыңтесіктері жоқ. 

Табылған тобықтарға қарағанда «тобық жасыру» 
ойынының XV–XVII ғғ. Қазақстан жерінде мекендеген 
адамдардың арасында кең түрде орын алғандығын 
көреміз.

Алынған материалдарға талдау жасай-
тын болсақ, Жалғызтам қыстағында жартылай 
отырықшылықпен айналысқан адамдар өмір 
сүргендігін байқаймыз. Тұрғындар жер кәсібімен 
әрі мал өсірумен де айналысқан. Мәселен, қазба 
жұмысы кезінде жинастырылған сүйектердің жал-
пы құрамына қарағанда одантөрт түліктіүй жануар-
ларын өсірген байқау қиын емес. Екіншіден, тарихи 
тұрғындардың балық аулаумен де, аң аулаумен де 
айналысқандығын көрсететін сүйектер табылған. 

Жазба деректер мен археологиялық деректер-
ге қарасақ Жалғызтам қыстағында өмір өзегі XVғ. 
басталып XVIII ғ. тоқтағандығы байқалады. Бұл кез 
жоңғар шапқыншылығының және Қазақ хандықтары 
мен Орта Азия хандықтарының арасындағы үздіксіз 
жанжал болған кезі, сондықтан да қыстақтың 
тұрғындары үздіксіз болған жауласу тегеурініне шы-
дамай қоныстарын біржола қалдырып кетті ме деген 
ой тудырады. 

Шығырлы қыстақтары(I–II).Шығырлы I және 
IIқыстағы ескі Сауран қаласының оңтүстік шығыс 
жағында 15 шақырым Түркістан –Қызылорда 
темір жолының батыс жағында 3 шақырым жер-
де. Шығырлы I барлығы6 жер үйі (80кесте).Батыс 
жағында екі жерде құдықтың орны бар. Жер үйлер 
кішкене төбешіктің үстіне айнала салынған. Оңтүстік 
және оңтүстік-шығыс жағында малға жасалған 
қоралардың орны байқалады. Қазба жұмысы үшін 
№1және №2 жер үйлер алынды. Қазба жұмысына 
дейін сырттай қарағанда жер үйлердіңортасы ой бо-
лып жатқаны бірден байқалады. 

Жер үйлердің үстінде түрлі түсті бояумен 
сырланған көзелердің сынықшалары кездеседі. 

Қазба жұмысының барысында аумағы 55м² жер 
қазылып,бір-бірімен байланыстыжартылай жерден 
қазылған бөлме аршылды.

Бірінші бөлме, екінші бөлменің шығыс жағында 
(4,50x4,30м) есігі оңтүстіктегі қабырғасында 
кеңдігі80см.1,15м тереңдікте үйдің едені табылды.
Еден қара-қоңыр топырақпен сыланған.Еден бойы-
мен қуалап қазғанда бөлменің киіз үй тәрізді дөңгелек 
екендігі байқалды.Үйдің ошағы екі бөлменің арасы-
на бірінші бөлме жағына салынған. Ошақ бұзылған, 
пішінін болжауға мүмкіндік болмады.

Екінші бөлме (3,80х3,70м) бірінші бөлменің батыс 
жағында, олар ортасындағы есік арқылы бір-бірімен 
байланысады.Екінші бөлменің ортасында от жаққан 
жердің орны бар.Бірінші бөлмедегі ошақ от жағып 
қазан асатын тамақ жасайтын бөлме болса, ал 
екінші бөлме қонақ қабылдайтын бөлме болу керек.

Еденді 20см ойып одан ары тексергенде жер үйдің 
екінші едені кездесті.Екінші еден де үстіңгі еденнің 
көлемін қайталап, екі бөлмеде дөңгелек пішіндес бо-
лып шықты. Алайда екінші бөлменің есігі енді батыс 
жағынан шығарылған.Бұған қарағанда бұл жердегі 
үйлердің белгісіз екі мезгілде салынғандығын 
байқатады. Себебі үстіңгі еденнен екі бөлменіңбір 
болып есігі оңтүстік жағынан шығарылса, ал астыңғы 
еденнен екі бөлменің есігі батыстан шығарылған.

Екінші бөлменің солтүстік-шығыс жағыннан екі 
бөлменің ортасындағы қабырғаның түбінен күл-
көмірдің қалдықтары табылды. Оны одан ары 
тексеріп қарағанымыздакүл-көмірдің қалыңдығы 
10-15см болып бөлмелердің солтүстік жағындағы 
қабырғалардың астымен одан ары қарай кіріп жатты, 
арасынан түрлі-түсті бояулармен сырланған көзенің 
сынығы және малдың сүйектері табылды.

Бұл көрініс жер үйлердің жай төбенің үстіне 
емес, адамдар өмір сүрген, жайлардың құлап 
төбе болып қалған үстіне салғандығын көрсетеді.
Табылған түрлі түсті көзелер алғашқы қоныстанған 

адамдарға тән. Көзелердің қоңыр,көк, жасыл түсті 
сырмен әшекейленгендігіне және оларға салынған 
өрнектердің үлгілеріне қарағанда олар XIII–XIVғғ. 
өмір сүрген(Агеева,  1961, 202–203 бб.).

Ал жер үйдің еденінен табылған ұршықтың басы 
ағайынды Кузнецовтар фабрикасында жасалған 
шынының түп сынықтары, мұндағы жер үйлердегі 
тұрғындардың XVIII–XIX ғғ. өмір сүргендігін көрсетеді.

Шығырлы II, Шығырлы I батыс жағында500–
600м жерде.Барлығы сегіз төбешіктің орны, осы 
төбешіктердің оңтүстік-батыс жағында тереңдігі 
10м ұзындығы30м жуық шұңқыр бар. Жергілікті 
қариялардың айтуына қарағанда осы жерден 
шығырмен су тартып егін еккен.Шығырлы деген ат 
содан қалса керек. Шығырлы II үйлердің Шығырлы 
I айырмашылығы, үйлердің көпшілігі жер үстінен 
салынғандығында.Қазіргі көріністері жер бетінен 20-
70см көрініп жатқан төбешіктер.Әрбір үйдің жанында 
мал қорасы бар және әр үйдің жанынан жер үйлер 
салынған.

Шығырлы II бір жерден3м шұңқыр қазып тек-
серу жүргіздік.Отызсантиметр тереңдіктен соң 
үйдің табаны және шикі кірпіштен тұрғызылған 
қабырғаларыкездесті.Қазба жұмысының ба-
рысында түрлі-түсті бояуға боялған көзенің 
сынықтары және бір тал мыстан жасалған теңге 
табылды.Теңгенің көрінісі өте нашар.Нумизматик 
Р.З.Бурнашеваның көрсетуі бойынша XV–XVIIғғ.
жатқызылады(Бурнашева, 1973, 84 б.).

Қоныстың аймағындағы арық-тоғандардың 
жоғала бастаған іздеріне және жергілікті 
қариялардың айтуына қарағанда бұрын бұл жер-
де егін егумен айналысқан. Оған тағы бір дәлел, 
Сырдариядантартылған арық осы қоныстарға дейін 
келсе, арықтың екінші басы солтүстік батысқа қарай 
яғни Қаратөбе арқылы, Сауран қаласына кетеді. 
Қазіргі кезде Жаңақорған ауданының Талапты со-
вхозы Сырдариядан бұрынғы сушығарылған жерден 
су шығарып күрішегіп отыр. 

Ақтасмешіт қыстағы (XVI–XIX ғғ.) (81сур.).Ақтас 
мешіті  Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданының 
Талапты совхозына қарасты Ақтас мешіті деп ата-
латын 4-ші фермасының түбінде.Ал Ақтас мешіті 
Талаптысовхозыныңоңтүстік жағында 30км жер-
де Сырдарияның бойында. Қоныстың арасын-
да күйдірілген кірпіштен салынған мешіт көлемі 
(19х19м), кірпішкүйдірген заводтың орны мешіттің 
батыс жағында 1 шақырым жерде. Мешіт бір 
күмбезді. Биіктігі 20м. Күмбездің астыңғы жиегі те-
кемет, сырмақ шетіне салатын «меандр» өрнегімен 
өрнектеліп қызыл бояумен әшекейленген. Жергілікті 
қариялардың айтуы бойынша қызыл бояуды 
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түйемен Бұқарадан алдырыпты, ал мешіт 1870 жыл-
дары салынған. Мешіттің батыс жағында 100 м жер-
де күйдірілген төртбұрышты (29х30х4 см) кірпіштен 
жасалған күмбез Әбілхайыр қарияның (65 жаста) 
айтуына қарағанда күмбез, өзінен бұрынғы5-ші ата-
сы Айғожа деген кісінікі, оны салдырған Айғожаның 
баласы Ибәділлә. Ал Ақтас мешітін салдырған 
Ибәділләнің баласы Атақожа деген кісі. Атақожадан 
Абдулхап, Абдулхаптың баласы мен Әбілхайыр 
дейді. 

Егер Айғожа, Ибәділлә, Атақожа, Абдулхап, 
Әбілхайырлардың жасын орта есеппен 30 жастан 
алатын болсақ, Айғожа XVI ғ. II жартысында өмір 
сүрген. Ал күмбезі XVII ғ. аяғында салынған. 

Есеп бойынша Ақтас мешітін салдырған 
Атақожаның өмір сүрген кезі де, мешіттің салынған 
уақыты да қариялардың айтуынақарай сай келеді. 

Екіншіден, мешіттің көлемі үлкен болғанымен 
пішіні күмбездің көшірмесі. Бұдан күмбезбен мешітті 
бір атаның ұрпақтары салдырғанын байқауға бола-
ды. Үшіншіден, қарияның айтуына қарағанда бұл 
жер ата-бабаларымыздың бұрыннан жаз жайлап, 
қыс қыстап келе жатқан атамекені дейді. 

Біздің айтайын деп отырған ойымыз жоғарыдағы 
дәлелдерге сүйене отырып осы Ақтас мешітінің 
түбіндегі және оның айналасындағы бұзылып, жер 
болып кеткен ескі үйлердің орнына жүргізілген қазба 
жұмыстары мен барлау жұмыстары жайлы болғалы 
отыр. Қарияның айтуынша атамекеніміз еді деген 
сөздің өзіне осы Ақтас мешітінің түбіндегі бұзылған 
үйлер мен оның аймағындағы жер үйлер толық 
дәлел бола алады демекпіз. Мешіттің түбіндегі 
бұзылған үйлердің қазіргі сыртқы көрінісі 40–50см 
томпақ-томпақ, сопақша болып жатқан төбешіктер. 
Олар кезінде мешіттің айнала және күмбездің 
іргесіне дейін салынған. Күмбездің солтүстік-батыс 
жағында қалың қорым. Кейбір молалардың басын-
да ақшыл гранит тасқа араб алфавитімен жазылып 
ескерткіштер қойылған,әр түрлі таңбалары бар.

Қазба жұмысы мешіттің батыс жағында 300 м2 
үйдің орнына жүргізілді (81 кесте).

Отыз-қырық см тереңдіктен соң қазба жұмысы 
жүргізгенжеріміздің шығыс жағынан екі бөлменің ба-
тыс жағынан қора-қопсылардың орны аршылды. 

Бірінші бөлменің (82сур.) көлемі 4,60х5,40 
м, қабырғаларының қалыңдығы 50 см, оңтүстік 
жағындағы қабырғасы шикі кірпіштен (30х16х6 см), 
ал басқа қабырғалары соқпа тамнан тұрғызылған. 
Сақталған қабырғалардың биіктігі 30–40 см. Бөлмеге 
кіретін есік оңтүстік-батыс жағындағы бұрышта, 
кеңдігі 80 см. Есіктен кірген жерде ойық, ойықтың 

шұңқырлығы 25 см. Кеңдігі 1 м 20 см, ұзындығы 
1 м 50 см. Ойық оңтүстік-шығыс жағындағы 
бұрышта ошақпен, яғниошаққа от жағатын жердегі 
ойықпен жалғасады. Ошақтың алдындағы ойықтың 
кеңдігі 60см ұзындығы 1м60см, есіктің кірген 
жеріндегіойықтан 10см шұңқыр. Ошақтың сақталуы 
өте нашар болғандықтан пішінін білу мүмкін болма-
ды. Бөлменің едені ойықтан көтеріліп, топырақпен 
толтырылып, үстіне лай салып сыланған. Лайға 
сабан салып араластырғандығы байқалады. 
Бөлменің солтүстік-шығыс жағындағы бұрышта 
қабырғаға тақап, асты лайдан тұрғызылған,үстін 
әртүрлі күйдірген кірпіштің сынықшаларынан 
қалаған сәкіжасалған. Биіктігі 50см, ұзындығы1,30м 
, кеңдігі 70см, сәкі сыланған. Бұрышқа өз алдына 
жеке жасалғандығынақарағанда, үстіне орын көрпе 
жинаған, жүкаяқтың қызметін атқарған. 

Бөлменің еденін тазалағанда бірыңғай қоңыр, 
яки болмаса қоңыр көкпен сырланған көзенің 
сынықшаларынан басқа мардымды ешнәрсе табыл-
мады. 

Екінші бөлменің (83сур.) қабырғаларыда 
бірінші бөлменің қабырғалары сияқты соқпа там-
нан салынған. Есігі солтүстік-шығыс жағындағы 
бұрышта. Есіктің (кеңдігі 80см) шығатын жағындағы 
қазба жұмысының жоспарына кірмей қалған 
төбеге қарағанда екі бөлмеден тұратын үй. 
Бөлменің ішінде екі жерде ұра жасалған,бірінші 
ұра есіктің түбіндебұрышта, беті әр түрлі кірпіштің 
сынықшаларымен жабылған, ал екінші ұра (84сур.)
одан 1м 50см солтүстік жағында, олда кірпіштен 
қаланып, аузы үш кірпішпен жабылған. Ұралардың 
аузы бөлменің еденінен 15см биік. Ұралардың ішінен 
бірнеше көзенің сынығынан басқа ешнәрсе табылған 
жоқ. Екінші бөлмеде ошақтың орны білінбеді, тек 
екінші ұрадан 40-50см жерде, бөлменің ортасына та-
ман от жаққан жердің орны байқалды, еденнен 10см 
шұңқырлау. Ол үйге жылу беру үшін пайдаланған 
ошақ.

Бөлмеден тағаның сынығы (82кесте) ашық 
көк сырмен сырланған көзенің сынығы табылды. 
Ал қазба жұмысының батыс жағынан ұралардың 
орны, далаға жасаған ошақ ағаш діңгектердің 
орындары ашылды. Еденді тазалағанда кілең 
қара шірінді топырақтың қалдығы кездеседі. Бұған 
қарағанда қоныстыңбұл жағы соңғы кезде мал 
қорасына айналдырған. Оған дейін үш бөлменің 
орны болса керек, өйткені шығыстан батысқа 
қарай және солтүстіктен оңтүстікке қарай созылған 
қабырғалардың қалдықтары байқалады. 

Қазба жұмысының оңтүстік жағынан күл төккен 
жерге тексеру шұңқырын қаздық (3х5м). Күл 
үйіндісінің қалыңдығы 1м 20смшұңқырдан көптеген 
түрлі-түстібояумен сырланған, сырлы табақтардың 
сынықтары (83кесте)темірден, мыстан, сүйектен 
жасалған көптеген пішіні белгісіз заттар табылды. 
Табылған көзелердің пішініне және боялған бо-
яуларына қарағанда Ақтас қыстағаның түбіндегі 
тұрғындар XVIII–XIX ғғ. өмір сүрген. 

Ақтас қыстағының аймағындағы қыстаулар.Ақтас 
қыстағының аймағына жаяу барлау жасағанымызда 
ескі арнаның бойымен қуалай салынған көптеген 
жер үйлердің орны табылды(84кесте). Ақтас 
қыстағыныңсолтүстік-батысжағындағы жер үйлер, 
кірпіш күйдіргензауыттың артқы жағынан басталып 
екі шақырым дейін созылады. Жер үйлер екі бөлмелі 
болып келеді. Олардың арасында екі жерде, жер 
үстінен салынған үйлерде байқалады. Ол үйлерге 
тексеру шұңқырын қазып қарағанымыздаXII–XIVғғ. 
жататын көзелердің сынықтары табылды. 

Жер үйлер XVғ. салынған, өйткені сыртқы 
көрінісіне қарағанда өте ескіргені байқалса, екіншіден 
жер үйлердің ортасына қамыс шеңгел шығып кет-
кен, қазіргі көріністері ұзыншақ және дөңгелек, 
ортасы ой болып жатқан шұңқыр жерлер. Жер 
үйлердің солтүстік-батыс жағында екі-үш бөлмелі 
жер үстінен салынған үйдің орны бар, жоғарыда 
жазылған үйлерге қарағанда XVIIIғ.жататындығы 
байқалады. Күрекпен қазып, байқағанда бірнеше 
көзенің және сапасы нашар әйнектің сынықтары та-
былды. Үйдің іргесінде малға салынған қорасы жар-
тылай жерден қазылған.Бұған қарағанда солтүстік-
батыс жағынантабылған үйлердің орны үш мезгілді 
көрсетеді: 1. XII–XIVғғ.; 2. XV–XVIғғ.; 3.XVII–XVIIIғғ. 

Жер үйлердің екінші тобы Ақтас кентінің оңтүстік 
жағында Сырдарияның жоғарғы ағысын 5 шақырым 
жерге дейін қуалай салынған. Жер үйлердің бір жер-
ге ыңғайлап жасалғанына қарай үш топқа бөлуге 
болады. Бірінші топқа мешіттен 700-800 м жер-
де салынған 15-20 жер үйлер (85 кесте, 85сур.). 
Олардың үстінен қоңыр, сары бояумен боялған 
көзелер кездеседі. Үйлер екі-үш бөлмелі.

Екінші топ бірінші топтан үш шақырым жер-
де кішкене өзекшенің екі жағына салынған екі-үш 
бөлмелі 10–15жер үйлер.Үшінші топ, екіншітоптың 
оңтүстік жағында 500м жерде. Ескі арнаны қуалай 
салынған. Бұл үйлердің үстінен бірнеше сырланба-
ған көзенің сынығынан басқа еш нәрсе табылмады.

 Жер үйлердің бірінші тобының ішінен бір бөлмеге 
қазба жұмысы жүргізілді, 50 см тереңдікте жер үйдің 
едені кездесті. Бөлменің екі шетінен ішінде ағаштың 
шіріндісі бар шұңқырлар кездеседі. Үйдің көлемі 

дөңгелек пішіндес, ұзындығы 4м, кеңдігі3м80см.
Қазба жұмысының барсында ешбір тұтыну 

заттарының қалдығы табылған жоқ.
Жер үйлердің әлі өше қоймағанына және 

үстінен теріп алынған көзелердің сынықшаларына 
қарағанда, Ақтас кентінің оңтүстікжағындағы 
қыстаулар XVIII–XIXғғ. өмір сүрген.

Арасаттың құмы. Сырдария бойындағы қазақ 
халқының шоғырлана мекендеген жерінің бірі 
Арасаттың құмы. Ол Ақтас мешітінің солтүстік-
батыс жағында 17 шақырым жерде. Тұрғын үйлердің 
орналасқан жері Ақтас қыстағы сияқты ашық қыр-
қалы жер Сырдарияға дейін бір шақырым тоғайлы, 
арасы шалғын шөп. Шаруаға өте қолайлы жер. 

Бұл жердегі ертерек мезгілге жататын үйлер 
соңғы кездердегі салынған құрылыстың салдарынан 
әбден бұзылған. Мәдени қабаттары араласып мүлде 
белгісіз көзенің сынықшалары, Ақтас мешітінің 
кірпіші сияқты кірпіштердің сынықтары кездеседі. 

Көзенің сынықшалары мен кірпіштің пішініне 
қарағандаАрасаттың құмындағы тұрғындар мен 
Ақтас мешіті қыстағының тұрғындарының өмірі бір 
мезгілде болғандығы байқалады. 

 Барлау жұмысы Сырдарияның сол жақ 
жағалауында Оқсыз қаласынан Келінтам қаласына 
дейінгі 150 шақырым жерді қамтитын аралықта да 
жүргізілді.Оқсыз қаласыныңтүбіндегі «Овцесовхоз» 
фермасының бір бөлімшесініңтұрғыны 86 жастағы 
Төребаев Бөгенбай қария өзінің сөзінде, қаланың 
аймағында ата-бабаларының қыстайтындығын ай-
тады. Оның айтуынша «Шошқа жұртта» малы аз 
адамдар қысы-жазы демей бір жердеотыра беретін, 
олар егін егумен де айналысады. Сырдария суы 
жайылып кеткендіктен «Шошқа жұртты» көруге 
мүмкін болмады. Ал Оқсыз қаласының аймағында 
жерден қазылған және жартылайжер үйлердің орны 
өте көп кездеседі. 

Келінтам селосының тұрғыны 64 жастағы Ораз-
баев Алширмен болған әнгімеде, ол Кумиян, Абыз 
төбе, Қара төбе, Аққорған, Мейрам төбесияқты 
қалалардың маңындағы қыстауларда өсіпөрбігендігін 
айтады. Расында аталған қалалардың маңында 
ертеден келе жатқан қыстаулардыңорны өте көп 
кездеседі.

Қорыта келгенде, Сырдарияның оң жағымен 
сол жағына, Отырар қаласынан Мейрамтөбеге 
дейінгі аралықта, 200 шақырымға жуық қашықтықта 
жүргізілгенархеологиялық барлау жұмыстардың 
нәтижесінде, жоғарыда аталған ірі қалалардың 
аймағынан бірнеше жүздеген қыстаулар мен 20 
астам қыстақ-кенттердің орны табылып, олардың 
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кейбіріне қазба жұмысы жүргізілсе, ал кейбірінің жо-
спары түсіріліп алынды.

Алынған материалдарға жалпы шолу жасап 
қарасақ,табылған қыстаулар мен қыстақтарда, 
адам баласыныңөмірі Xғ.– XXғ. дейінешбір үзілмей 
жалғасып келе жатқанын байқаймыз.

Бұдан «Су бар жерде ну бар» дегендей 
Сырдария суынан өмір өзегіне нәралған ата-
бабаларымыздыңСыр жағасын ғасырлар бойы ме-
кен еткені белгілі. 

Бұған екінші бір дәлел, Орта Азия ғалымы Руз-
бихан «Сырдария қазақтардың қыстауларының 

арасынанөтеді...олардың қыстаулары 300фарсан-
нан асады»деген сөзініңархеологиялық жағынан 
қоныстарғасай келуі тағы бір айғақ. 

Міне сол өз кезінде қайнаған өмірдің бесігі 
болған қыстаулар мен қыстақ, кенттердің бүгінгі 
бізге жеткені, ғасырлар сырын өз қойнындасақтап 
жатқан мылқау төбелер мен ойдым-ойдым болып 
жатқанолардың орны.Осы қоныстардың орнына 
қанағаттандырарлықархеологиялық қазба жұмыстар 
жүргізілгендеғана XV–XVIIIғғ. қазақ халқының 
қалыптасуы кезіндегікейбір талас мәселелердің 
бетін ашуға мүмкіндік тумақ.
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Орталық Қазақстан XI–XIII ғғ. Дешті-
Қыпшақ әулетінің өсіп өркен деген жері 
болса (Ахинжанов, 1973, 12 б.), оның 

тікелей жалғасы болып табылатынXV-XVIII ғғ. 
қазақ халқыныңда, халық болып қалыптасуында, 
атамекені  болып табылады. А.Х.Марғұланның бұл 
жерде көп жылдардан бергі жүргізіп келе жатқан 
археологиялық зерттеу жұмыстарына зер салсақ, 
жартылай отырықшылықты көрсететін тұрақты ме-
кен жайлардың болғандығын көрсетті(Маргулан, 
1975, 10–22 бб.). Автордың қатынасуымен 1972 
жылы жүргізілген барлау жұмысы Ұлытау бөктерінен 
Жезді Қаракеңгір, Сарыкеңгір, Сарысу байла-
рынан уақытылы бекіністердің, қыстаулар мен 
қыстақтардың орнын тауып, олардың кейбіреулеріне 
қазба жұмыстарын жүргізілді. 

Бекіністер. Айбас бекінісі, Жезқазған 
облысындағы Ұлытау селосының батыс жағында 
35 шақырым жерде, Едіге тауының солтүстік-шығыс 
жағында. Бекініс төртбұрышты, тастан жасалған. Та-
удан шығатын кішкене екі өзектің түйіскен жерінде 
жазықта салынған(86кесте).

Көлемі: 26х28 м. Бекіністің қазіргі көрінісі құлаған 
дуалының ортасы ой, басқа жерден бір метрдей биік 
жал болып жатыр. 

Бекіністің Айбас болып аталуы, жергілікті 
қариялардың айтуы бойынша осы маңайда XIX ғ. 
екінші жартысында «Айбас» деген кісі жайлаған. 

Бекіністің есігі солтүстік-батыс жағында, 
солтүстік-шығыс жағында да кішкене есіктің орны 
байқалады. Бұл есік, егер жау батыс жағынан 
бұзып кіретіндей болса, сыртқа шығу үшін жасаған. 
Себебі есіктің сыртқа шығатын осы жағы жар болып 
тоғаймен жалғасады. 

Бекіністің ішінде оңтүстік-батыс бұрышында, 
шұңқырлығы 90 см аумағы 6 м ұзыншақ ой болып 
жатқан жері бар. Сыртынан қарағанда жер үйге 
ұқсайды, бірақ жерден қазылмай тастанқаланған. 
Бекіністің үстінен ешбір тұтыну заттың сынықтары 
кездеспейді. 

Солтүстік-шығыс жағынан 10х10 м жерге қазба 
жұмысы жүргізілді, 30 см тереңдікте жер табаны 
кездесті. Қазба жұмысының барысында ешбір тұтыну 
заттарының қалдықтары табылмады. Осы жағынан 
дуалдың қалыңдығы және салыну әдісін байқау 
үшін траншея қазылды. 1 м, 50 см тереңдіктен, 
дуалдың қалыңдығы (2,50 м) айқын болды. Ал са-
лыну әдісін білу үшін дуалдың бойымен тексеру 
шұңқыры қазылды (4х1 м).Одан 60см тереңдегенде 
дуалдың әртүрлі пішіндегі тастармен қатарлап тізіп 
оның үстінен құм аралас сарғыш топырақпен лай 
жасап құйғандығы байқалады. Осылай қайталанып 

дуал биіктетіле берген. Жобамен алып қарағанда 
бекіністің биіктігі 7-8 м болған.

Нөгербек бекінісі, Айбас бекінісінің солтүстік 
жағында 8 шақырым жерде, Нөгербек сайының ау-
зында. Бекініс тастан жасалған, екі бөліктен тұрады, 
Айбас бекінісіне қарағанда 10 есе үлкен. Бекіністің 
көлемін алуға мүмкін болмады, себебі адам жүріп 
болмайтын қалақай, итмұрын, тікенек сияқты 
бұталар өсіп кеткен. Дуалдың биіктеу жеріне шығып 
қарағанда, аумағы түгелдей байқалады. Бекіністе 
ешбір көзенің сынығы кездеспейді. 

Ордабекінісі, Нөгербек бекінісінің солтүстік ба-
тыс жағыда 15 шақырым жерде, Жанғабыл өзенінің 
бойынан бір шақырым жерде салынған (87кесте).
Орданың орналасқан жері майдай жазық дала. Жері 
от жайқалған жусан аралас саркүйік шөп. 

Орда екі бөліктен тұрады. Оңтүстік жағындағы 
бекіністің көлемі 110х110 м, ал екіншісі солтүстік 
жағынан жалғаса салынған (70х80 м), екеуінің де 
сыртын айналдыра ор қазылып содан алынған су-
мен толтырылған. Ордың кеңдігі 5 м тереңдігі 1,5 
м. Ішінен алынғантопырақ дуалға пайдаланылған. 
Екеуінің ортасында, үлкен бекініс жағында дуал 
тұрғызылса, ал кішкене бекініс жағында ор қазылған, 
бірімен-бірі қатынас жасау үшін 2 м дарбазаның 
орны қалдырылған. Екеуіне сыртынан кіретін есік 
біреу,ол үлкен бекіністің шығыс жағындағы дуалынан 
жасалған. 

Бекіністі жергілікті қариялардың айтуы бойынша, 
«Хан Ордасы» «Орда» деп атайды. Орда десе орда 
дерліктей орналасқан жері қазіргі күннің өзіңде көз 
тартарлықтай әсем. Өз кезінде қайнаған өмірдің ор-
дасы болғандығына ешбір күмән жоқ. Мөлшермен 
алып қарағанда ішіне 50-60 жуық киіз үй тігуге бо-
лады. 

Тарихи деректерде аты белгілі болып жүрген 
Орда Базар деп кесіп айтуға қиындау, себебі оның 
қай жерде екендігі жәйлі әзірше анық мәлімет жоқ. 
Дегенмен Дешті-Қыпшақ мемлекетінің орталығы 
болғандығы туралы көп айтылады. Ал оның 
Орталық Қазақстан жерінде екендігі жазба дерек-
терден белгілі. Мәселен, Орда туралы сөз болғанда 
біріншіден Өзбек ханның кезіндегі Ұлытау маңындағы 
оның салдырған ордасы туралы (Тизенгаузен, 1941, 
14 б.) болса, екіншіден әзірге белгісіз, Әбілхайыр 
ханның Орда Базарда болғандығы жәйлі және оның 
төңірегіндегі адамдарына жай қолынан түскен қару-
жарақ, жүйрік аттар мен түйелер, арба үстіне тігілген 
үйлерді үлестіріп бергендігі жәйлі хабар бар (МИКХ, 
1969, 155 б.).

Бұл хабарға қарағанда Орда Базардың ішінде 

құрылыс жайлардың орны болу керек, ондай жай 
болған жерде мәдени қалдықтардың ізі қалады. Сөз 
етіп отырған «Ордамызда» ешбір мәдени қалдықтың 
ізі байқалмайды. Сондықтан да Орда Базар деп үзіп 
айту қиын.

Бірақ та бекіністің үлкендігімен, Ұлытау 
аймағының ол кездегі үстем тап өкілдерініңаса бір 
тамаша серуен құратын жері болғандығын ескер-
сек, екіншіден, осы күнге дейін Орда деген атының 
сақталғанына жүгінсек сол Орда Базарма дегенкүмән 
қалдырады. Бұдан былайғы археологиялық зерттеу 
қалайда болмасын, аты шулы болып жүрген «Орда 
базарды» тауып, оған қазба жұмысын жүргізіп, 
басы даулы кейбір мәселелердің шешілуіне себебін 
тигізер деп ойлаймыз.

Шотқара бекінісі  (жергілікті адамдар, 
Шотқараның көні деп те атайды, Көн қариялардың 
айтуы бойынша «бекініс» деген сөз.) Жезқазған об-
лысында Қаракеңгір өзенінің оң жақ жағалауында, 
Жошыхан күмбезінің оңтүстікжағында 10 шақырым 
жерде (88кесте). Тоқаш айдынында. Ал өзеннің сол1 
шақырым жердекүйдірілгенкірпіштен (28x28x4 см) 
жасалған Шотқараның күмбезі бар. Көлемі8x10м.
Жергілікті қариялардың айтуына қарағанда күмбез 
XIXғ.екінші жартысында салынған. Біз қарастырып 
отырған бекініс осы күмбездің атымен аталған. 
Бірақ та күмбезге қойылған адамның бұл бекініске 
қатынасы болды ма, ол белгісіз.

Бекіністің қазіргі көрінісі, төртбұрышты 28х34 
м құлаған қабырғалары жал болып, жай жерден 
1,50м биік, ортасы ой. Дуалды сыртынан айналды-
ра ор қазылған тереңдігі1,50м ені 3м. Соңғыкезде 
бекіністіңдуалын түзеп, жай салмақ болған көрінеді. 
Бульдозермен бір жақ қабырғасын тегістемек 
болғандадуалдың астыңғы жағында фундамент үшін 
қаланған тас жұмысжүргізуге мүмкіндік бермесе ке-
рек. Бекіністің орналасқан жері шаруаға қолайлы 
жер. Судың жағасы айналасы көк орай шалғын. 
Бекіністің іші сыртын ешқандай тұтыну заттарының 
қалдықтары кездеспейді. Есігі шығыс жағында. 

Оңтүстік шығыс жағында, жотаның үстінде 
күйдірілген кірпіштен (25х24х6,5м) жасаған 
молалардың орны бар.83жастағы Мұқан (руы–Най-
ман–Бағаналы–Қожас–Жырық) қарияның айтуына 
қарағанда молаларды «жас кезімізде осылай жату-
шы еді» дейді.

Бір жерде күйген кірпіштердің сынықшаларының 
көптігіне қарағанда, күмбез болған тәрізді, ол құлап 
соңғы кездегі молаларға кірпіштерін пайдаланған. 
Кірпіштің пішініне қарағанда Шотқара бекінісі XV–XVI 
ғғ. өмір сүрген адамдардікі ме деген пікіртуғызады. 

Жоғарыда келтірілген бекіністерден ешбір тұтыну 
заттарының табылмауы, олардың қай мезгілде өмір 
сүргендігін кесіп айтуға мүмкіншілік бермейді. Деген-
мен олардың сыртқы пішініне, дуалдарының жаса-
лу тәсілдеріне қарағанда бір мезгілде, бір дәуір де 
жасалған. 

Тарих сахнасыназер салсақ XVII–XVIIIғғ. Орта 
Азиямен Қазақстан жеріндегі хандықтардың бір-
бірімен соғысын және қазақ жеріне қалмақтардың 
шабуыл жасаған кезін көреміз. Бұл бекіністер 
осындай аласапыран жылдарда жаудан қорғану 
үшін салынған. Мұндай бекіністер Қаратаудың 
қойнауларында да кездеседі. Жергілікті адамдардың 
айтуы бойынша сонау жаугершілік заманда, жа-
удан қорғану үшін жасалған тас қорғандар деп 
атайды. Ал мұндай қорғандардың көрінісін 1741 ж. 
Гладышев Әбілхайыр ханға барып қайтқан кезінде 
патша өкіметіне берген жауабында да хабарлай-
ды. Мәселен олар (Әбілқайыр хан)қаған үйлердің 
төңірегінде тосқауыл (ван) дуал тұрғызып айналды-
ра ор қазып оған Ұлы-Дариядан су жіберіп қойыпты 
дейді. Жоғарыда жазылған қорғандар мен Глады-
шев жазып отырған Әбілхайыр бекінісінің бір-бірінен 
ешбір айырмасы жоқ. 

Ендеше бұл қорғандардың да XV–XVIII ғғ. 
салынғандығы ешбір даусыз деп ойлаймыз. 

Ұлытау баурайындағы қыстаулар.
Ұлытаудың қойнауларында жоғарыда аталған 

бекіністермен қатар тастан жасалған қыстаулардың 
орны өте көп. 

Қыстаулар туралы (73 жастағы) Әлібек қариямен 
(найман сырғалдақ) болған әңгімеде, қыстаулардың 
қай мезгілде салынғанын білмейтіндігін және 
өздерінің бала кезінде, қазіргі кездегідей бұзылып 
жатқандығын айтады. Қыстаулардың ішінде 
Жансейіт, Тоқсейіт, Құлсейіттің ғана қыстаулары ту-
ралы «әкеміз айтушы еді, бірақ олардың қазіргі кезде 
ұрпақтарының қайда екендігін білмейміз» дейді.

Бұл әңгімеге қарағанда Ұлытау баурайындағы 
қыстауларда XIXғ. өмір сүру болса, ал өмірдің 
одан бұрын басталғандығына ешбір дау жоқ. Сол 
қыстаулардың бірнешеуіне тоқталып өтелік. 

Әмірдің қыстауы. 
Қыстаудың бұл аты, соңғы кезде қыстап жүрген 

адамның атымен аталып отыр, ал біз зерттеп отырған 
көне қыстаудың аты белгісіз, Айбас бекінісінің 
шығысында 1шақырым жерде(89кесте) өзеннің сол 
жағында. Қыстаудың алып жатқан аумағы солтүстік 
шығыстан-оңтүстік батысқа 113 м. Солтүстік 
батыстан-оңтүстік шығысқа 135 м, барлығы 6 үй, 
әрбір үй екі-үш бөлмелі. Үйлердің қабырғалары та-
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стан қаланған. Әрбір үйдің жанында мал қорасы бар, 
оларда тастан жасалған. Құрылысқа қажетті тастар-
ды шығыс жағындағы жас тастан алған. Сақталған 
қабырғалардың биіктері 0,20х1,30 м. қалыңдығы 70-
75 см. Бөлмелердің көлемі орта есеппен алғанда 15-
20 м2. 

Екінші үй алты бөлмеден тұрады (90кесте), екі 
бөлмесіне қазба жұмысы жүргізілді. Бірінші бөлменің 
көлемі 3,70х4,80 м, есігі 70 см. Екінші бөлменің 
көлемі 3,70х3,60 м, есігі 75 см. Ішін тазалағанда, 
ешбір тұтыну заттарының қалдығы табылмады. 
Еден үстінде күл-көмір, өртенген ағаштың шаласы 
кездеседі. Екі бөлменің де ошағы шығыс жағындағы 
бұрышқа салынған (90кесте). Ошақтар қазақтардың 
қазан асатын ошақтарына ұқсас, түтігі (тұрқындығы) 
қабырғанын бойымен сыртқа шығарылған. Ошақты 
шикі кірпіштен (30х10) жасаған, астына тас қалаған. 

Екінші бөлменің ортасында толық жанып бітпей 
қалған белағаштың жартысы сақталған. Оңтүстік 
бұрышында ұраның орны бар. 

Қазба жұмысының барысында, үйдің 
қабырғаларына жүргізілген сылау жұмысының іздері 
анық байқалды. Алдымен қаланған тастың ойлы-
шұңқырын тегістеу үшін қалың етіп сыланса, одан соң 
бірнеше рет ақ топырақпен жұқа сылау жүргізілген. 

Үйдің қалған бөлмелері шаруаға қажетті қоймалар 
болған 4-бөлменің үлкендігіне қарағанда ұсақ мал 
қамайтын күрке болған тәрізді. Есігі сыртқы жағынан 
шығарылған. Ірі малға арналған үлкен қорасы шығыс 
жағында салынған. 

Бірінші үй, басқа үйлерге қарағанда кішкене 
төбешіктің үстіне орналасқан. Құрылысы жағынан да 
өзгешелеу (89кесте).Бөлмелер мен мал қоралардың 
орналасуына қарағанда екі үй екі бөлмеден жасалған 
екі жанұяныкі. Бөлмелер ұзыншақ жасалған 
қоралардың екі жағына орналасқан. Қораларының 
ұзыншақ етіп жасалуы, төбесін жабуға ыңғайлы болу 
жағын қарастырғандық. Бұл үйдің оңтүстік-шығыс 
жағында жеке салынған қорасы бар. Қораларының 
көптігіне қарағанда ауқатты жанұя болған. Үшінші 
үй (89кесте, 3) екі бөлмелі, ұзыншақ қоралары екі 
жағындағы шаруаға қажетті бөлмелер мен байланы-
стырып сыртқа шығарады. Бұл үйге тиісті мал қора 
солтүстік жағында жеке салынған. 

Төртінші үй қыстаудың батыс жағында, басқа 
үйлерден жекелеу, өзенге жақын орналасқан (89ке-
сте, 4) сыртынан қарағанда көп бөлмелі тәрізді. Үй 
– екі бөлмелі бір жанұяның, барлығы үш жанұяның 
үйінен тұрады. Үшеуінің сырттан кіретін есіктері же-
ке-жеке, қораны аралап кіреді. 

Бесінші үй, үш бөлмелі (89 кесте, 5) екі бөлмесі 
бір-бірімен байланысады, үшіншісі өз алдына жеке. 
Екі бөлмелі жанұяның қорасы солтүстік-батыс 

жағына салынған. Ұзыншақ екі қора. Бір бөлмелі 
жанұяның қорасы оңтүстік-шығыс жағында. Қораның 
бұрышында жеке бөлген жері бар, ол жаңа туған 
төл үшін жасалған күрке. Екі жанұяның да сыртқа 
шығатын есіктері бөлек. Тұрғын үй, мал қоралардан 
кішкене дәлізбен бөлінген. 

Алтыншы үй, қыстаудың оңтүстік-шығыс жағында 
екі бөлмеден тұратын екі жанұяның үйлері (89ке-
сте).Үйлер құрылыстың солтүстік-шығыс жағында 
орналасқан, оңтүстік жағында ұзыншақ екі қорасы 
бар, сырттан кіретін есік біреу. Үй жайдың салынуы-
на қарағанда, бұлар туыстас жанұялар болған. Бұл 
үйдің үлкен қорасы оңтүстік-батыс жағында ұзыншақ 
екі бөліктен тұрады. 

Бұл жердегі қыстаудың үй құрылысына қарағанда 
алты жерде салынған тоғыз жанұяның үйі бар. Бірге 
салынған үйлердің құрылымы олардың туысқан 
жанұялар екендігін байқатады. Оған екінші бір дәлел 
олардың қора жайларының да бір салынуы. 

Жансейіт, Құлсейіт, Тоқсейітттің қыстаулары
Қыстаулар Айбас бекінісінің оңтүстік жағында 

5 шақырым жерде Едіге тауының етегінде бір-
бірінен 400-500 м қашықтықта орналасқан (91кесте). 
Қыстаулардың үйлері, қоралары тастан қаланып, 
олардың іші-сырты лаймен сырланған.

Әлімбеттің қыстауы (Бұл жердегі зерттеліп 
отырған көне қыстаулар да соңғы кезде қыстап 
жүрген адамның атымен беріліп отыр), Жансейіт 
қыстауларының оңтүстік-шығыс жағындағы Айбас 
бекінісіне барып тірелетін өзектің шығыс жағына 
орналасқан. Бұл жерде барлығы үш қыстаудың 
орны бар (92кесте). Оның ішінде, бірінші қыстау 
төбенің үстіне салынып, қорасы сайдағы судың 
бойына салынған. Ал екі қыстау, осы қораның 
оңтүстік-шығыс жағында қатарынан салынған, 
арасы 200-300 м олардың қоралары да Жансейіт 
қыстауларындағыдай бөлмелермен бірге салынған. 

Бірініш қыстау, төбенің үстіне салынған. Алты 
бөлмеден тұрады. Төрт бөлме екі-екіден бір-бірімен 
қатынаста, екі бөлме жеке-жеке. Қабырғаларының 
ені 80 см, биіктігі 2 м дейін ұзыншақ плита тәрізді, 
гранит тастардан қаланған. Сыртынан қарағанда 
төбенің басына салынғанқорған сияқты (86сур.).

Қаракеңгір өзенінің бойындағы қыстаулар
Қаракеңгір өзені Ұлытаудан 150 км. Өзен бой-

ында тастан жасалған қыстаулар өте көп кездеседі. 
Ал 81 жастағы Қарабатыров Әбдібек (Найман – 
Бағаналы –Қожас –Жырық) ондай тастан қалаған 
қыстаулардың, өзен бойында әрбір 5-10 шақырым 
жерде кездесетіндігін айтады. 

Сол қыстаулардың ішінде өзен бойына жақын 
орналасқан біреуіне тоқталып өтелік. 

Бейсенбай, Сегізбай қыстаулары
Қаракеңгір өзенінің бойына тақау салынған (93ке-

сте). Қыстау Найзағара қыстағының түбінде, ол тура-
лы төменде тоқталамыз. 

Әбдібек қария «жас кезімде әкемнің айтуы бойын-
ша бұл арада, Бейсенбай, Сегізбай деген ағайынды 
адамдар қыстаушы еді» дейді. 

Қыстау оңтүстік-шығыстан–солтүстік-батысқа 
қарай созыла орналасқан, ұзындығы 150 м, ені 
40-50 м. Қыстауда барлығы жеті үй бар. Үйлер үш-
төрт бөлмелі (94кесте). Ұлытау баурайындағы 
қыстаулардағы үйлерден, бір өзгешелігі, үйлердің жа-
нында, төрт қанатты киіз үй тәрізді тастан жасалған 
дөңгелек үйлердің (93кесте) болуы; екіншіден бұл 
үйлердің жанында үлкен қоралар салынбаған, кейбір 
үйлердің жанында жерден қазылған үйлері бар. 
Үйлердің барлығы жалпақ тастан қаланған (87сур.). 

Құрылыс жүйесіне қарағанда, жер үстінен, жер-
ден қазылған және киіз үй тәрізді жасалған, үш түрлі 
үй салу тәсілдері байқалады. Үйлердің іші-сыртынан 
ешбір тұтыну заттарының қалдықтары табылмады. 
Тек қана қыстаудың солтүстік-батыс жағында көзенің 
сынықшалары кездеседі. Ол туралы төменде сөз 
болады, себебі көзенің сынақшалары, қыстауға жат-
пайды. Қыстау Әбдібек қарияның айтуына қарағанда 
XVIII ғ. өмір сүрген. Қыстаудағы үйлердің жанын-
да мал қамайтындай үлкенді-кішілі қоралардың 
болмағандығына қарағанда тұрғындардың малы 
болмаған. Сондықтан да бұл жердегі адамдар егін 
еккен бе? деген ой тудырады. Бұл жағынан алып 
қарағанда, қыстау деп атағаннан қыстақ деп атау 
орынды ма еді деп ойлаймыз. 

Қыстақтар
Аяққамыр қыстағы(95кесте). Ұлытау ауданына 

қарасты Жезді қаласының солтүстік-шығыс жағында 
8 шақырым жерде, Жезді өзенінің сол жағында. 
Жергілікті адамдар бұл жерді Қарабұлақ деп те 
атайды. Ә.Х.Марғұлан бұл жерде 1947 ж. болып, 
қоныстың орналасқан жері туралы және Аяққамыр 
күмбезі жайлы атап өткен (Маргулан, 1951, 47 б.).

Қыстақтың қазіргі көрінісі жерден 50-60 см биіктеу, 
шаршы (47х47 м), ортасы ой болып жатқан жер. Төрт 
жағындағы қабырғалары құлап дөңес болып жа-
тыр. Үстінен бірлі-жарымды көзенің сынықшалары 
кездеседі. 

Өзеннің сол жағында, қыстақтан 300м жерде 
тастан қаланған қалың қорым арасында қызыл 
кірпіштен жасалған күмбез бар. Ә.Х.Марғұлан 

күмбезді Х–ХІІ ғғ. жатқызды. Қазіргі кезде күмбездің 
төбесі ойылып екі ортасына түскен. Төңірегінен 
ешбір көзенің сынықшалары кездеспейді. 

Қазба жұмысы Аяққамыр қыстағының шығыс 
жағынан жүргізілді. Қазба жұмысын жүргізуден 
бұрын, сыртқы дуалдың қалыңдығын және қай 
жерде басталатынын білу үшін тексеру шұңқыры 
қазылды(8х1 м). Ол сыртқы дуалдың қалыңдығын 
(2,8 м) айқындаған соң,қазба жұмысы дуалдың ішкі 
жағынан (10х6 м) жүргізілді. Белгіленіп алынған 
жердің үстінгі қабаты 20 см тереңдікте тұтас алынды. 
Бұл қабаттан ешбір тұтыну заттарының қалдықтары 
табылған жоқ, екі жерден сыртқы дуалға тіреп соққан 
бөлменің қабырғалары ғана білінді. Одан кейін және 
20 см тереңдікті тазалағанда мал сүйектері мен 
көзенің сынықтары кездесе бастайды. Үшінші мәдени 
қабатты тазалай бастаған кезде көзе сынықтары мен 
мал сүйектері жиі кездеседі. Үйдің едені 55-60 см 
тереңдікте.

Табылған тұтыну заттарының ішінде, әсіресе 
көңіл аударарлықтары қыштан жасалған көзелер 
(96кесте), кейбір қазандардың сыртында үшкір зат-
пен батыра сызып жасаған адам тәріздес суреттері 
бар. Ол қазанның сыртқы бүйірін айналдыра 
қайнатылып, бірінің қолына екіншісінің қолын ұстап, 
қартар тұрған адамдар секілді жасалған (96кесте). 
Сыртына адамның бейнесі салынған мұндай көзелер 
Мало Тебендинск, Усть-Ишим жеріндегі обалардан 
табылған. 

Қазан сыртындағы адам бейнесіне қарағанда 
Аяққамыр қонысының тұрғындарының ислам дініне 
толық кіре қоймаған кезі деп жорамалдасақ, ал жаз-
ба деректерден бұл кез (XIV–XV ғғ.) Дешті-Қыпшақ 
елінің ешбір дінге сенбейтін ересьтер (Тизенгаузен, 
1941, 128 б.) болғандығын көреміз.

Қоныстың үстінен, ағаш тостағанның сынығы 
табылған (97кесте, 4) сыртында сай-сай етіп сызықша 
жүргізілген, пішініне қарағанда қазақ тостағандарына 
ұқсас. 

Екінші бір көңіл бөлетін жағдай, қоныстың 
үстінен табылған балықтың пішіні тәрізді метал-
дан жасалғанзат (97кесте, 2). Бет жағы балықтың 
қабыршағы тәрізді әсемделген, ал ішкі жағы қуыс, екі 
жағында балықтың желбезегінің орнына құстың басы 
салынған. Екі жағы сынық. 

Археологиялық зерттеулерде мұндай мүсіндер 
Павлодар жеріндегі обалардан (Агеева, Максимова, 
1959) және Шайгинск қаласынан табылған (Шавку-
нов, 1973, 264 б.).Зерттеушілердің пікірі бойынша, 
ол Корея, Қытай жерінен тарағандығын, оны алқа 
есебінде (сәнді зат) пайдаланғандығын болжайды. 
Бізге белгілі балық пішіндес мүсін жүген сәндеу үшін 
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жасалды ма деп ойлаймыз. Өйткені балықтың пішіні 
тәріздес алқаларды, қазақ жүгендерінен кездестіруге 
болады (Аргынбаев, 1969, 199 б.).

Еден үстінен қоладан жасалған орақтың 
сынығы, бір ғана үлкен моншақ, ал үстінен көзенің 
сынығынан жасалған ұршықтың бір басы табылды 
(97кесте), ол жасыл-сары сырмен боялған. Бұған 
қарағанда қоныста өмір өзегінің XIII–XV ғғ. болғанын 
көрсетеді. Табылған заттардың аздығы қоныста 
қай кезде өмір болғандығын кесіп айтуға мүмкіндік 
бермейді. Дегенмен табылған заттар мен жазба де-
ректерге сүйене отырып Аяққамыр қыстағындағы 
тарихи тұрғындардыңXV–XVI ғғ. өмір сүргендігін 
жорамалдауға болады. 

Қоныстан табылған малдың бас сүйектерімен 
асықтарға қарап, тұрғындардың төрт түлік малдың 
барлық түрін өсіргендігін білеміз. 

Кішкене бөлменің шығыс жағындағы қабырғаның 
түбінен қойдың тобығы табылды. Оның көп уақыттар 
ұсталғандығынан жылтырланып кеткен. Бұған 
қарағанда «тобық жасыру» ойнына пайдаланған.

Басқамыр кенті, Аяққамырдың солтүстік шығыс 
жағында 15 шақырым жерде. Жанында тастан 
қаланғанкүмбездер бар, олардың төбесі ойылып 
түскен. Жергілікті қариялардың айтуы бойынша, 
Құмыр хан мен Қасбатыр деген адамдардікі, олар 
XVII–XVIII ғғ. өмір сүрген. 

Найзағара қыстағы, Қаракеңгір өзеннің сол 
жағасында Жошы хан күмбезінің оңтүстік-батысында 
(6-7 шақырым) жатқан «Найзағара айдыны» деп 
аталатын жазықта, Бейсенбай-Сегізбай қыстауының 
дәл түбінде орналасқан (93кесте).

Қыстақтың орнын бірден байқау оңай емес, оның 
үстіне айналасына қалың шөп, жусан шығып білінбей 
кеткен. Тек табылған көзелердің сынықшаларынан 
ғана, жайдың орны болғандығын сезіп, 20-30 м 
қашықтықтан қарағанда тәжірибелі археологтардың 
ғана қыстақтың жай жерден 15-20 см дөңестеу бо-
лып жатқанын байқай алады. 

Қоныстың әбден бүлініп жермен бірдей болып 
кеткенін ең басты себебі, соңғы кезде оның дәл 
түбіне тастан жасалған қыстаулардың салынуы. Міне 
осы жаңа қыстаулардың тұрғындары ескі қыстақты 
мүлде бүлдірген болу керек. 

Қыстақтың ұзындығы 35 м, көлденені 30 
м, тіктөртбұрышты. Құрылыс жүйесін және 
мәдени қалдықты байқау үшін солтүстік-батыс 
жағынантексеру шұңқыры (4х5м) қазылды. Қазба 
жұмысының барысында тексеру шұңқырымыздан 

ас ішуге лайықты ағаш тостақтардың пішініне 
ұқсас және ас құюға қажетті жасалған ыдыстардың 
сынықшалары табылды (96кесте). Көзелердің жа-
салуы және күйдірілуі сапалы, оларды көзе жасай-
тын шеберханаларда жасаған. Кейбір ыдыстардың 
сынықшаларының сыртында толқын тәрізді 
сынықшалармен өрнектелген. Археологиялық зерт-
теулерге зер салсақ мұндай үлгі өрнектер XIII–XV 
ғғ. кең түрде пайда болғаны белгілі. Әсіресе ондай 
үлгі-өрнектермен жасалған көзелерді Сырдарияның 
бойындағы мекен жайлардан көптеп кездестіруге бо-
лады. 

Қазба жұмысы 50 см тереңдікте жер та-
банына жетті. Бұдан қыстақта өмір өзегінің 
онша ұзақ болмағандығын байқаймыз. Тексе-
ру шұңқырынан пішіні белгісіз күйдірілмеген 
кірпіштердің сынықшалары кездесіп отырды. 
Мұның өзі тұрғындардың тұрақты жай салуда кірпіш 
пайдаланғандығын көрсетеді. 

Археологиялық зерттеулерге қарағанда, 
Орталық Қазақстан жеріндегі тұрақты жайлармен 
Оңтүстік Қазақстан жеріндегі тұрақты жайлардан 
табылып отырған ыдыстардағы ұқсастықтарды 
кездейсоқ нәрсе деп қарауға болмайды. Өйткені 
жоғарыда белгілі болып отырған тұрақты 
жайлардағы тұрғындардың XIII–XV ғғ. өмір сүргендігі 
археологиялық жағынан дәл мезгіл екендігін бір 
шама тура деп жобаласақ, олардың(Орталық 
Қазақстан жері мен Оңтүстік Қазақстан жерінде өмір 
сүрген тайпалардың) бір-бірімен экономикалық бай-
ланыста болғандығы даусыз деп табуға болады.

Екіншіден, бұл кезде Дешті қыпшақ елінің астана-
сы болған Сығанақ қаласының екі аралықты қосып 
тұрған өткел болғандығы белгілі. Ендеше Басқамыр, 
Аяққамыр, Найзағара сияқты тұрақты жайлардың 
орны, қазақ халқының құрамына кірген қыпшақ 
руының мекен жайлары деп жобалауға тура келеді. 

Қорыта келгенде, Орталық Қазақстан жерінде 
тұрақты мекен жайлардың үш түрлі құрылыс орнын 
байқауға болады: бекіністер, қыстаулар, қыстақ-
кенттер. Бекіністер уақытша жаудан қорғану үшін жа-
салса, қыстаулар тек қыс айларында ғана тұратын 
жай болған. Ал қыстақ-кенттердің құрылыс жүйесіне 
қарағанда, бір жерде қысы-жазы тұрақты өмір сүрген. 

Бекіністердің беті ашық жақсы мал жайылымы 
жерлерге салынғандығына қарағанда онда тек жаз 
айларында немесе жаудан бас сауғалау кездерде 
өмір кешкен тәрізді. Ал қыстаулар ерте мезгілден-ақ, 
қыстың суық боранынан ықтасын болатын, ыңғайлы 

жерлерге салынғандығын байқау қиын емес. Бүгінгі 
шопандарымыздың да осы күнге жейін, бұрыннан 
келе жатқан ата-бабаларымыздың қыстауларында, я 
болмаса сол қыстаулардың маңында қыстап жүргені 
белгілі. 

Қыстақтар деп тұрақты жай салып, жер кәсібімен 
айналыса бастаған мекен жайларды білсек, ал кент 
қыстаққа қарағанда экономикалық-мәдени жағынан 
дамыған түрін айтамыз. Мұндай тұрақты жайлар 
суы мол өзендердіңбойына яғни жер кәсібімен 
айналысуға мүмкіншілігі бар ыңғайлы жерлер-
ге орналасқан. Мәселен, Аяққамыр, Басқамыр 
қыстақ кенттері Жезді өзенінің бойына орналасса, 
ал Найзағарақыстағы Қаракеңгір өзенінің бойына 
орналасқан. 

Жоғарыда келтірілген тұрақты мекен жайларды 
(бекіністер, қыстаулар, қыстақ-кенттердің) бір-бірінен 
ажырата білудің шартты белгілері олардағы мәдени 
қалдықтардың қалыңдығынан байқалады. Егер 
бекіністерде мәдени қалдықтар (тұтыну заттарының 
қалдықтары) кездеспейтін болса, ал қыстауларда 
өте аз, ал қыстақ кенттерде 50 см-ден 1 мдейін бола-
ды. Мәселен Аяққамыр мен Найзағара қыстағында 
мәдени қабат 50-60 см болса, ал Басқамыр кентінде 
1-2 м. 

Сондықтан да Орталық Қазастан жерінен табы-
лып отырған тұрақты мекенжайлардың орны бұл 
жерде отырықшылықпен айналысқан қалалық өмірді 
көрсетеді. 
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IV ТАРАУ

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
XV–XVIII ҒҒ. МАТЕРИАЛДЫҚ 
МӘДЕНИЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
(ЖЕТІСУ, ОҢТҮСТІК ЖӘНЕ 
ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН) ЖӘНЕ 
ҚЫСТАУЛАРДА ШАРУАШЫЛЫҚ 
ЖҮРГІЗУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ТИІМДІЛІГІ
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 Тұрғын үй және қора-қопсы салу тәсілдері

Қандай да халықтар болмасын өздерінің 
өмір сүрген жеріне қарай бейімделеді. 
Олар жыл маусымына, күнделікті 

тіршілікке байланысты қажетті нәрселерді жасауда 
күннен-күнге дамып отырады. Оған ұзақ уақыттар 
бойындағы өмір жемісінің жақсы жақтары мен ұлттық 
ерекшеліктерінің өзіне тән қасиеттерінің үлгі-өнегесі 
қосылып ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып қалып отыра-
ды. 

Түркі тілдес халықтардың ішінде, қазақ халқының 
баспанасының киіз үй екендігі баршаға мәлім. Киіз 
үйдің суреттемесі XVII–XIX ғғ. орыс ғалымдары 
мен этнографтарымыздың еңбектерінде жеткілікті 
жазылған. Әсіресе қазақ халқының киіз үйі туралы-
академик Ә.Х.Марғұланның жазған мақаласынан 
кейін, ол туралы жазудың қажеті шамалы болар 
(Маргулан, 1964).

Алайда көңіл бөлетін бір жағдай жазба де-
ректерде кездесіп жүрген, арба үстіне тігілген 
киіз үйлер. Қазақстан жерінде болған Рубрук пен 
Ибн Батутилердің ол үйлер туралы суреттемесі, 
XVI–XVII ғғ. қазақтардың арба үстінде тігілген киіз 
үйлері туралы Рузбихан мен Сейфилердің жазған 
суреттемелерініңұқсастығына қарағанда, XIII–XIV 
ғғ. өмір кешкен тайпалардың, XV–XVIII ғғ. қазақ 
халқының тікелей ата-тегі екендігіне ешбір дау жоқ 
сияқты. 

Бірақ та осы арбаға тігілген киіз үйлердің қай 
мезгілде қандай себептермен жойылғандығы жәйлі 
ешбір дерек жоқ. Академик В.В.Бартольдтың пікірі 
бойыншаXVI–XVII ғғ.Орта Азия жеріндегі хандықтар 
арасында үздіксіз болған саяси қақтығыстың салда-
рынан экономиканың нашарлауынан болған дейді. 
Ал XVI–XVII жазба деректердекерісінше. 

Мәселен, Қазақстанда болғанДженкинсон, Гер-
берштейн және орыс елшілерінен хабар алған Ита-
лия әдебиетшісі Иовий қазақтардың арба үстінен 
тігілген үйлерде тұратындығын хабарлайды (Про-
шлое Казахстана..., 1935). Тағы бір еске алатын 
жағдай XV ғ. Ұлытау жеріне дейін басқыншылық 
әркетпен келген өзбек ханы Әбілхайыр өз сарбазда-
рына жауап алған жерінен алған жылқы, түйе және 
арба үстіне тігілген киіз үйлерді үлестіріп берген. 
Бұл хабарларға қарағанда арба үстінен тігілген киіз 
үйлердің жойылған кезі емес қайта дамыған кезін 
көрсетсе, ал одан кейінгі ғасырларда біртіндеп оның 
нашарлай бастағаны жоңғар шапқыншылығының 
әсерінен қазақ қауымының арасында болған 
«ақтабан шұбырынды» кезі болмады ма деген ой ту-
ады. 

Сондықтан да арба үстіне тігілген киіз үйлер және 
күймелердің өмірден шығып қалуы туралы мәселе 
әлі де болса өзінің шешімін қажет ететін басты 
мәселенің бірі. 

Әзірше археологиялық қазбалардан арба ту-
ралы материалдық дәлел боларлықтай ешбір зат-
тар табыла қойған жоқ (өз жерімізден). Себебі бұл 
мерзімнің (XV–XVIIIғғ.) өзі де зерттелуі жағына кенже 
қалып, соңғы кездерде ғана қолға алынып жатқан 
мәселе. Сондықтан да келешектегі археологиялық 
зерттеу жұмыстардың нәтижесі, XV–XVIII ғғ. қазақ 
қауымының өмірі жәйлі, жазба деректермен түйісе 
отырып белгілі бір пікір туғызатындығына күмән жоқ 
деп ойлаймыз. 

Ал біздің зерттеуіміздегі басты мақсат соңғы 
кездегі археологиялық зерттеулерге сүйене оты-
рып, XV–XVI ғғ. қазақ халқы тек арба үстіне тігілген 
үйлерде яки болмаса тек киіз үйлерде өмір сүріп 
қана қоймай, тұрақты мекен жайлар салып жартылай 
отырықшылықпен де айналысқандығын қарастыру. 

Археологиялық зерттеулерге зер салсақXV–XVIII 
ғғ. қазақ халқының тұрақты мекен жайларының басты 
төрт түрлі құрылыс жүйесінің болғандығын көреміз. 

Тұрақты қоныстардың бір түрі қыстаулар. Олар-
ды мерзімді тұрақты жайлар деп атауға да болады. 
Онда салынған үй-жайларда әрқалай болып келеді.

Археологиялық зерттеу жұмыстарға қарағанда 
Қазақстанның таулы жерлеріндегі қыстаулардағы 
тұрған үйлер тастан қаланып іші-сырты лаймен сы-
ланса, ал ірі өзен бойындағы қыстаулардағы тұрғын 
үйлер, жерден қазылған жеркепелер.Олардың 
пішіндері де алуан түрлі. Мәселен, жер үйлер 
төртбұрышты және дөңгелек шошала сияқты жасала-
тын болса, тастан қаланған үйлердің ішінде де шоша-
ла тәрізді дөңгелек жасалғандары барлық облыстар-
да да кездеседі. Бұдан қазақ халқының тұрғын жай 
салуда киіз үйдің пішініне еліктеушіліктің болғандығын 
көреміз. Олай дейтін себебіміз төртбұрышты үйлерді 
салуды біле отырып, ол үйлердің жанында дөңгелек 
тастан қаланған бөлмелердің кездесуіне қарағанда 
мұндай жай салудың өзі сонау қола дәуірінің тұрғын 
жайларынан келе жатқан көне дәуір. Ендеше оның 
түп негізін сол қола дәуіріндегі(Маргулан, 1959, 64-
74 бб.) қыстаулар мен салыстыру әлдеқайда әділ 
сияқты.

Сонда Қазақстан жеріндегі тұрақты мекен 
жайлар салудың өзі бұдан үш мың жыл бұрын 
басталғандығын көрсетеді. Әрине соңғы кездегі 
қазақ халқы, қола дәуіріндегі тайпалардың тікелей 
үрім-бұтағы дей алмаймыз, бірақ материалдық 
мәдениетінің ұқсастығынан олардың арасындағы 

үзілмей келе жатқан дәстүрдің барын жоққа 
шығаруға болмайды. Ол ұқсастықты қола дәуірінің 
ыдыстарының сыртындағы үлгі өрнектермен қазақ 
халқының текемет, сырмақ, кілем, тұс киіз сияқты 
тұтыну заттарындағы үлгі өрнектерінің бірдейлігі де 
анықтай түсетін тәрізді. 

Этнограф ғалымдарымызда қазақтардың 
тұрақты қоныстарының алғашқы бастамасы шоша-
ладан басталғандығын келтіреді.

Қыстаулардың ішінде ірі өзен бойына 
салынғандары жерүйлер(85кесте) болса, ал тау 
шатқалдарында жер үстінен тастан салынған үйлер 
(49кесте) болып келеді. Бұдан қазақ халқының 
тұрақты жай салуда,үш түрлі тәсілді пайдаланғанын 
байқаймыз: 1) жерүй; 2)жартылай жер үй; 3) жер 
үстінен салынған үйлер. Құрылыс заттары: ірі өзен 
бойларындағы салынған жер үйлерге қамыс,ағаш 
пайдаланса, таулы жердегі жартылай және жер 
үстіненсалынған үйлердің қабырғаларынатас 
пайдаланған. Ал қыстақ, кент, қалаларда үйлердің 
құрылыс материалдарына, олардың салынған 
жеріне қарай таста, күйдірмеген кірпіште, шым мен 
ағашта іске жаратылған. Сырдария бойындағы 
Ақтас, Жалғызтамкенттерімен, Сауран төңірегіндегі 
XVII–XIXғғ.жататын қыстақтарда соқпа там әдісі де 
қолданылған. Қаратау ішіне салынған қыстаулармен 
Күлтөбе, Раң қалаларындағы тұрғын жайлар тастан, 
шикі кірпіштенжер үстінен тұрғызылған. 

Сырдария бойындағы XV–XVIғғ. жататын жер-
кепелер бір-екі бөлмелі болып толықжерден 
қазылсаXVII–XIX ғғ.салынғандары көбінесе үш 
бөлмелі, жартылай қазылған жер үйлер болып келеді. 
Толық жерден қазылған үйлершұңқырлығы1,50-3м 
ұзындығы3x4м, көлденеңі2-3м қазылып, ұзыннан екі 
жерден тіреу қойып, оған бел ағашты жатқызады. 
Кейбір жағдайда төбе биіктеу болу үшінүйдің екі жа-
нынан бір қатар тас не шым қалап шығуы мүмкін. 
Шанжаның үстінен тоқылған қамыс, оның үстінен 
шеңгел,жыңғыл я болмаса талдың бұталарын са-
лып, үстінен сабан не қурай жауып оны дымқыл 
топырақпен бастырады да, су өтпес үшін сылау 
жүргізілді. Жартылай жер үйлердің салыну тәсілі 
де осылай. Олардағы ерекшелік, тек онша шұңқыр 
қазылмайды, көп болса 70-80см қазылып, екі 
жағынан бір метрдей қабырға тұрғызылады. Екеуіне 
де кіретін есіктің алды түйетайланады да яғни көлбеу 
сәкілер қазылады. 

Ақтаскентінің оңтүстік-шығыс жағындағы жер 
үйлер көбінесе екі үш бөлмелі болып, есіктері 
ауызғы бөлмеден (дәлізден) түйіседі. Бөлмеде 
шығатын тұрба үйдің бұрышынан жасалып сыртқа 

шығарылатын болған. Зерттеулерге қарағанда 
өзбектердіңжерүйлеріндетүтін шығатын тұрба жа-
салмайтын болған (Задыхина, 361-362 бб.).Жер 
үйлердіңішінде киіз үй тәріздес, шошала сияқты 
жайлар этнографиялық зерттеулерге қарағанда 
Қазақстан облыстарыныңбарлық жерінде кездеседі. 
Ол археологиялық барлау кезінде де анықталды. 
Ондай жер үйлер туыстас өзбек халқында да бар. 
Екінші бір көңіл бөлетін жағдай, шаруаға қажетті 
құрылыстарды салудың тәсілдері. Зерттелген 
қоныстарға зер салсақ, мал үшін үлкен қоралар, ет 
жаятын күркелер,астыққоятын қоймалар салынғанын 
байқауға болады.Ондай қоймалар тұрғын үйлерге 
жалғастырыпсалынған. 

Тұрақты мекен жайлардың екінші, үшінші түрлері 
қыстақ, кенттер және бекініспен салынған қалалар. 
Жерімізде жүргізілген зерттеулерге қарағанда 
қыстақ пен кенттің өзіне тән айырмашылығы бар. Ол 
айырмашылықтар туралы біз жоғарыда айтып өттік. 
Алайда Қазақстан жеріндегі бұл мәселенің өзі жеке 
қарастыруды қажет етеді. Ал біздің мақсатымыз, 
Ақтас, Жалғызтам,Аяққамыр сияқты қыстақтар мен 
кенттердегі (Күлтөбе, Жыланқарауыл, Раң) тұрғын 
үйлердің салыну тәсілдерін қарастыру.

Күлтөбе бекінісіндегі тұрғын үйлер бірнеше 
бөлмеден жасалған. Мәселен, қорған жақтағы 
27,28,29,30 бөлмелер бір үйге қараған, бұның27-ші 
қонақ үй,28-ші ас үй қатар жасалған ошақ бар. Ал 
29-шыауызғы үй, астық сақтайтын екі жерде ұрасы 
бар, еденінежалпақ тастар төселген. Шөп салатын 
ақыры бар. Мал бордақылауға арнап жасалған, со-
нымен қатар ет сүрлеуге де қажет болған.

Жалғызтам қонысының үйлері екі 
жағындағықабырғағатіреп салынған. Орта-
сы ашық болған, оған қажет кезде мал кіргізген. 
Шығырлықонысындағыжер үйлердіңайналасында 
дамалға салынған шағын қоралардың орнын көруге 
болады.

Орталық Қазақстан жеріндегі қыстауларда малға 
арналып жасалған шағын қораларды әрбір үйдің жа-
нынан көреміз. 

Археологиялық зерттеулерге қарағанда XV–
XVIIIғғ.қазақ қауымында жерден қазып жасалған 
үйлермен қатар жер үстінен салынған үйлер де орын 
алған. Ондай ескерткіштергеАқтас, Жалғызтам, 
Күлтөбе, Раң қоныстарының тұрғын үйлері де жа-
тады. Қазба жұмысына қарасақ, қабырғаларды 
тұрғызудатас, шикікірпіш пайдаланса, Жалғызтам, 
Ақтас, Аяққамыр мекендерінде соқпа там әдісін 
қолданған. 

 Жер үстінен салынған үйлердің көпшілігі тік 
төрт бұрышты 4-5х3-4м болып келеді. Бөлмелердің 
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ортасында көпшілік жағдайда, діңгектің түбін орна-
татын тас қобдишалар не болмасатастан қаланған 
негіздеркездеседі. Мұның өзі бөлме төбесінің шоша-
ла тәрізденіпжабылатындығын көрсетеді. Мәселен, 
Күлтөбе қаласының тұрғын жайларыныңбарлығы 
дерліктей тастан қаланып, төбелері киіз үй төбесі 
тәрізденіп жабылған. Бұлай дейтін себебіміз, 
бөлмелердің қабырғалары бір-бірімен бірге жалғасып 
жасалған да оларға ешбір қабырғасынан жарық 
түспей, оның тек төбеден ғана түскенін байқасақ, 
екіншіден, бөлмелердің ішіндегі тандыр ошақтарға 
және олардың жанындағы беті ашық ошақтарға 
жағылатын оттың түтіні шығатын саңылау да керек 
болған, олда тек төбеден шығуы керек. Мұнымен 
бірге үйдің төбелері шошақтау болуы төбеге түсетін 
жауын шашын су қорғанның сыртына қарай ағатын 
етіліп жасалмаса үйлердің төбелеріортасына май-
ысып, су өтетін болар еді. Сондықтан бөлмелер 
шошаланың төбесі сияқты жасалған. 

Күлтөбе тұрғын үйлерініңқазақ қыстауларынатағы 
бір ұқсастығы ошақтың алдында жасалған, жу-
ынды-шайынды төгетін ташнаудың болуы. Он-
дай ошақтың сол жақ бұрышынан қазылған таш-
нау тәріздес шұңқырлар, XIXғ.–XXғ.басындағы 
қазақ қыстауларында көптеп жасалатын. Күлтөбе, 
Раң үйлеріндегі және бір көрініс тандыр ошақтың 
жанындағы, беті ашық ошақтар. Бұл ошақтар 
шошаланың не болмаса киіз үйлердің ортасын-
дапайдаланып жүрген ошақтардан ешқандай 
айырмашылығы жоқ. Беті ашық ошақтар өзбек 
халқының сандалына мүлде ұқсамайды, егер олар-
да жерді (еденді) шұңқырлап алып оған жанған 
отынныңкөмірін салатын болса, Күлтөбе, Раң 
бекіністерінің тұрғын үйлерінің ішіндегі тандыр 
ошақтардыңжанындағы беті ашық ошақтар ешбір 
шұңқырланбай-ақ еден үстінен жасалған.Мұндай 
көріністер қыстаулардағы үйлердіайтпағанның 
өзіндеАқтас, Жалғызтам және Отырар қаласындағы 
тұрғын үйлердің бәрінде кездеседі.Екінші, бір еске 
алатын ерекшелік, Әмударияның төменгі ағысында 
тұратын өзбек халқының тұрақты жайларындатүтін 
есіктің мандайшасыныңүстінен қалдырылған тесіктен 
шығатын болса, Күлтөбе, Раң тұрғын үйлерінің тан-
дыр ошақтарыныңтүтін шығатын (тұрбалары) мойын-
дары тамаша жасалған.Егер үй қабырғалары тастан 
қаланса оның ортасынан түтін жолын бірден жасап 
қалдырып отырған. Мәселен, 1-2-ші бөлмелердің 
тандыр-ошақтарыныңтүтіні екі бөлменің арасындағы 
ортақ тас қабырғаның ортасынанжасалған мойын-
нан шыққан. Бұған қарағанда екі бөлмені жасаудың 
алдында түтін шығару әдісін ойластырған сияқты. 

Ал кейбір түтін жолдары шикі кірпіштен қалаған 
қабырғаны ойып шығарылған.

Бөлмелердің ішінде қатар жасалған тандыр-
ошақтардың түтікшелері керегеде қосылып бір 
жерден шығарылған. Мұндай ошақтарды ХІХғ.
Ақмола(Харузин, 1896, 27 б.),Ақтөбе (Глухов, 1930, 
45 б.), Ертіс бойындағықазақтардың жер үйлерінен 
байқауға болады. Осы жерде ескеретін жағдай 
С.И. Руденко Алтай жеріне барған наймандар мен 
керейлерді батыстан келгендер дейді (Руденко, 1930, 
45 б.), ал академик Ә.Х. Марғұлан Ұлытау бойындағы 
наймандарды да батыстан келген деп жазады (Мар-
гулан, 1930, 329-334 бб.). Бұған сәйкес келетін тағы 
бір дәлел Күлтөбе бекінісінен алынған көзелерде 
керейлер таңбасының, ал Ақсүмбе қаласының 
жанындағы мазардан наймандар таңбасының та-
былуы. Сонымен қатар С.И. Руденко шалдардың 
айтуы бойынша атамыздың аталары астық егумен 
айналысқан еді дей келіп олардың қазіргі кездегі ба-
сына темір тіс кигізілген ағашсоқалар мен жер жыр-
тып егін егетіндікдерін жазады (Руденко, 1930, 24 б.).

Жоғарыдағы сәйкес келіп отырған қазан-ошақтың 
салынуы және таңбалардың тарихи деректермен 
ұштасуы ХV–XVI ғ.ғ Керей, Найман руларының 
Қаратау, Сырдария бойында өмір кешкендіктерін 
анықтай түсетін сияқты.

Қазіргі кезде бұл жерлерде Қоңырат руының 
адамдары өмір сүреді.Созақ ауданына қарасты 
Қаратау совхозының тұрғыны 87 жастағы Айтым-
бетов Дүйсембі (руы Қоңырат ішінде Божбан–
Жәукім) қарияның айтуына қарағанда,Ақсүмбе 
өзенінің сол жағында қоңыраттар, ал оң жағында 
наймандар тұратын еді, мына бұзылып жатқан 
күмбез наймандардың Қарамырза деген әулиесінікі, 
олардың кешегі кеңес өкіметінің орнауы қарсаныңда 
көшіп кеткендігі жәйлі баяндайды. Екіншіден, өзеннің 
оң жағында үлкен қорған болғандығын, тұрғын 
үйлерінің кілең тастан қаланып жасалғандығын, 
оны колхоз құрылған жылдары бұзып орнына астық 
егілгендігін айтады.

Бұл сөзге қарағанда Ақсүмбе жеріндегі бұзылған 
қаланың орны, Күлтөбе, Рар сияқты тастан 
жасалғандығы анық болып отыр.

Келтірілген деректерге қарағанда бұл қалаларда 
ХVI–XVII ғғ. қазақ қауымының өмір сүргендігіне ешбір 
күмән жоқ сияқты. Бұл кез қазақтардың жеке отау 
тіккен кезі болғанымен әлі де болса «өзбек-қазақ» 
немесе «қазақ-өзбек» болып бірге аталып тұрған 
кезі еді. Екіншіден, XV–XVIғғ. олардың материалдық 
мәдиниетінде ешбір айырмашылықта болмаған 
(Султанов, 1971, б.).

Егер археологиялық зерттеулер жүргізілген 
қоныстардағы тұрғын үйлердің ішкі құрылысына 
зер салсақ, біртіндеп өзгерістің пайда болғандығын 
көреміз.Біріншіден, Күлтөбе бекінісіндегі бөлмелердің 
тандыр ошақтарының алдында ташнау болса, 
ал Жалғызтам қонысының бөлмелеріндетандыр 
ошақтың алдында ташнау салынбағандығыжәне 
кейбір ошақтардың ұзыншақ жеке-жекеқұйылған 
кірпіштерден жасалғандығын көреміз (80сур.).

Ал Ақтас кентіндегі бөлмелерде тандыр ошақ 
емес, жай ғана шикі кірпіштен жасағаношақты, ал 
ташнаудың орнына аузын қызыл кірпіштенқалап 
шығарған ұраныкездестіреміз(84сур.).XIXғ. мен 
XXғ.басындағы қыстаулардағы бөлмелерде қазан 
асатын ошақтар шикі кірпіштен салынып ташнау 
орнына ошақтың сол жағында жәй жерден шұңқыр 
қазылған. Археологиялық зерттеулер жүргізілген 
қыстақ, кенттердің төңірегіндегі селоларда қазіргі 
тұрғындар нан пісіретін тандыр ошақтарын аулаға 
салған. Тағамды үйдің ішінде қазан асатын ошаққа 
дайындайды. Ошақ көбінесе үйдің сол жақ, не оң 
жақ бұрышына жасалған. Бөлме темір пешпен жы-
лытылады. Сонда тандыр-ошақ бұрын (XV–XVIIIғғ.) 
үйдің ішінде болса, ал соңғы кездерде XIX–XX ғғ. 
аулаға шығарылған. Біз бұдан, кейбір археолог 
ғалымдарымыздың, қазақ халқының тұрмысында 
тандыр-ошақты пайдалану болмады (Ягодин, 1973, 
10 б.), деген пікірінің дұрыс еместігін көреміз.

 Тұрақты мекен жайлардың төртінші түрі 
қорғандар я болмаса бекіністер.Олардың басты 
атқарған қызметі жаудан қорғану. Салыну тәсілдері 
әрқалай. Олар салынған жеріне қарай топырақтан, 
тастан қалыңдығы 1м-ден 3м-гедейіндуал тұрғызып 
айналасына кеңдігі 5м дейін, тереңдігі 3м дейін ор 
қазып оған су жіберіп қоятын болған. Қорғандардың 
ОрталықҚазақстан жерінде көптігіне қарағанда тек 
жаз айларында пайдаланылған тәрізді.

Қорғандардың ішінде Орда сияқты көлемі 
тым үлкендері (170x100м) болса, Айбас қорғаны 
сияқты тым кішілеуі де (27x25) кездеседі. Бұданкіші 
қорғандар екенін көрсек, ал Орда, Нөгербек, Тас 
қорған (Қаратау да, Күлтөбе бекінісінің жанында) 
сияқты үлкен жасалғандарындакиіз үй тігіліп жаз ай-
ларында ғана отыратындығы байқалды.

Сондықтан да оларда тұтыну заттарының 
қалдықтары, мәдениет қабаттар кездеспейді. 

Зерттеу жүргізілгенжерлердегі қариялармен 
болған әңгімеде, қорғандар туралы, ондай 
бекіністердің көптігін оларды «сонау» қалмақтар 
шапқыншылығы кезімен, солардан қорғану үшін 
салынған екен деп баяндайтынын естисің. Әрине бұл 

айтылған сөздердің бәріне бірдей сену де я болмаса 
мүлде сенбей қою да қиын. Үйткені Қазақстанның қай 
облысынан болмасын, сонау жаугершілік заманда бо-
лыпты деген қариялар сөздерінің дерліктей бір ауыз-
дан шыққандай айтылуына қарағанда, бекіністердің 
салынуы XV–XVIII ғғ. Орта Азия хандықтарының 
арасындағы шапқыншылықтар мен жоңғарлар 
шабуылының мезгілінетура келетін сияқты.Жазба 
деректер де қалмақтардан қорғану үшін қазақ ханы 
Тайыр «Джатан» деген үлкен бекініссалғызғаны 
белгілі (МИКХ, 1969, 18б.). 

Мұндай қорғандарда XVIII-XIXғғ.қазақ 
хандықтарының тұрғандығын орыс елшілерімен 
ғалымдарының суреттемелерінен анық көруге бо-
лады. Мәселен, Гладишев (Русско-казахские отно-
шения XV-XVII вв..., 180 б.), «Қоңырат» деген жерде 
Әбілхайыр ханның адамдары төңірегіне ор қазылып 
оған су жіберіліп, топырақтан дуал тұрғызылған 
бекіністіңішіндегікиіз үйлерде тұратындығын хабар-
ласа, ал одан 70-80жыл кейін Амударьяныңтөменгі 
ағысында қазақтардың арасында болған М.Н.Галкин 
(Галкин, 1868, 180-181 бб.)қазақтар сырты қоршалған 
үлкен бекіністерде тұратындығын, оның ішінде бау-
бақша өсіретіндігін хабарлайды.

Этнографиялық зерттеулерде қазақ халқының 
тұрақтықыстаулар салуы немесе тұрақты мекен 
жайлардаөмір сүруі XIXғ. екінші жартысы, ал оның 
басталған жері орыстармен көршілесҚазақстанның 
Солтүстік батысы болғандығыжайлыжаңсақ 
пікірлер де орын алып жүр (Захарова, 1956, 116 
б.). Археологиялық зерттеулер кезіндетабылған 
Сырдария мен Қаратау баурайындағытұрақты 
жайлардың орындары, бұл пікірдің қазақ өміріне тым 
үйлеспейтіндігін анықтап отыр. 

Өз кезегінде Рузбихан да, Сырдария бойындағы 
қазақтардың қыстауларының 300 фарсақтан аса-
тынын жазған болатын. Рузбиханның айтуына 
қарағанда Сырдария бойындағы қыстаулартекXVIғ. 
пайда болды деп ойлауға бола ма? Әрине жоқ. Ол 
қыстаулар да қазақ халқы Рузбихан жазған уақыттан 
бұрын-ақ қыстап жүрген. Егер Сырдария бойындағы 
ірі қалаларқазақ хандары мен би, сұлтандарының 
мерзімді ордасы болса, ал оның аймағындағы қыстақ-
кенттер қазақ кедейлерінің тұрақты күн көретін мекені 
болған. Оған екінші бір дәлел XVғ. 80 жылдарының 
өзінда Сығанақ қаласындағы Қазы Садыралис-
лам дегенкісі қаланықоршағанБұрындықханға, 
ешбір ұрыссыз беруі. Оның«бұл қала бұрыннан 
Бұрындыққа қараушы еді»(Ибрагимов, 144-145 бб.)
деген сөзінен-ақ XVғ.аяғында Сырдария бойындағы 
және Қаратау бауырайындағы қалаларда 
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Қазақхандығының үстем бола бастағандығын 
көрсетеді. Әрине қазақтың үстем таптары ол 
қалалардабейбіттыныш отырып отырықшылық 
тіршілікпен айналысудың қамқоршысы болды деу-
ден аулақпыз. Олар өздерінің үздіксіз халыққа пай-
дасыз жаугершілігімен жүре берді. Ал қарапайым 
халық олардың артында босып, еріп жүрген жоқ қой.
Ендеше бұдан шығатын қорытынды археологиялық 
зерттеукезінде табылып отырған сансыз жер 
үйлермен, қыстақ кенттердің (Ақтас, Жалғызтам, 
Шығырлы, Арасаптың құмы т.б.) орны сол кездерде 
орныға бастаған қазақтың қарапайым адамдарының 
тұрақтымекен жайлары емес пе? Бұл ойымыз 
дәлірек болу үшінбір тарихи деректерді де келтіру 
артық болмас деп ойлаймыз. Егер жоғарыдағы 
деректер XV ғ. болса, енді XVIIғ. аяғындағы орыс 
елшілерінің деректеріне жүгініп көрелік. Мәселен, 
Түркістан аймағында болған В.Кобяков, М.Трошин,Ф.
Скиблиндер қалада қазақтардың тұратындығын 
олардыңқалаларыТүркістан аймағында да бар 
екендігі жәйлі хабарлаған болатын. Әбілхайыр хан 
орыс елшісі А.И.Тевкелевке берген жауабында да 
Ташкент, Түркістан, Сайрам қалаларының және оның 
аймағындағы қыстақ, кенттердің барлығы, ата-баба-
ларынан бері қарай өзінің қарамағына жататындығын 
хабарласа (Русско-казахско отношения в  XVIІІ–XIX 
вв., 49 б.), ал Бөгенбайбатыр ол қалаларданоның 
аймағындағы қыстақ, кенттерден алым-салық алып 
отырғандығыжайлы хабар береді. Кейбір деректер-
де Барақ сияқты сұлтандар Икан сияқты қалаларда 
тұрақты жай салғызып отырықшылана бастаған (Ве-
льяминов-Зернов, 1853, 23-24бб.). 

Келтіріліп отырған деректер,Оңтүстік Қазақстан 
жерінде Қазақ халқыныңертеден-ақөмір сүріп келе 
жатқандығын дәлелдейді. Ендеше қазақ халқының 
тұрақты мекен жайлар салуын XIXғ.екінші жартысы-
нан емес XVғ., ал оның басталған жерін солтүстіктен 
емес оңтүстіктен іздегеніміз біршама дұрыс болар 
деп ойлайыз. 

Жалпы алып қарағанда қыстақ, кенттер 
менқалаларда және қыстаулардағы тұрғын жай-
ларда үй құрылыстарының салыну тәсілдері мен 
ерекшеліктерінің өзіне тән алуан түрлі болуының 
өзі-ақ қазақ халқының тұрақтыжай салудағасырлар 
бойы тәжірибесінің барлығын көрсетеді. 

Тағам және ыдыс-аяқтар
Ұлттық тағам түрлері де материалдықмәдениеттің 

бір саласы. Өйткені ол халықтардыңтарихи даму жо-
лында біте қайнап бірге дамыған ажырамас бөлімінің 
бірі.

Тағам түрлерінде, материалдық мәдениеттің 
басқа түрлеріне қарағанда, басқа халықтардан 

қосылған өзгерістер өте сирек кездеседі. Сондықтан 
да ұлттық тағам түрінде сол ұлтқа тән дәстүрлер 
ғасырлар бойықалыптасып бірге өмір сүреді. Онда 
халықтардың ғасырлар бойы тарихи даму жолының 
мәдени іздері көрініп жатады.

Ұлттық тағам түрлері, олардың шаруашылығына 
байланыстыжасалады. XV–XVIII ғғ. қазақ халқының 
қоныстарына жүргізілген, қазба жұмыстардың ба-
рысында алынған сүйектерге қарағанда, тари-
хи тұрғындардыңтөрт түлікмалдың барлық түрін 
өсіргендігінкөрсек, оған байланысты тамақ үшін 
малдың еті мен сүті басты шикізат көзі болған.

Сонымен қатар арпа, бидай, тары сияқты дәнді 
дақылдардан да түрлі тамақ жасай білген.Зерттеу-
лерге қарағанда қазақ халқында, әсіресе тары өсіру 
кең түрде орын алған (Семенюк, 1970, 234 б.).Оның 
кең түрде етек алуы тарының артық күтімдікерек 
етпеуімен қатар, жер талғамай-ақ өнімді жақсы 
беретіндігінде. Мәселен, Ақтас, Жалғызтам, Күлтөбе 
қоныстарындағытұрған үйлердің ішінде әдейі тары 
сақтайтын ұраларлың кездесуі толық дәлел бола-
ды. Қариялардың айтуынша тарыныңақсары,ақ 
бикеш деген түрлерінің жақсы өнім беретіндігін сөз 
етеді. Ұлы жүз қазақтарының тары айдайтындығын 
жәнеодан жасалатын тамақтың түрлері туралы 
Ш.Ш.Уәлихановта жазған. Сондықтан да қазақ 
халқының арасында тарыдан түрлі тамақ жасау кең 
түрде орын алған, әсіресе тарыдан жасалатын жент, 
қазақ халқының ең бір сүйкімді тағамы.

Шоқан Уәлихановтың көрсетуіне қарағанда, Ұлы 
жүз қазақтарында астық егу мәселесі XVIғ. Жаныс ру-
ынан шыққан Байғабылдан тараған дейді. Сонымен 
қатар астық оруға қажетті орақ және оны бастырудың 
тәсілдерін келтірген. Ал бау-бақша отырғызуды Таш-
кенттен келген шала қазақтардыңүйреткендігін, 
бұдан ұлы жүз қазақтарының қауын, дарбыз, бәдірен 
сияқты бақша жемістерімен таныс болғандығын ха-
барлайды (Валиханов, Т.ІІІ., 22–26 бб.).

Он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысындағы 
бұл хабардан Ташкент қаласынан едәуір алыс 
жатқанұлы жүзжеріндегі қазақтардың XVIIғ. 
өзінде астық, бау-бақша өсірудің болғандығын 
аңғарсақ, ал Орта Азия жеріне жақын жатқан 
ОңтүстікҚазақстан жеріндегі қазақ қауымының ара-
сында жер кәсібімен шұғылданудың өзі бұдан да-
ерте кездердеболғандығына ешбір дау болмайтын 
сияқты. Сондықтан да ел аузындағы «Оңтүстіктің 
қазағы етін нанмен көбейткен» деген мәтелдің де 
орынсыз айтылмағандығын көруге болады. 

Егін кәсібімен қаншалықты таныс болғанмен, 
қазақ халқының жартылай көшпелі өміріне бай-
ланысты, тағамдарында сүттен, еттен жасала-
тын ауқаттардыңтүрлері басым болған. Оларға 

біз тоқталып жатпаймыз.Себебі, бұл мәселе ту-
ралы Қазан төңкерісіне дейін қазақ жерінде 
болған орысғалымдарының еш қайсысы назар-
дан тыс қалдырмаған. Екіншіден, бүгінгі этнограф 
ғалымдарымызда жеткілікті зерттеуде. Айта кететін 
бір жағдай қазақ халқының «қасиетті» ішімдігінің 
бірі қымыз туралы. «Қасиетті» дейтініміз, көктем ай-
ларында қымыздың алғаш рет жасалғанын ішуден 
бұрын, шығысқа қарап бүркіп бас иіп тағзым етуі 
(ПрошлоеКазахстана..., 107 б.). Ол табиғаттан мейір 
сұрағандық, жауын-шашын көп болса жерде от бо-
лады, от болса, қымыз мол болады деген ұғым. Оны 
қазақ халқының арасындағы, осы күндер де кездесіп 
қалатын мына бір көріністен байқауға болады. 
Көктемде күн алғаш күркірегенде кейбір кемпірлер 
қолдарындағы шөміш пен қасықты бір-біріне ұрғылап 
үй айнала жүгіріп, «көмір аз, сүт көп бол, көмір аз, сүт 
көп бол» деп бірнеше рет қайталайтын. 

Қазақ  халқының жылқы етін жеп, қымызын 
ішетіндігі жәйлі ағылшын елшісі Дженикинсонда ха-
барлайды (Прошлое Казахстана..., 125 б.). Қазба 
жұмысы жүргізілген қыстақ кенттерден жиналған 
сүйектердің ішінде түйенің, жылқы бас сүйектері, 
сиыр жіліншектерініңкөп кездесуіне қарағанда 
тұрғындардың қыс айларында соғым үшін ірі қара 
малдарын жаратқанын көруге болады. Соғым мал-
ды семіз, күйлі кезінде, күз айларында соятын. Бір 
жанұя қыс, көктем айларына жететіндей етіп бір 
екі ірі мал, үш төрт ұсақ мал сойып ет дайындай-
тын.Еттің бұзылмауы үшін, оны сақтауда қазақ 
халқыныңөзіне тәнұлттық тәсілі болған. Ет сүрлейтін 
арнаулы бөлмелер жасалатын, мәселен Күлтөбе 
қаласының тұрғын жайлары екі-үш бөлмелі болып 
келедіде, оның бірі ет жаю үшін пайдаланылған. 
Өйткені олардың ортасында ет ыстау үшін жағылғын 
оттың орны байқалады.

Ал қыстаулардың ет жаю үшін шошала жасала-
ды, не болмаса өз алдына жеке киіз үй тігіледі. Ауыл-
ды жерлерде етті сүрлеу әдеті осы күнгедейін өзінің 
мәнін жойған жоқ.

Осы жерде еске алатын бір жағдай, өзбек ханы 
Шайбани 1508 ж. Түркістан аймағында сарбазда-
рына тағам үшін қазақтардан сүрленген ет жинаған 
(МИКХ, 1969, 107 б.).Бұл хабардан, өзбек және қазақ 
халықтарының арасында, XVIғ.басында ұлттық 
тағамдарының өздеріне тән ерекшеліктерін көрсек, 
ал ол ерекшеліктердіңайтылып отырған мезгілден 
әлдеқайда бұрын басталғандығын (XIII–XIVғғ.) 
байқаймыз. Ет сүрлеудеқазақ әйелдерініңшеберлігі 
соншалықты, қаңтар айыныңбасында сойылған 
соғым етінің беделді мүшелерін (жамбас, бел 
омыртқа, қазы, қарта, жал-жая) қан жайлауға 
дейінсақтап, өздерініңбелгілі көңіл жетерлік силы 

адамдарына қос сорпа жасап беретін. «Қос 
сорпа» деп сүр етпен жаңа сойылған малдың 
етінараластырып асылған еттің сорпасын айтады. 
Мұндай сорпалар өте дәмдіболады (1970 жылы 
Ұйғыр ауданының Сүмбе селосының тұрғындарынан 
жазып алынған, материалдар бойынша).Қазақта он-
дайсорпаларды «сарала сорпа» деп те атайды. 

Бұдан ет сүрлеуде шеберліктікөрсек, екіншіден 
сый-құрмет,жолжобаларды байқаймыз. Еттен жаса-
латын әуес тағам ішінде шұжық пен шыж-мыж дәмді 
ауқаттардың бірі. Шұжықты соғым кезінде жасай-
ды. Оны сойылған ірі малдың ашішегіне, бүйеніне 
еттің, майдың туралғандарынан тұздап алады да 
ұзындығы 40-50см етіп екі жағынтүйреп кептіріледі. 
Шұжық көбінесе көктем, жаз айларында ет тап-
шы кездерде пайдаланады. Өзбек ханы Абдулла, 
Ұлытаужеріне дейін шапқыншылықпен барған 
кезінде, оныңсарбаздары аш қалып, қазақтардан 
алынған шұжықтардықуырып жеп, оның дәмділігіне 
қайран қалысқан (МИКХ, 1969, 277б.). 

Ал шыж-мыж жаңа сойылған ұсақ малдың қанына 
іш май қосып, оған тары араластырып бүйенге са-
лады да аузын түйреп қазанға етпен біргеасылады. 
Ол еттен бір сағаттай бұрын пісетін болғандықтан, 
еттің алдында беріледі. Бұндай тамақ тіске жұмсақ 
әрі дәмді болғандықтан, шал-кемпірлергеқұрмет 
есебінде ұсынылады.

Сүйектердің ішінде аңның және балықтың 
сүйектері де кездеседі. Егер Сырдариябойындағы 
Жалғызтам, Ақтас қоныстарының тұрғын үйлерінен 
балықжәне қоянның сүйегі табылса,Қаратаудың 
солтүстігіндегі Күлтөбе қонысының тұрғындарының 
үйлеріненақбөкен,арқар, қарақұйрық сүйектері 
өте көп кездеседі.Сырдария бойындағы балық, 
қоян сүйектерінің табылуы, мұнда кедейлердің, 
жатақтардың тұрғандығын көрсетеді деп ойлай-
мыз. Себебі ол кезде байлардың жанұясықоян етін 
жеуі мүмкін емес.Ал ақбөкен сүйегінің көп табылуы 
заңды да өйткені қыс айларындаБетпақтыңсуық бо-
ранынан паналап тау шатқалдарына келген аңдарды 
тұрғындар оңай-аққолға түсіретін болған. Жазба де-
ректер бұл аймақта жаз айлардыңөзіндеаң аулап, 
қысқа ет дайындайтындығын, бұл жерде аң еттерінің 
өте көп болатындығынолардың қазан салатындығын 
хабарлайды(Прошлое Казахстана, 1935, 108 б.). 
Ал ол археологиялық зерттеулер дәлелденіп 
отыр. Мәселен, Күлтөбе орталық қорғанының 
3-бөлмесінен табылған асық көмбесінен 80-ге жуық 
ақбөкен асығының шығуы.

Зерттелген қоныстардан етті асып жеуді білдіретін 
үлкенкерсендер табылса, дәнді дақылдардан да 
тамақ жасайтыныдыстар табылған. Екіншіден, қол 
диірмен тастарының табылуы және ұн тартатын су 
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диірмендерорнының кездесуі. Қарақұрын сайының 
ішіндегімұндай диірмендер бес жерден байқалады. 
Ең соңғысы Күлтөбе қаласыныңсолтүстік ба-
тыс жағында рабатта 200 метрдей жерде болған. 
Соңғы кездесовхоз бұзып оныңорны егістік жерге 
айналған. Бұған қарағанда Күлтөбе тұрғындарының 
тамақтарының құрамы, етсүтәрі дәнді дақылдардан 
жасалған. Оған қажетті ыдыс-аяқтарда сайжасалған. 

Қазақ халқының ыдыс-аяқтарынегізінен тері, 
ағаш, балшықтан жасалған. Мұның соңғысы XIV–XVIII 
ғғ.кең түрде пайдаланылған. Тері, ағаштанжасалған 
ыдыстардың ішінде, қымыз құятын торсық пен 
сәнді ағаш қасықтар, тостағандар бүгінгі күнге дейін 
халқымыздыңтұрмысында әлі орын алып жүр. Де-
генмен терімен ағаштан жасалған ыдыстар өскелең 
өмірге байланысты біртіндеп өше бастауының 
нәтижесінде тек, музейден ғана көруге болады. 

Біздің жұмысымыз археологиялық зерттеулерге 
байланысты болғандықтан, қоныстарданалынған 
ыдыстардың басым көпшілігі қыштан жасалған, ал 
ағаш, тері ыдыстардың қалдығы жоқтың қасында. 
Тек Аяққамыр қонысынан бір дана тостағанның 
сынығы ғана табылған. Мұндай ыдыстардың табыл-
мауы заңды да. Олар өз қасиеттерін тез жойғыш 
келеді. Тері, ағаштан жасалған ыдыстар туралы жеке 
зерттеуболмаса да этнографиялық зерттеулерде 
айтылып жүр. Ескеретін бір жағдай ағаш астаулар, 
топатайлар мен ожаулар теріден. Қарыннан жасала-
тын дүңгіршектер (қаймақ салады) пішіні, сонау сақ, 
үйсін тайпаларының көзеден жасалғаныдыстарынан 
ешбір айырмашылығының жоқтығын байқауға бола-
ды. Ендеше бүгінгі қазақ халқының ыдыстарындағы 
көне дәуірдің элементтерінің сақталуы, олардың 
арасындағығасырлар бойы үзілмей келе жатқан 
дәстүрдің бекер еместігін аңғартады. 

Сондықтан да XV–XVIII ғғ. халқымыздың 
тұрмысында көзе ыдыстарының болғандығы 
таңданарлық емес. Әрине бұл кездегі қазақ халқы 
айтарлықтай көзе жасаумен айналысты деу-
ден аулақпыз. Дегенмен,кейбір ағаш ыдыстарға 
ұқсас көзелердің қарапайым жасалуы мен оның 
сыртындағы үшкір затпен сызғылап жасалған 
қазақ руларының таңбаларына қарағанда, қазақ 
кедейлерінің арасынан шыққан шеберлердің 
көзешілікпеншұғылданғанын көрсетеді. Ал үстем тап 
өкілдері, сәнді жасалған қыш ыдыстарды Орта Азия 
жеріненОтырар, Түркістан қалаларынан алдырған. 
Мәселен, табылған ыдыстардың ішінде сапалы 
жасалғандары жазда, ал қарапайымсырланбай 
қолдан жасалғандары басым. Мұның соңғысы 
қазақ шеберлеріне тән деп ойлаймыз. Енді қыш 
ыдыстардың жасалуын қарастырып көрелік.

Қазба жұмысының нәтижесінде Жалғызтам, 
Күлтөбе, Раң, Ақтас мешіті Аяққамыр мекен жай-
ларынан алынған көзелердің 85%-ға жуығы 
әшекейленбеген.

Олардың пішіндері екі құлақты саптыаяқтар, 
табақтар, тостағандар керсендер, үлкен күбі көзелер, 
тағам жасайтын қазандар және әртүрлі жасалған 
шырақтар. 

Саптыаяқтардың(58кесте) ішіндебүтін және 
пішінін қалыпқа келтіруге жарайтын сынықшаларына 
қарағанда, әртүрлі жасалғандарын байқауға болады. 
Олардың диаметрі 13–20см, биіктігі (шұңғылдығы) 
13см, түбі 7–9см. Жасалған балшығының иі 
жақсы жетілген, құрамына аздаған құмқосылған, 
өзініңбабында күйдірілген. Саптыаяқтар 
кернеуінентүбіне дейін3–4мм болса, бүйірі5–6м, 
ал түбіне барып қосылған жері7мм.Кернеулері 
сыртқа қарай қайқыштау келеді. Құлағы кернеу-
ден, бүйірінебарып қосылған. Саптыаяқтардың 
түбі дөңгелек жалпақ болыпорнықты жасалған. Бұл 
ыдыстардың көпшілігі көзе шеберханаларында жа-
салса бірде-екілі қолдан жасалғандары да кездеседі, 
олардың бүтіндері табылмағандықтан, түп жағының 
пішінін келтіру мүмкін емес. 

Кейбір тұтқасы жоқ бүйірлі саптыаяқтардың мой-
ны мен бүйірінің қосылған аралығындатолқын тәрізді 
сызықтар қатар жүргізілген, оныңортасынансұқ 
саусақпен батырылған тырнақшаның іздері қалған. 
Мұндай ыдыстардың кернеуі сыртына қарай әдемі 
етіліпбүгілген, ол 5мм шығыңқы. Ыдыстардың іші-
сырты жылтыр, ақшыл лай қабатыменсыланған. 
Кейбіреулерінің іші бірыңғайкөгілдір сырмен 
сырланған, ал сырты лай қабаты жағылған күйінде 
қалдырылған. Ыдыстардың негізгі қызметі сұйық 
тамақ ішуге арналған. Жалғызтам, Күлтөбе, Раң, 
қоныстарынан алынған саптыаяқтарға ұқсас ыды-
стар, Отырар қаласының үстіңгімәдени қабатына 
жататын XVI–XVII ғғ. ыдыстардан табады(Акишев 
и др., 1972). Алайда Отырардан табылған мұндай 
ыдыстардың ішінде бүтініболмағандықтан кейбір си-
паттары онша ұқсамайды. Бұған қарағанда ыдыстар-
ды жасауда әр жердің өздеріне тән ерекшеліктері 
бар екендігі байқалады. 

Табылған кернеусынықтары ішінде мойны тік 
биіктеу жасалған ыдыстарда кездеседі. Олардың 
көлеміне қарағанда тамақ сақтау үшін пайдаланған 
болу керек, диаметрі 18–20 см. Мұндай ыдыстардың 
ішінде Жалғызтам қаласынан алынған қос құлақты 
құман ерекше жасалған, оның 5см биіктеу келген 
мойнында торсық бейнесін беретін өрнек салынып, 
оныңастыңғы жағы айналдыра білеуленген. Мойыны 
мен бүйірге қосылатын жерде «1616» сияқты сандар 

қоңыр сырмен жазылған (98 кесте) құман қоңыр-
қызыллай қабатпен сыланған.

Қазандар қазба жұмысының барысында еңкөп 
табылғаныдыстардың бірі. Олардың жасалуы 
да,пішіні де алуан түрлі. Қазан жасаған лай өте 
жірік, оның құрамындағы ұнтақталған көзе мен 
өзенбойынан алынған құммен араластырылып, бап-
пен шегіне жете күйдірілген. Қоңыр лай қабатымен 
сыланған. Қазандардыңкөлемдері әрқалай, кішілеу 
қазандардың кернеулерініңкеңдігі 16-25см дейін 
болса, ал үлкен қазандардың кернеуі 35–45см 
дейін(59кесте). Көпшіліккездесетін қазандардың 
кернеуінің кеңдігіорташа есеппен алғанда 18–
30см.Қазандардың барлығында дерліктей отқа 
ұсталғандықтанкөрсететін, сырты жалын, күйе және 
тамақтың күйінділері сақталған. Қазандардың көпшілігі 
бүйірлі және кернеулері ішіне қарай иіле жасалған. 
Мойны тік қазандарда бар.Тұтқалары бүйірлерінде. 
Оларөте ұқыптылықпентөрт саусақ сиятындайетіліп 
шеберлікпен жасалған. Тұтқалардың берік болуы 
үшін оны айналдыра отырып саусақпен батыра 
жабыстырған іздерқалған. Кейбір қыш қазандар 
XX ғ. басында қазақ халқының пайдаланғаншойын 
қазандарынанешбір айырмашылығы жоқ. Оның 
өзі көзе шеберханасында жасалған. Мұндай қазан 
Отырар қаласының XV–XVIмәдени қабатынан та-
былса, ал Орталық ҚазақстандаЕлуқұдыққаласынан 
табылған (Маргулан, 1973, 35б.). Үлкен қазандардың 
ішінде кернеуіне саусақпенбатыра отырыпдөңгелек 
шұңқырша іздер қалдырылса, енді біреулерінде 
толқын тәрізді белгілер салынған. 

Күлтөбе қазандарының сыртқы көрінісі мен 
құлақтарының жасалуы Баба-ата қаласынан алынған 
қазандарға өте ұқсас (Агеева, 198 б.). Сонымен 
қатар Ферғана аймағынан алынған қазандарға да 
ұқсастығыбайқалады (Ахраров, 1969, 146-151 бб.). 
Соңғы көрсетілген ұқсас қазандар X–XI; XI–XII ғғ.  
жатады, ал Күлтөбе қазандарыXVI–XVIII ғғ. жатады.

 Бұлардың арасындағы уақыт алшақтығына 
қарамастан, ұқсастықтарын ескерсек, ас дайындай-
тын қазан сияқтыыдыстар өзінің көне пішіндерін ұзақ 
уақыттар бойы сақтайтындығын көреміз. Оған екінші 
бір дәлел Күлтөбе қазандарының кейбір пішіндерінің 
XX ғ. басындағы шойын қазандарға ұқсастығы.

Аяққамыр қазандарының бір ерекшелігі, 
кернеулері сыртына қарай бүгіліп, оның үстінде 
тырнақпен батыра ойықша және ирек сызықтар 
өрнектер салынған. Бұл суреттемеге қарағанда 
Аяққамыр тұрғындарының мұсылман дініне толық 
сенімдерінің бола қоймағандығын көрсетеді. Ол ту-
ралы жоғарыда жазылған.

Күбі-көзелер  бізге  кернеу  сынықтарымен  
бірге  бірлі жарымды бүтін табылғандарынан 
белгілі (99 кесте). Күлтөбе бекінісінен 33 бөлмеден  
тандырошақтың алдында ташнаудың үстінен 
табылған күбі көзелердің кернеуі тым берік жасалған. 

Белгілі күбі көзелердің биіктіктері 50–70 см 
аузының кеңдігі 20–30 см, кернеулері 5 см білеуленіп 
жалпақша өте қалың жасалған. Күбінің мойны осы 
жалпақша келген кернеуге жалғасады да бірден 
бүйірленіп барып тік түбіне қарай түсіріледі. Кейбір 
шағын жасалған күбі көзелердің мойнынан бүйіріне 
қарай жасалған тұтқалары бар.

Жасалған балшық құрамы да әртүрлі, олардың 
ішінде қазанның лайы сияқты өте жірік жасалғандары 
бар болса, ұсақ құм қосып, жақсы иіне келтіре оты-
рып баппен күйдірілгендері де бар. Кейбір күбі 
көзелердіңсыртына айқыш, ұйқыш сызықшалар 
салынған. Үлкен көзелерге астық сақталған, 
мәселен 41-бөлмедегі тұрған күбі көзенің түбі түсіп 
қалғандығына қарамастан оны еденге лаймен бекітіп 
ішіне тары салған.

Күбі көзелермен қатар оларға ұқсас кішкене 
құман(100 кесте, 2) тәріздес көзелерде кездеседі, 
олардың аузының кеңдігі6–12см биіктіктері15–35см. 
Аяққамыр күбі көзелеріЖалғызтам, Күлтөбе, Раң 
күбі көзелеріне қарағанда кернеулері сыртына 
қарайбүгіліп, оның үстіне тырнақпенбатырған іздер 
салынған. Ол іздердің өрнектік әшекей қызметіне 
қарағанда, кернеудің мықты болуын ойластырған 
деп ойлау дұрыс сияқты. 

Керсендер (101кесте) мекен жайлардан 
табылған ыдыстардың ішінде, қазандардан кейінгі 
көп табылғандардың бірі. Олардың ішінде бүтін 
және жартылай бүтіндері де бар. Ауыздарының 
кеңдігі 32–50см барады, шұңқырлығы 15см. 
Керсендердіңбарлығы дерліктей қызғылт түсті лай 
қабатымен сыланған. Жасалған лайының иі шегіне 
жете иленіп, баппен күйдірілген, қызғылт түс. Кер-
сендер де әртүрлі жасалған. 

Олардың пішіндері трапеция типтес, яғни бүйірі 
түбіне қарай жалғасқанда тарыла түседі. Кернеулері 
сыртына қарай 2–3см қайтарылып бүгілген. Ал 
кейбір керсендердің бүйір қабырғалары түбіне тік 
түсіп жалғасады, үшінші бір керсендердің кернеуі 
сыртына доға тәрізді бүгіледі де, мойын пайда бо-
лып, ол иықшаға қосылады да бүйірленіп барып 
түбіне жалғасады. Мұндай керсендердің мой-
ны мен иықшасының қосылған жерінде екі қатар 
толқын тәрізді сызықшалар жүргізілген. Кейбір 
керсендердіңсыртына қайырылған кернеуінің 
қырында тырнақшаның ізі батырылса, кернеудің 
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үстінен қатар жүргізілген сызықшаның арасына 
толқын тәрізді, кейде үш бұрышты сызықшалар 
жүргізген. Бүйір қабырғаларында да толқын тәрізді 
сызықшалар салынған.

Күлтөбе қаласынан керсендердің көп табылуы-
на қарағанда, тұрғындардың айран, сүт, іркіт, сорпа, 
қымыз, ашымал көжесияқты сұйық тамақтарды көп 
пайдаланғандығын көрсетеме деген ой туғызады. 

Мұндай ыдыстар Отырар қаласының XVI–XVIIғғ.
мәдени қабатынан, Орта Азия жерлерінен көптеп 
кездеседі(Вактурская, 1959, 334–337 бб.). Ал кер-
сендерге жүргізілген ирек сызықтар қазақ халқының 
киімдерінің омырауында, жағасында, тақия жиегінде 
«су» өрнектердің ішінде, сақина білезіктерде, теріден 
жасалған көнектердің мойнында, табақтардың 
кенереулерінде көп кездеседі (Қасиманов, 1962, 32 
б.). Әшекейленген ыдыстардың ішінде қарапайым 
қолдан жасаған тостағандар, шөміштер, шырақтар, 
түбектер, табалар, қақпақтар(102кесте)тастан 
жасалған қақпақтарда көптеп кездеседі. Бұл аталған 
бұйымдардың ішінде аса көңіл бөлетін ыдыстар. 
Себебі бұлардың пішіндерін XIXғ.аяғында–XXғ.ба-
сында өмір сүрген қазақ халқының тұтыну бұйымдары 
мен бірдей екендігі байқалады. Мәселен ағаштан 
жасалған аяққамыр тостағанмен көзеден жасалған 
тостақтың, ағаш шөмішпен(Қазақ халқының сәндік..., 
1970)қыштан жасалған шөміштің, қыштан жасалған 
төрт шүмекті шырақтардың арасында жасалған 
затты бір демесе ешбір айырмашылық жоқ. Сол 
сияқты бүгінге дейін сәбилерге қажетті қолданылып 
жүрген сүйектен жасалған шүмек пен қыштан 
жасалған түбектер де Күлтөбе, Раң тұрғындарының 
өмір тіршіліктерінің XIX–XXғғ.қазақ халқының өмір 
тіршілігіне ұқсас екендігіндәлелдейтін сияқты. 
Табылған шырақтардың пішіндері әртүрлі, олардың 
ішінде жәй ғана қолдан жасалған өте кішкенелері 
кездеседі, тым кішілігінешырақтың қызметінен де 
сиясауыттың қызметін атқарады ма деген ойға 
қалдырады. 

Олар әрбір үйден кездеседі. Дегенменқандай 
қызмет атқарғандығын әзірше кесіп айту қиын. 
Жалғызтам қыстағынан алынған шырақтарақ сыр-
мен сырланған. Жасалуына қарағанда Күлтөбе 
қонысының кейбір шырақтарына ұқсас. 

Әшекейленген ыдыстар. Тұрақты мекен жайлар-
дан алыған ыдыстардың ішінде 15%-ғажуығыжылтыр 
әйнек түсті сырмен әшекейленген. Олардың ішінде 
көпшілігі кесе, табақ, керсен және шынылар. Ал 
Аяққамырқонысында сырлы ыдыстар кездеспейді. 

Сырлы табақтардыңөзін екітүрге бөліп қарауға 
болады. Олардың біріншісі тым жәйпақ шұңғылдығы 
4см болса (103кесте), екінші түрі шұңғыл болып 

келеді (6см)(104кесте)кернеулерінің кеңдігі 28-32см. 
Ал түрлері дөңгелек жалпақ болады. Ыдыстың сыр-
ты алдымен ақшыл лай қабатымен сыланып екі 
не болмаса үштүрліәйнек түстес жылтыр күлгін, 
көк, қоңыр , қара сырмен әшекейленген. Көпшілік 
жағдайда күлгінтүсті көп пайдаланған. Салынған үлгі 
өрнектер алуан түрлі. Негізінен табақшалардың ішкі 
жағын сәндеугекөңіл көбірек бөлінген. Өрнек жүргізу 
үшін қалайда болмасын ыдысты үш бөлікке бөліп 
сызып алу байқалады. Бөлген сызықшалар екі қатар 
әр түспен жүргізіледі де олардың ортасынан қажетті 
кереге көзді сызықшалар не болмаса ирек өрнектер 
салады. Көбінесе ирек өрнегі көп қайталанады. 
Ақтас мешітінің сырлы ыдыстарының(83кесте) 
Күлтөбе, Жалғызтам, Раң ыдыстарына қарағанда 
өзіне тән ерекшелігі, олардың ақ, көкшіл, қоңыр, сары 
түстерменбірыңғай сырланатындығында. Екіншіден, 
ыдыс онша шимайланып сырланбайды.Сырланғаны 
болса ашылған гүл тәріздес, не болмаса көкшіл, 
сары түспен қайталап ыдыс ішінесызықшалар 
жүргізіледі. Кейбір табақтардың кернеуіне жиекше 
сызықшалар жүргізіледі. Табақшалардың ішінде 
сырланбағандары да өте көп кездеседі. Олардың 
кейбіреулерінде ғана қоңыр түспен иректеп не бол-
маса бірін-бірі қиып жатқан сызықшалар жасалған. 
Мұндай табақшалардың ернеуі сыртына қарай 
бүгілген.Бұл ыдыстардың жасалған балшығы са-
палы, себебі жер астында сонша жатқандығына 
қарамастан, ұрып байқағанда әдемідауыс 
шығарады. Мұның өзі ыдыстың балшығының сапалы 
жасалғандығын көрсетеді.

Табақтардың ұқсастүрлерін Отырар (Акишев 
и др., 121 б.), Созақ (Ерзакович, 1966, 81 б.), Орта 
Азия қалаларынан (Вактурская, 1959, 334–337 
бб.) көптеп кездестіреміз. Алайда пішіндері ұқсас 
болғанмен, әшекейленген үлгі-өрнектерінің өздеріне 
тән ерекшеліктері бар.

Кесе тәріздес ыдыстар, табақтарға қарағанда 
шұңғыл (8см) аузының кеңдігі 18–30 см кернеулері 
тік келеді де сыртына сәл қайқыштауболады. 
Кесенің түбі дөңгелек ортасы ойық, диаметрі 10см. 
Жасалған затының құрамы басқа лайдан жасалған 
ыдыстарға қарағанда да сапалы дайындалған. Егер 
басқа ыдыстарды сындырып көргенде олар қызғылт 
түсті екендігін көрсек, бұлар аппақ түсті құм сияқты 
үгітіліп басқа іші сырты түгелдей бір ғана түспен сыр-
ланып алады да, оның үстінен өрнектер салынады. 
Бұлардың өрнектері көбінесе сыртынан ыдыстың 
екінші жартысына шейін ғана жасалады. Ал ішкі 
жағының кернеуі қара қоңыр түспенайландыра 
екі қатар сызықша жүргізілген. Түбінде таңбалар 
кездеседі. Таңбалар кейбір жағдайларда, егер 

ішіне салынбай қалса, ыдыстың сыртқы жағындағы 
түбінен үшкір затпен батырыла сызылады. 
Кеселердің суреттеріне қарасақ әшекейленуінің әр 
түрлі екендігінбайқауғаболады. Көбінесе қызғылт 
күлгін түспен шаппа жиектер немесе ирек сызықтар 
қайталанады. Кеселердің пішіні XIXғғ.қазақ халқының 
ағаштан жасаған тостағандарына(Қазақ халқының 
сәндік..., 1970)өте ұқсас келеді. 

Жалғызтам, Күлтөбе, Раң қоныстарынан алынған 
ыдыстардыңішінде сырлы шынылары бар. 

Олардың көлемі кеселерге қарағанда 
кішілеу, диаметрі 16см, шұңғылдығы 6см. Бізге 
белгілі,шынының толық пішінін беретін бір дана-
сы7–бөлмеден еден үстінен табылған. Кеселердің 
жасаған лайына қарағанда, шыны жәй қарапайым 
лайдан жасалған, құрамында құм байқалмайды. 
Шынының сырты екінші жартысына дейіншаппа жи-
екпен қайталанса, ал іші көк түспенжәне жүргізілген, 
кернеуінде төрт қатар күлгін, көк түспен сызықшалар 
жүргізілген, түбінде сыртындағы шаппа жиек 
қайталанады, ал толқын арасы сызықшалармен тол-
тырылса іші күлгін түспен қайталанады.

Сырлы керсендер.Жоғарыда Жалғызтам, 
Күлтөбе, Раң қоныстарының тұрғын үйлерінен 
сырланбағанкерсендердің өте көп кездескені жәйлі 
келтірілген еді. Сол керсендерге пішіні ұқсас, сыр-
лы керсендерде табылған. Олардың ішінде Күлтөбе 
қаласынан 1-ші бөлменің төрінен табылған бүтін бір 
данасыорталық қорғанда 17-ші бөлмеден табылған 
екінші данасының (104 кесте)жәнеЖалғызтам 
қыстағынан алынған керсендердің суреттемесін 
келтіреміз. Бірінші бөлмеден табылған сырлы кер-
сен дерліктей бүтін, диаметрі 51 см, шұңқырлығы 17 
см, түбі 37 см жалпақ. Жасалған лайы ақ топырақ, 
құрамында құм байқалмайды. Балшықтың иі шегіне 
жете жақсы пісіріліп, баппен бір қалыпта күйдірілген. 
Өрнектеу үшін алдымен ақшыл лай қабатпен 
сыланған, оның үстінен ақ әйнек сырмен сырла-
нып, одан соң көкшіл және қызыл-қоңырсырмен 
әшекейлер жүргізілген, ал сырты түбіне дейін ешбір 
өрнексіз тек ақшыл сырменғана сырланса, ал ішкі 
жағы алты бөліккесызықтармен бөлініп, оның ор-
тасы ирек өрнектермен әшекейленген. Жалғызтам 
қонысынан алынған керсендердің пішіні ұқсас 
болғанмен әшекейленуі ұқсамайды. Егер Күлтөбе 
керсенінің кернеуі үтір тәрізді болып, одан соңирек 
сызықты өрнек жүргізілсе, ал Жалғызтам керсенінің 
кернеуі кереге көзді өрнектелгенде, сыртына 
қошқар мүйізді сызықшалар жүргізілген. Сырдыңтүсі 
екеуінде де бірдей. Ал керсендер көзе шеберхана-
сында жасалған, кернеуі сыртына қарай қайқыштау 
етіліп бүгіліп арасында қуыс қалдырылған. Керсенді 

ақ түспен сырлаған, онша таза емес былғаныштау, 
сондықтан ыдыстың реңі ақ қоңыртүсті көрінеді. 
Ал Күлтөбе қонысының орталық қорғанынан (цита-
дель) алынғанжартылай сынығытабылған сырлы 
керсен түгелдей жасыл түспен сырланған, оның 
үстінен қошқар мүйізді дөңгелек сызықшалар бірін-
бірі басып қайталана берген. Әшекейленуінің өзі де 
ұқыпсыз қалай болса солай жүргізілген. Керсендер 
асқанет салатын, сорпа құятын қызмет атқарған. 

Сырлы керсендерге ұқсас ыдыстар Отырар 
және Сырдария бойындағы қалалардың XVI–XVIIIғғ. 
мәдени қабатынан көптеп кездеседі(Акишев и др.,), 
ал керісіншеХорезм аймағындағы қалалардан 
алынған мұндай ыдыстардың өздеріне тән жергілікті 
жасалу ерекшеліктері бар сияқты (Вактурская, 1959).

Бұл ыдыстардың пішіндерін XIX ғасырдағы қазақ 
халқының ағаштан жасалған шараларынан көруге 
болады (Алматы орталық музейінің көрмесінде 
сақтаулы тұрған ыдыстар).

Күлтөбе қаласындағы бөлмедентандыр ошақтың 
ішінде жатқан бір данасырлы құмған табылған. Ол 
қолдан жасалған, орнықты болу үшін ернеуінен 
түп жағына қарай біртіндеп қалыңдау жасалған, 
аузының кеңдігі 6см, биіктігі 18см,түбі7см құман 
бүйірлі.Құмған үштүрлітүспен сырланған, алдымен 
ақ түскесырланып одан соң оның үстінен көгілдір 
және қызғылт-күлгін түспен түзу сызықшалар мен 
ирек сызықшалар жүргізілген. Оның су ағатын шүмегі 
жоқ, орнына кернеуі су ағатындайыңғайлы жасалған. 
Металдан жасалған мұндай құмандар XIXғ.қазақ 
халқының тұрмысында көп пайдаланылған.

Қоныстардан алынған үлкенді-кішілі ыдыстардың 
жиынтығына қарағанда, олардың жасалу тәсілінің 
әшекейлеу түрлерінің әртүрліболғандығын аңғаруға 
болады. Егер үлкен күбі көзелер жеке бөліктерден 
дайындалып көзе шеберханасында құрастырылса, 
ал шағын ыдыстар бірден көзе жасайтын дөңгелек 
қалыпта ыдыстың пішініне келтірілген болған.

Сонымен қатар кейбір ыдыстардың түбі жеке жа-
салынса, ал кейбіреулері бірден ыдыстың ө з і м е н 
бірге жасалатын болған. Оны ыдыс түбінің сырты-
на сәл шығыңқы келуінен байқауға болады. Мұндай 
ыдыстар онша көп емес. Көбінесе ыдыстардың түбі 
мен орталық бөлігі жеке жасаланып одан соң олар 
қолмен біріне-бірін білдірмей жабыстырылып сыла-
нады. Мұны маман емес адамдар бірден аңғарады. 
Күлтөбе, Раң ыдыстарының ішінде тамақжасайтын 
кейбір қазандар, саптыаяқтар, тостағандар, 
табақшалар, шөміштер, шырақтардыңбарлығы 
қолданжасалған. Олардың жасалған балшығы тым 
жірік, жақсы иленбеген, құрамында ірі құм бар. 
Мұндай тұтыну заттар өзінің пішінін Орта Азия 
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қалаларынан кездестірмейді. Керісінше, XIXғ.қазақ 
халқыныңтұтыну заттарынан табатын сияқты. Бұл 
Күлтөбе, Раң тұрғындарының өзіне тән бір ерекшелігі. 
Екінші біркөңіл аударатын жағдай, ыдыстардың 
әшекейленуі.Қолда бар материалдарға қарағанда, 
ыдыстардың әшекейленуі әртүрлі. Егер жайпақ 
табақтардыңішкі жағы әшекейленсе, шұңғылтабақтар 
менкеселердің сырты, ал үлкен керсендердің іші 
әшекейленген. Ыдыстарға жасалған ою-өрнектер 
негізінен үш түрлі түспен берілген, онша таза емес 
ақ түс, өрнек салудан бұрын көбінесе осытүспен 
ыдыстың іші-сырты дерліктей сырланады да, одан 
кейін барып оның үстінен күлгін, қара-қоңыр не 
көкшіл түстермен өрнекжүргізіледі. 

Ал салынатын өрнектер алуан түрлі болған. 
Қысқасы әрбір ыдыстың сыртында салынған 
өрнектерді жеткізе жазу мүмкін емес.Өрнектерді 
жалпы алып қарағанда, өсімдік тектес өрнектерге 
қарағанда материалдық сызықтар, мүйіз тектес 
өрнектер, әртүрлі ирек сызықты үлгілер өте көп 
кездеседі.Бұлардың ішінде XVI–XVIIIғғ.көбірек 
пайдаланылған «ирек» сызықты өрнектер. Халық 
арасындағы шеберлердің айтуына қарағанда бұл 
өрнек өмір жолды бейнелейтін көрінеді (Қасиманов, 
1969, 32 б.).

«Сондықтан дахалық аузында,
Бір қисық жол дүние бұраңдаған
Басқа дәулет бақ тайса құралмаған», – деген 

өлең шумағы бекер айтылмайтындығын байқауға 
болады.

 Ендеше әшекейленген ыдыстардың ішінде 
ирек сызықты өрнек салынбаған ыдыстар жоқтың 
қасында, керек болса сырланбаған керсендердің 
кернеуіне, бүйірлеріне, саптыаяқтардың бүйірлеріне 
де салынғандығына қарағанда белгілі бір ойдың 
болғандығын көрсетеді. Зерттеушілердің пікірі 
бойынша XVIIIғ.жаңа пайда болған өрнектердің 
бірінұрын шаша бастаған күн сәулесі атты үлгіні 
келтіреді(Ерзакович, 1966, 81 б.). Біздің зерттеу 
жұмысын жүргізген қонысымыздан әзірше мұндай 
өрнектікөрсететін ыдыстардың сынықшасы Ақтас 
мешітінен, Күлтөбе қаласынан ғана табылды. Оның 
өзіүстіңгі мәдени қабатына жатады. Бұған қарағанда, 
Жалғызтам қыстағын XV–XVIIғғ. Күлтөбеқаласында 
XVI–XVIIIғғ. Ақтас мешітінде XVII–XIXғғ.өмір 
сүргендігін жорамалдауғаболады.Раң қаласынан 
табылған екі тал күміс, бір тал қоладан жасалған 
теңгелер, бұл жорамалдарды шындығында растай-
ды, өйткені үстіңгі мәдени қабаттан табылған екі 
тал күміс теңге (Теңгелерді анықтаған нумизматик 
Р.З.Бурнашева) Раңда XVIIғ.екінші жартысында өмір 

сүру мезгілін көрсетеді. Раңнан алынған материал-
дар, Күлтөбе, Жалғызтам материалдарымен ұқсас. 
Алолардың материалдары XVI–XVIIIғғ.теңгелерімен 
анықталған. Созақ(Ерзакович, 1966, 81 б.), Оты-
рар (Акишев и др.) қалаларының материалдары-
мен ұқсас.Бұған қарағанда,ОңтүстікҚазақстандағы 
қыстақтар мен кенттердің экономикалық жағыныңбір-
бірімен байланыстыболғандығын көрсек, екіншіден 
оларда XVI–XVIIIғғ.өмір өзегінің болғандығына ешбір 
дау жоқ. Оны жазса деректерден де көруге болады. 

Ескеретін бір жағдай, Жалғызтам, Күлтөбе, 
Раң қоныстарынан алынған кейбір ыдыстардың 
түбінде, бүйірінде таңбалардың кездесуі. Күлтөбе 
қаласындағы таңбалардан бізге қыпшақтың қос әліп 
«//» керейдің ашамай« », адайдың оқ таңбалары «↑» 
белгілі. Ал Жалғызтам қонысынан қаңлының көсеу. « 
», шымырдың « », ай не болмаса айтұмар(Востров, 
Муканов, 1969, 46–89 бб.) таңбалары белгілі. 
Әсіресе керейлердің ашамай таңбалары, Созақ, 
Отырар, Жамбыл қалаларының соңғы кездегі 
мәдени қабаттарынан кездесіп жүр. Күлтөбе, Раң 
қаласындағы кейбір сырланбаған ыдыстардың 
сыртқы түбінде өткір заттың ұшымен сызып салған ке-
рей таңбалары көп кездеседі. Оның өзі ыдысқа әдейі 
салынған таңбалар екендігіне ешбір дау жоқ. Ал Орта 
Азия қалаларындағы зерттеу жұмыстарға қарағанда 
мұндай таңбалар осы уақытқа дейін кездеспей жүр.
Бұған қарағандаСырдария, Қаратау бойындағы 
қалаларда көзе жасау шеберханаларының 
болғандығын,онда қазақ хандарының я болмаса,би-
сұлтандардың үстемдігі жүрді ме деген ой тудырады. 

Өйткені, XVI ғ. екінші жартысынан бастап ол 
қалаларда қазақ хандарының билігі жүре бастағаны 
белгілі болса(Тынышпаев, 1925, 28 б.), ал одан кейінгі 
ғасырларда, қазақ хандары мен би сұлтандары онда 
үш-төрт ай бойы тұрып, тұрғындардан алым-салық 
алған (Маргулан, 1951, 114б115 бб.).

Сондықтан да ыдыс түбіндегі таңбалар, сол 
қалаларда билігі жүрген қазақ үстем таптарының 
әсерінен болуы мүмкін.Әринебұл мәселе әлі де бол-
са өзінің зерттелуін қажет етеді. Ол үшін Сырдария 
бойындағы, Қаратаудың оңтүстігімен солтүстігіндегі 
қалалардыңсоңғы дәуірлерге жататын мәдени 
қабаттарына жеткілікті қазба жұмыстарының 
жүргізілуі нәтижесіндеғана алынған материалдар, 
толық болмаса да біршама дұрыс жауап берер деп 
ойлаймыз. 

Қару-жарақжәне құрал-саймандар
Қазақжерінде жартылай көшпелі мал 

шаруашылығының XV–XVIII ғғ. басымдықта болуы 

қолөнер кәсібініңдамуына, оның жеке кәсіп болып 
бөлініп бір жерге шоғырлануына мүмкіндік бермеді. 
Өзіндік шаруашылықтыңбасым болуы, әркімнің өз 
мұқтажын өзі қанағаттандыру нәтижесінде, қару-
жарақтың, құрал-саймандардың өсіп дамуына 
жағдай тумады.Ал дамығанқару-жарақтың болма-
уы, қазақ хандарында тұрақты армияныңболмауына 
әкепсоқты. 

Дегенмен әрбірқазаққа өз жанұясын, мал-мүлкін, 
керек болған жағдайда туған-туысын, қала берсе 
туыстас руын қорғауға міндет болып табылды.Ол 
үшін әрбір қазақ жігіті тек, мал бағып, жер жыртумен 
айналысып қоймай, ел басына күн туса өзінің қару-
жарағымен оны қорғауға дайын болды. Сондықтан 
даолардың қарулары, ылғида өз жандарынан таста-
майасынып жүруге ыңғайлы жасалған. 

 Қазақ жігіттерінің әрқайсысында жабдықталған 
жақсы аттарыныңболуы шартты еді. Үйткені ат қиын 
жағдайда да жау қолына түспей құтылып кетуге се-
беп болатын қанаты. Ел аузында «жақсыат ер-жігіттің 
қанаты» деген мәтел содан қалған. Ондай атқа сай 
ер-тұрманның жүген-құйысқанын, сәндеп абзалдап 
жасаудықазақ шеберлерінің өзінің абыройлы да 
ардақты іс деп санаған. Орталық музейде және ҚР 
Ғылым академиясының, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих институтының археология музейіндегі, 
күмістеп жасаған XIXғ.жататын қазақ шеберлерінің 
қолынаншыққан ер-тұрмандары аса бір құнды туын-
дылар екендігін көрсетеді. Этнограф Х.Арғынбаев 
ат-тұрманды өнер туындысы ретінде қарағанында 
халық өміріне байланысты туған өндіріс құралы 
есебінде қарастырудың жөнекендігін көрсетеді 
(Арғынбаев, 1969, 172-202 бб.). Бұл шындығында 
әділ пікір, себебі ол тек сәндік үшін жасалмай өмірге 
қажетті болғандықтан жасалатын еді. Ендешеоның 
бірінші міндеті – құралдық жағы. 

Қару-жарақтың негізі түрлеріне садақ, найза, 
семсер, қылыш, қанжар, сойыл, мылтық, айбалта-
лар жатады. Қазба жұмысы жүргізілген қоныстардан 
біз қарастырып отырған дәуірге байланысты 
жоғарыда аталған қарулар әлі табыла қойған жоқ. 
Бірақ жеріміздегі бұдан бұрынғы дәуірлерге жата-
тын обалар мен қоныстардан табылып жүрген қару-
жарақтардың пішіні, жасалуы, аты-жөні жасалған зат-
тарына дейін XV–XVIII ғғ. өмір сүрген қазақ халқының 
қаруларына ұқсастығын көреміз. Мәселен, Нұра 
өзенінің бойынан қазылған XIV ғ. жататын сарбаздың 
жанындағы қарулар (семсер, найза ұшы) және тері 
заттар олардағы қошқар мүйізді өрнектер (Кадырба-
ев, Бурнашева, 1970). Сол сияқты Ертіс бойындағы 
обалардан табылған қарулар мен әшекей заттардың 

(Арсланова, 1968, 100-101 бб.)  жалпы көрінісінің 
өзі-ақ қазақ халқының өмір тіршілігіне ұқсас. Енде-
ше обаларға жерленген сарбаздар қазақ халқының 
құрамындағы қыпшақ руының әулиетінен шыққан 
адамдар екендігіне ешбір дау жоқ. 

Қазақ жерінде XV–XVIII ғғ. кеңінен пайдаланылған 
басты қарудың бірі садақ болды. Қазақтар садақтың 
қарапайым және күрделітүрін жасай білді. Егер 
қарапайым садақты әркім өзі жасай білсе, күрделі 
түрін белгілі шеберлер жасайтын болған. 

Садақтың қарапайым түрі талдан серпінді болу 
үшін ортасын жуандау етіп, қайыспен исе, ал күрделі 
түріқайың сияқты мықты ағаштарданжасалады. 
Оның сырты терімен қапталса, ал кейбір садақтарды 
қайыңның қабығымен қаптайтын болған. Мұндай 
садақтарды тарамыспен иеді. Қазақ шеберлерінің 
қолынан шыққан садақтың күрделі түрімен жебесі 
Орта Азия қалаларындағы базарларда және Сығанақ 
қаласында қымбат бағамен сатылатын (Ибрагимов, 
1960, 157 б.).

Садақ жауынгердің әрқашанда оң жағында, ал 
қорамсақ сол жағында асылатын. Ол оны дер кезінде 
алып атуға ыңғайлы еді. 

Ш.Ш. Уәлихановтың суреттемесі бойынша, қазақ 
шеберлері жебенің үш түрін жасай білген. Аң аулау 
үшін екі қырлы, ұшы сүйірлеу келген жебені пайда-
ланса, ал соғыс әрекеті үшін сауыт бұзар, қозы жау-
ырын сияқты ұштарды пайдалаған (Валиханов, Т.1., 
1961, 166 б.). Олардың ұштары сүйір болғанмен онша 
ұзын болмаған. Сауыт бұзар ромбы тәріздес бол-
са, қозы жауырынның артқы жағы жауырын сияқты 
жалпақтау болған. Археологиялық зерттеулерге зер 
салсақ садақ жебелерінің ұзақ ғасырлар бойы онша 
өзгеріске ұшырамағандығын көреміз (Акишев, Куша-
ев, 1963, 113-121 бб.).

Жебенің сауыт бұзар деп аталуының өзінен, жау-
ынгерлер киетін сауыт болғандығын байқаймыз. Оған 
батырлар жырындағы сауыттардың суреттемелері 
де дәлел болған сияқты. Мәселен, Төлеген 
Сансызбайға:

«Ат-тұрман сауыт жарағың,
Алып қойдым бәрінде...
Тоғыз қабат көксауыт,
Саған арнап соқтырып,
Будырып кеттім кілемге»,–дейді(Батырлар жыры, 

1963, 617 б.).
Ал Ертөстік ертегісінде Кенжекей, Төстік үшін 

Ақсырмалы сауытты қалап алады (Қазақ ертегілері, 
1957, 8-9 бб).

Бұдан қазақ қауымының арасында қару-жарақ, 
сауыт-сайман жасайтын ұсталардың болғандығы 
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көрінеді. Оған екінші бір дәлел–Рузбихан Қазақ 
хандығының ұрыс кезінде 400 мың сауыт киген сар-
базды бірден шығара алатынын хабарлайды (Ибра-
гимов, 1960, 157 б.). Әрине бұл асыра айту, бірақ 
ұрыс кезінде қазақ сарбаздарының сауыт кигендігіне 
анық айғақ болғандай. Ал Иовий татарлар (қазақтар 
–Ж.С.) өздерінің адамдарын сан жетпейтін садақпен 
қаруландырған сарбаздармен қорғайтындығын жа-
зады (Прошлое Казахстана, 1935, 122 б.).Хабардың 
асыра айтылғанын ескермегеннің өзінде қазақ 
сарбаздарының көбінесе садақпен қаруланғанын 
байқауға болады. 

Оған тағы бір дәлел Сығанақ қаласының 
аймағында Бұрындық хан мен Шайбан ханның ара-
сында болған бір ұрыс кезінде, қазақ ханы жеңіліске 
ұшырап, қашып бара жатқан кезінде, артынан оны 
ұстап алмақ болып қуалап келе жатқан Хорезмбекті 
садақпен атып өлтіреді (Ибрагимов, 1959, 204-208 
бб.). Мұның өзі садақ пен атуды әбден меңгерген 
адам болмаса, қашып бара жатып артындағы адамға 
тигізу дегеннің өзі әркімнің қолынан келе беретін іс 
емес. Ендеше бұл кездегі қазақ сарбаздарының 
садақ тартуда шебер болғандығын көрсететін сияқты. 

Қазаққауымының арасында XV–XVIII ғғ. пышақ, 
қанжар, семсер, қылыш сияқты қарулар да кең түрде 
пайдаланған. Ал мұндай қарулардың жасалуы ту-
ралы Ш.Уәлиханов тамаша суреттемелер келтірген 
(Валиханов, 1961, 464-465 бб.).

Археологиялық зерттеулерге қарасақ пышақ 
тектес қарулардың ішінде ең ертедегі түрі қола 
дәуірінен бері қарай белгілі болып келе жатқан 
қоладан жасалған пышақ пен кездік. Ал одан кейінгі 
дәуірлерде (VII–IV ғғ.) қанжар мен семсер пайда бол-
ды. Мәселен семсер туралы батырлар жырындағы:

«Беліне семсер іледі,
Ақ сауытын киеді.
Қынабының сабы алтын,
Ұстар жері сары алтын», – дегеншумақтың, 

Есік қаласының түбіндегі сақ қорғанынан табылған 
семсердің сабының ұстара жерінің алтындалуы, 
қынабының алтынмен әшекейленуі келтіріліп 
отырған үзіндімізден ешбір айнымайтындығын 
көреміз. Ондай қарулар XIV–XV ғғ. жерленген 
жауынгерлердің молаларынан табылған (Макси-
мова, 1965, 85–91 бб.). Өлген адамдардың қару-
жарағын бірге қою әдетінің қазақ халқын да да 
болған. Мәселен,Әбілхайыр ханның қылышымен 
садақ жебелермен бірге жерленуі (Рычков, 1771, 44 
б.).

Бұл деректер, бірнеше мыңдаған жылдарға 
созылғандығына қарамастан, жерлеу әдет-
ғұрыптардың бірқалыпты сақталғандығын көрсетсе 

екіншіден, пышақ тәріздес қанжар, семсер, қылыш 
сияқты қарулардың біртіндеп дамығандығын 
байқауға болады. Жазба деректерге қарағанда 
қарулардың кейбір түрлерін шетелдерден алған.
Мәселен Алматының Орталық музейінде сақтаулы 
тұрған наркескен, басқа киетін дулыға сияқты 
қаруларды парсы елінен алған (Прошлое Казахста-
на, 1935, 122 б.).

Қазақ жауынгерлерінің арасында көбінше 
пайдаланған қарудың үшінші бір тобы найза, ай-
балта, қол шоқпар, сынық (құрық). Бұларда ертеден 
пайдаланып келе жатқан қарулардың бір түрі. Олар 
туралы батырлар жырынан, ертек әңгімелерден та-
маша теңеулерді оқуға болады. Найзаның екі түрі 
болған, аң аулауға қысқалауын(150 см) пайдаланса, 
ал соғысқа ұзынын (190 см) пайдаланған (Ұйғыр ау-
даны Үлкен дихан селосында Семей қариядан жа-
зып алынған, өзі өрімші). 

Құрық, қамшыменде соғысқа шығатынкездер 
болған. Мәселен, қару есебінде қолданылатын 
қамшылардың бұзау тіс деп атайды, олардың ор-
тасына мыс салып, өрімнің біткен жерін өзекшеден 
артылған мыс сыммен тұмшалайды. Мұндай 
қамшымен ұра білетін адамдар қарсыласып бір 
ұрғанда құлататын көрінеді (Қазақ ертегілері, 1957).

Қазақ ертегілерінде Алдар мен Шайтанның жер 
үйдің ішінде және далада да төбелескенде, Алдар 
қамшымен Шайтанға қарсы өте шебер қолдана 
білген (Валиханов, Т. 1., 465 б.).Осы бір шағын 
үзіндінің өзінен көп нәрсені аңғаруға болатын сияқты. 
Біріншіден, қамшымен құрықты өз тіршілігінде пай-
даланып жүрген адамдар оның қандай жерде өзіне 
құрал есебінде қажетіне жарайтындығын алдын-ала 
аңғара білсе екіншіден, қазақ халқының тұрақты 
жайларының бірі, жер үйлер туралы хабар береді. 

Қазақ қауымының біз зерттеп отырған кезінде 
дәрімен атылатын мылтықта болған. Алайда оның 
қазақ арасында қай мезгілде пайда болғандығын 
дәл айту мүмкін емес. Орыс елшілерінің хабарына 
қарағанда қазақтар XVIII ғ. (Дополнение к актам исто-
рическим, 1867, 389 б.) өзінде оқ-дәрі жасай білген. 
Ұлы ғалымымыз Ш.Ш.Уәлихановта қазақтардың 
мылтық дәрілерін өздері жасай білгендерін жазады 
(Валиханов, Т. 3., 1961, 21-22 бб.). Батырлар жырын-
да да мылтықтар туралы суреттемелер кездеседі 
(Батырлар жыры, 1963, 475 б.). Бұл деректерге 
қарағанда қазақтар арасында мылтық XVIғ. екінші 
жартысында пайда болған. 

Ал 1916 ж. А.Имановтың басқаруымен болған 
ұлт-азаттық көтеріліс кезінде, қазақ шеберлері 
мылтықты өздері жасаған. Мұның өзі қазақ 
халқының арасынан шеберлердің ертеден-ақ он-

дай істермен таныс екендігін, олардың тәжірибесі 
болғандығын көрсетеді. Қазақ жеріндегі тарихи кен 
орындарын зерттей келіп, академик Ә.Х. Марғұлан 
қазақ шеберлерінің темір, күкірт өңдіруді ертеден 
білетіндігін, тіпті шет елдерге темір сатқандықтарын 
да дәлелдеп отыр (Маргулан, 1972, 7 б.). Бұдан тиісті 
құра-сайман, қару-жарақ жасауда қазақ шеберлері 
қажетті металды да өз жерінде өңдіре білгендігін 
көреміз. 

Қазақхалқына қажетті құрал жабдықтарды XV–
XVIII ғғ. қолынан азда болса, іс келетін шеберлер 
жасады. Алайда бұл кездегі шеберлер жұмысты 
өте ауыр жағдайларда істеген. Себебі шеберлерге 
хандық өкімет жағынан ешбір қамқорлық болмаған. 
Сондықтан да шеберлер жаз айларында лапас 
астында, қыс айларында үйлерінің бір бұрышында 
жұмыс істеуге мәжбүр болған. Осындай ауыр 
жағдайда істеген олардың жұмыстары нәтижелі 
бола алмай, өнерлері өркендеуге мүмкіндік тап-
пай, ғасырлар бойы патриархалдық-феодалдық 
қатынастың бұғауында болды. 

Дегенмен шеберлер күнделікті тұрмысқа қажетті 
балта, балға, тістеуік, шаппашот (мұның бірнеше 
түрі болған) пышақ, қашау, тескіш, біз-базған, кетпен, 
күрек, соқаның тісі, мосытемір, темірошақ сияқты 
құрал-жабдықтарды жасап, халықтың мұқтаждығын 
қанағаттандырумен болған. 

Мұндай жабдықтарды нағыз шеберлер (темір 
ұсталары) жасаса, ал мал бағушылық өмірге байла-
нысты, құрық, ыңыршық, үй тірейтін бақан, әртүрлі 
қазықтар сияқты құралдардың әрбір адам өздері жа-
сай білген. Ал әйелдер жағы арқан, көген, желі, бұйда, 
шылбыр, тоқым ішкіліктерді жасаған. Ағаш шебер-
лер сандық, киіз үйдің қаңқасы, кебеже, жүкаяқ, ер, 
ағаш төсек, адалбақан сияқты бұйымдарды жасаған. 

Археологиялық зертеулерге қарағанда 
Қаратаудың шатқалдарындағы тұрақты мекен жай-
ларданжер өңдеуге қажетті соқаның тістері, кетпен 
күректің сынықтары кездеседі. Мұның өзі таулы 
жерде тек мал бағушылықпен айналыспай, астық 
өндірумен де айналысқандығын көрсетеді. 

Киім-кешек және әшекей заттар
Материалдық мәдениеттің басты саласының бірі 

ұлттық киімдер. Онда халықтардың ғасырлар бойы 
қалыптасқан өзіне тән дәстүрлері сақталады. Киімдер 
халықтардың өмір сүрген жеріне, айналысқан 
шаруашылығының басты түріне қарай икемделіп жа-
салады. Сондықтан да халықтардың қалыптасуын 
зерттеуде ұлттық киімдердің беретіні мол. 

Жазба деректер, яғни XV–XVIII ғғ. қазақ жерінде 
болған орыс шенеуініктері мен ғалымдарының 

еңбектері қазақтардың киімдері малдың терісі мен 
жүнінен жасалғандығын көрсетеді. 

Бірақ олардың еңбектері белгілі бір мақсатпен 
зерттелмегендіктен, киімдердің өзіне тән ұлттық 
ерекшеліктерін жеткізе бере алмаған. Екіншіден, 
қазақ тілін білмегендіктен киімдердін атауларын ша-
тастыру олардың жас, жыныс ерекшеліктеріне қарай 
жасалу тәсілдерін жете түсінбеген. Дегенмен XV–
XVIII ғғ. қазақ киімдерін зерттеуде оларды сын көзбен 
қарап дұрыс пайдалана білсе, олар таптырмайтын 
өте құнды деректер. 

Халқымыздың XIX ғ. –XX ғ. басындағы киімдері 
жәйлі біршама жақсы зерттелген (Захарова, Ход-
жаева, 1964).Олар XVIII ғ. екінші жартысындақазақ 
жерінде болған орыс ғалымдарының қазақ киімдері 
туралы жазғандарын, Қазақстанның әр облы-
старынан өздері жинастырған материалдары-
мен салыстыра отырып, қазақ киімдерінде жалпы 
айырмашылықтың жоқтығын көрсетеді. Қазақтың 
ұлттық киімдеріне басқа да этнографтардың 
еңбектерінде айтарлықтай көңіл бөлінген (Ма-
санов, 1959, 104-126 бб.; Востров, 1956, 29-30 
бб.).Бұл еңбектердің құндылығы біріншіден, олар 
Қазақстанның әр облысынан жинаған материалдар 
негізінде жазылғандығы болса, екіншіден, оларда 
ұлттық киімдердің мүлде жойылып бара жатқан не-
месе жойылып кеткен түрлеріне де көп көңіл ауда-
руы еді. 

Этнограф ғалымдарымыздың киім туралы зерт-
теу жұмыстары мен біздің қарастырылғалы отырған 
мерзіміз уақыт жағынан онша алшақ болмауы және 
ұлттық киімдерінде ескі элементтердің сақталуы 
да, біздің мақсатымызға ортақ сияқты. Ендеше XV–
XVIII ғғ. қазақ халқының киім-кешектерін зерттеу-
де жоғарыдағы материалдарды арқау ете отырып, 
археологиялық материалдар мен ауыз әдебиетіндегі 
суреттемелерді пайдаланып қарастырмақпыз. 
Зерттелген қоныстардан айтарлықтай киімдердің 
қалдықтары табылмағанмен оны жасауға қажетті 
ұршықтың бастары (63кесте), сүйектен жасалған 
біздердің сынықтары көп табылады (62кесте). 
Мұның өзі, малдың жүні киім жасауда басты 
роль атқарғандығын көрсетеді. Табылған ұршық 
бастарының көлемінің әр түрлі болуына қарағанда, 
жүннен тоқылатын киімдердің әрқалай болғандығын 
аңғаруға болады. 

Егер ешкінің түбітінен, ботаның түбітінен жіңішке 
жіп иіріп етке киетін көйлек-көншектер жасаса, 
ал жүннен иірілген жіптерден өрмек арқылы сырт 
киімдер жасаған. Мәселен, Күлтөбе қаласының 28-
ші бөлмесінен табылған шекпеннің бір жапырақ 
қалдығы түйе жүннен тоқылған, арқауы қой жүні. 
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Арқауының жуандау иірілгендігі болмаса, түйе 
жүнінен иірілген жібі жіңішке сиязы тоқылған. Бұған 
қарағанда шекпен үшін я болмаса сым (шалбар), 
бешпент үшін дайындалған. Мәселен батырлар 
жырындағы: 

«Далада мен отырмын ермек құрып
...........................................................
Бір ұршықтай жібекті
Иіріп бер деп қинады 
...........................................................
Шүйкесін созып шапшаңдап
Өрмегін тездеп жүгіртті», – деген шумақтардан-ақ 

(Батырлар жыры, 1963, 424-425 бб.)қазақ халқының 
арасында қолдан киім тоқудың басты орын 
алғандығын байқасақ, оны жоғарыдағы атап өткен 
қоныстармен қыстақтардан кездесетін ұршық баста-
ры мен біздерде анықтай түседі. 

Жазба деректерде XVI ғ. өзінде қазақ 
шеберлерінің қолынан шыққан шекпендердің Орта 
Азия базарларында атлас шапандардың құнымен 
бірдей сатылатындығын хабарланады (Ибрагимов, 
1956). Ал қазақтар керісінше өздеріне қажетті кезде-
мелер алған. 

Жартылай көшпелі өмірге байланысты қазақтар 
малдың терісінен әр-түрлі тондар жасаған. Әсіресе 
мал бағуға киетін тондар өте үлкен болған, өйткені 
оның бір өңірі жамылыш болса, екіншісі төсеніш бо-
лып ойластыратын. Ондай тондарға 10-12 қойдың 
терісі жұмсалатын. Тондарды жасағанда оны жауын-
шашынның суынан бүлінбейтін жағында ойласты-
ратын. Мәселен, Сейфи қазақтардың қой терісінен 
жасаған тондары әр-түрлі боялған, қой терісінен 
«жарғақ» тондар «накидки» (Аудармада «накидки» 
деп алынған оны біз қой терісінен жасалған жарғақ 
тон деп беріп отырмыз. Бұл шындығында дұрыстау 
емес, накидки дегенге қарасақ ол тон емес сулықтың 
бір түрі болу керек. Ал ол кезде қазақ халқында 
теріден жасалған ондай сулықтар болған, бірақ ол 
қой терісінен емес жүнінен тазартылған ешкі, қара 
құйрық, ақ бөкен, құлын терілерінен жасаған) жасай-
ды. Олардан жауын-шашын өтпейді және бүлінбейді. 
Оған себеп шеберлердің тері илеп, оны бояуда 
қажетті шөптен жасалған бояуларды жақсы меңгере 
білуінде еді дейді (Султанов, 49 б.).

В.В.Вельяминов-Зернов жүні сыртына 
қаратылған тон туралы келтіреді (Вельяминов-Зер-
нов, 289 б.). Мұндай тондар соғыс кезінде киілген 
болу керек, оның суреттемесіне қарағанда, ол жауға 
қорқыныштыүрей туғызатын сияқты. Бұған қосымша 
сыртқа қаратылған қой жүнін киюшілер, білтеленіп 

ұшы мен қылыштың жүзіне тіпті салақ жебесіне де 
торалған болуын ойластырғандықтан да болар. 

Жоғарыда келтірілген әсем тондарды батыр-
лар жырынан да, ғашықтық жырларынан да оқуға 
болады, мәселен «Алтынды тон, жүзігім белгі бол-
сын» (Батырлар жыры, 1963, 511 б.) деген шумақтан 
тонды алтындап әшекейлеп тігетінін білсек, кейбір 
жерлерде ондай әсем тондарды оқалы тон деп те 
атайды. Мұндай тондар қазақ халқының өмірінде 
ХХ ғ. 30 жылдарына дейін өмір сүріп келді. Ал ал-
тындап тігілген тон немесе қамзол қазақ жерінде сақ 
дәуірінен бері қарай белгілі. Егер Есік селосының 
түбінен табылған алтындап тігілген тері қамзолға 
қарасақ, оны батырлар жырындағы суреттемеден 
ешбір айырмашылығы жоқтығын көреміз. 

Аудармадағы «накидки» деп отырғаны 
қазақтардың жарғақ киімдері. Олар туралы 
П.С.Палласта келтірген (Паллас, 569-570 бб.).Қазақ 
халқында жарғақ киімдер Кеңес өкіметінің алғашқы 
жылдарына дейін өмір сүрген. Бұған қарағанда XV–
XVIII ғғ. халқымыздың өмірінде жарғақ киімдердің 
көп болғандығына ешбір күмән болмаса керек. Бірақ 
та оларды жасағанда өте сәндеп жасайтын болған, 
ол бізге батырлар жырынан белгілі. 

«Баланың жасын бұрын сұрап алып,
Бір жарғақ, бір шалбарды кестеледі»(Батырлар 

жыры, 1963, 692 б.).
Жарғақ шалбарды кестелеудің бұл суреттемесін, 

Талдықорған қаласының облыстық музейіндегі 
кестеленіп тігілген жарғақ шалбардан ешбір айырма-
сы жоқтығын көреміз. Ендеше соңғы кездегі сәндеп 
тігілген жарғақ (Қазақ халқының сәндік.., 1970, 114 
б.), XV–XVIII ғғ. белгілі.

Тондар сияқты жылы киімдердің бір түрі –ішіктер 
болды. Оны қымбат бағалы аң терілері мен жаңа 
туған 2–3 айлық қозы-лақтың терісінен жасайтын, 
4-5 айлық қозы терісінен сеңсең ішіктерде жаса-
лады. Ішіктердің тоннан айырмашылығы сыртын 
бидаймен қымбат бағалы кездемемен тыстайды. 
Қымбат бағалы аң терілерінен әсемдеп тігілетін 
ішіктердің жәмшіктермен жолаушылардың киетіндігі 
жәйліРузбиханнан (Ибрагимов, 157 б.) да, батырлар 
жырынан да оқуға болады. 

Қазақ халқында аса көңіл бөліп тігілетін 
баскиімдер болды. Олар бағалы аң түрлерімен 1–2 
айлық қозы-лақ терісінен әртүрлі пішінде жасала-
ды, жасалған терісіне қарай «сусар бөрік», «кәмшат 
бөрік» деп әрқалай аталады. Жазда киетін бас 
киімдер ақ қойдың жүнінен жасалатын қалпақтар. 
Бас киімдердің ішінде қалыңдықтың той-думанда 
киетін сәукелесі мен хан, би сұлтандардың киетін 
сәукеле қалпақтары сияқты түрлері аса қымбат 

бағалы гауһар тастармен алтындап салтанатпен жа-
салатын болған.

Гейнстің хабарына қарағанда бір сәукеленің 
жасалуының өзіне бір жылдай уақыт кетсе, он-
дай сәукелелер 2000-3000 сом ақшаға бағалайтын 
көрінеді (Гейнс, 1897, 419–420 бб.). Мұндай қымбат 
бағалы сәукелелердің, келбетін Есік селосының 
түбіндегі обаға жерленген сақ дәуірінің адамының 
басындағы сәукеледен де байқауға болады. Ен-
деше сәукеле жасаудың өзі жерімізде бұдан 2000-
2500 жылдар бұрын жасала бастағанын, ал оның 
ХІХғ. аяғына дейін үзілмей сол қалпында мұра бо-
лып келген. Оған екінші бір дәлел Ертіс бойындағы 
қыпшақтар мезгіліне жататын обалардан табылып 
жүрген сәукеле қалпақтардан да байқалады (Арс-
ланова, 1968, 100 б.). Ол қалпақтардың пішіні XVIIIғ. 
салынған П.С.Палластың суретінен (Паллас, 1773, 
569 б.) ешбір айырмашылығы жоқ. Қалпақтардың 
сыртқы көрінісіне қарағанда сәукеле сияқты ұзыншақ 
конус тәрізді келсе, кең болып келеді. Мұның өзі 
Қазақстан жерінде сәукеленің жасалуының әртүрлі 
формалы болғандығын көрсететін сияқты. 

Жерімізден табылған сәукеле мен сәукеле 
қалпақтардың және жазба деректер мен батырлар 
жырындағы суреттемелерге зер салсақ, екі түрлі 
жағдайда көреміз. Егер сақ дәуіріне жататын сәукеле 
тек алтыннан жасалған заттармен әшекейленсе, 
қыпшақ дәуіріне жататын сәукеле қалпақтар күміспен 
әшекейленген, батырлар жырындағы сәукелелердің 
суреттемесінде түрлі түсті гауһар тастармен аздап 
алтын қосыпәшекейлегендерін байқаймыз. 

Ал, XVIII–XIX ғғ. сәукелелердің жасалуына күміс-
алтын теңгелерді қайта балқытып, әшекей заты-
на пайдаланған. Мәселен, қазақ даласына барған 
күміс алтын ақшалар өзінің теңгелікқұнынан айы-
рылып (қазақтардың), әшекей заттарына айналып 
мұқтаждарын өтап жатыр (Карутц, 1911, 13 б.) деген 
хабарларды оқисыз. Әрине бұдан қымбат бағалы 
сәукелелермен, сәнді қалпақтарды әлейім қазақ 
халқы киді деген ой тумау қажет, ол тек үстем таптын 
сәнді бұйымдары болып табылады. Ал, біз ескеріп 
отырған бас киімдердің мәселе қымбаттығында емес 
олардың ұлттық киімдер екендігінде. 

Қазақ киімдерінің ішінде өзінің ізін суытып бара 
жатқан ерте кезден белгілі күпі мен кебенек. XVIғ. 
жазба деректерге қарағанда кебенек шет елдерге 
шығарып сатылатын (Прошлое Казахстана, 1935, 
125 б.). Күпі қойдың, түйенің жабағысынан жасалса, 
ал кебенекті жұқа басылған қойдың жүнінен жасай-
ды (Руденко, 1927, 13 б.). Мұндай киімдер әрі жеңіл, 
әрі жылы болған. Кебенек XVI ғ. жазба деректерге 
қарағанда орыс жеріне шығарылып, айырбас сау-

дасына түскен. Ал оған керісіншематадан тоқылған 
киімдер алынған. 

Қазба жұмысының барысында Ақтас қонысынан, 
етіктің ағаш шегемен қаққан ұлтаны, Жалғызтам 
қонысынан етіктің өқшесіне қағатын нәл темірлер 
(78кесте,12)табылған. Бұдан ХІХ ғ. екінші жарты-
сында қазақтар арасында таңдаулы етікшілердің 
болғандығы туралы хабарлардың (Захарова, Ход-
жаева, 73 б.) жай сөз еместігін көреміз. Олар етікке 
қажетті теріні өздері дайындаумен қатар, Орта Азия 
мен Ресейден қазақтар былғарыны айырбас арқылы 
алып отырған (Левшин, 1832, Ч. 3., 65 б.).

Қойдың жүнінен киіз етіктер, жүн байпақтар ба-
сылатын болған. Аяқ киімдердің бұл түр-түрлерін 
әсіресе кедейлер жағы басым киген. Табаны терімен 
ұлтандалған Алтай жеріндегі обалардан табылған 
киіз байпақтардың қазақтардікіне ұқсастығына 
қарағанда (Руденко, 1953, 111 б.), аяқ киімнің бұл 
түрі де ерте замандардан-ақ белгілі екендігін көруге 
болады. Ауылды жерлерде киіз байпақтың мұндай 
түрлері бүгінгі күнге дейін өмір сүруде. 

Біз киімдерді қарастырғанда қазақ халқының 
шаруашылығының басым түріне байланысты, киімге 
қажетті материалдарды алу көздерінің негізі неде 
екендігін ескере отырып, киімдердің көне түрлеріне 
және оның бүгінгі күнге дейін ел арасында сақталып 
келе жатқан элементтеріне көңіл бөлуге тырыстық. 
Әрине бұл әлі жеткілікті деп айта алмаймыз. 

Екіншіден, XV–XVIII ғғ. қазақ халқының киімдері 
тек малдың жүні мен терісінен ғана жасалған еді 
деп қарастыру бір жақты түсінуді көрсеткен болар 
еді. Егер қазақ жерінің Ұлы Жібек жолымен керуен 
жолының торабында (Агеева, Пацевич, 1958, 203 б.) 
жатқандығын ескерсек олардың киім-кешектерінде 
Орта Азия Қытай, Орыс елдерінің (Волин, 1960, 72–
93 бб.) матадан жасалған түрімен де көрнекті орын 
алған. 

Қазақстан жеріндегі археологиялық зерттеу-
лерге зер салсақ, зергерлік істің ерте замандардан 
бастап-ақ пайда болғандығын көреміз.Мәселен, Есік 
қаласының түбіндегі сақтар дәуіріне жататын обадан 
табылған әшекей бұйымдар, Кеген аймағындағы 
үйсіндер кезіне жататын Ақтас қыстауынан табылған 
алтын сырғалар (Акишев, 1985), Алматыға жаяу 
жердегі Қарғалы сайындағы және үйсін дәуіріне 
жататын обалардан табылған алуан түрлі әшекей 
заттардың ішіндегі, Жетісу жеріне тән қос өркешті 
түйенін бейнесін көрсететін алтын сақиналар (Берн-
штам, 1948) т.б. көптеген алтын, күмістен жасалған 
сәндік бұйымдар жерімізде зергерлік өнерден 
көне тарихының барлығын көрсетеді. Әрине сақ, 
үйсін кезіндегі зергерлерді қазақ халқының тікелей 
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ата бабалары дей алмағанымызбен олардан 
қалған әшекей бұйымдардың соңғы кездегі қазақ 
халқының шеберлерінің қолынан шыққан әшекей 
бұйымдарға ұқсастығын жоққа шығаруға болмайды. 
Ол ұқсастықтар халқымызды батырлар жырындағы 
әшекейленген «ақ сауыт», «оқалы тон» «сәукеле» 
сияқты суреттемелерінен де көрінеді. 

Ал егер, бергі түркілер дәуірімен қыпшақтар (Нур-
муханбетов, 1970; Арсланова, 1968) кезінен қалған 
сәндік бұйымдарға қарасақ, олардыңXV–XVIII ғғ. 
қазақ халқының әшекей бұйымдарының бір-біріне 
соншалықты жақындығын айтпаған күннің өзіне де, 
олардың өмір тіршілігі мен салт-санасының ыңғайлас 
екендігін, ұқсастығынан байқаймыз. Ол ұқсастық 
іздер сонау сақтар заманынан бері қарай дамуда. Ен-
деше XV–XVIII ғғ. қазақ халқының зергерлік өнерінің 
даму негізін сол замандардан іздестірген жөн сияқты. 
Бұдан шығатын қорытынды, түркі, қараханидтар 
дәуірінің зергерлік ісі (VII–XII) сақ, үйсін, (б.з.д. VII–
IX, II–III ғ.ғ.) дәуірінің зергерлік ісін жоққа шығара 
алмаса, XII–XVII ғғ. қыпшақ-қазақ кезіндегі зергерлік 
іс түркі, қараханидтер кезіндегі зергерлік істі жоққа 
шығара алмайды. Олар бір-біріне жалғаса отырып 
біртіндеп өсіп-дамудың үстінде болған. 

Сондықтан да XVI–XVIII ғғ. қазақ жерінде болған 
орыс саяхатшылары мен ғалымдары (Паллас, 571 
б.) қазақтардың арасында тамаша түрлі сәнді заттар 
жасайтын зергерлері бар деп хабарлануының негізсіз 
еместігін көрсетеді. А.К.Гейнс қазақ зергерлері алтын-
күмісті балшықтан жасалған тостақта ертетіндігін жа-
зады (Гейнс, 1898, 143 б.). Мұның өзі қазақ халқында 
балшықтан көзе жасаудың XIX ғ. екінші жартысына 
дейін өмір сүргендігін көрсетеді. 

Сөзіміз дәлелді болу үшін қазба жұмысының 
кезінде, алынған бірлі-жарымды әшекей заттарға 
талдау жасап көрелік. 

Күлтөбе бекінісінен екі данасытабылды. Біріншісі 
мыстан жасалған. Құлаққа салатын жері сынып 
қалған. Мұндай сырғаны қазақтар ай сырға (Захаро-
ва, Ходжаева, 135 б.) деп атайды.Сырғаның сыртқы 
пішіні жаңа туған айдың екі-үш күндік кескініндей 
(79кесте,7)  Мұның өзінде белгілі бір сырдың ба-
рын ұғынуға болады.Мәселен, қазақ қауымында 
жаңа туған айды көргенде, оған қарап «жаңа айда 
жарылқа, ескі айда есірке» деп дұға оқып бас иеді. 
Сондықтан да қазақ арасында оның (айдың) жаңа 
туған кезін өздерінің құлаққа салатын сырғалары 
ретінде бейнеледі ме деген ой туады. Екінші 
сырғаның құлаққа салатын жағы күмістен жасалған, 
құлаққа асатын жерінің астыңғы жағынан дөңгелек 

сол жерінен жалпақтау келген екі мыс сымды жоғары 
қарай қошқар мүйізді етіп иген (79 кесте, 3). 

Табылған моншақтар Қазақстан жерінде 
кездесетін әртүрлі асыл тастардан жасалған. 
Күлтөбе тұрғындарының қабырларының бірін 
қазғанда қызыл түсті ақық (сердолик) тасынан көп 
қырлы етіп жасалған бір ғана моншақ табылды. 
Сірәде ол белгілі бір діни сенімге байланысты киімге 
тігілген болу керек. 

Өйткені ол жерленген адамның желке жағында 
жатқан. Моншақтың көзіне тарамыс жіп өткізіліп бір 
жағы түйінделген, екінші жағы киімге бекітіліп, не 
құлаққа тағылуы мүмкін. Моншақтардың ішінде көк та-
стан (малахит) және көкшіл әйнектен жасалғандары 
да кезедеседі. Қара әйнек түстес үлкен моншақтан 
жармасы табылды. Оның сырты ақ-әйнек түстеспен 
толқын тәрізді сәнделген. Мұндай қара әйнек түстес 
үлкен моншақ Ұлытау аумағындағы Аяққамыр 
қонысынында табылған. Екеуінің жасаған заты да, 
жасалуы да безендірілуінің тәсілі де бірдей. Тек 
Аяққамыр моншағының сырты гүл тәріздес. 

Табылған әшекей бұйымдардың ішінде ортасы 
қуыс жұқа мыстан жасалған бір аспалы моншақ (79ке-
сте,2) аспалы тана деп те аталады. Аспалы моншақ 
деп отырғанымыз, оның жіппен киімге тағып қоятын 
тесігі бар, ал екінші жағы бос тұрады. Қазақтың 
ұлттық киімін зерттеушілер өздерінің мұндай сәндік 
бұйымдарын түйме деп көрсеткен(Захарова, Ход-
жаева, 140 б.). Бұл дұрыс берілген атау емес пе 
деп ойлаймыз,өйткені қазақтар бұл көрсетілген 
бұйымдарды түйме ретінде емес, омырауға тағатын 
сәндік бұйымдар ретінде пайдаланған. Сондықтан 
да оны түйме дегеннен гөрі аспалы деу дұрыстау 
сияқты. 

Толық тазартылмаған күмістен жасалған 
білезіктің жартысы (79кесте,6) табылды. Білезіктің 
жалпақтығы бірдей емес, ортасы 2 см болса, екі 
басы 1,5 см дейін жіңішкереді, қалыңдығы1 мм-дей. 
Сыртқы жағы өрнектелген, өрнек өткір заттың жүзін 
қойып балғамен ұрып отырып салған тәрізді. Өйткені 
білезік өрнектерінің тереңдігі бірдей емес, кей жері 
көмескі де енді бір өрнектер тым терең түскендіктен 
білезіктің сол жерден сынуына да себепкер болған. 
Мәселен, «О» әрпі тәрізденіп салынған өрнек 
білезікті ортасынан үзіліп түсуіне себеп болған. 
Білезіктің жасалуымен үлгі өрнегіне қарасақ XIX–XX 
ғғ. қазақ білезіктеріне ұқсастығы байқалады (Захаро-
ва, Ходжаева, 142 б.).

Осы айтылған әшекей бұйымдардың аздығына 
қарамастан олардың ормалары мен жасалу 
тәсілдеріне зер салсақ XIX–XX ғғ. қазақ халқының 

әшекей бұйымдарынан ешбір айырмашылығы 
жоқтығын көреміз. 

Қолөнер бұйымдары мен кәсіптік 
құрал-саймандары

Сонымен Жетісу аймағындағы халқымыздың 
тіршілік көзі жартылай көшпелі, жартылай 
отырықшы мал шаруашылығы болғандығына 
жоғарыда жазылған жағдайлар толық дәлел бола 
алатындығына көзіміз жетті. Шаруашылықтың бұл 
түрлерінің болғандығына қыстаулардағы тұрақ жай-
лардан табылған қолөнер бұйымдары мен кәсіптік 
құрал-саймандар, қару-жарақтар және толықтырып 
айқындай түседі. Өйткені, көпшілік жағдайда қолөнер 
бұйымдары мен құрал-саймандар халқымыздың 
жүргізіп отырған шаруашылығынан алынған өнімнен 
жасалып отырады. Сондықтан да шаруашылықтың 
түрімен қолөнер және кәсіби бұйымдардың жаса-
луы бір-бірімен тығыз байланысты. Олар бір-бірінсіз 
дами алмайды.

Жеріміздегі жүргізілген археологиялық зерт-
теулерге қарағанда,қолөнер және кәсіптік құрал-
жабдықтардыңсонау қола дәуірінен дамып келе 
жатқандығы белгілі. Ол кездегі бақташылық мал 
өсірумен, шаппашот жер өңдеу кәсібіне байланысты 
табылған қолөнер бұйымдары мен құрал-саймандар 
толық дәлел (Маргулан, 1979, 174 б.).Сол қола 
дәуірінен бері қарай жалғасып келе жатқан қолөнер 
бұйымдары, әсіресе көзелердіңсыртындағы ою-
өрнектердіңүлгілері (Маргулан, 1970, 175 б.) бүгінгі 
халқымыздың алаша, кілем, текемет,басқұр сияқты 
т.б.бұйымдарға салынған ою-өрнектердіңүлгілерімен 
бірдей (Муканов, 1979, 42 б.). Бұл ұқсастықтарда 
белгілі бір байланыстың барлығын байқау қиын емес. 
Халқымыздың шеберлері ондай өрнектерді өздерінің 
ағаштан, тастан, қымбат бағалы материалдардан, 
сүйектен және теріден жасалған бұйымдарына 
дейін салып әшекейлеп, безендіріп отырған. 
Сондай бір өрнектелген бұйымды Шолақжиде 
қыстауынан ертоқымның алдыңғы қасына жұқа 
күмістен әшекейлеп ою-өрнек салған бөлшегін 
таптық. Х.Арғынбаевтың ғылыми еңбектеріне 
қарағанда Жетісу аймағындағы қазақ ерлерінде, 
ердің алдыңғы қасында бір көзден үш көзге дейін көз 
салып әшекейлеген (Арғынбаев, 1978, 42 б.). Біздің 
тауып отырған әшекей бұйымымыздағы көз біреу. 
Ол дәл ортасында. Шамасы бұл балалардың ері 
үшін жасалған болуы мүмкін. Қазақ халқы қай кезде 
болмасын бар мәзір, тапқан-таянғанын балаларына 
жұмсаған ғой. Бұл бұйымда сол жағдайды дәлелдеп 

тұрғандай. Халқымыздыңсәнқой халық екендігін 
мына бір көрініс тіпті де дәлелдейді. Арық-тоған 
қазып егін суаратын кетпендеріне де өрнек салған. 
Осы бір көріністерден шығатын қорытынды не? Ол 
үлгі ою-өрнектердің тамыры сонау ғасырлар тереңі 
қола дәуірінен жалғасып келе жатқандығы.

Алайда, халқымыздың ою-өрнегіне біраз көңіл 
бөліп оған ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген 
шетел ғалымдары қазақ халқыныңұлттық өрнегі 
жоқ деген жаңсақ пікірлер жазған (Дудин, 1927). 
Мұндай пікірлермен ешбір келісуге болмайды. Бұл 
пікірлердің түпкі мақсаты белгілі. Мұндай пікір сақ, 
үйсін тайпаларының тілдері иран тілдес деп жүрген 
пікірмен бірдей. Қазіргі кезде бұл тайпалардың да 
тілдері түркі тілдес екендігі дәлелденіп отыр.

Cондықтанда халқымыздың ою-өрнегіне де 
жаңcақ пікір айтушылармен мүлде келіcуге болмаc. 
Бұл пікірді айтушылардың қателігі жеріміздегі 
археологиялық жұмыстардың деректерімен таныс 
болмаған кезіндегі туған пікір деп ойлаған дұрыс 
болар. Өйткені бұл ғалымдардың еңбектерінің 
жарияланған мерзімдеріне қарағанда, ол кезде 
жеріміздегі қола дәуірінің ескерткіштері зерттеліп 
әлі жария бола қоймаған кезі еді. ХХ ғ. 60 ж. ба-
стап, жерімізде жүргізілген археологиялық зерттеу 
жүмыстарының ғылыми қорытындылары жарық көре 
бастады. Міне осы кезден бастап халқымыздың негізі 
болған, тарихының тамыры іспетті ру-тайпалардың 
қолөнер және кәсіби құрал-саймандарыныңүлгілері 
жарық көріп, осы кезге дейін белгісіз болып кел-
ген, сол кездегі шеберлердің қолынан шыққан 
қайталанбас туындыларын көріп ғылыми қауым тән-
тән риза болды.

Әсіресе, Жетісу жеріндегі сақ, үйсін тайпаларының 
хас шеберлерінің қолдарынан шыққан қайталанбас 
дүниелері олардың жалғасы болып отырған қазақ 
халқының атын бүкіл дүниеге паш еткені белгілі. 
Соның бір айғағы К.Ақышевтың тапқан «алтын 
киімді» адамының басындағы сәукеле (Акишев, 
1978, 47 б.), Жетісу жерінде жасалған туынды. Парсы 
жазба деректеріне қарағанда ол шошақ қалпақ киген 
сақтар деген дерекке сәйкес келеді. Бұл алтын киімді 
адамның басындағы сәукеле, қазақ қыздарының 
басындағы сәукеледен қандай айырмашылығы бар 
деген ой туады. Х.Арғынбаевтың ғылыми жариялаған 
еңбектеріне қарағанда қазақ қыздарына жасалған 
сәукелелердің биіктіктері екі қарыстан биіктеу, сыр-
ты қымбат бағалы тастармен әшекейленетінін, 
байлар қыздарына жасатқан сәукелелердің құны 
2000 сомға (патша өкіметінің кезіндегі баға) дейін 
бағаланатынын жазады(Арғынбаев, 1973, 208 б.). 
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А.К.Гейнcтің хабарына қарағанда, қазақ шеберлеріне 
ондай қымбат бағалысәукелелерді жасап бітіру үшін 
бір үйір жылқы керек болған (Гейнс, 1897, 419–420 
бб.). Екі дәуірдіңсәукелесінің жасалған мерзімдерінің 
аралығында мыңдаған жылдар жатқанымен сәукеле 
жасаудағы жүйенің бірдей екендігін байқау қиын 
емес. Олай болса олардың арасында жалғасып келе 
жатқан этникалық байланыстың барлығын таныған 
дұрыс.

Соңғы кезде халқымыздың қолөнері біраз 
зерттеліп, баспадан шығып жарық көріп оқырман 
қауымның қолына тие де бастады. Бұл үлкен 
жолдың басында Ә.Х.Марғұланның қазақ халқының 
қолөнері атты көп томдық альбом кітабы шықса, 
Х.Арғынбаевтың қазақ халқының қолөнері атты 
(1987) ғылыми еңбегі жарық көрсе, халқымыздың 
киіз үйге байланысты, киіз, кілем сияқты 
бұйымдарының жасалуының қыры мен сырын 
ашып берген М.Мұқановтың еңбектері (1979, 1981) 
жарық көріп, халқының қолөнерінің тарихын сүйетін 
қауымды дән риза етіп бір жақсылыққа ие етті. Со-
нымен қатар жеріміздегі археологиялық зерттеу 
жұмыстарының кезінде әр дәуірдің ескерткіштерінен 
табылған, көненің көзі болып табылатын алтын-
нан, қымбат бағалы тастардан жасалған әшекей 
бұйымдарды көзінің қарашығындай сақтап жи-
нап-тернеп жүрген көрнекті ғалым К.Ақышев өзінің 
жас ғалым баласы археолог А.Ақышев екеуінің 
«Қазақстанның көне дәуірдегі алтыны» атты альбом 
кітабы жарық көрді (Акишев, 1983). Бұл кітаптағы 
сәндік бұйымдардың көбі осы Жетісу аймағынан 
табылған қайталанбас туындылар. Бұл еңбектің 
мәселе заттарының алтындығында емес, оны 
жасаған адамдардыөнерлерініңөшпес, өлмес болып 
бізге жетуінде. Ол туындылар ғасырлар шежіресі, 
халқымыздың алтын қазынасы. Бүгінгі егеменді ел 
болғандағы келешек ұрпақтың таусылмасөнерінің 
қайнар бұлағы. Олардан тек үлгі-өнеге алу керек. 
Сонда біздіңұлттық өнеріміз дамиды.

Қолөнер бұйымдары, ол халықтыңөз ішінен 
шыққан тума қабілеті бар адамдардың іс-
әрекеттерінің тікелей көрінісі. Көп жағдайда, 
өнершілер сол қабілетінің арқасында сол өнермен 
айналысады. Сондықтан да халқымыздыңөнерінің 
жолы да жүгі де ауыр болды. Оның жолының ауыр 
болуы, арнайы мектебінің болмауы, оның жүгінің 
ауыр болуы өндірістік орны болмады. Сол себептен-
де қазақ шеберлері өнердің қиын жолын кешіп, ауыр 
жүгін көтеріп ғасырлар зардабын шегіп бүгінгі еркін 
егеменді күнге де жетіп отыр.

Әрбір жанұяныңөз қажеттерін өздері өндіруі 
де қолөнердіңөркендеуіне кедергі жасап келді. 

Соныңәсерінен басы артық бұйым өндірілмеді. Ал 
аса керемет салтанат туындыларды халықтың бәрі 
бірдей пайдалана алмады. Ондай керемет туынды-
ларды жасау үшін қымбат металл, қымбат бағалы 
тастар қажет, ал оны өндірудіңөзі өндіріcтік дәрежеге 
жетпеді. Сондықтан да шебердіңөзі қымбат матери-
алды тауып оны жасағанныңөзінде қарапайым жұрт 
оны сатып пайдалануда мүмкіндігі болмады. Ал бай-
лар болса ондай қымбат бағалы бұйымдарды бірде 
сатып алса, бірде күш көрсетіп тартып та, барымта 
жолымен де алып отырды. Сөйтіп, шебердің көз 
майын таусып айлап-жылдап жасаған бұйымдары 
өзінің құнын ақтай алмады. Сондықтан да ше-
берге шаруашылықтың басқада қосалқы түрімен 
айналысуға тура келген. Ал мұндай жағдайда 
қазақтың қолөнері қалай дамысын. Мұндай ауыр 
жағдайға қарамастан халық өнерлі адамдарын силап, 
құрметтеп отырды. Сол себептен де өнершілердің іс- 
әрекеттері елге үлгі-өнеге болып отырды. Халқымыз 
өнер шеберлерін өздерінің мақал-мәтелдеріне қосып 
ондай адамдарды үлгі-өнеге тұтып, жастарды олар-
дан үлгі алуға шақырып отырды. 

Мәселен: 
«Өнерлінің өрісі ұзақ.
Өнер ердің қанаты, немесе, 
Өнерлінің қолы алтын
Өлеңшінің сөзі алтын», –
деген мақал-мәтелдерден (Асыл сөз, 1987, 64 

б.) хас шеберлердің қолдарынан шыққан туынды-
лар олардың атын шығаратынын, өрістерінің кең 
болатындығын, өнердің ер адамдардың ой-қиялына 
қанат бітіретіндігін, өнершілердің қолдарынан «ал-
тын» тамып тұратындай етіп мадақтайды. Бұл 
мақал-мәтелдерде және бір байқалатыны, шеберлер 
өз еңбектерінің материалдық игілігін көре алмаса да 
халық оларды рухани жағынан риза етіп отырғандай. 
Сөйтіп халық өз шеберлерін рухани жағынан оларды 
азықтандырып қолдап, демеп отырған. Сондықтан да 
өнершілер туралы айтылған мұндай мақал-мәтелдер 
ел ішінде ерте кездерден бері қарай айтылып келе 
жатқан халқымыздың ауыз әдебиетінің ерекше бір 
көрінісі. Мақал-мәтелдерде өнердің өнершіні көпке 
мәлім ететіндігін, атын шығаратындығын былай 
мәтелдейді: 

«Өнер көпке де жеткізеді,
Көкке де жеткізеді»,
немесе, өнердің таусылмас азық екендігін, 

жұтамас байлық екендігін былай сипаттайды: 
«Өнер таусылмас азық,
Жұтамас байлық» (Асыл сөз, 1987, 65 б.).
Бұл мақалдан қандай байлық болса да таусыла-

тынын, қандай мал байлығы болса да бір-ақ жұтта 

жұтап калатындығын көрсетсе, ал өнер байлығының 
ешқашан таусылмайтынын, ешқандай жұтта 
жұтамайтынын көрсетіп сол өнерді игеру қажеттігіне 
жастарды шақырып тұрғандай.

Халқымыздың қолөнері көп салалы. Олар ерлер 
және әйелдер арасында бөлінген. Әсіресе, XVII ғ. 
қазақ әйелдерінің үй жұмысындағы тағдырларының 
өте ауыр болғандығына қарамастан, оларға үй-
ішіндегі көптеген бұйымдарды сәндеуге көңіл 
бөлуге тура келген. Ондай деректерді қазақ арасын-
да болған швед ботанигі Фальктің жазбаларынан 
көругеболады (ПКИМ, 1935, 161 б.). Ал олардың 
араcында оның өзі және бірнеше cалаға бөлініп жата-
ды. Ерлер араcындағы қолөнердің өзі де жаcалатын 
бұйымдардың қадір-қасиетіне қарай және бірнеше 
түрлерге бөлінеді. Мәселен, ағаш шеберлері, 
теміршілер, көзешілер, терішілер, өрімшілер бо-
лып бөлінсе, олардың өзі және бөлініп жатты. Ағаш 
шеберлерінің өзі балташылар, киіз үйдің қаңқасын 
жасаушылар, ер қосу, үй жабдықтарын (кебеже, 
төсек, сықырлауық т.б.) жасаушылар болып бөлінсе, 
ал терішілердің өзі, бір шеберлер теріні илеп жат-
са, екінші біреулері одан ат-әбзелдерін жасайтын 
өрімшілер болды. Сол сияқты темір ұсталарының 
да істейтін жұмыстарының түрлері жеткілікті болды. 
Алайда, осындай өнер түрлерінің қажеттілігі сонша 
жоғары болғанымен жеке кәсіптік дәрежеде дами 
алмады. Сондықтан да қазақ шеберлеріне бірнеше 
мамандықтың түрлерін қатар жүргізуге тура келген. 
Мәселен, ер қосушыға тері илеудің де, өрмешіліктің 
де, зергерліктің де жұмыстарын қатар жүргізуге 
мәжбүр болған.

Фазлаллах ибн Рузбиханның XVI ғ. жазбасын-
да, қазақ шеберлерінің арба үстіне тұрғызған қазақ 
үйлерінің сипаттамасын ерекше суреттейді. Осының 
өзі қазақ ағаш шеберлерінің қолдарынан шыққан 
мүліктерден бір шабуылдың кезінде өзбек ханы 
Сырдария бойындағы қыстап отырған қазақтардың 
өзінен он мыңнан аса арба үстіне жасалған үйлерді 
қолға түсірген(Фазлаллах ибн Рузбихан, 1976, 128–
129 бб.). Мүмкін бұл хабар артықтау шығар. Деген-
мен, ол саннан кем болған күннің өзінде,Шайбани 
ханның хатшысы Рузбиханның ағаш шеберлерінің 
еңбегін көрсетуі оның қандай дәрежеде болғандығын 
дәлелдеп тұр. Ал сол үйлердің іші-сыртының 
әшекейлерін жазғанда Рузбихан оған да тән-тән 
болғаны соншалықты сөз тауып жаза алмай басы 
айналып қиналғандығын жазады. Ал сол үйлердің 
іші-сыртын әшекейлеуде қазақ әйелдерінің қолөнер 
бұйымдарын жасаудағы еңбектерінің ерекше 
болғандығын байқау онша қиынға соқпаса керек.

Міне cондай киіз үйдің қаңқаcын жаcаудағы ағаш 
өңдеу құралдарының ішінде «шоттың» маңызы зор 
болған. Шотпен қазақтар ер-тоқым, уық, кереге, т.б. 
заттарды жасаған. Ондай құралдар қыстаулардағы 
тұрақ жайлардан табылып отырады. Біздің тапқан 
шотымыздың түріне қарағанда шоттыңұзақ жыл-
дар пайдаланылып әбден желінгендігі (тозғандығы) 
байқалады. Мұндай шоттар жерімізде жүргізілген 
археологиялық зерттеулерде ерте орта ғасырдан 
бастап соңғы орта ғасырдағы тұрақ жайлардың 
барлығынан дерліктей кездесіп отырады. Бұдан 
байқайтынымыз қазақ халқы үшін «шот» сияқты 
құралдың қызметінің зор болғандығын көреміз.

Ал біздің жоғарыда Рузбихан мақтаған қазақ 
үйлерінің түр сипатын халқымыздың жұмбақтарынан 
да көруге болады. 

Мәселен: 
«Алтынменен аптадым,
Күміспенен күптедім. 
Бірін өрге шығарып,
Бірін жерге түптедім»(жауабы: уық пен кереге)

дегенде(Асыл сөз, 1987, 55 б.) халық үйдің керегеcі 
мен уығына қанша еңбек жұмсағандарын бағалап 
оған көңіл бөліп отыр. Сондай алтынменен апталған, 
күміспенен күптелген үйлердің іші-сыртына ұсталған 
алаша, кілем, басқұрлардың жасалуына негізгі се-
беп болатын құралдардың бірі «ұршық». Халқымыз 
бұл құралды өздерінің жұмбақтарында былай 
жұмбақтаған:

«Жансызда бір жансыз бар жалғыз аяқ,
Беліне қыстырғаны шидем таяқ,
Келбетіне қарасаң ештеңе емес,
Беліне буыныпты аямай-ақ»(Асыл сөз, 1987, 58 

б.).
Қандай керемет сипаттама десеңізші. Осы 

сипаттаманың өзінен халық өнерінің ғасырлар 
тереңінен келе жатқандығын байқауга болады. Ал 
мұндайұршықтың басы сүйектен жасалып, үстіңгі 
жағы өрнектелген. Тастан, көзеден т.б. қатты ма-
териалдардан жасала береді. Ұршықтың басы 
түркі дәуіріндегі зираттардан, орта және соңғы 
орта ғасырдағы қалалық жұрттардан кездесіп оты-
рады. Бұдан шығатын қорытынды тоқымашылық 
кәсіби өнердің бір түрі ретінде өзін-өзі қамтамасыз 
еткен өзіндік шаруашылықтың басты бір құралы 
ұршық болған. Ал осы тоқымашылықты жүнмен 
қамтамасыз ететін қой қырқуға қажетті құралдың бір 
түрі «қайшыны да» халық өзінің жұмбағына қосуды 
ұмытпаған: 

«Жарқылдаған қос қылыш,
Қолға тисе жоқ тыныш» (жауабы: қайшы)
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Табылған қайшылардың да бірнеше түрлерінің 
болғандығы байқалады. 

Сондай заңды сұрау тууы мүмкін, неге осын-
дай құрал-саймандар қыстаулардағы тұрақ жай-
лардан табылады да, ал күздеу, көктеу, жайлау 
сияқты қоныстардан табылмайды? Соңғы аталған 
қоныстардан табылмайтын себебі онда біріншіден, 
отыру мерзімі бір-екі айдан аспайды. Ол, жерлерде 
мәдени қабат  қалыптасып үлгермейді. Дегенмен 
кейбір тұрақты күздеулерде мәдени қабаттар бар, 
бірақ олар өте жұқа, ондай жерлерде қазан-ошақтың 
орындары, күлдің үйінділері кездеседі, оларда құрал-
жабдықтар өте сирек кездеседі. Ал қыстаулардағы 
тұрақ жайларда алты айға дейін отырыстың болуы 
және бір орында тұрақты қыстау, тұрғындардың 
көптеген жұмыстарын жүргізуге тура келеді. Сол 
жұмыстың барысында іске жарамай қалған құралдар 
өзінен-өзі күл-көмір, жаман-жұман қоқыс төгілген 
жерге түсіп мәдени қабат пайда болады. Қыстауда 
мәдени қабаттың пайда болуындағы және бір се-
беп бір орында отырғандықтанда қажетсіз заттар 
көп жағдайда бір жерге төгіледі. Ал жайлау неме-
се күздеуде қоныс өзгеріп тұрады, қоқыстың төгілуі 
де әр жерге төгіледі. Сондықтан да мәдени қабат 
қалыптаспайды. Сол себептенде қыстаудың тұрақ 
жайларынан құрал-саймандардың кездесіп отыруы 
заңды.

Әсіресе, қыс айларында қазақ әйелдерінің 
бітіретін басты жұмыстарының бірі ши тоқу. Тоқыған 
шидің қазақ халқының өмірінде атқаратын қызметі 
ерекше. Халқымыздың ши тоқуы және оның 
қызметі жайлы М.Мұқанов өзінің еңбегінде жақсы 
жазған(Муканов, 1995, 106 б.). Біздің бұл жерде 
қосарымыз, осы ши тоқудың Жетісу аймағындағы 
қазақтардың өмірінде кең түрде етек алғандығын 
жазғымыз келеді. Оны бұл аймақтағы қазақтардың 
ауыз әдебиетінен білдік. Үй тіршілігіне қажетті осы 
өнердің Жетісу қазақтарының жұмбақтарында 
орын алуының өзі, оны ғасырлар тереңінен келе 
жатқандығын байқататын сияқты.

Мәселен: 
«Арғы ауылдың жылқысы,
Бергі ауылдың жылқысы, 
Қағысар да тебісер (жауабы: ши тоқу)».
Жұмбақтың қай кезде айтылғаны белгісіз. 

Бірақ та халық өзінің тіршілік көзінің бір түрі ши 
тоқуды қандай керемет жұмбақтайды. Біз жоғарыда 
келтірген ұршықты қалай жұмбақтаса, мұнда да 
солай жарасып, келісіп тұрған жоқ па? Екінші бір 
ескеретін мәселе біздің осы тапқан жұмбағымыз, 
соңғы кездегі жарияланып жүрген халқымыздың 
халық ауыз әдебиетінің нұсқаларынан кездестіре 

алмадық. Бұған қарағанда ел ішінде әлі де болса 
ауыз әдебиетінің мұралары толық жинастырылып 
болмаған ба деп ойлаймыз. Олай болса халық бекер 
айтқан ба «ел іші алтын қазына» деп, тарихқа дерек 
болатын сондай алтын қазыналарды жинастырған 
жөн болар еді.

Жетісу аймағындағы археологиялық зерт-
теулерге қарағанда ши тоқу өнерінің сақ 
тайпаларының кезінен бері қарай жалғасып келе 
жатқандығы байқалады. Атақты «Бесшатыр» оба-
ларына қазба жұмысы жүргізілгенде бүгінгі кездегі 
қазақтардың тоқып жүрген шилері сияқты тоқылған 
қамыстабылған(Акишев, Кушаев, 1963). Ол тоқылған 
қамыс жерленген адамның үстінен тұрғызылған 
табыттың үстінен су өтпес үшін жабылып оның 
үстінен оба тұрғызылған. Сондықтан да ши тоқу 
өнерінің сақ тайпаларының кезінен басталған де-
сек онша қателеспейміз. Қазақтар арнайы тоқылған 
шимен киіз үйдің есігін жасайды. Оған ою-өрнектер 
салады. Сол сияқты керегенің сыртынан айналды-
ра өрнектеп тоқыған ши ұсталады. Олардың түрлі-
түсті боялған ою-өрнектері үйдің ішіне тамаша бір 
сән беріп тұрады. Өрнектеп тоқылған өре шимен 
үйдің қазан-аяқ, азық-түлік тұратын жағы бөлініп 
қояды. Мұның өзі де киіз үйдің ішін ерекше бір сән-
салтанатқа бөлейді. Халқымыздың малдың сүтінен 
қысқа ірімшік, құрт сияқты азық-түлікті жазда малдың 
сүті мол кезінде дайындайды. Сондықтан ондай 
азықты кептіру үшін арнайы өрнектелмеген өре-ши 
тоқылып үйдің жанына өре жасалады да оның үстіне 
қайнатылып дайындаған жапа-жапа ірімшіктер, құрт 
кептірілетін болған. Оның үстінен шаң-тозаң қонбау 
үшін және шимен жабылған. Киіз, текемет сияқты ең 
қажетті бұйымдарда осы тоқылған шидің көмегімен 
жасалған. Сөйтіп халқымыздың өмірінде шидің 
қызметі өте зор болған.

Кәсіби қолөнер бұйымдардың ішінде көпшілік 
құрал-жабдықтарда мал шаруашылығын жүргізуге 
қажетті үзеңгі, айылбас (тартпаға керекті), тағы басқа 
саймандары кездеседі. Әсіресе ауыздықтың бірнеше 
түрі бар, сымтемірден есілген жіп тәрізді орап жа-
саса (Қаракүнгей, Шолақжиде, 106кесте, 2), сол 
темірден екі бөліктен тұратын екі жағын иіп жасаған 
түрі де кездеседі. (107кесте, 1,2) Жақсы аттарды 
қолды болып кетпес үшін бұрын қазақтар кісендеп 
қоятын. Кісендерде иесінен басқа аша ала алмай-
тын құлпысы болған. Біздің тапқан кісеніміздің бір 
басында сондай құпия құлпысы бар кісен табылған 
(Шолақжиде 106кесте, 8). Халқымыздың көлігі мініс 
аты болғандықтан керек кезінде тез арада тауып 
міне қою үшін тұсау, шідер сияқты саймандарды 
қайыстан өріп жасайтын. Мұндай құралдарында 

мәтелдеріне қосып, мінетін аттарына берік болуды 
мақалдап отырған.

Мәселен: 
«Шідерлі ат өз атың,
Тұсаулы ат бос атың» (Адамбаев, 1976, 28 б.).
Бұл мәтелден шідерге қарағанда тұсаудың 

онша сенімді еместігін көрсетіп тұр. Сондықтан 
да халқымыз мал бағуға басты көлігінің бірі атын 
бағып-міну мәселесіне ерекше мән бергендіктерін 
байқатады. Сол үшін де кісен, шідер сияқты 
құралдардың қажеттігін мәтелдеп отырған. Сондай 
аттың ең қажетті көлік екендігін «ат адамның кана-
ты» деп бекер айтпаған. Астыңдағы атың жақсы бол-
са жауыңды да жеңесің, жаудан құтыласың. Оның 
халқымыздың батырлар жырындағы Қамбардың 
«Қарақасқа», Ертарғынның «Тарланы», Алпамыстың 
«Байшұбар» сиякты әрі аты, әрі ақылшысы болған 
аттарынан байқау қиын емес. Батырларымыздың 
аттарының жауды жеңуге қалай көмектескендігі 
де белгілі. Ат мінуге қажетті ер-тұрманның бір 
бұйымы «үзеңгі»болған, қазба жұмысының кезінде 
бізде табылған үзеңгілердің бірнеше түрлері бар 
(Қаракүнгей, 105кесте, 7). Алайда осы үзеңгінің өзі 
баспадан шығып жарық көріп жүрген еңбектердегі 
үзеңгілерге ұқсамайды(Арғынбаев, 1969, 196 б.). 
Үзеңгінің қолдан жасалғаны байқалып тұр. Дәл қай 
кезде жасалғандығын айту қиындау. Үзеңгі табылған 
тұрақ жайдың маңындағы қазақтардың зираттарының 
сыртқы көрінісіне, жерленген адамның жерлеу салт-
дәстүріне қарағанда, шамамен XVI–XVII ғғ. жасалған 
тәрізді. Ғылыми зерттеулерге қарағанда үзеңгі тура-
лы жұмбақ түркі дәуірінің мезгіліне жататын сияқты:

«Тептім,
Терекке шықтым (жауабы: үзеңгі)».
Қыстаулардағы тұрақ жайлардың жұртынан та-

былып жүрген құрал- жабдықтардың ішінде көп 
кездесетіні, егін шаруашылығына байланысты жер 
жыртуға қажетті шойын тістер, астық оратын орақ, 
оның көптеген түрлері бар, арық-тоған қазатын кет-
пен, т.б. құрал-саймандар кездесіп отырады.

Мұндай құрал-жабдықтардың, археологиялық 
қазба жұмысының кезіндегі Оңтүстік Қазақстандағы 
орта және соңғы орта ғасырдағы қала жұртынан 
табылғандарын айтпаған күннің өзінде, Жетісу 
аймағындағы қала жұрттарынан табылған құрал-
саймандармен ұқсастықтары бірдей екендігін 
байқатады. Мәселен, атақты Тараз қаласының 
байқау (стратиграфиялық) қазба жұмысының қазақ 
дәуіріне жататын (XVI–XVII ғғ.) мәдени қабатынан 
табылған тісағаштың, біздің қыстаулардағы тұрақ 
жайдың жұртынан тапқан жер жыртатын тістен 

ешбір айырмашылығы жоқ(Сенигова, 1971). Ал он-
дай тістер көне Талғар қаласының жұртынанда көп 
табылған. Олардыңұқсастықтары да бірдей (Бай-
паков, 1986). Бұл ұқсастықтың өзі Жетісу жеріндегі 
жер шаруашылығының ертеден бері жалғасып келе 
жатқандығына дәлел болса керек. Қазақтардың мал 
шаруашылығымен де, жер шаруашылығыменде 
қатар айналысқандарын мына бір мақалдан және 
көруге болады. 

«Кезі келсе кетпен шап, 
Орайы келсе орақ ор», 
немесе, 
«Жылап жүріп арық қазсаң 
Күліп жүріп су ішерсің». 
Қандай керемет тауып айтылған мақал. 

Халқымыздың мақал-мәтелдерінің парасаттылығы 
соншалықты онан артық айтып түсіндіріп жатудың 
өзі орынсыз. Мұндай парасаттылықтың өзі аяқ асты-
нан пайда бола қойған жоқ. Ол ғасырлар тереңінен 
келе жатқан халық тәжірибесінің әсері демекпіз.

Жерімізде жүргізіліп жатқан этнологиялық зертте-
улер кезінде де ХІХғ. халқымыздың, жер жыртатын 
шойын тістерін сохи немесе жер ағаш деп атаған. 
Э.Масановтың жариялаған еңбегіндегі орақтардың 
түріне қарағанда әр жерде орақ әр түрлі жасалған 
тәрізді(Масанов, 1961). Бұл дәлелдерден де 
шығатын қорытындыжеріміздегі жер кәсібі өркендеп 
дамып кетпесе де, ғасырлар бойы жас балаша тәй-
тәй басып алға қарай жылжып отырған.

Табылған кәсіптік құрал-саймандар мен қолөнер 
бұйымдарының түр-түсімен жасалуы жағына 
қарағанда, біріншіден, қолдан жергілікті шеберлердің 
өздері жасағандары байқалса, екіншіден, оларда 
ұлттық белгілер байқалады. Үшінші, бір ескеретін 
жағдай, біздің қарастырып отырған мерзіміміздің, 
әсіресе XVI–XVIII ғғ. қолөнер бұйымдары мен құрал-
сайман т.б қайталанбас туындыларды жасаушы 
шеберлердің көрнекті өкілдерінің аты-жөндерінің, 
сақталмауы. Мәселен, біз жоғарыда келтірілген 
Рузбиханның дерегіндегі арба үстіне тігілген тама-
ша үйлерді кімдер жасады? Қалайша жұрттың бәрі 
сондай үйлерді жасай білді? Оның белгілі бір өкілі 
болуға тиісті еді. Амал бар ма олар белгісіз. Ал XIX ғ. 
шеберлер туралы деректерде кездесе бастайды не-
месе шеберлер өздері жасаған тамаша туындыла-
рына аты-жөндерін жаздырып қалдыруға әрекеттер 
жасаған (Арғынбаев, 1987, 22 б.). Ал, кәсіби құрал-
саймандарды жасаушылардың ішінде қазақ темір 
ұсталарының атқарған еңбектері өте зор. Алайда 
олардың да көрнекті шеберлерінің өкілдерінің аты-
жөндері сақталмаған. Бірақ та ағаш шеберлерінің 
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өкілдеріне қарағанда темір ұсталарының 
қолдарынан шыққан құрал-жабдықтар сақталса, 
екіншіден темір дүкендерінің жұрты сақталады. Бұған 
қарап халқымыздың арасында теміршіліктің және 
оныңұсталарының болғандығына көз анық жетеді. 
Ал ағаш шеберлерінің ешбір жасаған бұйымдары да, 
аты-жөндері де сақталмаған.

Зерттеу жұмысының барысында бірнеше тұрақ 
жайдың ауызғы бөлмелерінде ұсталық жұмыстар 
жүргізгендері байқалса, ал Шолақжиде сайының 
аузында күн батыс жағында тауға жақын жер-
ден теміршінің шеберханасының және ұстаның 
тұрақ жайының орны табылған (Теміршінің 
дүкені, 3кесте). Шеберхананың құрылысы жәйлі 
біз жоғарыда тоқталғанбыз. Міне осындай 
шеберхананыңтабылуыныңөзі халқымыздың ара-
сында теміршіліктің болғандығын көрсетсе, ал халық 
темір ұсталарының қызметін, мақал-мәтелінде бы-
лай суреттейді: 

«Ұсталы ел озар, 
Ұстасыз ел тозар» (Адамбаев, 1976, 31 б.).
Мақалда ел ішінде ұста көп болса, ол елдің 

алдыңғы қатарлы ел болатындығын білдіріп тұр. 
Амал бар ма, алдыңғы қатарлы ел болу үшін ба-
сты өнердің қажет екенін біліп тұрса да сол жанды 
мәселе неге іске аспады деп ойлайсыз, қамығасыз. 
Өйткені сол теміршілікте өсіп-өркендей алмаған. 
Бірақ та екінші бір мақалда: «Темірші, көміршіге 
үйір» деген мақалда, теміршілерге қажетті көмірді 
арнайы көмір дайындаушылардың болғандығын 
көрсетеді. Сондықтан да темір ұсталарының 
көмірді өздері дайындамай басқа көмірші деген 
маманданған адамдардың болғандығы теміршіліктің 
өз алдына жеке бөліне бастаған мамандық болды 
ма деген ой туғызады. Бұл ойдың пайда болуына 
жазба деректердегі Қасым ханның «200 мыңнан» 
астам әскері болған деген хабары (МИКХ, 1969, 
253б.) итермелейді. Бір ғана жауынгерге орта есеп-
пен 100-150 садақтың жебесі керек болса, екі жүз 
мың деген әскер санын тым артық айтылған де-
сек, 70-80 мыңның шамасындағы жауынгерлердің 
өзіне қанша жебе дайындауға тура келеді. Оның 
үстінен әрбір жауынгерге ер-тұрманға қажетті 
темірден жасалатын үзеңгі, ауыздық, тартпаның 
түрлі айылбастары т.б. айбалта, найза сияқты 
қару-жарақтарға қанша темір кетеді. Олай бол-
са, XVI–XVIII ғғ. қазақ хандарының әсеркерлерінің 
өзіне сондай темірден жасалатын бұйымдарды 
бірлі-жарымды темір ұсталары қанағаттандыра 
ала ма? Әрине жоқ. Олай болса бұл кезде қазақ 
халқының арасында темір ұсталары болған. Оған 
басты дәлел теміршінің шеберханасының орны. Ал 

жебе жасаудың өзі, аса шеберлікті қажет етпеген-
мен, аса ұқыпты шеберлердің болуын қажет еткен. 
Біздің Хантау баурайларындағы қыстаулардағы 
тұрақ жайларды зерттегенде «Хан қорасынан» 12 
тал сауыт бұзар жебе таптық (108кесте, 1). Мұндай 
жебенің болғандығын Ш.Уәлиханов өзінің Жетісу 
аймағында болған кезінде еңбектерінде келтіреді 
(Валиханов, 1961, 465 б.). Ғалым қазақ жебелерінің 
екінші бір түрі екі қырлы жебе туралы да жазған. 
Қазақ жауынгерлерінің белінде кісесі болатындығы, 
онда жауынгерге қажетті барлық қару-жараққа 
қажетті бұйымдар салатын суреттеріне дейін салған. 
Сондағы көзге ерекше түсетіні қорамсақ, оның 
ішіндегі жебелері. Батырлар жырларында да:

«Қорамсаққа қол салды,
Бір салғанда мол салды. 
Суырып алған қу жебе», –дегенге 

қарағанда(Ақсауыт, 1979, 298 б.) қазақтар жебенің 
бірнеше түрін жасаған тәрізді. Ал қорамсаққа 
қол салды дегенге қарағанда, әрбір жауынгердің 
қорамсағында бір салғанда 50-60 жебесі болса 
шын мәнінде қанша жебе дайындалуы қажет. Ал 
ғалымның жазуына қарағанда үш қырлы найза, ай-
балта әрбір жауынгерде болуға тиісті болған. Соны-
мен бірге әрбір жауынгерде болмаса да, қазақтарда 
мылтықтың болғандығын, олар мылтықты өздері 
жасайтындығын да жазған(Валиханов, 1961, 464 
б.). Ал Шоқанның барлық жауынгерлерде болмаcа 
да мылтықтың болғандығын, оны өздері жаcаушы 
еді деген хабарлардан қазақ ұсталарының ішінде 
мылтық жасайтын шеберлердің болғандығын байқау 
қиын емес. Олай болса, Шолақжиде сайының аузына 
орналасқан темірші, осы сайдың ішінде орналасқан 
қыстаулардағы жүзден астам жанұяның қажетті 
құрал-саймандарын жасап беріп, ол өзінің қасиетті 
борышын өтеген тәрізді. Ұстаның тұрақ жайы мен 
қораларының толық өртеніп кеткеніне қарағанда 
шапқыншылықтың салдарынан қонысын қалдырып 
кеткен.

Жалпы жеріміздегі кен көздерін тауып, кен 
балқыту жұмыстарының тарихына қарасақ, со-
нау қола дәуірінен бері қарай белгілі. Академик 
К.И.Сәтпаевтың ғылыми пікірлеріне қарағанда 
ертедегі металл өңдеу жұмысыныңҰлытау, Жезқазған 
аймағында кең түрде етек алған (Сатпаев, 1961, 5 
б.). Баcқа да археологиялық жер қыртыcын зерттеуші 
ғалымдарымыздың еңбектеріне қарағанда металл 
өңдеу жұмысының Қалба, Нарын тауларында (Ак-
кермен, 1948, 41–45 бб.) және де ертедегі қалайы 
алынған Бетпақ Даланың теріcкей жағындағы 
Қалайы-Қазған жері ерте кезден-ақ белгілі (Жилин-
ский, 1959, 40–78 бб.).Cоңғы кездегі археологиялық 

зерттеулерге қарағанда Орталық Қазақcтанның 
қола дәуірінің кезіндегі тұрақ жайларында металл 
балқытылған ошақтар ашылып, тарихитұрғындардың 
металл өңдеумен айналысқандары белгілі болып 
отыр(Қадырбаев, Курманкулов, 1992). Әcіреcе ме-
талл қорытушылардың балқыған металды арнаулы 
түтікшелермен ағызып, қажетті құймаларды алуы 
олардың шеберліктерін көрсетеді. Ал, Жезқазған 
қаласының маңындағы орта ғасырлық Милықұдық 
қаласында (шамасы Мыңқұдық болу керек - 
С.Ж.) кен қазылып оны қорытатын ошақтың орны 
ашылған. Ә.Х.Марғұланның пікіріне қарағанда бұл 
жерде кеншілердің тұрақ жайлары да белгілі болған. 
Мұндағы металл қорыту жұмысы соңғы орта ғасырға 
дейін (XVIII ғ.) өмір сүрген (Маргулан, 1978, 10–15 
бб.).

Ал жазба деректердің хабарына қарағанда 
жеріміздегі металл қорыту жұмысы XVII–XVIII ғғ. 
өзінде Оңтүстік Қазақстанда болған. Орыс елшілері 
Ф.Скибин мен М.Трошиндердің қазақтар ... қарулары 
найза, садақ, оқпен атылатын мылтықтары аз, оқ-
дәріні өздері қолдан жасайды, ал қорғасынды Қарнақ 
қаласында (Қарнақ қаласы Түркістанның Оңтүстік ба-
тыс жағында қазіргі «Атабай» қыстағының жанында) 
ерітеді екен дейді (МИТТ, 1933, 267–бб.). Келтірілген 
деректерден шығатын қорытынды, XVI-XVIII ғғ. 
жерімізде металл өңдеудің болғандығын байқатса, 
оныңөркендеп кетпегенімен, халқымыздың қажетін 
аздап болса да өтегенін көрсетеді.

Халқымыздың арасында кең түрде 
дамымағанмен көзешілік өнерінің болғандығы 
белгілі. Көзешілік өнері жерімізде сонау ғасырлар 
тереңінен, жаңа тас дәуірінен бермен қарай 
жалғасып келе жатқан өнердің бірі десек артық 
айтқан болмаймыз. Әсіресе жерімізде қола дәуірінің 
кезіндегі көзешіліктің дамығандығы археологиялық 
жарияланған еңбектерден белгілі. Бұл мезгілдің өзіне 
тән бір ерекшеліктері, көзеніңсыртына жасалған 
ою-өрнектердің, халқымыздың алаша, текемет, 
кілем, басқұр сияқты т.б.бұйымдарында кездесіп 
отыратындығы. Олардың бір-бірімен ұқсастығының 
кездейсоқ нәрсе еместігін ескерсек, екі дәуірдің 
мезгіл жағынан бір-бірінен мыңдаған жылдар 
алшақтығына қарамастан ол ұқсастықтың жергілікті 
бір этникалық байланыстың бар екендігін байқатады. 
Алайда Оңтүстік Қазақстандағы көзешілік соңғы орта 
ғасырдың аяғында XIX ғ. екінші жартысында нашар-
ласа, Жетісу аймағындағы көзешілік өзінің бұрынғы 
кезіндегі (ХVIIIғ.)дамуынан айрылады. Тек кейбір 
Тараз сияқты атақты қалаларда ғана көзе жасау 
сақталған.

Ал, атақты Отырар, Cауран, Түркіcтан, Cозақ 
т.б. қалалар мен қыcтақ кенттерден жинаcтырылған 
көзелерде қазақ ру-тайпаларының таңбалары 
кездеcеді, бұл таңбаны жасағандар қазақ көзе 
шеберлері, не қазақ үстем тап өкілдерінің шеберлер-
ге жасатқан деген пікір ұсынса(Акишев, Байпаков, Ер-
закович, 1972),ал C.Ақынжанов таңбаларды жоңғар 
шапқыншылығы кезінде Жетіcу аймағынан ауып 
келіп, Оңтүстік Қазақстандағы қалаларға орналасқан 
Сіргелі, Дулат, Қаңлы, Найман т.б. ру-тайпалардың 
таңбалары деген пікір ұсынады(Ахинжанов, 1975, 
57–58 б.). Бұл екі пікірдің де жөні бар сияқты. 
М.Қашқаридың жазуында патшалар өзіне арналған 
сусын шарап құятын шағын көзені басқа біреулер 
пайдаланбау үшін, таңба салып қоятындығын ха-
барлайды (Махмуд Қашқари, 1993, 33 б.).Ал, 
Оңтүстік, Жетісу жеріндегі көзелердегі қазақ ру-
тайпаларының таңбалары сол үстем тап өкілдерінің 
пайдаланған ыдыстары ма деген ойды дәлелдейтін 
сияқты. Әрине бұл пікірдің баянды болуы үшін, әлі 
де көптеген археологиялық зерттеу жұмыстарын 
жүргізген дұрыс болар. Дегенмен көзелердегі 
халқымыздыңтаңбаларының жәй салынбағандығын 
оның бір мәні барлығын естен шығармаған жөн.

Жетісу аймағындағы көзешілікке келетін болсақ, 
мұнда да көзешіліктің көне дәуірлерден баста-
лып соңғы орта ғасырдың алғашқы кезінде (XVI 
ғ.) әлсірей бастады. Жетісу жеріндегі қалалық 
өмірдіңәлсірегендігі туралы осы кезде бұл аймақта 
өмір сүрген атақты қазақ халқының тұңғыш тарих-
шысы Мухамед Хайдарда жазған (Пищулина, 1977, 
137 б.). Дегенмен, Жібек жолыныңүстінде тұрған 
аты шулы Тараз, Талхир, Алмалы, Мерке сияқты 
қалаларда және қала маңындағы қыстақ-кенттерде 
көзешілік соңғы орта ғасырда да өмір сүрді (Сениго-
ва, 1972). Бұл ойымыздың ақиқаттығына Қаракүнгей 
қыстауларының бірінде көзешінің шеберханасының 
орнының табылуы. Көзешінің тұрақ жайымен шебер-
ханасы Қаракүнгей бірінші қыстаудың батыс жағында 
екі қырқадан кейінгі бір кішілеу сайдың жазықтау 
келген жүрекшеде орналасқан(46кесте). Ол туралы 
жоғарыда жазылды. Мұндай көзешілікпен қыстаулы 
жерлерде айналысқандықты біз алғаш рет тауып 
хабарлап отырмыз. Тұрақ жайы да, көзе пісіретін 
ошақ та бүлінген. Кейбір жерлерде еденніңсақталған 
жерлері ғана байқалады. Ал негізгі көзешілікпен 
айналысқанды білдіретін көзе күйдіргенде ағып 
түскен ағындылар, көзенің XVI–XVIII ғғ. жасалған 
мерзімін білдіретін сынықшаларының табылуы. 
Мәселен, бұл мезгілге тән онша таза емес ақшыл 
сырмен сырланған шыны, кеселердің табылуы 
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(109кесте). Ондай көзе ыдыстар Отырар,Тараз 
қалаларынан белгілі(Акишев, Байпаков, Ерзако-
вич, 1972, 177 б.). Көзелердіңсырланғандарынан 
сырланбағандары басым. Бұл жердегі көзешінің де 
ісі баянды бола алмаған.

Жалпы көзешілікті байқататын сөздердің 
шығу тарихына зер салсақ, бұл өнердің қимақ-
қыпшақ тайпаларының өз кезіндегі ауыз-екі 
айтылыпжүрген сөздер екенін байқатады. Акаде-
мик Ә.Х.Марғұланның ғылыми пікіріне қарағанда 
қыпшақтардың көзешілікпен айналысқандарын 
олардыңсөздік корында көзе, көзеші, шығыр 
көзесі, құты, манқұс (мойны тар көзе), күбі көзе 
сияқты сөздердің болғандығын келтіреді(Маргулан, 
1973, 33 б.).Cөйтіп қыпшақтардыңөзінде XIII–
XIV ғғ. көзешіліктің болғандығын көреміз. Ал, 
Жетіcу аймағындағы көзешіліктің XVII ғ. бастап 
әлсіреуіне басты себеп, ауық-ауық болған жоңғар 
шапқыншылығыныңәсері ме деген ой туғызады. 
Бұл ойға итермелейтін басты дәлел көзешінің тұрақ 
жайындағы болған өрттің қалдықтарыныңсақталуы. 
Сол сияқты біз атап өткен теміршінің тұрақ жайының 
толық өртеніп кетуі.

Сүйек ұқсата білуде қазақ халқының өмірінде 
ертеден белгілі болып келе жатқан өнердің бір 
түрі. Көрнекті этнограф ғалымдарымыздың 
ғылыми еңбектеріне қарағанда, қазақтар сүйектен 
түрлі ою-өрнектердің үлгілерін жасап киіз 
үйлердіңсықырлауық есігін, кебеже, төсек сияқты 
т.б. көптеген бұйымдарын әшекейлеген(Арғынбаев, 
1987, 84–87 бб.). Ал қыстаулардағы тұрақ жайлар-
дан табылған ұршықтың басы (Шолақжиде 62кесте), 
бақалақ (қол диірменнің екі тасының арасын қосып 
тұратын бөлшегі) (Қаракүнгей32кесте, 3), шүмек 
(Шолақжиде 110кесте,қойдың асықты жілігінен 
жасалған.) т.б кезінде іске жаратылған бұйымдардың 
сынықтары көптеп кездеседі. Бұған қарағанда 
қазақтар сүйектен тек әшекей үлгі ою-өрнектер жа-
сап қоймай, одан қажетті құрал-саймандар да жасай 
білген. Ал археологиялық зерттеулерден жерімізде 
сүйектен жасалған жебе, балық ұстайтын жабысқыш 
құрал, ірі малдың жақ сүйектерінен жасалған орақ т.б. 
құралдардың түрлерінің табылуы, ертеден-ақ тари-
хи тұрғындардың құрал жасай білгендігін көрсетеді. 
Алайда, бұл өнердің түрі де жеке түрде дамып 
өндірістік дәрежеге жете алмады. Басқаөнерлердің 
түрімен бірге араласып халқымыздың ғасырлар 
бойғы қажетін бірге өтеп бүгінгі дәуірге дейін жетіп 
отыр.

Мал шаруашылығы, қорық, қора-жай салудың 
құрылыс-жүйелері

Жетісу аймағынан табылған қыстаулар, орнала-
суы жағынан мал басын қыстан аман алып шығуға 
ыңғайлы, табиғи жайылымы жеткілікті, отын-суы 
мол жерлердің таңдап алынғаны белгілі. Біз ол ту-
ралы жоғарыда қарастырып өттік те. Қыстаулы жер 
тек жайылымды жағынан ғана емес, ол сонымен 
бірге онда салынатын тұрақ жайлар үшін де табиғи 
құрылыс материалы жағынан жеткілікті болуы 
қыстаудың басты бір шарты. Сондықтан да қыстауға 
таңдап алынатын жерлердің оған қажетті шартта-
ры тұрғындарды канағаттандырғанда ғана ол жер 
қыстау болуы мүмкін. Ондай қыстаулар туралы біз 
жоғарыда жаздық та.

Ендігі басты мәселе сол қыстаулардың алып 
жатқан жерлерінің орналасуына байланысты, 
ондағы шаруашылықты жүргізу үшін, жұмыстарды 
ұйымдастырудағы істелген шараларға тоқталу. 
Жасалған жұмыстардың экономикалық тиімді 
жақтарының бетін ашу. Мұндағы басты бір 
байқалатын нәрсе, қыстаулардың және ондағы 
салынған елді-мекендердің Жетісу жеріндегі 
қазақтардың шаруашылықтың қандай түрімен 
айналысқандарына және оны қалай жүргізгендеріне 
толық дәлел бола алатындығында.

Мал өсірумен басым айналысатын халықтардың 
шаруашылықтың негізінен көшпелі, жартылай 
көшпелі және отырықшы мал шаруашылығымен 
шұғылданатындары археологиялық және 
этнологиялық зерттеулерден белгілі(Хозяйство 
казахов на рубеже..., 1980, 37 б.). Бұл үш түрлі 
шаруашылықтың біріншісі, өзінен-өзі түсінікті. 
Мұндағы басты көңіл бөлетіні екінші, үшінші түрі. 
Бұл өзіміздің зерттеген материалдарымызға сүйене 
отырып оларға талдау жасауға әрекет жасапкөрелік. 
Қазақтардың жартылай көшпелі малөсіру тіршілік 
көзіне алғаш XIXғ. аяғында анықтама беруге әрекет 
жасаған Н.Харузин болды. Оның көрсетуі бойын-
ша, қазақтардың жартылай көшпенділікке өтуіне екі 
түрлі жолды көрсетеді. Бірінші қазақ байларының 
тұрақты жай салуымен байланыстырылса, екінші 
қазақ кедейлерінің көшіп-қонуына мүмкіндіктері 
болмағандықтан олар тұрақ-жай салып егін егіп 
отырықшылана бастауы (Харузин, 1896, 117 б.) 
дейді. Енді осы пікірдің өзіне сараптама жасап 
көрелік. Біріншіден, байлардыңүй сала бастауының 
өзі ол тек орыстармен жақын жерлерде ғана болды. 
Бұл мәселе тек XIX ғ. екінші жартысынан бастал-
ды. Ал оңтүстік және оңтүстік-шығыс аудандарда 
қыстаулардағы үй-жай салу мәселесі одан бұрын 

басталмады ма? Олай болса Н.Харузиннің бұл пікірі 
дұрыс емес. Ал, екінші пікірі бойынша, кедейлердің 
жоқшылықтыңсалдарынан отырықшылық бастал-
ды деуі және шындыққа жанаспайды. Кедейлердің 
отырықшы бола бастауы, бізге тарихта орта 
ғасырдан белгілі. Бұл жағдай сол дәуірден қазақ 
халқыныңөміріне дейін онша өзгеріске түспей 
жалғасып келе жатыр десек қателеспейміз. Он-
дай жатақтардыңөмірі туралы біз жоғарыда 
келтірдік(Кумеков, 1972, 119 б.).

Мұнда және бір ескеретін жағдай кедейлердің 
отырықшылана бастауын жартылай көшпелілікке 
жатқызуға болмайды, бұл отырықшы өмірдің басы 
екендігін ескерген жөн. Ал, Н.Харузин қазақтардың 
жартылай отырықшы өмірге көшуі қай кезде бастал-
ды? деп оған дәлелді қазақтардың бір жерге тұрақ 
жай салып оған қайта келуі тұрақтағанда жартылай 
отырықшылыққа көшкен болып табылады деп оны 
және орыс елімен көрші жатқан жерлерді көрсетеді. 
Біздің ойымызша бұл да дұрыс емес. Мал өсіруші 
халықтың өмір тарихымен айналысып жүрген көрнекті 
этнолог ғалымның пікіріне жүгініп көрелік. Ол жарты-
лай отырықшы көшпелілергеқыстаудан жайлауға, 
жайлаудан қыстауға ғана көшіп, екі жерде тұрақ жай 
салған шаруашылықты айтамыз дейді(Вайнштейн, 
1972, 73 б.). Жартылай отырықшылықтың бұл түрі, 
орманды алқаптардағы халықтарда болуы мүмкін. 
Бұл біздің халқымыздың тіршілігіне сәйкес келмейді. 
Сондықтан да жартылай отырықшылықтыңөзі табиғи 
жағдайға байланысты жергілікті ерекшелігі болады.

Біз, халқымыздың XVI–XIX ғғ. елді-мекендеріне 
сүйене отырып мал өсірудің жартылай көшпелі, 
жартылай отырықшы түрін былай түсінгенді жөн 
демекпіз. Жартылай көшпелі өмір деп – өзінің бір 
жерде тұрақты қыстауы бар, онда салынған тұрақ-
жайы қысқа азды-көпті шөп дайындайтын тарихи 
тұрғындардың тіршілік көзін айтамыз. Ал, жарты-
лай отырықшы өмір деп – бірінші тіршілік көзіне 
қосымша қыстау маңында жер өңдеумен айналысқан 
тұрғындардыңөмірін айтамыз. Мәселен,Шолақжиде 
жеріндегі қыстаулы жерлерде Мусабек, ал Хан-
тау жеріндегі Тарақбай, Қапал уезінің жерінде 
Баянжүрек т.б. қыстаулар маңында егіндік жерлер-
ге су тартылған арық тоғандары болған. Мұндай 
қыстауларда жартылай отырықшылық тіршілікпен 
айналысса, ал Малайсары таулы-жоталарының 
және Іле бойыныңтоғайлы жеріне орналасқан 
қыстауларда тұрғындар тек қыс көзі қырауда ғана 
өмір сүрген. Ол жартылай көшпелі тіршілік болған. 
Шаруашылықтың бұл екі түрі Жетісу аймағында орта 
ғасырдан бері қарай белгілі болса,ал қазақ дәуірінде 

одан ары дами бастайды. Оған басты дәлел, біздің 
зерттеп отырған жүздеген қыстауларымыздың 
орындары. Жетісу жеріндегі тіршіліктің бұл екі түрін 
К.А.Пищулина да жазған (Пищулина, 1977, 143 б.). 
Ғалым Жетісу жеріндегі мал шаруашылығының 
Қазақстанның басқа жеріндегі көші-қонға қарағанда 
әлдеқайда қысқа болғандығын, оның жартылай 
отырықшылықпен айналысып суармалы және су-
сыз егін егу кәсібімен айналысқандығынкөрcетеді. 
К.А.Ақышев Қазақстанда өмір сүрген тайпалардың 
жер кәсібімен ертерек айналысқан, олардың тіршілік 
көзі көп жағдайда жартылай көшпелі–жартылай 
отырықшы мал өсіру болған дейді (Акишев, 1972, 37 
б.).

Сонымен бұл, бір-біріне қарайлас екі 
шаруашылықтың негізгі тірегі қыстау және оның 
аймағындағы жайылымды жер. Ол малды аман-
есен қыстан шығаруға көңіл бөлген. Сондықтан да 
Жетісу аймағындағы қазақтар халық шаруашылығын 
жүргізуде қыстаудағы жұмыстарды ұйымдастыруда 
оған ерекше көңіл бөлген. Әсіресе қысқы 
жайылымның бей-берекетсіз пайдаланылуына жол 
бермеуге тырысқан. Соңғы кездегі жазылған деректер 
болғанымен көптеген орыс деректерінің қыстаулар 
туралы берген хабарларыныңөзі сол бұрыннан 
қалыптасып келе жатқан шаруашылықтардың 
жалғасы екендігін жоққа шығаруға болмай-
ды. Мәселен: С.Броневский қазақтардың тек өз 
қыстауларында, ешкім олардың орындарына отыр-
майтындарын немесе қонбайтындарын жазады 
(Броневский, 1830, 72–75бб.). Мұндай хабарды, яғни 
әрбір ру мен әрбір ауыл жыл сайын бір ғана жол-
мен, өздерінің ата-бабалары жүздеген жыл бұрын 
аялдаған белгілі бір бұлақтар мен құдықтардың басы-
на тоқтай отырып, орны өзгермейтін қыстауларына 
да осы жолмен қайтып отырған. Бір ауыл екінші 
ауылдың жолыныңүстімен өтуі, соқпағымен жүруі 
мүмкін, бірақ қалыптасқан тәртіпті бұзу қанды 
қақтығыстарға әкеп соқтырған (Құл-Мұхаммед, 1994, 
73 б.).

Дәл осындай деректі XVI ғ. өмір сүрген тарихшы-
мыз Мухамед Хайдарда, қыс көзі болғандықтан әрбір 
адам өз қыстауларында, себебі ондамалға қажетті 
жем-шөбі бар деп хабарлайды (МИКХ, 217 б.). Екі 
деректің бір-бірінен мерзім жағынан алшақтығына 
қарамастан екеуінің қыстау туралы беріп отырған 
хабарларының мағынасы бірдей. Олай болса, Жетісу 
аймағындағы мал өсірудің жартылай көшпелі, жар-
тылай отырықшы болғандығы XVI ғ. өзінде белгілі 
болған. Мұны археологиялық жағынан және байқауға 
болады. Жетісу жеріндегі ерте және орта ғасырдың 
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қалалық мәдениетін зерттеп жүрген археолог 
Т.В.Савельеваның пікіріне қарағанда ортағасырлық 
қалалардың көпшілігі түркі тілдес тайпалардың 
қыстауларының орнына пайда болған (Cавельева, 
1989, 32–38 бб.).

Біздің зерттеп жүрген қыстауларымыздың елді-
мекендері сол, жерімізде өмір сүрген, халқымыздың 
құрамына негіз болған түркі тілдес тайпалардың 
қыстауларының орындарына салынып, содан бері 
қарай жалғасып келе жатқан қыстаулардағы елді-
мекендердің орындары (жұрты) деп түсінген жөн. 
Олай болса Жетісу аймағындағы мал өсірудегі 
жартылай көшпелі мен жартылай отырықшылық 
содан бері қалыптасып келе жатқан тіршіліктің 
көзі демекпіз. Жетісу жеріндегі бұл мәселені және 
Оңтүстік Қазақстан бойынша түрік дәуірі кезіндегі 
қалалық мәдениеттің дамуы және оған жартылай 
көшпелі тайпалар мәдениетінің жүргізген әсері, 
олардың отырықшы жағдайға өту проблемаларын 
жеріне жете зерттеген көрнекті археолог К.М. Байпа-
ков (Байпаков, 1986) болды.

Он сегізінші ғасырдағы орыс деректерінде, По-
спелев пен Бурнашевтердің хабары бойынша, 
әркім өз қыстауына оралады, қысқы жайылым 
жеке адамдардың меншігі болып табылады дейді 
(Казахcко-руccкие отношения в XVI–XVIII..., 1961, 
156–158 бб.). Мұндағы қысқы жайылымның тек 
адамдардың қолында болуыныңөзі, қыс кезінде мал-
ды қыстан аман алып шығу үшін ғана емес, бұл қазақ 
халқында қысқы жайылым мен қыстаудың жеке 
меншіктің қолында болғандығын дәлелдесе керек. 
Кейбір деректерде әрбір қыcтау жайылымдарының 
араcында белгілі шекаралары болған. Мұндай де-
ректер патша өкіметінің қазақ жерін отарлау үшін 
жіберген кез-келген өкілетті өкілдерінің көбінде 
кездеседі. Оның бәрін келтіріп жатудың қажеті 
шамалы. Алайда деректерде тек қысқы жайы-
лым туралы ғана емес, жазғы жайылымдардың да 
қатаң түрде бөлініп, жеке иеленушілердің қолында 
болғандығы хабарланады (Материалы по об-
следованию туземного...Лепсинский уезд, 1911).
Жазғы жайылым туралы айтқанда, кейбір қызықты 
деректі кездеcтіреміз. Мәселен, Куфтиннің жазуы-
на қарағанда, жазғы жайылымдардың қатаң бөлініп 
оның қадағаланатындығы соншалықты, көші-қон 
кезінде біреудің жеріне біреу, бір күннен артық 
қонуға болмайтын болған (Куфтин, 1926, 15 б.) не-
месе жайлауда жері жоқ адамдар, жайлауға көшкен 
адамдардың ең соңынан көшіп барып тек бос қалған 
жерге қонатын болған.Сондықтан да көп жағдайда 
қазақтар арасындағы болып жататын дау-шар, ырың-

жырың жақсы жайылым жердің жетіспеушілігінен 
туатын. Сондай үлкен дау-шардың бірі Ұлы жүзбен 
Орта жүздің арасындағы Қасқакөл (Шамасы Балқаш 
болуы керек) жағасындағы қысқы жайылым үшін 
болған тәрізді. Бұл кездегі Орта жүздің биі бала би 
Орманбет болса керек. Бұған қарағанда Қазыбек би 
қаза болғаннан кейін болған уақиға. Ал, Ұлы жүздің 
биі Төле би оны Кіші Жүздің биі Әйтеке би жақтаса 
керек. Бірақ та Орманбет би әділдігін айтып, жерді 
бермеуге тырысып былай депті:

«Екі би айтқан cөзің жараcады, -
Еншіге әркімдер-ақ таласады. 
Қасқакөл Орта жүздің көлі еді-ғой,
Айтқандарың қиянатқа жанасады», –деп көлді 

бермеуге тырысады. Сонда Орманбет бидің анасы 
баласын көндіріп Қасқакөлді үш жүздің пайдалану-
ына шешсе керек. Сонда Төле би, Орманбет бидің 
анасына риза болып былай деген екен:

«Қасқакөлді алам деп келіп едім, 
Орманбет бермеген соң өліп едім, 
Жетпіс жаста айтқаным жерде қалып, 
Мәңгіге тірілместей болып едім» (Төле би, 1991, 

9 б.).
Бұл таластан байқалатыны қазақ қорымында 

жердің жүздер арасында бөлінуін байқатса, ал 
жүздердің ішінде және өзара ата-бабалар арасында 
бөліске түскен. 

Екінші, басты көңіл бөлетін мәселе қыстау 
маңындағы «қорықты» жерлер. Қазақтар өздерінің 
қыстауларының, жанынан онша алыс емес, желден 
ық болатын күн көзі жақсы түсетін шөбі мол бұталы 
жерлерді қорық жасап қояды. Қорық сөзінің мағынасы 
«қору»сөзінен шыққан (Арғынбаев, 1969, 37–39 б.). 
Ондай жерді қорудың мақcаты, мал ішіндегі отарға 
ілеcіп, жайыла алмайтын арық тоқты, жаc төлдеп 
қалатын мал болса, немесе, «көлік» болып жүрген 
мініс аттарды, ұстайтын жерді «қорық» деп атаған.

Аңыз әңгімелерге қарағанда халқымыздың атақты 
«Баян тауындағы Шоң қорығы», Шыңғыстаудағы 
«Жидебай қорығы», Арқадағы «Жұпар қорығы» 
сияқты т.б. қорықтар белгілі. Халқымыздың 
көрнекті этнолог ғалымдарының бірі Х.Арғынбаев 
өзінің «Қазақ халқының мал шаруашылығы» атты 
очеркінде «Жұпар қорығы» туралы тамаша аңызды 
келтірген(Арғынбаев, 1969, 37–39 б.).Аңызға ғалым 
өте орынды ғылыми сараптама жаcаған. Біздің бұл 
аңызға көңіл бөлуіміздің басты бір себебі аңызда 
Жұпар бәйбішенің атақты Асан қайғының жесір 
жеңгесі болып келуі. Егер Асан Сәбитұлы XV ғ. 
өмір сүргенін мойындасақ, халқымызда «қорық» 
жерін жасаудың, сол кезде болғандығын ескеріп, 

содан бері соңғы орта ғасырға дейін жалғасып келе 
жатқандығын ескеру.

Қорық туралы деректер жерімізде болған XIX 
ғ. екінші жартысындағы орыссаяхатшыларымен 
отарлаушыларының көпшілігінің еңбектерінде 
кездеседі. Мәселен, Қапал уезінің қазақтары 
өздерінің қыстауларыныңмаңындағы қорықты 
жерлерді «Қой бөлік» деп атаған. Оны әрбір 
қауымның адамдары жеке өздері қыста немесе ерте 
көктемде пайдаланған(МОТ. Капальский уезд., 1913, 
98–100 бб.) немесе қорық әрбір шаруашылықтың 
жеке иелігі болып табылатындығын, олар ол жерді 
өздерінің қалауынша пайдаланатындығын жазады 
(МКЗ. Семипалатинская обл., Павлодарский уезд., 
1903, 19 б.). Этнологиялық зерттеулерге қарағанда 
қыcтаулардың жанында «келте қыcтау» деген жерде 
болған (Хозяйство казахов на рубеже..., 1980, 60 б.). 
Бұл жерде шамаcы қорықты жер.

Біздің қолда бар зерттеген қыстауларымыздың 
жанындағы мұндай қорықтық жерлер, өзен 
бойындағы қыстауларда байқалса, ал таулы 
жерлердегі қыстауларда оның қорықты жер екендігі 
ерекше көзге түседі. Мәселен,Шолақжиде№6 
қыстауының елді-мекен салған жерінің артқы жағы 
қорық болған. Оның солтүстік жағы түгелдей табиғи 
биік таулы жартаспен қоршалса, ал оңтүстік жағы 
қора-жай, тұрғын үймен қоршалған. Ал, батыс пен 
шығыс жағы таспен қаланып қоршалған. Қорықтың 
ішіне мал сырттан кіре алмайды да, ал іштегі мал 
сыртқа шыға алмайды.

Cкифтердің тарихымен айналыcып жүрген 
А.М.Хазановтың пікіріне қарағанда cкиф 
тайпаларының қоныcтарының жанында cондай таc 
қоршаулар болған (Хазанов, 1975, 125–127 бб.).

Бұл дерекке қарағанда «қорықты» жерлер мал 
басының көбеюіне байланысты темір дәуірінің 
кезінен бастап-ақ пайда болса, оныңсоңғы кез-
ге дейін өмір сүріп келе жатқандығын байқау қиын 
емес. Әлі есімнен кетпейді, жас кезімде әкем кол-
хоз қойын бағып «Тораңғының қыстауы» деген жерді 
қыстайтын. Үйдің шығыс жағында аумағы бір жарым-
екі гектар(га) қалың бұталы, шилі қамысты жерді 
маған қорытып, отар қойдың ол жерге кіріп кетпеуіне 
қаратып қоятын. Енді ойласам қорық деген жердің 
не екендігі маған белгілі болып отыр. Алайда менің 
айтайын дегенім бұл емес. Колхоз кезінде шөбі-суын 
дайындап беріп отырған күнніңөзінде, әркімнің қорық 
жасауға бейім тұрғанныңөзі мал өсірумен айналыса-
тын халықтың оған қажетті, бұрыннан қалыптасып 
келе жатқан шараларды сақтауға бейімділігін 
көрсете ме деп ойлаймын. Шындығында ол қорыған 

жерлердің пайдасы өте зор, әсіресе қыс аяғы ұзап 
кетсе, немесе қатты боранды күндер болса ондай 
жерлер малға пана әрі азық болған. Көп жағдайда 
тәжірибелі малшылар, қыстауға келген кезден ба-
стап, малының қоңды кезінде және күн ашық жылы 
кездерде, малдарын қыстаудан алыс жерлерді 
жегізіп алуға тырысады. Біртіндеп, қыс мерзімі өте 
бастаған сайын қыстау маңын жегізетін. Сөйтіп мал-
ды қыс кезі қыраудан аман алып шығуға тырысатын. 
Мұныңөзі мал өсіру жолында адамдардыңөздері 
өмір сүрген белгілі бір ортаға бейімделуін көрсетеді.

Қыстыңсуық күндерінен мал басын аман 
сақтаудың және бір басты шарасы малға қора жа-
сау болған. Мұндай шаралардың болғандығын XVIғ. 
халқымыздың атақты жырауларының бірі Жиембет 
жыраудың Есім ханға айтқан мына шумағынан анық 
байқауға болады: 

«Қалада тұрып жылаған...
Тал шарбаққа мал cақтап, 
Таc қамалға жан cақтап, 
Таcқан екен мына хан» (Бес ғасыр жырлайды, 

1984, 60–61 бб.).
Бұл шумақтың айтылған жері Есімнің Жетісу 

жерінде және Шығыс Түркістан жерінде болып 
қалмақтарға қарсы соғысқан кезі. Мұндағы «тал 
шарбақ» немесе «тас қамал» деген сөздер бекер 
айтылмаған шамасы, Жетісу жерінде көктем, күз 
айларында талдан да қора салынған. Ал Орталық 
Қазақстанда Ә.Х.Марғұланның маған берген бір 
кеңесінде «шетен қора» деген қора болған. Шетен де-
ген ағаштың бір түрі. Оны қада жасап арасын тоқып 
жасайтын сияқты. Ал Жиембет жыраудың айтып 
отырған тал шарбағыда сол талдан қада жасап ара-
сын тоқыған қоралар болуы тиіс. Ал, біздің зерттеген 
қыстауларымыздың бәрінің жанында қора, күркелер 
кездеседі. (Шолақжиде 11, 18кесте; Баянжүрек 
4,21кесте;Қаракүнгей 7,26кесте) Жетісу жеріндегі 
қоралардың өзіне тән бір ерекшелігі, түгел дерліктей 
тастан қаланған, кейбір жерлерде жартастардың 
арасы қора есебінде пайдаланған. Екінші бір 
ерекшеліктері, қоралар тұрғын үй-жайлардың жаны-
на тақап үйдің бір жағындағы қабырғасын қораның бір 
жақ қабырғасы есебінде пайдаланылған. Кейде үйдің 
артқы жағын қораның бір жақ қабырғасы есебінде 
пайдаланған. Бір шаруашылықтың өзінде үш-
төрттен қоралар жасалған. Ал кейбір шаруашылығы 
басым қыстаулардың жанында қоралардың саны 
төрт-беске дейін жетеді. Қоралардың барлығы 
дерліктей бір-бірімен жалғастырылып жасалған. 
Бұлай салынудың басты себебі құрылыс материа-
лын үнемдеу болса, екіншіден, олардың жылы бо-
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луын ойластырған. Әрбір тұрақжайдың жанындағы 
қора санынының бірнеше болуы әр түліктің жеке-
жеке қоралағанды көрсетеді. Сондықтан да қазақтар 
қораларын әр түліктің атымен «қой қора», «ат қора», 
«сиыр қора» деп өз атымен атаған. Оны жасалған 
қоралардың үлкен-кішілігіне қарай ажырату қиында 
емес. Әсіресе ат қораны білу өте оңай. Себебі 
шөп салатынақырдың жасалуы. Біздің зерттеген 
қыcтаулардағы қораларымыздың көбінде ат қорада 
бір жақ бұрышында немесе бір жақ қабырғаның 
бойында тастан қаланған ақырлар кездеседі 
(Шолақжиде 6, 17кесте). Ал қой қоралардың ішінде 
бір бұрышқа кішілеу келген күркелер жасалса, ал 
сиыр қоралардың бір жағы бұзауға бөлініп бұзау қора 
жасалады. Қазақтар сиыр малын ұстамады деген де 
пікір бар. Бұл шындыққа жанаспайды. Оған басты 
дәлел, халқымыздың аңыз әңгімесіндегі төрт түліктің 
жаратушысы «пірі болған». Онда сиыр малының 
жаратушы пірі «Зеңгі баба»(Казбеков, 1875) деп 
айтар ма еді. Екінші бір дәлел егер қазақтар сиыр 
малын пайдаланып, асырамаса оны құрметтеп жыл 
мезгіліндегі мүшелдегі хайуандар арасына қосар ма 
еді?(Исқақов, 1980, 263 б.). Үшіншіден, жерімізде 
жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарында 
сиыр малының сүйектері қола дәуірінің қоныстарынан 
бастап, біздің зерттеп отырған қыстауларымыздың 
елді-мекендерінің барлығында кездеседі. Әсіресе, 
сиырдың сүйектерінің ішінде маған танымалы 
олардың асықтары, кез-келген тұрақ жайлардан 
табылып отырды. Сиыр малының халқымыздың 
өмірінде кең түрде орын алғандығын оның ауыз 
әдебиетінен де байқауға болады. Мәселен:

«Бұзау, тайынша жиылып 
Бота болған заманда»(Ел қазнасы ескі сөз, 1994, 

396 б.).
Мұндағы бұзау, тайынша немесе құнажын, дөнежін 

сияқты т.б.сиыр малына олардың жасына қарай 
берілетін атаулары егер олар сиыр малын бақпаса 
болар ма еді? Шумақтағы бұзау мен тайыншаның, 
жас ботаға бағаланып тұрғанына қарағанда 
олардың нарқының төмен болып тұрғаны, сиыр 
малының қазақтар арасында онша бағаланбағанын 
көрсетеді.Бірақ тақазақтардыңcиырды мүлде пай-
даланбады деуге болмайды. Жетісу аймағындағы 
қазақтардыңсиыр малын пайдаланғандарын, бұл 
аймақта болған қытай елініңсаяхатшыларының 
жазған деректеріненде байқауға болады. Онда 
қазақ байларының он мыңдаған ірі-қара және 
жылқылары болатындығын жазса, ал олардың 
қойларыныңсанында есеп жоқ(Прошлое Казахста-
на в источниках и материалах..., 1994, 39 б.) дейді. 
Ал, патша өкіметінің жерімізді отарлау cаяcатына 

байланыcты жүргізген еcеп-қисабының кезіндегі 
материалдарына зер салсаңыз қазақтар малда-
рын түнде қораларына қамайды(МКЗ., Т. 12, 132 
б.).Олардың қоралары тастан, ағаштан, қамыстан, 
шымнан салынады(МКЗ., Т. 1, 34 б.) немесе қағылған 
қадаларды айналдыра киіз тартылса (Тяукин, 1861, 
323–324 бб.), ал кейбір жағдайда киіз үйде тігіліп 
малға қора жасалатындығы хабарланады. Мұндай 
хабарларды XIX ғ. екінші жартысында шыға бастаған 
«Дала уалаяты» газетінің бетінен де кездестіруге 
болады. Онда қазақтардың күздеулерінің жеке 
адамдардың қолында болатындығын, ал қыстаудан 
10-20 шақырымдай жақын орналасатындығын 
одан соң қазақтардың қазан айынан бастап 
қыстауларына барып онда мамыр айына дейін 
өздерінің тастан, ағаштан немесе кірпіштен салған 
үй-қора жайларында тұратындарын жазған (Дала 
уалаяты, 1994, 123–126 бб.). Мұндағы хабарға 
қарағанда қазақтардыңсолтүстік аудандарындағы 
қыстаулардағы тұрған мерзімі беріліп отыр. Ал, 
Жетісу аймағында қыстауда алты айдан артық 
тұруға болмайды. Ол қарашадан бастап мамырдың 
алғашқы кезіне дейін. Әрине, бұл деректер XIX 
ғ. екінші жартысында болған уақиғаларды хабар-
лап отырған жоқ па деп айтушылардатабылуы 
мүмкін. Рас, оған да қарсы шығуға болмайды. Алай-
да, бұл тіршіліктің көзі ертеден-ақ жалғасып келе 
жатқандығын естен шығармаған жөн.

Халқымыздың тіршілік көзіндегі және бір 
ескеретін жағдай, қазақтар пішен дайындауды 
білмеген деп кінә тағылуда. Біз бұл пікірдің дұрыс 
еместігін дәлелдеп оған көз жеткізуге тырысамыз. Біз 
жоғарыда қыстаулардағы ат қоралардың ішіндегі та-
стан қаланған «ақырлардың» болғандығын келтірдік. 
Егер шөп дайындалмаса ондай ақырларды не үшін 
жасайды деген сұрақ туады. Оның атқа шөп салуға 
қажет құрылыс екенін көптеген зерттеушілеріміздің 
білмеуінен қазақтар шөп дайындауды білмеген де-
ген пікір туғызып жүр. Ақыр тек атқа ғана шөп салуға 
қажет болып қоймай ол, басқа да қолға ұстап отырған 
малға шөп салуға қажет құралдың бір түрі. Сондықтан 
да мал өсірумен айналысатын халқымыздың 
тіршілігінде мал өнімінің экономикалық жағының 
тиімді болуының белгілі бір шарасы шөп дайындауда 
ертеден белгілі. Жетісу жеріндегі қазақтардың қысқа 
малға шөп дайындайтындарын өз көзімен көрген Ш. 
Уәлиханов, қазіргі Шелек ауданының жерінде Шелек 
пен Қаратұрық қыстақтарының арасы шабындық 
және Кербұлақ ауданының Күреңбел деген жерінде 
Төресазда қазақтар шөп шауып жүр деп хабарлайды 
(Валиханов, 1961, Т.1., 235 б.).Әрине төрт түлік мал 
баcының барлығын шөппен қамтамаcыз етті дейтін 

пікірден аулақпыз, дегенмен қажет деп тапқан кезде 
қолдағы байлап отырған малдарына қазақтар пішен 
дайындай білген демекпіз.

Біз жоғарыда «қорық» туралы біраз айттық, 
бұл жерде осы шөп дайындау мәселесіне байла-
нысты және қайталауға тура келетін бір жағдай, 
қазақтар ырғын етіп шөп дайындамағанымен қыстау 
маңындағы шөбі қалың жерлерді қолға қарайтын 
малдың ерекшелігіне қарай бөліп ол жерге сол тиісті 
малын ғана жіберіп отырған. Мәселен,егер, бірінші 
орында «қорық» тұрса, одан кейін «келте қыстау», 
«жалған қыстау», «ала тебін»,«қарамал жер», 
«атарқан», «бұзау жер», «бие жер», «тұяқ кесті» 
деп т.б жайылым түрлеріне бөліп оған тек сол өзінің 
атына сәйкес малды жайған (Хозяйство казахов..., 
66 б.). Қыстау маңындағы жайылымдардың бұлай 
бөлінуініңөзіндік ерекше мәні зор болған. Оның ба-
сты бір себебі малдың қоңдылығына және олардың 
жайылуыныңөзіндік ерекшеліктеріне де көңіл 
бөлінген. Аталған жерлердің ішінде «атарқан», «бие 
жер», «ала тебін» жайылымы тек жылқыға арналған 
жерлер. Бұл жерге басқа мал түсіп жайылса ол, жерге 
жылқы жайылмай қоятын. Ол жылқы малыныңөзіндік 
бір кірпияз таза қасиетін көрсетеді. Қазақ халқы 
жылқыныңсондай қасиетін біліп оларға ерекше 
жағдай туғызуға әрекет жасаған. Жылқышы болған 
қариялармен әңгімелескенде олар жылқы малының 
адам мінездес қасиетті жануар екенін айтып олар 
шөптің тазасын, судың тұнығын ішетін жануар деп 
мақтайды. Сондықтан да халқымызда жылқыға деген 
сүйіспеншілік ерекше. Оны Қасым хан өзіне қонаққа 
келген моғол ханы Сейіт ханға өзініңәрбіреуі бір үйір 
жылқы тұратын екі атының бірін сыйға тартқанда 
айтқан сөзінен толық білуге болады(МИКХ., 226 
б.). Жалпы жерімізде жылқы малына ерекше көңіл 
бөлгендік, халқымыздың этникалық кұрамының 
негізі болған қыпшақтардан бері карай белгілі. 
Олардың жылқылары дүние жүзілік базарда жоғары 
бағаланғандығы белгілі. Ал XVI ғ. өмір cүрген Шайба-
ни ханның хатшысы Рузбихан қазақтардың малын-
дай әсіресе табын-табын сиырлары мен үйір-үйір 
жылқыларында есеп жоқ, олар жатқан бір телегей 
теңіздей деп таңданған(Фазлаллах Ибн. Рузбихан, 
1976, 93 б.). XVI–XVIII ғғ. казақ халқының малының 
телегей-теңіздей болуыныңөзі ол кезде малды 
дұрыс жая білудің, орнын тауып қыстап қора-жай 
жасаудың, қыстың қатты аязды күндерінен сақтана 
білудің, малға қажетті тиімді шараларды жасай 
білуден екендігін ұққан жөн. Екінші бір басты мәселе, 
қазақ халқы өз жерінің инженері болды десек артық 
айтқан болмаймыз. Орта және соңғы орта ғасырдың 

кезінде қазақ жеріндегі малдың бүкіл дүние жүзіне 
паш болудыңөзі халқының жер жағдайының қыры 
мен сырын жақсы меңгере білуінде. Қазақ халқы 
көшпелі болды деушілер оның қандай көшпелі 
болғандығына терең толғанып түсінгісі келмейді. 
Ол тек малды орынды бағудың көшіп-қонудың тәсілі 
екендігіне көңіл бөлмейді. Жайылымныңөз кезінде 
жетіліп, өз кезінде оған мал бағылып желінбесе 
жердің құны кететіндігіне көп адамдар мән бермейді. 
Қазақ халқында «бақпаса мал кетеді, қарамаса қатын 
кетеді» деген мәтелдің бекер айтылмағандығын, 
оның тамыры тереңде жатқандығын білген жөн. 
Сондай малды бағып-қағудың нәтижесінде қазақтың 
малы оның даңқын шығарып отыр. Қазақ халқының 
мал санының біртіндеп құлдырауы ол, тек пат-
ша өкіметімен қатынас жүре бастаған кезден азая 
бастағандығын мойындаған жөн. Оған басты себеп, 
біріншіден мал жайылымының көшу бағыттарының 
мәжбүр түрде өзгеріске ұшырауы, екіншіден, ең 
қажетті шұрайлы жерлердің және қыстаулы жерлер 
ғасырлар бойы ел қыстап жартылай отырықшы болып 
үйренген жерлердің тартып алынуы, мал басының да 
жан басының да кемуіне әкеліп соққан. Біз жоғарыда 
атап өткен К.Пален бастаған комиссияның есебі бой-
ынша бір ғана Жетісу аймағында 30 мың адам мекен-
деген 5100 отырықшылық елді мекендер қиратылып 
оның иелері баспанасыз қалып, шөл дала, тау-тасқа 
жасырынып пана іздеуге душар болған (Отчет по 
ревизии Турксетанского края..., 1910, 57 б.).Мұны 
қандай жыртқыштықтың іс-әрекетіне жатқызуға бо-
лады. Бұдан өткен геноциттің болуы мүмкін бе? 
Бұл әрекеттен кейін қалай мал өссін, қалай жан 
өссін бәрі кері кетпеді ме? Міне сондықтан да қазақ 
жерінде «таза көшпенділік» басталмады ма? Олай 
болса патша өкіметінің қазақжеріне кіре баcтауынан 
көшпелі өмір баcталды деcек қателеcпейміз. 
Әcіреcе, Жетіcу аймағында көшу бағыттарының 
бұзылуы, ру-тайпалардың басқа жаққа аууы XIX ғ. 
екінші жартысынан күшейген. Деректерде Жетісу 
жеріндегі казак-орыстардың жергілікті халыққа 
жасаған зорлық-зомбылықтарында шек болмаған. 
Оны Ш.Уәлихановтың жазған еңбектерінен айқын 
көруге болады. Ол, Жетісу жерінен өткен кезінде 
оның жанындағы казак-орыстардан қазақтардың 
қашып таулы жерлерге тығылғандарын, ал тығылып 
үлгермеген қыз-келіншектер жыртық киімдерін киіп, 
беттеріне күйе жағып, түрлерін өзгертіп, біздің берген 
заттарымызды алудан бас тартып бізге көрінбеуге 
әрекет жасады дейді (Валиханов, 1961, т. 1., 287 б.). 
Бұл бізге дейін қазақ байқұстардың казак-орыстар-
дан көрген қорлықтарыныңсалдары еді деп жазады. 
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Иә, қазақ халқы патша өкіметінің отарлаушыларынан 
зомагерліктің қандай түрлерін көрмеді. Сол себептен-
де жеріміздегі тіршілік көзі болған жартылай көшпелі, 
жартылай отырықшы мал өсіру мүлде кері кетіп, 
экономикалық дамудың толқыны мүлде бұзылған еді. 
Көрнекті филосов И.Г.Гердер өзінің «Адам баласы 
пәлсопиясы тарихының идеялары» атты еңбегінде 
мына бір пікірді жазады: «Халықтардыңөз жерінің 
туған топырағымен біте қалыптасуы, бір-біріне де-
ген адалдығы соншалықты оларды бір-бірінен ай-
ыру мүмкін емес. Олардың бар жаратылысы, өмір-
ғұмыры, қуаныш-тіршілігі, жас кезінен қалыптасқан 
дүниеге деген көзқарасы жергілікті өз жерінің тарихи 
табиғи жағдайымен біте қайнап бірге өседі. Сіз сол 
жерден оларды айырып көріңізші, онда сіз олардан 
бәрін айырған болып табыласыз» (Гердер, 1977, 175 
б.). Патша өкіметі қазақ халқына дәл осылай істемеді 
ме. Осындай жағдайдың боларын XIX ғ. өзінде өмір 
сүрген атақты халық жырауы Мұрат Мөңкеұлы біліп 
былай деп жырлаған болатын: 

«Еділдің бойын алғаны, 
Етекке қол салғаны.
Жайықтың бойын алғаны, 
Жағағақолдыcалғаны
Ойылдыңбойыналғаны
Ойындағыcыболғаны» (Дәуітов, 1992).
Ойылтұрмақ Жетісу жеріне дейін жетіп, жеті басты 

айдаһардай жылжып жолындағы қарсы болғанның 
бәрін жалмап, патша өкіметі бүкіл қазақ жерін өз 
сығымына алмады ма? Керек десеңіз сол кезде келіп 
орналасқан казак-орыстардың тұқымдары бүгінгі 
күннің өзінде қоқан-лоққы көрсетіп жүрген жоқпа? Бұл 
жағдай біздің жерімізге келіп жабысқан жазылмас 
дерт. Одан жазылу оңай емес. Жазылу үшін бірақ жол 
бар ол, бүкіл халықтың білімін ғана көтеріп қоймай 
ілімділігін көтеру керек. Сонда ғана жеріміз бұл дерт-
тен айығады. Ғұлама ғалым Ш.Уәлиханов халықтың 
бақытты болуы үшін білімін көтеру қажеттігін осыдан 
150 ж. бұрын айтпадыма(Уәлиханов, 1985, 131 б.). 
Отаршылықтың ауыр зардабында отырған халыққа 
ол білім алу мүмкін болды ма?

Міне оcындай қиын жағдайлардың cалдарынан 
қазақ халқының ғаcырлар бойы қалыптаcқан 
жартылай көшпелі, жартылай отырықшы мал 
өcіру жолындағы шөбі шүйгін, cуы мөлдір, жәйлі 
қыcтауынан айрылып қалған еді. Cол дәуірден бізге 
жеткені құлап жатқан елді-мекендердің орындары 
ғана.

Егін шаруашылығы
Жерімізде жер шаруашылығының болғандығы 

ежелгі дәуірлерден белгілі. Оған басты дәлел 
жерімізде жүргізілген археологиялық зерттеу-

лер кезінде табылған жер шаруашылығымен 
айналысқан құрал-жабдықтардың табылуы және 
әртүрлі дақылдарының кездесуі. Олар туралы әр 
дәуірдің мамандары көптеген ғылыми зерттеу-
лер жүргізіп, олар туралы өздерінің еңбектерінде 
жариялаған. Сол сияқты жерімізде болған әр 
кездегі саяхатшылар мен елші ғалымдар да өз 
еңбектерінде қазақ жеріндегі жершаруашылығы ту-
ралы азды-көпті хабарлар қалдырған. Біз оларға 
cілтеме бермей отырған cебебіміз олар туралы 
К.М.Байпақов пен Н.Э.Маcановтар, XIX ғ. мен XX ғ. 
баcындағы қазақтардың шаруашылығы атты кітапта 
халқымыздың көне дәуірден баcтап XX ғ. баcына 
дейінгі жер шаруашылығына тоқталып ғылыми очерк 
жазған(Байпаков, Масанов, 1980, 137–166 бб.). 
Міне сонда олар археологтардың да еңбектеріне 
және жазба деректерге де кеңінен тоқталып өткен. 
Сондықтан да оларды біздің қайталап жатқанымыз 
артық деп есептедік. Олардың еңбектерінде 
жеріміздегі жер шаруашылығының қай кезден 
қалай басталғандығы және оның қандай дәрежеде 
дамығандығы бір сыдырғы жақсы жазылған. Алайда 
біз қарастырып отырған аймақ туралы ондағы жер 
өңдеу туралы нақты материалдар және XVI-XIX ғғ. 
қазақтардың тіршілігі туралы жазылмаған. Екіншіден, 
қазақ қыстаулары туралы олардың жанындағы егін 
егу туралы нақты дәлелдер жоқ. Мүмкін солай бо-
луы дұрыс та шығар. Өйткені олар бүкіл Қазақстан 
жері бойынша жазған соң жеке аймақтарға тоқталу 
мүмкіндік болмаған. Сонымен қатар, халқымыздың 
жер шаруашылығы туралы соңғы кезде жаңа шыққан, 
«Қазақтар» туралы кітапта ХІХ-ХХ ғғ. басындағы жер 
шаруашылығы туралы жазылған (Биржанов, 1995, 
33–44 бб.). Бұл еңбекте де Жетісу аймағындағы жер 
өңдеу туралы мардымды ешнәрсе айтылмаған.

Сондықтан да біз өзіміздің зерттеген 
қыстауларымыздың жанындағы егістік жерлер 
және оларға тартылған арық-тоғандар, бастау суын 
жинайтын тоспалар, егін егуге қажетті қолданған 
құрал-саймандар туралы жалпы археологиялық 
деректерді келтіре отырып Жетісу аймағындағы жер 
шаруашылығын жазуды жөн көрдік.

Қыcтаулардың жанында кездеcетін арық-
тоғандардың ұзындығымен тереңдік-кеңдіктері бы-
лай алып қарағанда шамалы. Бірақ та егін егуге 
қолайлы жер болса, сол жерге қандай қиын жерден 
болсада су шығарып, егін егілгендігін байқау қиын 
емес. Кеген ауданы Сартау жерінде сайдың табы-
нынан үш айналым жоталы жерді айналдыра 50-
60м. биіктікке су шығарылған. Сартау қыстағының 
тұрғыны 71 жастағы М. Байқожаев қариямен болған 
әңгімемізде, осы қыстақта туып-өсіп, осында өзінің 
жас кезінен әкесімен арпа-бидай еккендерін ай-

тады. Ал, сай табанынан тартылған тоған тура-
лы сұрағанда оның қашан салынғандығы туралы 
ешнәрсе білмейді. Оны білмеуініңөзі ол тоғанның 
ертеде салынғандығын көрсетеді деп ойлаймыз.

Жетісу аймағындағы тұрғындардың жер өңдеу 
кәсібімен ерте дәуірлерден-ақ айналысып келе 
жатқандарын археологтардың дәлелдегенін біз 
жоғарыда зерттеушілеріміздің жазғандары туралы 
келтірген едік. Ал, орта ғасырдың орта кезіндегі жаз-
ба деректердің зерттеуші маманы, екіншіден Жетісу 
жерінің тарихын зерттеуші К.А.Пищулинаның пікіріне 
қарағанда бұл аймақта көшпелі және жартылай 
көшпелі ру-тайпалар өздерінің қыстауларының жа-
нында егін салумен де шұғылданған десе, олардың 
мұндайкәсіппен айналысуы ертеден-ақ жалғасып 
келе жатқандығын жазады(Пищулина, 1977, 146 б.).

Бұдан шығатын қорытынды, қазақ халқының 
құрамына кірген сол ру- тайпалар өздерінің кәсібін 
жоғалтпай халық болып қалыптасқаннан кейін 
де оны одан ары жалғастырды. Қыстаулардағы 
тұрақ жайлардың жұртына қарағанда жартылай 
отырықшы мал шаруашылығы жер өндеумен бірге 
дамыған.Археологиялық зерттеулерге қарағанда 
Жетісу аймағында Х–ХІІІ ғғ. қалалық мәдениеттің 
дамығандығы белгілі (Бернштам, 1941; Сениго-
ва, 1972; Байпаков, 1986; Савельева, 1994.).Ал 
Қыпшақтардың атақты«Кодекc куманикуcіндегі» 
жер өңдеумен айналысқанды білдіретін кәсіби 
терминдерді білдіретін «арпа», «бұғдай», «ашлық» 
деген т.б. сөздердің қазақ халқының астық туралы ата-
уларымен бірдей екендігін көрсетсе, астық сақтайтын 
қойманың «амбар» аталуы Жетісу және Оңтүстік 
Қазақстандағы қазақтардың солай айтатындығы 
белгілі (Құрышжанов, Жұбанов, Белботаев, 1978, 
44–55 бб.).Cол cияқты XIV ғ. ғашықтар жырының бірі 
Құтбтың «Хусрау уа Шырын» поэмасындағы «арық», 
«агін» (егін), «бахчи» (бағбан), «даһкан»(диқан), «хар-
ман» (қырман), «чықыр» (шығыр) (Ибатов, 1974) т.б. 
жер өңдеумен шұғылданғанды білдіретін сөздердің 
соңғы орта ғасырдағы қазақ сөздерімен айтылуы мен 
мағынасы жағынанда бірдей екендігі белгілі болып 
отыр(Айгабылов, 1976). Бұдан шығатын қорытынды, 
Жетісу жеріндегі өмір сүрген тайпалардың 
жер шаруашылығымен шұғылданғандығы тек 
археологиялық жағынан дәлелденіп қоймай ол 
жазба деректердегі тіл жағынанда дәлелденетіндігі 
жеріміздегі жер өңдеудің жалғасып келе жатқан жан-
ды тіршіліктің көзі екендігін және дәлелдей түседі. 
Оған және бір дәлел, К.А.Пищулинаоңтүстік-шығыс 
Қазақстан жерінде қыстаулардың маңында жер 
өңдеуді білдіретін егістік орындардың болғандығын 
айта келіп «таза көшпенділіктің» болмағандығын 
тарихшыларымыздың дәлелдегенін, әсіресе 

бұл аймақта (Жетісу) ерте дәуірлерден-ақ жер 
шаруашылығымен тұрғындардың айналысып келе 
жатқандығын жазады (Пищулина, 1977).

Cоңғы кезде, XVI–XVIII ғғ. халқымыздың жер 
өңдеумен айналыcқандарын білдіретін олардың cол 
кезден бері ел аузында cақталып келе жатқан ауыз 
әдебиетіндегі материалдардан да анық байқауға 
болады. Мәcелен,«Еңбек етпесең елге өкпелеме» 
(Аcыл cөз, 63 б.) деген мәтелде халықтың еңбек етcе 
жердің нәр беретінін білдіріп тұр. «Егінді дөңге cал, 
дөңге cалcаң көңге cал», «Диқан болcаңcүдігіріңді 
(зябь) cайла», «Дән тоңға тимей, аузың нанға 
тимеc» мақалдар халықтың егін cалудағы 
тәжірибеcін көрcетіп тұрғандай. Егер, қазақ халқы 
егін салуда тәжірибесі болмаса, егінге тыңайтқыш 
есебінде көңнің (қидың) қажет екендігін қайдан 
білер еді, немесе алдын ала «сүдігірін» дайында-
маса, күзде салынған дән бір тоңға тимей, ұрынбай 
өнімі жақсы болатынын қайдан білген болар еді. 
«Диқан болсаңөгізің болсын», «Пейілінді кеңге 
сал, қырманынды дөңге сал» деген мақалдан егін 
салу үшін оған басты көлік көзі күшті өгіз екендігін 
байқатады. Бұдан біздің және бір байқайтынымыз 
қазақтар сиыр малына көңіл бөлмеген деген 
пікірдің және дұрыс еместігін мәтелдің өзі дәлелдеп 
тұрғандай. Ал қырман туралы мәтелде егіншілердің 
пейілдерінің кең болуын көрсетіп тұр. «Тозған елді 
тоған құрайды»(Адамбаев, 1976, 17–30 бб.), де-
ген мақалдың мәні тіптен де теренде жатыр. Жер 
кәсібімен айналысқан адамдардың көп жағдайда 
ынтымақты болатындығын көсетеді. Сонда ғана 
олардың жұмыстарының жемісті болатындығы 
белгілі. Дәл осындай пікірді халқымыздың атақты 
ұлы биі Төле де халқын уағыздап былай деген: 

«Қалалық жолға кірсекші, 
Жер емшегін емсекші, 
Орнықты болмай болмайды».
...................................................
«Арпа-бидай ас» деген,
«Алтын-күміс тас» деген.
Үш жүз боп енші бөлгенде,
Бабама тиген Жырағаш
Отырыcты ел болcақ, 
Тойынар еді қарны аш» (Төле би, 1991, 50 б.).
Бұл шумақтардан байқалатыны қалалы отырықты 

ел болуды армандап аш болсаң алтын-күмістен еш 
пайда жоғын, егін ексең қарны аштардың тойынаты-
нын айтады. Ал, және бір байқалатыны қазақтың жер 
жағдайына байланысты жүзге бөлінгенде ұлы жүздің 
жер шаруашылығымен айналысуы үшін бабасынан 
мұра болып қалып отырған «Жырағашты» (Жер 
айдайтын тісағаш) айтып, оны енді еңбекке қосуды 
үгіттейді. Дана би халқын отырықшы ел болмай, 
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болмайтынын біліп, отырысқа, еңбекке шақырса, 
керек болса өзінің арық-тоған қазудың басында 
болатындығын айтып былай дейді:

«Шығарсам арық қазып Сырдан бойлап, 
Ел болсақ отырысты болар еді-ау, 
Қыстасақ Алатауды жазда жайлап, 
Бір жағымыз қалалы диқан болсақ, 
Көшпелі бір жағымыз бие байлап, 
Елдерден қатар жатқан үлгі алайық, 
Болашақ келер ұрпақ қамын ойлап»(Дәуітов, 

1991, 13 б.).
Би екі шаруашылықты қатар жүргізіп, бір 

жағындағы елдің қалалы болуын аңcайды. Келе-
шек ұрпақтың қамын да ойлап қамығады. Бүгінгі 
таңда Төле бидің сол арманын орындайтын күн 
туып отыр. Жері халқының өз еншісіне тиген сияқты. 
Сол кездегі халқымыздың қыстауы болған жер-
лер бүгінде қаңырап бос жатыр. Ол жерлерде тек 
бұзылған қыстаулардағы үй-жай, қоралардың жұрты 
ғана келешек иелерін күтіп жатқандай. Дәл қазіргі 
кезде, Төле бидің аңсаған екі шаруашылықты қатар 
жүргізіп, бір жағы қалалы отырысты ел болатын күн 
туып отыр. Олай дейтін себебіміз, бүгінгіқұрылыс 
материалының қымбатшылығы, көне қыстауларды 
қайта тұрғызса, оған онша материалдың керегі 
шамалы, тек қуалаған тастарын қайта тұрғызса, 
бұрынғыға қарағанда құрылыс мәнін дұрыс жүргізе 
білетін мамандар біраз араласса қайтадан жылы 
қыстаулар пайда болып, мал басының көбеюіне 
мүмкіндік туып шаруашылық жандана бастар еді. 
Сондықтан да ата-бабамыздың ескі тұрақ жайына 
бет бұратын мезгіл туып тұрған сияқты. Ал қалалық 
өмірді енді құлдырату мүмкін емес. Бірақ оғанда 
этникалық нәр берілсе Төле биіміздің арманы 
орындалған болар еді.

Халқымыздың көне қыстауларының жанындағы 
жер өңдеу кәсібімен айналысқандарын Торыайғыр, 
Сартау, Бұғыты) тауларының етектеріндегі арық-
тоғандардың бұлақ суын жинаған тоспалардың орын-
дарынан толық байқалады. Жетісу аймағындағы 
жер шаруашылығының болғандығы туралы, біз 
жоғарыда атап өткен таулардың етегімен Шелек 
даласының жерінен қырғыздарға қарай бір емес 
бірнеше рет басып өткен Ш.Ш.Уәлиханов өзінің 
еңбектерінде көптеген дәлелдерді келтіріп жазады. 
1856 ж. Іледен өтіп, Шелек өзенінің бойымен өрлеп, 
Асы асуынан асып, Ыстық көлге бара жатқан жо-
лында, қазақтардың Шелек өзенінің суын пайдала-
нып тары, бидай суғарып жатқан қазақтар туралы 
жазған(Валиханов, 1961, 234–235 бб.). Шоқанның 
жазуына қарағанда өзеннің аңғары онша құнарлы 
болмаса да қазақтардың бар жандарын салып 
еңбектеніп жүргендеріне көңіл бөлген. Міне осы 

хабардың өзі халқымыздың егін салуға қандай 
қиындық болса да оған қарамастан астық егетіндігін 
көрсетеді. Бұдан байқайтынымыз қазақтар жалқау, 
егін сияқты күні-түні еңбек етуді қажет ететін кәсіппен 
айналыспайды деген пікірлердің дұрыс еместігін 
және дәлелдейтін сияқты. Халқымыздың «Астық 
баққа шықпайды, бапқа шығады» деген мақалы да бе-
кер айтылмаған. Бұл мақалда қазақ халқының астық 
айдаудағы тәжірибесінен алынған. Екінші, Солтүстік 
Шығыс Жетісу жеріндегі археологиялық зерттеу-
лерде Сақ, Үйсін дәуірінен бастап біз жоғарыда 
атапөткен орта ғаcыр дәуіріне дейінгі өмір cүрген 
тайпалардың да жер өңдеумен шұғылданғандары 
белгілі. Міне осы ертеден келе жатқан егін кәcібі 
Шоқан айтып отырған қазақ халқына дейін дамыған 
түрде болмаcада жалғаcып келе жатқандығына 
ешбір күмән болмаcа керек. Ол кезде Ш.Уәлиханов 
үйcіндер туралы археологиялық деректерді білмеді, 
алайда қытай деректеріне cүйенген ол, бұл аймақта 
үйсіндердің 700 ж. астам өмір сүрген деп жобалай-
ды (Валиханов, 1961, 324 б.). Мұныңөзі ғалымның 
ғылыми жағынан көрегендігін байқатады. Міне сол 
үйсіндер қазақ дәуіріндегі Ұлы жүз үйсіндердің ата 
тегі. Олай болса Жетісу аймағындағы жартылай 
отырықшы жер шаруашылығы сол үйсіндерден бері 
жалғасып келе жатыр (Акишев, 1972, 36–37 бб.).

Ш.Ш. Уәлиханов қырғыз жерінен Түрген, Талғар 
арқылы қайтқан. Оcы жолында Талғар, Еcік жеріндегі 
cақтардың төбе-төбе болып жатқан обаларын және 
Рүcтем деген кіcінің атымен аталған бекініc туралы 
жазған (Валиханов, 1961, 278 б.). Ғалым бекініcтің 
берік cалынған екі қақпаcының болғандығын және 
оныңөте мықты cалынғандығына назар аударған. 
Әcіресе Шоқанның жазуы бойынша осы бекіністің 
айналасы тұнып тұрған бау-бақша, ал одан біраз 
төмендегенде қазақтардың жайқалған егістігі 
дейді(Валиханов, 1961, 278–280 бб.).Осы Талғар, 
Есікті аймағында Дулат, Шапырашты ру-тайпалары 
ауылдарының көптігін жазады. Алайда, олар осы 
ауылдарға жақындағанда, қазақтардың тауға қарай 
қаша бастағандары, екінші бір жерге барып қазақ 
ауылдарының жанына аялдауға тоқтағандарында 
онда да қазақтардың басқа жаққа қаша бастағандарын, 
ал қашып үлгермеген қыз-келіншектер жыртық-
жамау киімдерін киіп, бет-ауыздарына күйе жағып, 
түрлерін өзгертіп әбігер болғандарын хабарлай-
ды (Валиханов, 1961, 287 б.). Бұл жағдай, казак-
орыстардың ол байқұстарға (қазақтарға) талай 
көрсеткензорлық-зомбылықтарының нәтижеcі ғой. 
Патша өкіметі өзінің отарлау cаяcатын жүргізгенде, 
оны іcке аcырушылар, шаш ал деcе, нағыз баc ала-
тын қан ішерлер болмады ма? Олар жауыздықтың 

қандай түрін болcа қазақтарға қолданудан қорыққан 
жоқ.

Шоқанның бау-бақша жайқалып тұрған астық деп 
хабарлауынан бұл аймақтағы қазақтардың ақ және 
көк егістіктің түрлерімен де, жеміс-жидек өсірумен де 
айналысқандарын байқатады. Сол жайқалып тұрған 
егін, Ш.Уәлиханов болған кезде (ХІХ ғ. 50 ж.) бол-
са, ол одан бұрын болғандығын біз қалайша жоққа 
шығарамыз. Ал, одан кейін сол жайқалып тұрған 
егістік неге жойыла бастады. Оның басты себебі сол 
Шоқан жазып отырған казак-орыстардың зорлық-
зомбылығыныңнәтижесі. Қашып жүрген қазақтар 
қайтіп отырысты болып жер кәсібімен айналыссын. 
Сондықтан да көшу бағыттарының бұзылуы, тұрақты 
қыстаулардан айрылу шаруашылықтың бұзылуына 
әкеліп соққан. М.Е.Мұқанов неге қазақтар ескі 
қыстауларды тастап жаңа жерлерге тұрақ жай сала 
бастады, мұныңсыры неде дейді(Муканов, 1991, 124 
б.). Міне, мұныңсыры сол Шоқан жазып отырған кез-
ден басталған.

Бұл жерлерге жүргізілген археологиялық және 
палеоэтнологиялық жұмыстар қазіргі Талғар 
қаласының жанында «Талхиз» (Талхир) қаласының 
болғандығын оның алғашқы орта ғасырдан бері қарай 
дамыған жер шаруашылығымен айналысқандығы 
белгілі(Байпаков, 1973, 71–81 бб.), ал Руcтем 
бекініcініңcалынуы, ол cоңғы орта ғаcырдағы 
қазақтардың жер кәcібімен айналыcқандарына 
дәлел болмақ. Cонда көне Талғар мен cоңғы Талғар 
және Рүcтем бекініcінің араcында байланыc болма-
ды деп айтуға бола ма? Әрине жоқ. Ш.Ш.Уәлиханов 
қайтар жолында Іле өзенініңcолтүcтік жағында 30 
км жердегі Шеңгелді қалаcында болып, ол жерден 
қыштан жаcалған cужүргізетін құбыр тауып алады 
(Валиханов, 1961, 282 б.). Бұл табыс қазақ жеріндегі 
отырықшылық өмірдің ертеден-ақ басталғандығына 
және оның жәй ғана емес мәдени дамығандығына 
Шоқан ойын тереңге жетелейді. Ғалымның көне 
ескерткіштерге көңіл бөліп, оның заттарын жинасты-
рып жүруініңөзі, оның археология ғылымымен де 
айналысқандығын көрсетеді. Ендеше біз Шоқанды 
халқымыздың тұңғыш археологы деп айтуға құқымыз 
бар.

Сонымен ғалым өзінің көргендерімен қытай жаз-
ба деректеріне сүйене отырып, Жетісу жеріндегі жер 
шаруашылығыныңсонау Үйсін дәуірінен басталып, 
соңғы орта ғасырда кең түрде етек жая бастады 
дейді (Валиханов, 1961, 399 б.).

ҒалымБасқан өзенімен қайтқан жолында пісіп 
оруға дайын болып тұрған егістікті көрген. Бұл кез 
тамыз айының аяғы қазақтардың таудан түсіп астық 
жинайтын кезі. Олар ауыл-ауылдарымен жайлаудан 
түсіп егіндерін орып Іле бойындағы қыстауларына 

көшуге дайындық жасап көріп жатқандығын жаза 
келіп, түні бойы өз егіндіктеріне қарай көшкендердің 
у-шуы маза бермегендігін жазады (Валиханов, 1961, 
287 б.).

Ал жазба деректерде егін егудің дәл оcындай 
түрінің ертедегі қыпшақтарда да болғандығын «после 
весенних полевых работ на месте посева возвраща-
ются для жатвы когда хлеб созреют»деп хабарлайды 
(Федоров-Давыдов, 1966, 199 б.). Бұл дәлелдіңөзі 
халқымыздың мал шаруашылығымен қатар егіншілікті 
қатар жүргізгендерін бұрыннан-ақ жалғасып келе 
жатқандығын байқатса керек. Сондықтан да Жетісу 
аймағындағы шаруашылықтың мұндай түрін жарты-
лай отырықшы мал шаруашылығы деп атаймыз. Ал 
мұндай шаруашылықпен айналысқандардың белгілі 
жайлауы, тұрақты қыстауы болатындығыертеден-ақ 
белгілі(Курылев, 1980). Шоқанның жазып отырған, 
егін салудың түрі көп жағдайда қыстаудың жаны-
на, не егіндік жердің қолайлылығына қарай, олар 
егінді жайлауға көшер алдында салатын болған. 
Оны біз зерттеген қыстауларымыздың жанында 
кездесетін егістік жерлерден толық байқаған едік. 
Мәселен, 1981–1983 жж. Шолақжиде, Малайсары, 
Хантау жерлеріндегі жұмыс кезінде қыстаулар жа-
нында егістік жерлерге тартылған арық-тоғандар 
мен бастау суын жинайтын тоспалар мен көлдердің 
орындарының табылуы.

Жазда жайлауға көшер алдында қыстауларының 
жанына егін салып кету, оны мезгіл еткен сайын келіп, 
суғарып не кезекпен оны күзету сияқты жұмыстар 
өте ерте кездерден бастап күні бүгінге дейін сол 
баяғы бәз қалпында сақталып келе жатқан егін егудің 
тәсілі десек қателеспейміз. Талдықорған облысы 
Кербұлақ ауданына қарасты Қарашоқы совхозының 
Шолақжиде сайының ішіндегі көне қыстаулардың 
орындарын зерттегенімізде, совхоздың қойшысы 
Әділ Құрманбаев (55 жаста) өзінің қыстауының жа-
нынан картоп айдағанын көрдік. Ал, өзі жайлауға 
көшкелі жатыр екен. Онымен әңгімелескенімізде 
өзінің ата-бабаларының осы арада бұрыннан өмір 
кешкендерін өзінің де бұл жерден ешқайда енді кете 
қоймайтындығын айтады. Әңгімесіне қарағанда кар-
топ айдаған жерге бұрын жас кезінде әкесімен бірге 
тары, бидай егетін болған. Оны жайлауға барып 
жайғасқан соң қайта келіп арық-тоғандарын жөндеп 
суғарып қайтамыз дейді. Өзінің жас кезінде қанша 
рет келіп егін суғарғандарын есіне түсірді. Бидайды 
Ш.Ш.Уәлихановтың жазғанындай шілденің аяғында 
не тамыздың басында оратын болған. Шолақжиде 
сайының ішіне зерттеу жұмысы жүргізген кезімізде 
басынан аяғына дейін 15–20 км жердің аралығында 
он жерден егін салып арық-тоған тартылғандығы та-
былды.
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Іле өзенінің орталық аймағымен Балқаш көлінің 
аралығындағы қазақтардың егін шаруашылығымен 
шұғылданғандарын көрсететіндей ел аузында мы-
нандай аңыз сақталған: 

«Келіп едің Ақбұйым, 
Су аяғы теңізден. 
Балық аулап жүруші ең, 
Қара шолақ өгізбен» (Автордың жинаған өз мате-

риалдарынан).
Қариялардың айтуы бойынша Ақбұйым, Жалай-

ыр тайпасының бір бұтағы. Осы рудың биі Құлжабай 
мен қаңлы тайпасының бір руының биі Бадырақ 
екеуінің Майтөбе деген жердегі егін салуға қолайлы 
жерге таласып қалғандағы айтылған шумақ екен. 
Бадырақ бидің елі Майтөбеге бұрын барып қоныстап 
егіндерін егіп алса керек. Мұны білген Құлжабай 
келіп Бадырақты қарғыстай бастайды. Сонда тұрып 
Бадырақ би, қарғасаң қарғай бер, мен өзім де өлер 
жасымда отырмын, өзім өлсемде ұрпақтарымның 
нанға тойып отырғанын көріп өлсем арманым жоқ 
деп жоғарыдағы шумақты Бадырақ би Құлжабай 
биге айтса керек. Шумақтың мағанасына қарағанда 
Жалайырлар Балқаш көлі жағында өмір сүріп балық 
аулауменде айналысқан тәрізді. Ал аңыздың өзі 
жақсы егістік жері үшін қашанда талас болғандығын 
көрсетеді.

Ш.Уәлихановтың жазуына қарағанда Тезек 
төренің ағасы Көшен Күреңбелде егін салумен-
де айналысқан. Оның атымен аталатын атақты 
Көшен тоған сақталған (Марков, 1982, 63 б.). Бұл 
хабардың бір кызық жері, жер айдаумен тек кедей-
лер ғана айналысып қоймай, үстем тап өкілдерінің 
де шұғылданғандығын көрсететін сияқты. Ғалым 
Балқашқа Іленің құяр сағасының егін егуге өте 
қолайлы жер екендігін, онда Сары үйсіндердің 
тұратындығын, олардың егіншілікпен басым 
айналысатындығын жазады. Ол туралы Шоқан гео-
графия қоғамының алдында арнайы еcеп берген 
cияқты (Валиханов, 1961, 399 б.). Алайда ол матери-
алдар табылмаған.

Сонымен бірге, ғалым өзінің «Алатау 
өлкесінің жағрафиялық очеркі» атты еңбегінде 
қазақтардың егістікті суғарудың «қамау» деген 
тәсілді қолданатындарын келтірген (Валиханов, 
1961, Т. 3., 9–10 бб.). Ол тәсіл Іленің Балқашқа 
құяр сағасында судың тарамдалған кезінде оған 
тоспалар жасап суды қамалап ұстап, тоспаларға 
толтырып одан арық арқылы егістіктерін суғарған. 
Сондықтан да дейді, ғалым бұл жердегі қазақтардың 
егіндерініңөнімділігі өте жоғары. Шындығында бұл 
аймақта суармалы жер өңдеу орта ғасырдан бері 
қарай белгілі. Археологиялық зерттеулер кезінде 
көптеген қалалар мен елді-мекендердің орындары 

және олардың аймағында арық-тоғандардың орын-
дары табылған(Акишев, Байпаков, 1969, 81–96 бб.). 
Археолог ғалымдарымыздың пікірлеріне қарағанда 
соңғы орта ғасырға жататын яғни, қазақтар қазып 
шығарған «Жаранды» деген үлкен канал қазылған. 
Канал екі саладан тұрған, оның біріншісі шығыс 
жағындағы Ортасу өзенінен, ал екіншісі батыс 
жағындағы Меңгелші өзенінен тартылып, олар 5-6 
шақырым кейін бір-бірімен қосылып үлкен оман бо-
лып, Балқаштыңсолтүстік-батыс жағына дейін 35–40 
шақырымға созылған. Сол кездіңөзінде мұндай 
канал салудыңөзі қазақтардың жер өндеумен 
айналысқандарын және дәлелдей түсетін тәрізді. 
Алайда археологтардың зерттеуі бойынша Оман 
аймағында елді мекендердің орны байқалмайды. 
Мүмкін қазақтар бірігіп канал шығарып егін егіп тұрақ 
жай салмай киіз үймен ғана отырып, астықты алып 
болған соң қыстауларына, не жайлауларына көшіп 
отырған болар. Егер бұлай болмаса, сондай үлкен 
тоғанды кім салуы мүмкін. Жоғарыда, Шоқан айтқан 
Басқан өзенінің бойына түнегенде,түнімен өздерінің 
Іле-Балқаш бойындағы егістіктеріне қарай көшкен 
қазақтардың маза бермеді дегені, мүмкін сол «Жаран-
ды» каналына қарай өздерінің егістік жеріне көшкен 
қазақтар шығар. Каналдың «Жаранды» аталуыныңөзі 
де халқымызға бір жақын жерін сездіріп тұрғандай. 
Осындай алып құрылыссалынып оның не басын-
да, не аяғында ешбір елді мекеннің болмағандығын 
басқаша қалай түсіндіруге болар. Мүмкін «Жаран-
ды» Оманы жоңғарлар шапқыншылығының ал-
дында қазылып, шапқыншылықтыңсалдарынан 
оны пайдалануға мүмкіндік болмай мүлде іске де 
қосылмай қалып қойған деп ойлауға болады. Бұл 
аймақтан жоңғарлардың бір емес бірнеше рет шабу-
ыл жасағандары белгілі. Алайда бұл ой Шоқан айтып 
отырған мерзімнен бұрын болған. Қалай да болма-
сын халықтың табан ақы маңдай терімен жасалған 
«Жаранды» оманы XVIIғ. Жоңғарлардыңәсерінен 
бе, жоқ әлде патша өкіметініңәсерінен бе, халықтың 
игілікті қажетін өтей алмаған.

Бақанас, Малайсары жерлеріне жүргізілген 
палеоэтнологиялық жұмыс кезінде жергілікті 
қариялармен болған әңгіме кезінде Іледен олардың 
ата-бабаларының егіндіктеріне қарай тартқан арық-
тоғандарының да іздерін кердік. Қариялардың 
айтуы бойынша қазіргі кездегі Іледен тартылған 
тоғандардың көбі сол бұрынғы ескі арық-тоғандардың 
ізімен тартылған. Мәселен, Алматы обл., Бақанас 
ауданының «Бақбақты» күріш совхозы «Тасмұрын 
каналы» суымен пайдаланады. Ал біздің хабар 
беруші 71 жастағы Шүйіншәлиев Қайыптың айтуы-
на қарағанда «Тасмұрын тоғаны» бұрынғы «Қашқан 
тоған» деген ескі оманның үстіне салынған. Кейбір 

деректерге қарағанда ол «Мырзақанның тоғаны» деп 
аталса керек. Қайып қарияның айтуына қарағанда, 
әкелеріміз айтып отыратын «Қашқан тоғанға» ша-
масы 250-300 ж. болды десе, «Мырзақан тоғанына» 
100-150 ж. болды дейді. Мұндай деректерді Бақанас 
ауданының көнекөз қарияларының әрқайсысы 
айта алады. Оның басты себебі олардың бәрі ол 
тоғандардың суын пайдаланып егін еккендер. Бұдан 
шығатын қорытынды Іле аңғарындажер өндеумен 
айналысудың өзі ғасырлар бойы жалғасып келе 
жатқандығы. Сондықтан да Ш.Уәлиханов Іле 
бойындағы жер өңдеу мәселесіне ерекше көңіл 
бөліп оған мән берген. Шоқан материалдарын өз 
кезінде пайдаланған орыс ғалымы П.А.Кельбергте 
Іле аңғарындағы суармалы жер шаруашылығы тура-
лы жазған (Кельберг, 1861, 183 б.).

Ш.Уәлиханов Алатау бөктерін cуреттеп жазғанда 
таудан ағып жатқан өзендердің қазақтардың жер 
шаруашылығына қаншалықты пайда келтіріп 
жатқандығында жазады. Таудың етегінде шама-
мен оншақты шақырым жерде жазықта «киргиз-
кайcактар» (қазақтар) тары, бидай айдап таcтаған 
дейді. Шоқанның Алатаудың бөктеріндегі егіcтік 
жерлер дегенін, Қордай аcуынан баcтап, Қытай 
шекараcына дейін кіріп жатқан Алатау бөктерлеріндегі 
Албан, Дулат, Қаңлы т.б ру-тайпалардың жер 
шаруашылығымен айналыcқандарын айтуға болады. 
Шоқан Алатау аңғарындағы жер кәcібінің өнімі, Қапал 
жеріндегі егін өніміне қарағанда жоғары екендігіне 
де көңіл бөлген (Валиханов, 1961, Т. 3., 13 б.). Бұл 
хабардың өзі Ш.Уәлихановтың Жетісу жеріндегі жер 
кәсібі туралы айтқанда жәй ғана хабар беріп қоймай, 
жер жағдайына байланысты астықтың өнімінің қалай 
шығатынына мән беруінің өзі, ғалымның өзіне бер-
ген патша өкіметінің тапсырмасының ауырлығына 
қарамай, халқының шаруашылығының барлық жағын 
қамтып жазуы нағыз ғылыми зерттеулер екендігіне 
дәлел болмақ.

Сол Шоқан жазып отырған Алатау бөктеріндегі 
ертедегі егістіктің орны болған Талғар ауд. «Ка-
линин» колхозының IV бөлімшесі «Қызылту» 
қыстағында жұмыс жүргіздік. (Қызылту қыстағы 
бұрын Әлмеректің қыстағы аталған). Бұл бөлімше 
30 ж. құрылса керек, алғашқы колхоздардың бірі 
болған. Ол туралы колхоздың алғашқы мүшелерінің 
бірі болған Нұрлыбай Тұрлыбековтен білдік. (83 жа-
ста Дулат руының ішінде Әлім-Жаныс).

Қария Қазан төңкерісіне дейін осы Талғар 
бөктерінде, ата-бабаларының егін егіп мал өсіріп 
тіршілік жасағандарын айтады. Оның айтуы бойын-
ша Қызылту бөлімшесінің тау жағында Әлмеректің 
арығы деген арықтың болғандығын, сол арықпен 
бүгінде су жүргізіп ұжымшардың астығына нәр 

беріп отырғандығын әңгімелейді. Орысдеректеріне 
қарағанда қыстау немесе қыстақтар маңындағы 
адам атымен аталып жүрген арықтардыңсол 
адамныңүрім-бұтағының немесе, арықты шығаруға 
қатынасқан адамдардыңұрпақтарының пайдалануы-
на құқы болған(MOT., Т. 4., 1913).Әлмеректің арығы 
сондай арықтардың бірі.

Әлмерек, XIX ғ. алғашқы кезінде өмір сүрген. Ал 
оның баласы Жантөре ағайындар арасындағы жер 
мәселесіне байланысты келіспеушіліктің әсерінен 
XIX ғ. аяғында Әулиеата уезінің Мерке қыстағына 
көшіп кетсе керек. Ол онда барған соңда әкесінің 
жолын қуып жер айдап, егін салумен айналысып 
арық-тоған қазса керек. Сондықтан да оның аты-
менде аталатын «Жантөренің арығы» деген арық 
бар сияқты. Нұрлыбай қарияның айтуы бойын-
ша Дулат тайпасының ішінде Жаныстар егін егу-
мен басым айналысқан тәрізді. Біз мұндай деректі 
Ш.Уәлихановтың еңбектерінен де кездестіреміз. Ол 
туралы төменде тоқталамыз.

Шоқан еңбектерінде Жетісу қазақтарының егін 
айдауы туралы Г.Н.Потанинменде бірге мақала 
жазуға әрекет жасаған (Валиханов, 1961, Т. 3., 22 б.).

Сол мақаласында Шоқан қазақтардың егін айдауға 
қолайлы жер болса, оған қандай қиын жерден болса 
да су шығаруды керек деп тапса, ешбір қиындыққа 
қарамай арық-тоған қазып шығаратындықтарын 
жазады. Ғалымның ойын өз көзімен көріп қандай 
шеберлікпен жазғандығын оқып көрелік. «С первого 
раза трудно поверить иногда не удостоверясь лич-
но, на какую высоту выводятся арыки просеченные 
по уступам больших увалов, сопок и возвышенно-
стей. Сметливая на этот раз рука киргиз-кайсака-
очень хорошо проведут арык из речки, текущей в 
чрезвычайно глубоком рву и трудно поверить, когда 
даже убедишься, что на одной вересте вода своим 
непринужденным и свободным течением выведена 
кверху сажней на тридцать. Вывести ее из рва, ка-
кой бы он глубины ни был, для кайсака ничего не 
значит» (Валиханов, 1961, Т. 3., 23 б.). Бұл хабардан 
қазақтардың егін салуға келгенде еңбекқорлығын 
байқатса, екіншіден ешбір ғылым-білімсіз-ақ 
кеңістіктің түзу-қисықтығын көрсететін ешқандай 
аппараттың көмегінсіз-ақ, су технигі сияқты білімсіз-
ақ тереңсайдан қырқағасу шығаруға келгенде қазақ 
халқындай тума қабілеттің кез-келген халықта 
бола бермейтініне ешбір күмән келтіруге болмас. 
Оны біз Бартоғай және Сартау жеріне жүргізілген 
палеоэтнографиялық экспедиция кезіндегі жинаған 
материалдардан жақсы білеміз. Қазіргі салынған 
үлкен Алматы оманының, Бартоғай су қоймасының 
іші Сақ, Үйсін, Түркі тайпаларының кезінен шаруаға 
жәйлі жер болған. Тіпті, бұл арада жер кәсібімен ай-
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налысу солардың алғашқысы сақтардан белгілі бол-
ды десек артық айтқан болмаймыз. Өйткені олардың 
зираттары мен обалары Бартоғайдың ішінде және 
оныңсолтүстік-шығыс жағында Торыайғыр тауының 
етегімен, Оңтүстік жағындағы Сартау сайларының 
ішінде жүздепкездеседі. Ал, ол жерлерде дәл сол 
бұрынғы обалардың жанында бүгінгі қазақтардың 
молалары бірге салынған. Мұныңөзі бұл жердегі 
өмірдің бірден-екіншіге беріліп жалғасып келе 
жатқандығының белгісі емес пе деген ой туғызады.

Бартоғай ішінде, Шелек өзенінен екі жерден 
егістік жерге су шығарылған. Соның бірі Бартоғайдың 
оңтүстік жағында өзеннен салынған көпірден 200-
300м. жерде арық қазылған. Арық астық айдаған 
жерге жеткенше 500 м жерде өте қиын жерлерден 
өтеді. Арықтың жолында бірнеше жерде жартастар 
кездеседі, кейбір жерлерде ол тасты арық айналып 
өтсе ал, кейбір жерлерде тасты қашап жарып өткен. 
Міне, Ш.Уәлиханов айтып отырған арық-тоғандар 
шамасы дәл осындай қиын жерлерденөткізілген. Ал, 
екінші көңіл бөлетін жағдай суды қанша тереңдікте 
жатса да оны жоғары көтеру. Шелек өзенінен 
шығарылған арық шамамен алғанда 20-30 м биіктікке 
көтерілген. Суды бұлайша шығару қазақша айтқанда 
көлбеп шығару. Мұндай арықтар Жетісу аймағында 
егін салған жерлердің көпшілігінде кездеседі.

Нұрлыбай Тұрлыбековтыңәңгімесі бойынша біз 
жоғарыда жазған едік., Жетісуда дулат тайпасының 
ішінде жаныстар жер шаруашылығымен басым 
айналысқандығын. Ол туралы кейбір дәлелдерде 
келтірілген. Бұл пікірдің негізінің шындығын 
Ш.Уәлихановтың еңбектеріндегі хабарлар және 
дәлелдеп отыр. Ғалымның өзінің жазғанына 
жүгінелік:«Вообще хлебопашество появилось в 
Большой Орде со времени «Байқабыла» одного 
из главнейших родоначальников в роде «джаные» 
в начале XVII столетия. Он первый начал пахать 
средикиргиз (қазақ).Род джаныс и по настоящее 
время признает себя первым по открытию хлебо-
пашества и более других родов занимается этой 
промышленностью»(Валиханов, 1961, Т. 3., 23 б.).

Бұл екі деректің бірін-бірі қуаттап, шындықтың 
көзін аша түсуі біздің де зерттеу кезімізде жаны-
стар өмір сүрген жерлерде олардың қыстауларының 
маңында жер өңдеумен айналысқан егістіктердің 
орындары дәлелдей түседі. Керек десеңіз егін егу-
ге Хантау аймағы жарамсыз деп жүрген жеріміздің 
өзінде олардың егістік жерлері болған (Тарақбайдың 
қыстауы). Ал, Талғар және Алматы аймағындағы 
жаныстардың көпшілігі Мерке, Шу аймағына ауып 
кетуінің өзі олардың егін салуға қолайлы тыныш 
жер іздеп кеткендері. Өйткені Шоқан жазып отырған 
кез 1855–1856 жж. дейтін болсақ, бұл мезгіл, ол 

аймаққа әлі де болса орысқоныстанушыларының 
жетіп үлгірмеген кезі. Патша өкіметі бұл кезде «Вер-
ный» (адал), яғный патша отарлаушылығына адал 
қызмет ететін бекінісін(Алматы. Энциклопедиялық 
анықтама, 1983, 19 б.)cалдырып жатқан кез. Ал 
бекініc біткен уақыттан бастап казак-орыcтардың бұл 
аймаққа көбеюі оныңаймағындағы қазақ халқына 
қырғидай тиісе бастаған. Міне осындай зомагерлікке 
шыдамаған жаныстар басқа жаққа көше бастай-
ды. Олай болса жаныстардың т.б ру-тайпалардың 
Алматы-Түрген сияқты ғасырлар бойы отыры-
сты қыстақтары болып келген ата-мекендерінен 
біржола айрылып бұл жерлерге казак-орыстар ие 
болған. Соныңсалдары жүз жылдан астам уақыт 
өтсе де әзір де байқалады. Біз жоғарыда атап 
өткен сол казактардыңұрпақтары бүгінгі күні де 
өздерініңөктемдігін көрсетіп қоқан-лоқы жасағысы 
келеді.

Міне сол патша өкіметінің қазақ халқына 
жасаған озбырлығының нәтижесінде Іле Алатауы 
мен Жоңғар Алатауларының етегіндегі, Оңтүстік 
Қазақстан жеріндегі жартылай отырықшы жер 
шаруашылығыныңсиқы бұзылып(Галузо, 1963, 
121–136 бб.), қазақтар ел боп отырған Қаскелең, 
Алматы, Талғар, Есік, Түрген, Кемер, Қаратұрық, Ше-
лек сияқты т.б қыстақтарынан шұрайлы жерлерінен 
біржола айрылып онда казак-орыстар ие болған 
еді.П.Г.Галузоның пікіріне қарағанда қазақтың 
жер шаруашылығына қажетті ең жақсы шұрайлы 
жерлерін патша өкіметі тартып алғанға қарамастан 
қазақтардың егістік өнімдері жақсы нәтижеге жетіп 
өсіп-өрлеумен болды дейді (Галузо, 1965, 59 б.). Ал, 
ол жерлер қандай жерлер еді. Жердің сұлтаны емес 
пе еді. Қазіргі күннің өзінде сол жақсы жерлердің 
көбінде сол казак-орыстардың ұрпақтары отырған 
жоқ па?

Ш.Уәлихановтың еңбектерінен халқымыздың 
астықтың қандай түрлерін айдағандары туралы 
да деректерді кездестіреміз. Сонымен қатар, егін 
салғандары және оны қалай жинастырғандары, 
астық бастыратын қырмандықалай жасағандары 
туралы алуан түрлі хабар аласыз (Валиханов, 
1961, Т. 3., 24–25 бб.). Қазақтардың тарыны қалай 
айдайтындықтарын және қалай сақтайтындықтарына 
дейін жазған. Бұл хабарлардан байқалатыны, 
ғалымның Жетісу қазақтарыныңөмір тұрмысымен 
де жақсы таныс болғандығын көреміз. Шоқан Жетісу 
жеріндегі қазақтардың көк егістіктері туралыда, 
жеміс-жидек ағаштары туралы, олардыңсапасына 
және қай жерде қандай түрлерініңөсетіндігіне де 
көңіл бөлген. Біз мұндай хабарлардан кейін қазақ 
халқын қалай көшпелі халық деп айта аламыз. Бұл 
көріністер Шоқан жүрген жол бойындағы көргендері 

ғана, ал басқа жерлердегі көрмегендері қанша. 
Кейбір көне қыстаулардың жанындагы арық-тоғанды 
қарияларға айтып, олардан жер өңдеудің болғандығы 
туралы әңгімелескенде ол бұрыннан келе жатқан 
арық-тоғандар екендігін, ата-бабаларының егістіктің 
не екендігін оны айдау үшін өздерінің қалай жұмыс 
істегендерін айтып, солай істеуші едік деп риза бо-
лып отырады.

Сондықтан да, жоғарыдағы келтірілген де-
ректерден шығатын қорытынды, қазақтарға жер 
шаруашылығын үйреткен орыс қоныстанушылары 
еді деген пікірдің бекер екендігін көреміз. Мұндай 
көзқарасты орыс зиялыларыныңөздері де жазған. 
Ойымыз дәлелді болу үшін XIX ғ. аяғында XX ғ. ба-
сында Жетісуда болған қазақтардыңсуармалы жер 
шаруашылығын өз көзімен көрген И.Н.Сыпковскидің 
жазғанына жүгінелік: «Некоторые из отечественных 
патриотов, говоря «о великой просветительной» 
культурной миссии русского народа по отношению 
к киргизам (қазақ С.Ж.) доходят до преувеличений. 
Они говорят например, что знакомством с хлебо-
пашеством киргизы (казахи С.Ж.) всецело обязаны 
русскому человеку, который будто бы впервые по-
знакомил беспечного номада е возделывании земли. 
Нам кажется, что это ошибка и очень грубая ошиб-
ка... Следовательно, о том, что русские впервые при-
несли ссобою искусство земледелия,не может быть 
и речи... Когда мы присоединили своим владениям, 
то мы нашли ужесуществовавшее у киргизов (каза-
хов С.Ж.) хлебопашество. В настоящее время мно-
гие из киргизских хозяйств поставлены гораздо шире 
и лучше нежели русские, показатели чего является 
то обстоятельство, что казаки и некоторые из кре-
стьян берут у киргизов (казахов С.Ж.) взаймы хле-
ба и семена» (Cыпковcкий, 1904, 282 б.). Одан ары 
И.Н.Сыпковский қазақтардың егіндікті суғару үшін 
үштүрлі суармалы тәсілді қолданғандарын жазады.

Мұндай хабарды бірСыпковскийден ғана емес, 
қазақ жерінде болған басқа да орысшенеуініктері 
мен ғалымдарының еңбектерінен кездестіруге бола-
ды.

Сонымен біз зерттеп отырған Жетісу 
аймағындағы археологиялық, этнологиялық жазба 
және халық ауыз әдебиетіндегі деректер мен XIX ғ. 
екінші жартысындағы хабарларды салыстыра келіп 
байқайтынымыз, қарастырып отырған жеріміздегі 
жартылай отырықшы егіншіліктің болғандығына 
ешбір күмән жоқ. Бұл жер өңдеу тек қазақ халқы 
құрылғаннан кейін пайда болған жоқ, оның құрамына 
кірген үлкенді-кішілі ру-тайпалардың егін егіп, жер 
өңдеумен айналысқандардың тікелей жалғасы. 
Ол жай ғана жалғасы болмай, азды-көпті болса да 
дамыған ғасырлар жемісі болып табылады.

Бүгінгі таңдағы біздің халқымыздың алдында 
тұрған басты міндет, сол бұрыннан тіршіліктің көзі 
болып келе жатқан жартылай көшпелі, жартылай 
отырықшы екі шаруашылығын жаңа түрде, жаңа 
мағынада дамыту, оған қоса үшінші өндірісін да-
мыту. Өндірісті дамытқанда басты көңіл бөлетін 
мәселе жергілікті жағдайда ұлттық кадрларды 
қалыптастырып жер жағдайына, елжағдайына мән 
беретін ұлттық экономиканың дамуына жаны аши-
тын кадрларды өсіру өте қажет. Міне осы мәселелер 
өркендегенде ғана біз өркениетті елдердің 
дәрежесіне жетеміз. Егер мұндай әрекет жасалмаса 
тістегеннің аузында, ұстағанның қолында, кез-келген 
басқа ұлттардың этникалық топтарының жемі болып 
қала береміз.

Қорытындылай келгенде, халқымыздың қолөнері 
де көсіби құрал-сайман, қару-жарақ жасау іс-
әрекеттері жартылай көшпелі, жартылай отырықшы 
өмірге сай баяу алға қарай жылжумен болды. Ең 
бастысы онда ұлттық дәстүр сақталып жергілікті 
жағдайда жасалғандығы.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Зерттелген жұмыстың жалпы көрінісіне 
зер салсақ, XV–XVIII ғғ. халқымыздың 
материалдық мәдениеті жартылай көшпелі 

өмірге байланысты қалыптасса, ал екінші жағынан, 
өзіне көрші жатқан туыстас өзбек, қарақалпақ, қырғыз 
сияқты халықтармен тікелей қарым-қатынаста 
дамығандығын көреміз. 

Археологиялық зерттеулер жүргізілген қыстаулар 
мен қыстақ, кенттердегі тұрғын жайлардың өзіне 
тән бір ерекшелігі, киіз үйдің пішініне ұқсас шо-
шала сияқты салынуы. Мұндай тұрақты жайлар, 
қазақ халқының ерте заманнан ата мекені болып 
келе жатқан Сырдария, Шу, Талас, Сары-су, Іле 
т.б. өзендердің бойларында, Қаратау, Жоңғар-Іле 
Алатауларының күнгейлі шатқалдарында өте көп 
кездеседі. 

Қазақ халқына тән тұрақты мекен жайлардағы 
екінші бір өзіндік ерекшелік, құрылыс жүйелерінің 
көбінесе тастан жасалуы. Сонымен қатар, тұрғын 
үйлердің ішіндегі қазан-ошақтың басы, от жағу жүйесі 
сыпаша жасау, шаруаға қажетті бора(закрома) 
сияқты ұсақ-түйек құрылыс жүйелерінің ұқсастығы. 
Мұның өзі ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан 
өмір тіршіліктің әсерінен пайда болған ұлттық 
дәстүр. Зерттеу жұмыстарға қарағанда туыстас 
өзбек халқының жер үйлерінің шошала тәріздес 
ұқсас пішіндері кездеседі, бірақ, олардың от жағу 
жүйесінде түтін шығатын мойын болмауы, екі елдің 
өзіне тән ерекшеліктерін көрсететін сияқты. 

Қазба жұмысы жүргізілген тұрақты мекен жайлар-
дан алынған көзелер XV–XVIII ғғ. қазақ халқының саз-
балшықтан әр-түрлі пішінде ыдыстар жасаумен та-
ныс болғандығын көрсетеді. Ыдыстардың пішіндері 
мен іші-сыртына үлгі өрнектер XIX ғ. қазақ халқының 
тұтыну бұйымдарындағы үлгі-өрнектермен және 
ағаштан-теріден жасалған ыдыстарынан ешбір 
айырмашылығының жоқтығы байқалады. Әсіресе 
ыдыстардың бүйірлерімен кернеулерінде көп 
кездесетін ирек сызықты өрнектер. Ал мұндай 
өрнектер, қазақ халқының бұйымдарына қошқар 
мүйіз типтес өрнегінен кейінгі көп таралған өрнектің 
бірі. 

Ыдыстардың ішінде Орта Азия қалаларынан 
келгендерідекездеседі. Олар өздерінің пішіндері 
мен сапасы жағынан бірден байқалады. Ондай ыды-
стар көбінесе тамақ ішуге қажетті жайпақ табақтар 
мен шыны, кесе тәріздес сәнді бұйымдар. Екінші, 
бір ескеретін жағдай көзе жасаудың отаны болып 
отырған Орта Азия қалаларынан алынған көзелерде 
таңбалар кездеспесе, Оңтүстік Қазақстан жеріндегі, 
әсіресе Қаратаудың солтүстігіндегі қалалардан 
алынған көзелерде қазақ руларының таңбаларына 
ұқсас белгілердің кездесуі ойландыратын мәселе. 

Он бесінші – он сегізінші ғасырлардағы көзеден 
жасалған ыдыстарға қарағанда, XIX ғ. және ХХ ғ. 
басындағы қазақ халқының ыдыстарының арасын-
да жасалған заттары жағынан, өзгешелігі барлығын 
елемей кетуге болмайды. Егер ХІХ ғ. және ХХ 
ғ. басындағы қазақтардың ыдыстары ағаштан, 
темірден жасалып, ал көзе ыдыстар неге жойыла ба-
стады деген заңды сұрау туу мүмкін. Оны біріншіден, 
Орта Азия және Қазақ хандықтарының арасында 
XVII–XVIII ғғ. үздіксіз ұрыстардың әсерінен көрсек, 
екіншіден, Жоңғар шапқыншылықтарының салда-
рынан Оңтүстік Қазақстан жеріндегі қалаларда орын 
теуіп отырған және олардың аймағындағы қыстық 
кенттерде өмір-тіршіліктің өзегі болып отырған 
қазақхалқының бас сауғалап кеткен жағы Орталық, 
Батыс, Шығыс Қазақстан жерлерінен қайта оралмай 
сол жақтарда бір жолата қалауы. Оны біз Ұлытау 
жеріндегі тастан қалаған қыстаулардан Кеңгір, 
Сарысу бойындағы тұрақты мекен жайлардан 
көреміз. Сондықтан да XVII–XVIII ғғ. бастап, Оңтүстік 
Қазақстан жеріндегі қалаларда өмір ошағының 
оты сөне бастайды. Ал, Орталық, Батыс Қазақстан 
жерлерінде қалған қазақ халқының өмір тіршілігінде, 
әсіресе ыдыстарда. Орыс елінің зауыт-фабрика-
ларынан шыққан фарфор және металл ыдыстары 
көбейе бастайды. Ол оның өзі жартылай көшпелі 
өмірге қолайсыз болып жүрген қыш ыдыстарды 
тұрмыстан біртіндеп ығыстырып шығара бастаған 
еді.

Оңтүстік Қазақстан жерінде қалып қойған 
Қоңырат руларының қыш ыдыстары ХХ ғ. басына 
дейін тұрмыста пайдаланылып келген.

Қазақ халқының ХV–ХVIII ғғ. көзе жасау мен та-
ныс болғандығына күмән келтірмейтін тағы бір дәлел 
Орталық Қазақстан жерінен табылып жүрген құман, 
күбі, қазан ыдыстардың Оңтүстік Қазақстан жерінен 
табылып жүрген ыдыстарға ұқсастығы.

Оңтүстік Қазақстан – Орталық Қазақстан жерімен 
түрік қағанатының кезінен-ақ байланысты болып 
келген. Ол байланыс екі жолмен жүрген: біріншісі – 
Сығанақ, Ащы көл, Ұлытау; екіншісі – Қаратаудың 
солтүстік-шығыс жағындағы Созақ, Бетпақ дала, 
Сары су, Жезқазған арқылы. Бұл жолдардың 
екіншісінің бойындағы, әрбір 150-200 шақырым 
жерде, шикі кірпіштен салған күмбездері бар қалың 
қорым кездесіп отырады. Бұл көрініс Қазақстанның 
бір-бірінен шалғай жатқан облысының арасында 
ертеден-ақ байланыстың болғандығын көрсетеді. 
Ол байланыстылықты Қазақстан жерін мекендеген 
ертедегі тайпалар мен олардың тікелей жалғасы 
болып отырған ХV–ХVIII ғғ. Қазақ халқының 
материалдық мәдениетіндегі ұқсастығынан көреміз.

Қазба жұмысының барысында табылған 
сүйектен жасалған біздер, тастан, көзенің түп 
сынығымен жасалған ұршықтардың басы ХV–
ХVIII ғғ. халқымыздың малдың жүнінен киім тоқып 
кигендіктерін көрсетеді.Оны халық ауыз әдебиетіндегі 
суреттемелерден де толық көруге болады. Деген-
мен араб, парсы, шағатай тілдеріндегі деректерге 
қарағанда, қазақ қауымының Орта Азия жерлерінен 
іш киім үшін мата материалдарын алып отырған. 
Ондай сауда қатынасы Орыс, Қытай елдеріменде 
болған. Ал ХVIII ғ. екінші жартысынан бастап оры-
стармен сауда жұмысы кеңейе түскен. Осы кезден 
бастап қазақ қауымының материалдықмәдениетіне 
елеулі өзгерістер ене бастайды. Мәселен, киім-
кешектер, ыдыс-аяқтар, құрал-саймандар, қару-
жарақтың түрлеріне орыс мемлекетінің зауыт-фа-
брикасынан шыққан бұйымдардың түрлері көбейе 
бастайды. Мұның өзі қазақ жерінде капитализмнің 
элементтері пайда бола бастағандығы еді.

Зерттеу жұмысымыздың жалпы қорытындысына 
қарағанда ХV–ХVIII ғғ. қазақ халқының материалдық 
мәдениетінің қалыптасуы сан ғасырлардың жемісі 
екендігін көруге болады. Халқымыздың ұлт болып 
құрылғанға дейінгі тарихи ұзақ дәуірлерді басынан 

қалай өткізсе, материалдық мәдениеттің қалыптасуы 
да талай тарихи сұрапыл уақиғаларға тап болып, 
талай бүліншілікке ұшыраған. Қандай бүліншілікке 
ұшырағанымен де халқымыздың таусылмас қайнар 
бұлақ күш-жігерінің нәтижесінде ғана бүгінгі ұрпаққа, 
үлгі-өнеге, сабақ боларлықтай мәдени мұраларды 
қалдырған. 

Біз өзіміздің зерттеу жұмысымызда сол бір ұзақ 
ғасырлар бойында болған мәдени мұралардың 
барлық сырын толық ашып, оны мен солын тегіс 
таныдық деп айта аламыз. Оның жан-жақты толық 
зерттелуі үшін әлі де болса археологиялық қазбалар, 
этнографиялық зерттеулер жүргізу қажет. 

Егер біз тарихты халықтың болмысы деп 
түсінсек, онда тарих кез-келген халықтың өткені 
мен келешегінің айнасы. Халықтар оған қарап 
бой түзейді. Тарих ғылымы сол халықтың даму 
заңдылықтарын зерттейді, ал халықтар оны 
қабылдаудың нәтижесінде келешекке барар жаңа 
жодың соқпақтарына түседі. Құлап қалған Кеңес 
өкіметінің біздің елімізде коммунистік қоғам орнатпақ 
болып жөнсіз байбалам салып, халқымыздың 
жергілікті даму заңдылықтарын басып-жаншып, 
қырып-жойып әлек салған жорықсыз әрекетінен 
ешнәтиже шыққан жоқ. Оның басты себебі, әрбір 
халықтың жергілікті жағдайына байланысты даму 
заңдылықтарының бұзылғандығынан болған іс еді.

Әрине, бұдан қазақтар малмен мәңгі бақи айна-
лысуы керек екен ғой деген ой тумауы керек. Әрбір 
туған, немесе, пайда болған жаңалық жергілікті 
жағдаймен қабысуы қажет. Әрбір елдің ескісі мен 
жаңасы, жаңасы мен ескісі бірін-бірі қолдауы қажет. 
Оларды іске асыратын ұлттық көсемдері болуы тиіс, 
және олар ондай ұлы көштерді өздері бастауы керек. 
Жаңалық сонда ғана баянды болады. Сондықтан 
дабіз халқымыздың өткендегі өмірінің жақсы 
жақтарына сүйенбей келешекке жол сала алмаймыз.

Соңғы орта ғасырдағы халқымыздың өзен-
сулардың бойына, күнгейлі жылғалар мен 
шатқалдарға салған үй-жайларының орындарына 
қарап, олардың жергілікті жағдайға қалай бейімделіп 
ғұмыр кешкендерінен мағлұмат аласыз. Ондай, 
деректер халқымыздың тарихында орын алып 
жүрген кейбір қате пікірлерге мойын бұрғызбас 
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дәлел бола алады. Ондай пікірлер халқымыздың 
жартылай отырықшы елдігіне, тұрақ-жайларының 
болмағандығына, тек орыс елімен көрші жатқан жер-
лерде ғана үй-жай салынып, жартылай отырықшы ел 
бола бастаған, немесе егіншілік деген кәсіппен мүлде 
айналыспаған, жерге деген меншіктік құқы болмаған 
елдеген сияқты халқымыздың тарихындағы болған 
жағдайларга шүбә келтірушілікті Оңтүстік Қазақстан 
мен Жетісу жеріндегі отырықшы өмірді көрсететін 
тұрақты елді-мекендердің орындары жоққа 
шығарады.

Мұндай теріс пікірлердің ойдан шығарылғандығына 
да күмән жоқ. Ол, патша өкіметінің саясатына сәйкес 
шығарылған пікірлер десек қателеспейміз. Олай бо-
латын себебі жерге жекеменшіктік құқық болған жоқ 
деген сылтаумен, жерді патша өкіметінің жері деп 
жариялауды өз пайдасына шешкендігі еді. Сөйтіп, 
халқымыздың ғасырлар бойы ғұмыр жасаған жерлері 
патша өкіметінің жеріне айналған. Мұндай теріс, қате 
пікірлерге тойтарыс беруде жеріміздегі тұрақты үй 
жайлардың зерттелуі толық жауап берді.

Зерттелген материалдарға сүйене отырып, 
жеріміздегі жартылай отырықшылықты көрсететін 
тұрақты үй-жайлардың құрылыс жүйелерінің соңғы 
орта ғасырда ғана пайда болып қоймай қола дәуірінің 
кезінен бастап, халқымыздың құрамының негізі бол-
ган сақ, үйсін, қаңлы сияқты т.б. ру-тайпалармен 
жалғасып келе жатқандығы анықталды. Оған басты 
дәлел Ұйғыр, Кеген, Еңбекшіқазақ аудандарының 
жеріндегі сақ, үйсін, ал Сырдарияның орталық 
және төменгі ағысынан қаңлы тайпасының ме-
кен жайларының табылуы. Екі дәуірдің мерзім 
жағынан бір-бірінен алшақтығына қарамастан 
шығатын қорытынды, олардың тіршілік көздерінің 
ұқсастығында. Әрине, көне дәуірлердегі тұрақты 
үй-жайлардың ішкі-сыртқы көріністерін соңғы орта 
ғасырдағы қазақтардың үй-жайларының көріністері 
сияқты тарихи қалпына келтіріп, түрін көрсету 
оңайға соғатын жұмыс емес. Дегенмен соңғы кездегі 
үй-жайлардың да құрылыс жүйелері сол бұрынғы 
тұрғындардың үй жайларының құрылыс жүйелерінен 
онша айырмашылығы жоқ десек қателеспейміз. 
Қола дәуірінің кезіндегі шошалалардың қалпына 
келтірілген құрылыс жүйелеріне қарап, соңғы кездегі 

халқымыздың өмірде пайдаланып жүрген шошалала-
рынан ешбір айырмашылығының жоқтығын байқауға 
болады. Бұл ұқсастықты кездейсоқ депқарауға бол-
майды. Онда бір жергілікті этникалық байланыс бар 
деп түсінген жөн деп ойлаймыз.

Бұдан шығатын және бір қорытынды тұрақты 
үй-жайлардың салиқалы зерттелуі халқымыздың 
этногенездік жағын шешуге де пайдасын тигізетіндігін 
естен шығармаған дұрыс.

Қыстаулардағы елді-мекендердің зерттелуінен 
шығатын және басты бір қорытынды, олардың 
ғасырлар бойы бір жерде тұрақтылығы. Елді мекен-
дерде тұрақты өмірдің болғандығы археологиялық 
зерттеу кезіндегі мәдени қабаттардың пайда бо-
луынан білінсе, екіншіден онда өмір сүрген ру-
тайпалардан сақталған аңыз әңгімелер бойынша 
немесе қыстаулы жерлердің белгілі бір атаның аты-
жөнімен сақталуынан толық анықтауға болатындығы. 
Мәселен: Мұсабайдың қыстауы немесе Тоқсанбайдың 
жайлауы деген жер аттарының кездесуі. Ал, 
мұндай деректер ол қыстаудың не жайлаудың жеке 
адамдардың меншігінде болғандығын білдіреді. 
Олай болса, қазақта жерге жекеменшіктік болған 
жоқ деген пікірдің қате пікір екендігі және айқындала 
түседі. Келтірілген жазба, ауыз әдебиеті бойынша 
деректерге жүгінгенде тек қысқы жайылымды жер-
лер ғана жеке меншіктік болып қоймай, басқа да 
мерзімді (жаз, күз, көктем) жайылымды жерлердің 
барлық түріне де меншіктік құқықтың болғандығы 
белгілі болды. Олай болса халқымыздың жерге де-
ген жазылған заңы болмағанымен ешкім бұза алмай-
тын қатаң түрде реттеліп отыратын әдеттік құқықтар 
сақталып отырған.

Жеріміздегі үй-жайлардың пайда болуы және 
оның құрылыс жүйелерінің дамуы бір бөлмелі шо-
шаладан немесе бір бөлмелі жер үстінен салынған 
үйлерден көп бөлмелі үйлерге дейін көбеюінің өзі, 
азаматтық құрылыс жүйесінің біртіндеп күрделіне 
түскендігін көрсетеді. Ал, бөлмелердің ішінде көпшілік 
жағдайда төртбұрышты бөлмелердің бір бөлмесі 
міндетті түрде шошала болып келуі. Біз жоғарыда 
атап өткеніміздей бұл жағдай ұлттық қасиеттің бір 
көрінісі. Бүгінгі таңдағы салынып жүргенқұрылыс 
жүйелерінің ішінде сондай шошаланың түрі енгізілсе 

қандай керемет болар еді. Міне, сол шошаладан 
басталған тұрақты үй-жайдың соңғы орта ғасырға 
дейін дамып бізге жетуі, қазақтарда тұрақты елді-
мекендердің жасалуы, XIX ғ. аяғында тек орыс 
елімен шектес жерлерде ғана болды деген пікірді 
жоққа шығарады.

Сонымен қатар елді мекендерге жүргізілген зерт-
теу жұмыстарының нәтижесі соңғы орта ғасырдағы 
халқымыздың жанұяларында аталық (патриар-
халды) үлкен отбасыларының болмағандығын 
көрсетеді. Оған басты дәлел зерттелген тұрақты үй-
жайларда екі, үш бөлмелі үйлердің басым болуы. 
Мұндай үйлерде өмір сүрген жанұялардағыжан саны 
4-5 адамнан аспаған. Бірақ та кейбір қыстаулардағы 
үй жайлардың бір-біріне жақын орналасуы, неме-
се олардың қора-жайларының екі, үш үйдің орта-
сына орналасуы олардың бір атаның балалары 
екендіктерін байқатады. Мұндай деректерді ауыз 
әдебиетінің материалдарынан да байқауға болады. 
Мәселен: Батырлар жырында, немесе ертек-аңыз, 
әңгімелерде кездесетін «Үлкен отау», «кіші отау», 
не болмаса «үлкен үй», «кіші үй» деп жүрген сөздер 
бір атадан бөлініп шыққан жанұяларды көрсетеді. 
Олай болса қоралары ортақ болғанымен бір атадан 
бөлінген жанұялардың өз алдына жеке бөлінгендері 
қазақ халқында үлкен патриархалды жанұялардың 
болмағандығына айғақ. Бірақ та мерзімді елді-
мекендердің (қыстау, жайлау т.б.) белгілі бір адамның 
немесе ру-тайпаның атымен аталуы аталық тектің 
үстем болғандығын дәлелдейді. Мұндай жағдайдан 
қазақ халқында жерді пайдаланудың өзіндік қыры 
мен сыры ерекшелігі болған. Оны сырттан келген 
шет елдіктердің көбі түсіне бермеген. Сондықтанда 
халқымыздың тарихында жер мәселесі туралы 
қате пікірлер осы күнге дейін орын алып жүр. Ал 
патша өкіметі бұл мәселенің сырын ашып жатпай, 
жерді өзінің пайдасына шешкен. Сол себептен де 
халқымыз ғасырлар бойы пайдаланып келген ең 
шұрайлы жерлерінен айрылған. Ал қазақ халқында 
жерден айрылу деген сөз бұрыннан орнықты болып 
келген дағдылы кешу бағыттарының бұзылуына 
ұшыратқан. Мал өсіруге қажетті мұндай жанды 
мәселелердің өзгеріске түсуі мал басының өсуіне 
тоқырау жасаса, екіншіден патша өкіметінің қазақ 
жерінен арзан бағамен мал алуы қазақ жеріндегі мал 

басының мүлде азаюына әкеп соғады. Жайылымды 
жерден айрылу мал басының азаюы, елді тоздыра-
ды. Сөйтіп ғасырлар бойы өмір өзегінің арқау бо-
лып келген жаз жайлаулы жерлермен қыс қыстауы 
тұрғын жайлар қаңырап бос қалған.

Бүгінгі таңда біз зерттеп жүрген ата-бабалардың 
құлап жатқан тұрақты үй-жайларының жұрттары өз 
кезінде қайнаған өмірдің бесігі болған. Олар өз бойын-
да ғасырлар сырын сақтауда. Шамасы біз оны толық 
аша да алмаспыз. Олай айтудағы себебіміз, тұрақ 
жайлардың қойнында бір ғана қазақ халқының тари-
хы жаткан жоқ, онда ғасырлар тереңінен жалғасып 
келе жатқан халқымыздың, негізі болган сақ, үйсін, 
қаңлы, түркі дәуірлерінің тарихы жатыр. Оған басты 
дәлел кез келген қазақ қыстаулары тұрған жерлердің 
жанындағы жартастарда көрсетілген дәуірлердің 
тасқа салған суреттері мен олардың қатар жатқан 
зираттарын көресіз. Бұдан шығатын және бір 
қорытынды қазақ халқының қайдан шыққанын 
білсек, ал ондағы тұрақ жайлардың пайда болуы 
оның құрылыс жүйелерінің даму тарихының қайдан 
келе жатқандығына ешбір дау болуы мүмкін емес. 
Ал, оған сәйкес халқымыздың жартылай отырықшы 
өмірінің өзі де көне дәуірлерден жалғасып, мұра бо-
лып келе жатқан тіршілік.

Соңғы кездегі жаңа дәуірдің «дамыған» 
жағдайына қарамастан халқымыздың өмірінде пай-
даланып жүрген үй-жайларының, ішінде «қоржын 
үй» сияқты үйлердің, және «шошаланың» кездесуі 
ертеректегі құрылыс жүйелерінің өмірден орын алып 
жүргендігін көрсетеді. Олар өмірден мүлде шыға да 
қоймас. Оның басты себебі, ондай үйлердің құрылыс 
жүйелерінің салынуы жағынан қарапайымдылығы 
болса, екіншіден, өмір сүруге қолайлы болуы. 
Сондықтан да ата-бабалардың елді-мекендерін зерт-
теп, олардың мыңдаған жылдар бойы пайдаланған 
өмір тәжірибелерінің пайдалы жақтарын алған дұрыс 
болар еді. Ол үшін тереңірек зерттеу қажет.

Біз өзіміздің бұл жұмысымызда халқымыздың 
ғасырлар бойы өмір-тіршілігінен қалған 
ескерткіштерін толық қамтып, оның барлық жағының 
қыры мен сырын зерттеп толық аштық деп айтудан 
аулақпыз. Олай болуы мүмкін де емес. Бұл мәселе 
әлі де өзінің зерттеушілерін күтуде.
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Kazakh ethnography of the XV - XVIII centuries 
is  mainly based on the works of Russian 
scientists, officials and officers who visited 

certain regions of Kazakhstan after it joined Russia. 
Museum collections are also widely involved, although 
it is difficult to define the time of existence of a particular 
object due to their scarcity and fragmentary nature, the 
data of late medieval written sources are used.

The weak point of the source study of the 
ethnography of prerevolutionary Kazakhs explains 
the one-sided coverage of cultural issues, way of life 
during the period under the investigation in the historical 
science. Actually for the same reason, the idea about 
the Kazakhs as  purely nomadic people,  who were not 
familiar with agricultural labor and sedentary culture, still 
exists in science.

The development of Kazakhstan’s historical 
science, especially of archeology during the years 
of independence, makes essential adjustments to 
traditional ideas about the material and spiritual 
culture of the Kazakhs in the XV – XVIII  centuries. 
Especially significant in this regard were the results of 
paleoethnographic works - the study of the material 
culture of the Kazakhs using modern archeology. Such 
works have not been conducted before in Central Asia 
and Kazakhstan.

This work is a historical and archaeological research 
devoted to the studies of the material culture and life 
of the Kazakh people during the most important period 
of its development, during the consolidation of the 
Kazakhs into a single nationality, during the formation of 
the Kazakh statehood. The author sets out to investigate 
the development of material culture in the XV - XVIII 
centuries based on the archaeological data.

Despite high topicality the theme «Material culture of 
the Kazakhs of the XV - XVIII centuries» is still practically 
undeveloped. Meanwhile, the study of various aspects 
of material culture, which is a part of the general problem 
of the ethnogenesis of the Kazakhs, is very necessary 
for more complete and in-depth understanding of the 
history of the people. This state of the matter is explained 
not only by the small number of different sources, but 
also by the non-integrated approach to the studies of 
this problem.

Here one of the biggest issues is the absence of  
complete scientific systematization and analysis of 
written sources and the fragmentation of the available 
information .

A number of works are devoted to certain aspects 
of the history and culture of Kazakhstan. Among them 
are historical (S.D. Asfendiarov, E.B. Bekmakhanov, 
M.P. Vyatkin, N.G. Appolova, M.B. Akhinzhanov, 

B. Suleimenov, V.F. Shakhmatov, S.K. Ibragimov ), 
and ethnographic (A.Kh. Margulan, S.I. Rudenko, 
L.P. Potapov, E.A. Masanov, W.X. Shalekenov, I.V. 
Zakharova, X.Argynbaev, VVVostrov , MS Mukanov), 
And economic (C. 3. Zimanov, A.E. Erenov, S.E. 
Tolybekov) scientific works. But they did not involve 
archaeological data, materials obtained during the 
excavation of cultural monuments of the XV - XVIII 
centuries. Without using the mentioned above data 
their character, the level of development of the material 
culture of the Kazakh people cannot be studied in full 
and often appears distorted. 

The proposed work was written mainly on field 
archaeological materials obtained from excavations in 
the regions of South and Central Kazakhstan in 1969-
1974, conducted by the paleoethnographic unit of the 
South Kazakhstan Complex of the Archaeological 
Expedition. The team led by the author examined the 
middle basin of the Syr-Darya river, the southern and 
northern slopes of the Karatau Range, and exploratory 
routes ran through Betpakdala up to the Ulytau 
Mountains. For the indicated period, the remains of 
more than a hundred winter huts, more than a dozen 
kyshak-kishlaks, kents and settlements were studied. 
On the main monuments, stationary and exploratory 
excavations were carried out. So in the middle course 
of the Syr-Darya  Shygyrly I, Zhalgiztam, Aktasmechet, 
on the northern slopes of the Karatau ridge of the 
ancient settlement Kultob, Ran, in Central Kazakhstan, 
the settlements Ayakkamyr and Naizagar XIII - XV cc 
were studied. The material obtained from these objects 
contributed to the thesis. In accordance with the areas 
of the main field researches of the author, the thesis 
prevails in the southern regions of Kazakhstan.

In addition to the archaeological source in the thesis, 
information from written sources is widely used. They 
are divided into two main groups: information of Arab-
, Persian- and Turkic-speaking sources of the 15th-
18th centuries; information of Russian ambassadors, 
travelers and scientists.

The work also includes material from the rich folklore 
heritage, from the oral folk art of the Kazakhs. Thus, 
the author, to the best of his abilities, touches upon the 
problem of interest in a comprehensive manner, taking 
into account all available materials.

Sources for studying the material culture of 
the Kazakhs of the 15th-18th centuries. As  it is 
known, most of the narrative sources introduced into 
scientific circulation on the history of the Kazakhs and 
Kazakhstan belong to the period of the late Middle Ages. 
They are chiefly political stories, portraying the actions  
and deeds of rulers and generals, describing military 

campaigns, the genealogy of individual khans, and 
the interrelationships of different states and peoples. 
Naturally, socio-economic issues, especially those 
concerning the life of the broad masses of the people, 
issues of their material culture, received very little 
coverage in the court, in their essence, literature of that 
era. However, despite these very significant drawbacks, 
on the general scarcity of information, the data we use 
allow us to judge some characteristic features of the life 
and culture of the Kazakhs of the XV –XVIII centuries. 
Therefore, the chapter contains data on the material 
culture of the Kazakhs extracted from written sources in 
the XV –XVIII centuries.

In the  Ruzbekhan’s work «Mikhman-nam and 
Bukhara», in addition to the basic news about the 
political life of that period, there is also information about 
the economy of the Kazakhs, their lifestyle, trade, routes 
and means of migrations, yurt, which were transported 
on carts. Ruzbekhan with admiration spoke about the 
arrangement of such mobile yurts, informing that they 
had windows and were decorated.

The same reports about the migration of the Kazakhs 
in the arbas with the yurts placed on them are found 
in the works of Masud bin Osmani Kuhistani and Seyfi. 
The same way of migrating was used by the inhabitants 
of the Kazakh steppes, it was noted by earlier authors 
who visited the territory of Kazakhstan in the XV - XVIII 
centuries (Rubruck, P. Kartshni and Ibn Batut).

Picturesque descriptions of «Kume» or a yurt placed 
on wheels are found in the Kazakh lyrical epic poems 
«Kozy-Korpesh and Bayan-Sulu», «Kyz-Zhibek» and 
other Kazakh epics.

All these reports allow us to say that a part of the 
Kazakhs in the XIV – late XVI centuries still continued 
to roam in the arbas with the yurt set on it. These  data 
undoubtedly indicate that among the Kazakhs there 
were artisans (carpenters and blacksmiths) whose skills 
were used to make yurts, carriages, and other parts 
of  them. The craftsman wood provided the Kazakh 
sarbaz with arrowheads and bows, they also satisfied 
the needs of the Kazakh population in wooden beds, 
children’s cradles, saddles and wooden household 
utensils. All these items were made with special tools: 
shot (teslo), balta (hammer), barga (hammer), kolara 
(hacksaw), kashau (chisel), etc. This indicates a fairly 
wide development of domestic crafts among  the 
Kazakhs.

Sources also report on the increasing trade during 
this period. For example, Ruzbekhan reports on Kazakh 
trade operations in the city of Syganak that they daily 
brought to the market up to 500 camels with goods that 
were sold out per day. According to Seyfi (XVI cent.), 

Special attention was paid to the products of their 
domestic craft in trade with the Kazakhs. Seyfi writes the 
following about their quality: «Their caftans are made 
of sheep wool, they are painted in different colors and 
look like an atlas. They are brought to Bukhara, where 
they are sold for the same price as the satin caftans, so 
they are elegant and beautiful. They also have amazing 
cloaks made from the same sheep skin. They are 
completely waterproof and are not afraid of dampness. 
From these reports it is clear that there was a systematic 
mutually beneficial trade between the Kazakh khanates 
and the settled areas of Central Asia. The Kazakhs 
brought their livestock to the markets of the cities of 
Central Asia and brought objects of pastoral production 
(wool, leather, felt). In exchange they received products 
of handicraft production and agricultural labor.

Further, Ruzbekhan reports that «in the life of the 
Kazakhs, a great role was played by hunting.» If hunting 
for the privileged class of the feudal elite was only fun, 
then for the poor it was one of the sources of living. In 
addition, hunting for fur-bearing animals delivered to the 
other group of people fur for winter clothes.

Muhammad Haydar describes in details   the 
economy of the Kazakhs in his work «Tarih-i Rashidi.» 
In a number of other translated sources related to this 
period, there are also names for things, weapons, tools 
and terms for town planning.

Further accumulation of the data on the material 
culture of the Kazakhs became possible in the reign of 
Peter I - at the end of the XVII - beginning of the XVIII 
centuries. The embassy of Vasily Kobyakov was sent in 
1692 to the king of the Kazakh Tauke Khan by the order 
of the Russian tsar to strengthen Russia’s ties with the 
Kazakh Khanate. In his reports he described in detail 
the types of weapons, methods of making gunpowder, 
reported on the farming features of the  Kazakhs.

Information about the Kazakh people, their  culture 
can also be obtained from the evidences of Central 
Asian and Kazakh ambassadors and merchants who 
visited Russian cities in the late XVIIth century. From the 
answer of the Kazakh ambassador Taikomur Koltybai 
Atalikov one can get an idea about the life of the people 
and their economy .

In response to the embassy of Taikomur Koltybai in 
1695, Russia sent its ambassadors to the Kazakhs: F. 
Skibin and M. Troshin. They also described thoroughly  
their observations about the Kazakh people, but their 
reports on the town-planning of the Kazakhs are 
especially interesting.

M. Tevkelev’ embassy was of great importance for 
the further studies of the material culture of the Kazakhs, 
sent by the tsarist government to the Kazakh villages in 
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1731 to introduce Kazakhs to the oath. In his journal, 
he brought many facts characterizing feudal manners, 
customs, farming, occupation, the location of wintering 
grounds and summers, nomadic ways, the way of life of 
the parade, its culture, beliefs.

The eighteenth century in the study of the material 
culture of the Kazakhs is thought to be the most fruitful 
period. At this time, the Russian government sent 
expeditions to the Kazakh steppe, which included 
geodesists, orientalists, translators, who knew Oriental 
languages and people familiar with ethnography. The 
goal of all expeditions met the interests of the colonial 
policy of tsarism. However, the expedition members are 
such prominent scientists as P.S. Pallas, N.P. Rychkov, 
I.P. Falk, I.G. Georgi, P.I. Rychkov, I.G. Andreev and 
others paid much attention to the collection of data 
on the material culture of the Kazakhs. The materials 
collected by these scientists have not lost their scientific 
value, and their works have become a bibliographic 
rarity. It is very valuable that the collected materials 
come from different regions of Kazakhstan. They 
studied the material and spiritual culture of the Kazakhs 
and showed the richness of the cultural heritage of the 
Kazakh people at a time when the Kazakhs themselves, 
in the face of the almost complete absence of national 
cadres, could not understand the circumstances of 
the people’s illiteracy, so deeply and comprehensively 
explore everyday life, customs, traditions, way of life 
and the specifics of managing their people.

One of the most important sources should be 
considered oral folk art:  epic, poems, songs, tales, 
sayings, proverbs and riddles  which passed down 
from generation to generation. Folklore works reflected 
the way of life, economic and social life of Kazakhs. 
These folklore sources are of serious scientific interest, 
historical events, family scenes, clan-tribal relations that 
took place in the distant past are glorified in them. In 
historical epics «Alpamys», «Koblandy», «Er-Targin», 
«Kambar» and the lyrical epics «Kyz-Zhibek»,» Kozy-
Korpesh», «Ayman-Sholpan» a lot of information about 
everyday life, economy, armament is depicted.

The Kazakh epic is a poetic story of many genuine 
historical events. At the same time, epics are very 
valuable monuments, which testify to the heroic deeds 
of the heroes, the customs and rites of the people. 
We find a magnificent description of the yurt in «Kozy-
Korpesh and Bayan-Sulu», «Kyz-Zhibek» and «Ayman-
Sholpan».

Back in the 60-ies of the XIX century, academician 
V.V. Radlov noted that «Kirghiz (Kazakh - S.Zh.) 
describes in his songs not  some wonderful or terrible 

imaginary world, on the contrary, he sings in them about 
his own life, his own feelings and aspirations, the ideals 
that live in every single member of society. «

Ritual and everyday poetry is closely connected with 
the life of the nomad cattleman, with his concepts of 
the beauty and moral. In the shepherds songs ; in the 
calendar poetry (songs on the Nauruz, zharapazan) four 
kinds of livestock were praised, wishes of wealth, health 
and happiness. For example: «Let the lambs bring 
fifteen thousand of sheep, mares bring ten thousand  
foals, and not your  horse gallop from one end to the 
other end of your flocks, or let the saba (a leather sack 
for koumiss) be as big as a hummock,  zhelu (a lasso 
for tying a foal) be made of silk. « And in wedding 
songs: toi bastar, zhar-zhar, synsu, betashar and in 
the sorrowful-mournful: koshtasu, estirtu, konil-aytu, 
zhoktau, in addition to joy and sorrow, farming, caring 
for cattle, keeping order in the yurt were sung about. 
Various elements of the material culture of the Kazakhs 
are also reflected in proverbs, sayings and riddles. They 
cover almost all aspects of the material and spiritual life 
of the Kazakh people, and the wide dissemination of 
sayings is facilitated by their wit and accuracy. Riddles 
are originated from the  ancient times in connection with 
the labor activity of people and reflect the economy and 
life of the people.

Fairy tales are purely folk art, therefore people’s life 
is depicted in them. Much information for further studies 
of some aspects of the material culture of the Kazakh 
people of the XV – XVIII centuries can be received 
from fairy tales. They bear in themselves the centuries-
old wisdom of the people, their dreams of a better life, 
concept of justice and duty. In fairy tales smart, simple 
toilers are glorified. The fairy tale, like other genres of 
oral poetry of the Kazakh people, for many centuries 
developed and occupied a significant place in Kazakh 
life. In it, the Kazakh people talked about their grief 
through the agonies experienced during the nomadic 
life, about the age-old hatred of their oppressors: 
khans, bays, mullahs. Types of fairy tales are diverse, 
they tell about everyday life, farming, clothing, housing, 
weapons, and types of nomadic activities - jailau, kuzde, 
kystau.

However, the use of works of folk art for scientific 
purposes requires a critical approach. It must be kept in 
mind  that the main specific features of folklore, its class 
heterogeneity, the mixture of historical truth in it with 
poetic fiction, inimitable modernization are  introduced 
by narrators and singers.

Political and economic situation of the Kazakh 
Khanate in the XV - XVIII centuries. The chapter briefly 

describes the history of the formation of the Kazakh 
Khanate and its political and economic relations with 
the states of Central Asia, Mogulistan, Kalmykia and 
Russia. The formation of the Kazakh Khanate goes back 
to the second half of the 15th century and is connected 
with the migration of part of the population of the Uzbek 
ulus to neighboring areas and the disintegration of the 
state of the nomadic Uzbeks. According to Mohammed 
Khaydar, among the sultans-fugitives, besides Girey 
Khan and Janibek, there were other sultans who also 
found shelter in the Chu valley. Here, the foundation of 
the future Kazakh khanate was laid. The founders of it 
are mentioned above sultans-Girey and Janibek. From 
this time on, endless wars begin between the Juchids. 
According to some sources, the original places of 
nomadism of the first Kazakh khans were the area of 
Chu and Kozybashi. As a result of paleoethnographic 
reconnaissance conducted by us in the foothills of the 
northern slopes of Karatau and in the lower reaches 
of Chu, more hundreds of wintering and fortified 
settlements were built from stone.

Some of these sites are known in written sources. 
For example, the settlement  Kultobe is known as 
«Iilan-Karaul» (Zhylankaraul), which was located on the 
northern slope of Karatau in the gorge Kara-Kurun. This 
city, according to some sources, was destroyed in the 
summer of 1582 by  Sheibani-khan’s son  Ibadullah-
sultan. In response to this destruction, according to Al-
Binai, Janibek  Mahmud’s son gathered a large army 
from among the people of Suzak and Kara-Kurun.

If we analyze these data, it can be assumed that after 
the departure from Abulkhair,  Kazakh khans had their 
nomadic places on the northern slope of Karatau and in 
the lower reaches of the river Chu. In the northeast they 
reached the Lake Balkhash. They were also constantly 
connected with the cities of the middle reaches of the 
Syr Darya and Turkestan. If the neighborhoods of Kara-
Kurun (the ancient settlement of Suzak, Yilan-Karaul 
and Ran) did not belong to the sultans Janibek and 
Mahmud, they would hardly have been able to muster a 
mounted army and troop army against Shaybani Khan 
in a short time. In the second half of the XVI century the 
Kazakh khans  established their power in the cities of 
the middle reaches of the Syr Darya. This is proved by 
the fact that  some cities unblock their gates to  Kazakh 
khans even without fighting. For example, during the 
siege of Syganak by the Khan Burunduk Kasim-Sultan, 
Kazy Sadyr-Islam, having summoned the people of 
Syganak, said: «Previously, this vilayet belonged to 
Burunduk Khan. It is advisable to give this Chirunduk 
Khan to us, in order to eliminate troubles. « Proceeding 

from this message, it can probably be assumed that at 
the beginning of the 16th century, when Kazakh khans 
took over large cities around their wintering grounds and 
villages, such as Zhalghytam, Aktasmosque and other 
rural settlements were inhabited by the poor Kazakhs.

 Ruzbekhan reports  about these settlements. 
Kazakh kishlaks, according to him, stretched over the 
bank of the Syr Darya more than three hundred tashas. 
From the second half of the XVI century  Kazakh 
khans not only firmly entrenched the territory of South 
Kazakhstan, but also in 1598 the Kazakh Khan Tavakel 
and his brother Ishim-Sultan (Esim) invaded Central 
Asia with a huge army and almost conquered the 
Shaibanids’ possessions. This was the last attempt to 
master Maverannahr.

Summarizing the above, it can be concluded that 
after the leaving the area Kazakh families were not only 
closely linked to the towns on the middle reaches of the 
Syr Darya, but they lived there.  They also lived  around 
them. This is confirmed by the tamgas of some Kazakh 
families found on the bottoms of utensils from the 
settlements of Otyrar, Suzak, Iilan-Karaul, Zhalghytam, 
the late layers of which date back to the XV-XVIII 
centuries. It should be noted that such tamgas have 
not  been found yet in the cities of Central Asia of that 
period. Settled in cities and villages, the Kazakhs were 
engaged in farming. This is mentioned in the late XVII 
century by Russian ambassadors- F. Skibin, M. Troshin, 
V. Kobyakov. According to Kobyakov, the Kazakhs sow 
not only spring wheat but also winter wheat, this means 
that the Kazakhs were able to sow two-season breads.

In the history of the Kazakh khanates  the XVII - 
XVIII centuries were the most difficult periods. In the 
second half of the XVII century there was a massive 
invasion of the Jungars into the eastern districts of the 
Semirechie; Batura Huntaji’s troops advanced to the 
river Chu. And in 1684 - 1687, after the destruction of 
Sayram and other cities by Tsevan-Rabtan, the Kazakhs 
lost their best wintering areas in the Syr Darya region, 
broke away from trade and craft centers. In the 80’s they 
lost rich pastures in  Semirechie. The routes of nomadic 
movements were violated, the centers of agricultural 
culture in the Syr Darya and Semirechye regions were 
destroyed.

The most serious  consequence was the military 
invasion of Tsevan-Rabtan in the spring of 1723. It 
marked the beginning of the years of the «great disaster» 
(Aktaban-Shubrindy). This invasion proceeded from the 
east, through the mountains of Karatau to the Talas 
district. Another invasion was directed to the district of 
the river. Chirchik. The Jungars devastated the Kazakh 
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nomadic tribes along the river Rys, in the foothills of 
Alatau and in the upper reaches of the river Borolday. 
These events forced a part of the Kazakhs to migrate 
to Central Asia. Argyns fled from the Karatau district to 
the north-west to the Turgai region. Many went to Emba, 
to Yaiku. Thus, the eastern and southeastern limits of 
the Kazakh nomadic movements moved in the north-
western and northern directions.

In those difficult times, some Kazakh khans and 
sultans, biys, reflecting the interests of the broad 
masses of the people, were looking for ways out of this 
situation. They believed that a connection with Russia 
and the adoption of Russian citizenship protected the 
Kazakhs from enslavement. Such attempts were made 
during the reign of Tauke Khan. However, his efforts, to 
have a connection with the Russian tsar, remained at 
that time ineffective. Only in 1731 the Kazakhs of the 
Younger Zhuz took Russian citizenship. Since that time, 
relations with Russia have become normal and the 
future destinies of the Kazakh people have been closely 
related to the Russian people.

Types of  settlements of the Kazakhs of XV - 
XVIII centuries. This chapter examines the types 
of settlements, their historical and topographical 
characteristics are given and a description of the 
archaeological works carried out on them is given.

Over five years of paleoethnographic research in 
South and Central Kazakhstan, more than a hundred 
temporary and permanent settlements dating back 
to the 18th century were recorded. As a result of the 
research, we were able to divide the archaeological 
sites into the following types: Kystau-wintering; Kystak-
wintering-settlement ; Uaktyly korgandar-temporary 
castles (fortified with earthen or stone walls, in both 
cases there are ditch, kents (kala) - fortifications.

Kystau - wintering area. In most cases, Kazakh 
wintering is located on the banks of the Syr Darya, Chu, 
Ili, Arysi, Talas, Sarysu, Kengir, Zhezda, and Karakengir 
rivers. They are often found in places well protected 
from winds and in mountain gorges suitable for grazing 
in winter. Such places, known to the people from the 
ancient time, were used from generation to generation, 
which is still actual. Unfortunately, contemporaries living 
in such places, almost completely destroy traces of 
buildings of past eras.

Fixed wintering areas in their design, topography 
and location can be divided into two types:

1. Location on the banks of rivers. As a rule, they 
consist of two or three chamber dugouts and semi-
dugouts. They are usually round and oblong. The 
largest diameter or length is from 3 to 5 m, the depth is 
from 0.5 to 1 m.

2. Wintering areas, located in the mountain gorges. 
This is mainly earth dwellings, the main building material 
for which was only wild stone. They also consist of 2 - 3 
rooms. The walls were preserved at a height of 0.50 m 
to 1.5 m. The walls were not detected. In both cases, 
the fixed cultural layer is very thin. Lifting material 
consists of inexpressive fragments of ceramics, which in 
composition, and the quality of watering can be dated XV 
- XVIII centuries. On some wintering occasionally there 
are fragments of porcelain pialas bearing the stamps of 
the Kuznetsovs. This means that in such wintering they 
lived until the end of the XIX th century.

The distance between the winterings located on 
the river banks is not very large, 5-10 km, and usually 
they occupy almost the entire length of the river from 
beginning to end.

Wintering areas were usually arranged in groups. 
In each group there were from 5 to 10 farms, located 
at a distance that is necessary for grazing livestock of 
each farm. It should be noted (this is confirmed by the 
data of archeology and ethnography) that throughout 
the territory of Kazakhstan the location and layout of 
the wintering areas are the same. The length of stay 
in such winterings lasted from the end of November to 
the beginning of April. However, the residents of winter 
chores were thinking since the summer, for which 
purpose a special group of people came to winter and 
performed the necessary repairs. They built sheds and 
repaired dwellings, procured hay, firewood and raised 
bread. Permanent wintering in archeological science 
was called wintering settlements, known since the time 
of the Saks and Usuns.

Archaeological researches trace that on such 
wintering the poorest sections of the population 
gradually settled, deprived of the opportunity to live in 
the usual way because of a shortage of livestock, mainly 
horses. Here they constantly lived and were engaged 
in farming, and these wintering areas gradually turned 
into kystak. For example, among the wintering areas 
of Central Kazakhstan, there are wintering settlements 
built on the hills and reminiscent of the North Karatau: 
the fortifications of Ran and Kultobe with powerful stone 
walls. In one place, that is, the primary kystak, there 
were from three to eight households, with separate 
household buildings.

Such places together with the old name kystau 
(wintering) are now called kystak (settlement) - which 
means settled. Around these places can be traced 
treated land, where millet, barley and wheat were grown. 
The first type of cereals was very common. Kystaks were 
oval and quadrangular, they had cultural layers from 
30 cm to 1.50 m thick. Lifting material is almost never 

found. We know such kystaks around the settlement 
Sauran-Shygyrly I, II, Zhalghytam; on the bank of the 
Syr Darya, Aktas mosque, Arasattin kumy; in Central 
Kazakhstan - Ayakkamyr, Baskamyr, Nayzagara, etc. 
Their dimensions are usually 100 x 50 m. Kystaks, 
belonging to the XV - XVII centuries have external 
walls and a ditch (Zhalghytam, Ayakkamyr, etc.), and 
late rural settlements of the XVIII - XIX centuries.  They 
do not have walls and ditches. They consist of several 
separate houses, the size of each of them is 20 x 30 
m. In each settlement, there are usually from 5 to 15 
houses (Aktasmet, Arasattan Kuma, Shygyrly I, II, etc.).

We researched the kystak Shygyrly I, built on the ruins 
of a settlement dating back to the 13th-15th centuries. 
Shygyryly I consists of 10 semi-dugouts and household 
rooms made of the osier-bed. According to the housing 
plan, it can be assumed that there lived 5 families, as 
evidenced by their other household constructions. Two 
semi-dugouts, connected with each other were revealed 
during excavation works. Semi-dugouts had two levels 
of floor. At the level of the upper floor, the entrance was 
from the southeast side, at the lower level from the west 
side, the thickness of the layer between the floors is 15-
20 cm. This indicates that the residents who temporarily 
left their places after the return were re-arranged at 
home. The walls are made of rammed clay, but there are 
raw bricks in the ruins of the wall. In one of the rooms 
at the level of the upper floor, a hearth was found near 
the wall, on which, obviously, food was prepared, and in 
the center of the second room there is a plate-shaped 
focal point measuring 20 to 30 cm. It is interesting to 
note that the level of the main floor (lower) of the first 
room is not found, whereas the dish-shaped hearth in 
the second room is in that place. Judging by the location 
of the hearth, it is not hard to guess that the roof of the 
semi-dugout was like a choosala, i.e. cone-shaped, with 
a hole for smoke.

The name Shygyryly, according to local informants, 
comes from the fact that the inhabitants of the settlement 
were engaged in irrigation farming, extracting water from 
the wells with the help of shygyra. This is evidenced by 
the presence of a pit 30-40 m long, 15-20 m wide and 
10-12 m deep, found on the southwestern side of the 
settlement. A small irrigation ditch will be stretched from 
it to the irrigated area.

The same kystaks are recorded around Sauran in 
six places, each of which has from 5 to 10 farms. In 
these kystak dwellings aboveground, near each of them 
there are economic semi-dugouts. The cultural layers of 
the settlements are insignificant.

Among single-layered bogs, Aktasmosque is the 
largest (250 mx 150 m) and is located on the old channel 

of the Syr Darya, 40 km south-west of Sauran. In the 
topography of kystaks there are 15 fissured hillocks of 
various sizes, at a distance of 20-30 m from each other. 
Their height does not exceed 70 cm. Among the ruins 
there is a mosque, and on the west side - a mausoleum. 
According to local informants, the mosque was built in 
the second half of the XIX century, and the mausoleum 
of Aigozhy - at the end of the XVII century.

The object of the study was a quadrangular hill, 
located at the mosque - house 4, the area of the 
excavation was 270 sq. m.

In the northeast corner of the hillock there were two 
living quarters. Room 1 is 4.55 mx 5.40 m in size, the 
long side is oriented to the east. The southern wall is 
constructed of raw brick, while other walls were erected 
from rimmed clay. The height of the surviving walls is 
from 40 to 50 cm, the thickness is 50 cm. The floor of the 
premises is made of earth. The door faces south, with a 
width of 80 cm.

In front of the entrance and the room there is a 
groove 1.2 meters wide, 1.6 m long. Its floor is below the 
general floor by 25 cm. From the southeast to this hollow 
is the premade space, located even 10 cm deeper. The 
hearth is of poor preservation. It almost did not differ 
from the typical Kazakh hearth usually arranged at the 
entrance to the room in the right corner. The chimney 
went vertically along the wall and went out onto the roof.

In the north-east a quadrangular table with a length 
of 140 cm, a width of 70 cm and a height of 50 cm was 
built to the wall. A lower part of it is formed of rimmed 
clay, and the top is made up of fragments of burnt bricks 
laid in two rows. Obviously, it could serve as a bug (a 
stand for the addition of blankets and other belongings).

Room 2. Adjacent to the first one on the south 
side. Its dimensions are from north to south - 4.90 m, 
from west to east - 3.90 m. The floor of this room is 
lower than the floor of the previous one by 30 cm. In 
the southeast corner of the room there was a pit and a 
meter and a half from it to the north - the second , which 
are carefully covered with burnt bricks. In the first pit, 
remnants of millet are found, a fragment of a sickle and 
a small corolla from a bowl of a greenish-brown color. 
The second pit was empty. Traces of the open hearth 
are found in the center of the room, in a small recessed 
place. The kitchen hearth was, in all likelihood, in the 
first room, which is confirmed by the presence of a 
doorway leading to the room on the side of the hillock, 
which remained outside the excavation. The adjacent 
wall of this room had a width of 50 cm, the remaining 
height of 50-60 cm. and traces of  some repair works.

In the northwestern part of the excavation the ruins 
of a barn built on the site of a dwelling were revealed. It 
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is evidenced by the remains of the layout of the original 
premises.

Also in the southwestern part of the hillock, in the 
area of the ash pit, a pit was drilled with a size of 4 
mx 4 m and a depth of -1.2 m. At the same time there 
were  found: one cup, various fragments of ceramics, 
fragments of iron things, bottoms of a porcelain bowl , 
which clearly shows the brand of the plant «Brothers 
Kuznetsov.»

Based on these materials, it can be assumed that 
this settlement existed in the 17th century until the end 
of the 19th century.

Our assumption is confirmed by information received 
from residents of the vicinity of Aktasmosque. So, 
65-year-old Abulkhayr, from the Konrat-Nogaili family, 
believes that his ancestor Aygozha is buried in the 
mausoleum. According to the informant, the mausoleum 
was built by the son of Aygozi Ibadulla, and the mosque 
was built in 1870 by the son of Ibadullah Atagozhoy, the 
grandfather of Abulkhayr. Thus, he is the fifth generation 
of Agogy. Therefore, the mausoleum is still sacred 
to them. He learned all of the above from his father 
Abdulhap, who died at the age of 80. If we consider the 
duration of each tribe for 30 years on average, then the 
mausoleum of Agogozhi was built at the end of the XVII 
th century.

According to the story of another informant, 
Kultanov Abdyvayt (55 years old, kontr-kyrgyzaly) Aktas 
mosque in its time had great religious significance. 
Here the worshipers from the vicinity of Kelintobe, 
Abyztobe, Meiramtobe, Ak-Kurgan, Besaryk prayed 
and sacrificed. According to both informants, there were 
also madrassas here. Traces of it can be seen in the 
southern and eastern sides of the mosque in the form of 
rooms measuring 4 x 5 m.

On the southern slopes of Karatau, in the gorge of 
Kuykentayli. 35 km to the north-east of Aktas mosque, 
the remains of a mosque are found. In addition, in two 
places, images of the mosque on the stones were 
found. The first picture is similar to the mausoleum of 
Khoja Ahmed Yasevi. It says «Azan Tuktybay Mullah». 
The second picture resembles the outlines of Aktas 
mosque. All these buildings serve as evidence of the 
consolidation and expansion of Islam in the southern 
regions of Kazakhstan in the XVII - XVIII centuries.

In the outskirts of Sauran, Kystak Zhalghyamtam 
(XVI-XVIII centuries) was investigated, located in 7 km 
southwest of the settlement, south of the Turkestan-
Kzyl-Orda railway line and 6 km from the crossing N. 
29. Its name (Lonely dwelling),  the settlement obviously 
got due to the fact that there were no buildings around 

it. According to the testimony of the old people, local 
residents, 40 to 50 years ago, the ruins of the high walls 
were visible on the site of the settlements.

Today Zhaltyztam does not have walls, it has a 
trapezoidal shape, surrounded by a fading shaft up 
to a meter and a half. Dimensions of the sides: (the 
western section is 38 meters long, the eastern section 
is 45 meters, the eastern section is 45 meters, the 
southern section and the north one are 50 meters. On 
the south side there are protrusions up to 5 meters long, 
this is obviously the buttresses or other remains of the 
defensive complex. On the west side of the tree there 
are remnants of a ditch formed as a result of excavation 
of the land for the construction of the wall.On the north 
of Zhalgztym the outlines of a small artificially of the 
lake, served at one time, and reservoir and fortifications 
are traced. The lake is fed by the waters Besaryk, taking 
Sway origins with the Karatau ridge. The lake seems to 
be replenished with water from the well Karez.

According to written sources, around Sauran there 
were villages and crops, and not far from Sauran 
were built two kyariz. This information is confirmed 
by archaeological research. As a result of aerial 
photography, carried out in 1969 at 7 km to the north-
east of Sauran, the remains of kyariz were recorded. 
The kyariz originate from the slopes of Karatau and go 
towards the Syr Darya and close to Zhalgzytam are 
wrapped to the south-west and end in a plain suitable for 
sowing. The length of the kyariz system is about 7-8 km, 
the distance between the wells is 10-15 m, the diameter 
of each well is 3-4 m and the depth of some of them is 
2-3 m.

The main excavation was laid in the northeast corner 
of the settlement with an area of 300 m2. To clarify the 
boundaries and thickness of the cultural layer, as well 
as the dimensions of the outer wall, a reconnaissance 
trench with a length of 8 m and a width of 0.5 m was laid. 
According to the data obtained as a result of piercing, 
it was established that the height of the surviving part 
of the wall is 1.5 m, and width - 1.2 m. The trench also 
clarified the two-layered settlement.

The excavation was carried up to the mainland, the 
thickness of the cultural layer near the outer wall is 1.5 m, 
in the center of the settlement it is much thinner - 0.30 m. 
We found out that in the eastern part of the settlement, 
near the fortress wall, there are five living quarters, and 
in the north - a paved courtyard. There was a summer 
kitchen in which two tandyrs were preserved, made up 
of specially prepared burnt concave bricks measuring 
40x20x4 cm. When constructing tandyr, bricks were 
placed vertically, with a concave side inward. Around 

the hearths there is an ash layer which  is the evidence 
of their intensive use. All premises were used twice after 
a small repair.

Room 1 was not completely opened, only the 
eastern part of the room measuring 2.5 m by 3.5 m was 
examined. On this side, at the entrance, there was a 1.2 
m high wall, 1.5 m high. In the north-west corner, which 
was divided by a raw brick (33x20x6 cm). To this room 
on the west side, apparently, adjoined the room, which 
served as the front. Unfortunately, the walls in it were 
not preserved, only a horseshoe-shaped center was 
discovered. This focus relates to the first construction 
period.

Room 2 is adjacent to the north-east side to room 
1. Its dimensions are 5 mx 2 m. The western wall of 
the room is not preserved. The entrance to it is also not 
found, but two side and eastern walls are revealed. The 
side walls have a thickness of 0.8 m. Their safety varies 
from 1.5 to 0.4 m. This room was used as a granary 
during the second period of the settlement’s life.

Room 3 is adjacent to the second room, its 
dimensions are 5.5 mx 3.5 m. All walls are preserved in 
it, the thickness is the same as in room 2. In the western 
and northern walls there are doorways with a width of 
0.8 m Through the door in the north wall you can get 
to the next room 4. In the south-west corner, a tandyr-
hearth of good preservation has been discovered. The 
inner side of the tandoor has a flute. The floor in front 
of the tandyr is deepened by 0,4 m, at the level of the 
furnace hole is paved with fragments of burnt bricks and 
flat stones. In the eastern wall of the room in two places 
there are niches of different sizes. A small niche served 
as a place for a lamp (chirag). This is indicated by the 
smoked upper part of the niche and the fragments of 
the lamp found right before the drink. The large niche 
served as a storage place for small tools. Such devices 
in the dwelling are found in  the Kazakh culture in the 
XIX century.

Room 4. The dimensions of this room are the same 
as the previous one, as the western wall of the room is 
not preserved, it is difficult to guess which of the two 
rooms was the front. Most probably we can assume 
that the front room was room 4, because in it in the 
north-west corner, there was a household pit in which 
an expressive ceramic material was found. In the south-
eastern corner of the same room, a pit for storing grain 
was found. Its depth is 0,9 m, its diameter is 0,6 m. It 
expands to the base. To the north-eastern wall of room 
4 there is a strongly destroyed small room. The floors in 
all rooms are adobe.

In addition to the main excavation, exploration pits 
were laid at five locations in the settlement. As a result 

of the piercing, brought to the mainland, the thickness 
of the northern outer wall was revealed. It was 0.8 m 
in contrast to the eastern wall, where, as already said, 
the thickness was 1-2 m. Such a small wall thickness 
in the northern part of the settlement can probably be 
explained by the fact that the nearby lake enhanced its 
defensive functions.

For clarification of the structural features of the wall 
at the corner junctions and the buttress system, pits 
were laid in the southern and northeastern corners of 
the settlement. The buttresses supported the walls from 
the outside in the south-west, on the east and north-
east sides. The walls of the houses and the fortress wall, 
basically, were built from loess, which were built right 
on the mainland without a foundation. The walls of the 
living quarters are adjacent to the fortress steppe.

It was established that the overlapping of residential 
houses was single-sloped. First, from one wall to 
another a thick beam  was laid, and on it - transverse 
poles, then twigs, reeds, straw and all this was covered 
with a thick layer of clay on top. Apparently, there were 
light holes on the roof. The excavations revealed that 
the houses adjoin the fortress wall from the southern, 
from the western and eastern sides. The northern part of 
the settlement served as a common economic yard. The 
open part of the center of the settlement, in all probability, 
served as a fold for cattle in summer and winter. This 
layout of the settlement resembles the location of 
Kazakh auls, where yurts are put in a circle, and the 
center is used as a fold for cattle, this place is called 
«aul catan». Types of such settlements are widespread 
in the middle reaches of Syr-Darya (Bozakor, Arasattyn 
kum) and in Central Kazakhstan (Baskamyr, Ayakkamyr, 
Naizagara). Despite the remoteness of the districts, the 
similarity of the topography of settlements testifies to the 
ethno-cultural proximity of the population.

Excavations on the settlement of Ayakkamyr, 
Nyzagara kystagy presented a ceramic material dating 
back to the 13th-15th centuries. Sickle fragments were 
found, which indicate that the inhabitants were engaged 
in farming. Rimmed clay walls   repeat the construction 
method, known for the settlement of Zhalghytam. The 
difference is only in the products of ceramics. If in the 
ceramics of Zhalgiztam, and in general in settlements in 
the middle reaches of the Syr Darya and on the northern 
slope of Karatau, a variety of irrigation utensils prevail, 
in Central Kazakhstan there is very little of it. Apparently, 
this is the result of remoteness of the settlement of 
Central Kazakhstan from the urban centers of the south.

Archaeological research in Central Kazakhstan 
has opened new urban settlements such as Milykydyk, 
Bolgan-ana, Sarayli, Torayly, Kelintam, etc. In the vicinity 
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of these settlements, there are also remains of irrigation 
structures - canals and irrigation ditches, which testify to 
irrigated agriculture of relatively large scales.

Thus, the rural settlements of Central Kazakhstan 
testify to the close interrelationships of the nomadic and 
sedentary population.

The third type of settlement - temporary castle  
(uaktyly corgandar), shelters are fortified by earthen 
ramparts or stone walls, which have a ditch outside. 
Such castles are found in large numbers in Central 
Kazakhstan, on the banks of large mountain streams, 
in the open areas. They were used as summer camps. 
Also, as the famous Horde (170x100 m), Nogerbek 
Darasy (200x150 m), Aybas Darasy (29x30 m), 
Shotkaranan Kona (30x35 m). Such castles are also 
found at the exits from the gorges of the northern and 
southern slopes of Karatau, which are called the local 
population of «Tasorgan» - a stone castle.

According to informants, they were built during the 
Jungar invasion. Temporary castles almost do not have  
the cultural layer, so their absolute dating is somewhat 
arbitrary. According to D.V. Gladischev, Abulkhir Khan  
lived in such fortified castles in the Aral Sea area in the 
XVIII century.  At the beginning of the XIX century in 
the lower reaches of the Amu Darya, according to M.N. 
Galkin, inside the fortified manor it is possible to put 
more than 1000 yurts, whose inhabitants were engaged 
in melon growing and sowing millet.

Given these data, we believe that small castles such 
as Aybas and Shotkara apparently served as temporary 
shelters, whereas large castles like the Horde, 
Nogerbek Darasy (in Central Kazakhstan), Tuskorgan 
(in the mountains Karatau) served as a summer rate 
for Kazakh aristocrats. Inside, 50-100 yurts could be 
placed.

The last type of settled settlements of the Kazakhs 
are considered to be  kent-fortifications (shahar, kala). 
The word Kent  is of an Iranian origin, it started to be 
used by the Turkic nationalities in the VII-VIII centuries. 
And is still used among the Kazakh population in its 
original meaning, kent-kala (city). Apart from large cities 
such as Syganak, Sauran, Akkorgan, Meiramtobe, 
Suzak, Turkestan, Otrar, we also recorded a number 
of typical Kazakh sites such as Kultobe (ash hill), 
Ranata, Tastobe, Taskhorgan (currently completely 
destroyed) and Koktobe. They are located on the 
northern slope of Karatau, and in the lower reaches of 
the Chu there is a settlement of Tasta and in Central 
Kazakhstan - Kyzylkent, Taldykent. All these sites with 
their planning and construction techniques resemble 
the Kazakh wintering of the XVIII-XIX centuries and  

are built of untreated stone. Some of the sites (Kultobe, 
Ran, Toshorgan) are at the exit from the gorge. There 
are sites for crops and irrigation canals around them. 
During the three field seasons we excavated the sites of 
Kultobe and Ran.

Kultobe is currently located in four kilometers from 
the farm Engels of the Suzak district of the Shymkent 
region. Kultobe can be identified with the «fortified 
fortress of Yilan-Karaul» (Zhylan-Karaul), known from 
written sources, which was partially destroyed in 1582 
by the son of Sheibani Khan Ibadulla Sultan. According 
to archaeological data, life on the hillfort continued until 
the XVIII century. The hillfort is an oval hill in the plan 
(180 mx 135 m) with a noticeable citadel located closer 
to the northern part of the hill. Its height reaches 10-
12 m. On the edges of the site of ancient settlement, in 
some parts, the remnants of a fortification wall up to 1 
m wide can be traced around the hill, the remnants of a 
strongly overflowing moat

.From the north-west side of the ancient settlement 
there are the ruins of a water mill, and a gorge along 
the course of a mountain river  found in three places of 
the water mill ruins  where fragments of ceramics can 
be met.  Five kilometers above  from the last mill there 
is a temporary stone castle, the size of which 60-70 m, 
the cultural layer of it is absent. Near the castle there 
are burial grounds of XVI-XVII centuries. The same 
cemeteries were recorded on the southwestern side of 
the ancient settlement  Kultobe.

The main excavations were carried out in two places: 
in the northwestern part of the ancient settlement, where 
the excavation area reached 2300 m2 and the citadel - 
500 m. In the course of the research work, more than 60 
premises were revealed in the territory of Shakhristan 
and the remains of two streets were exposed. One of 
them stretches along the fortress wall, its width is 2 m, 
and the other - in the center of the settlement, its width 
is 2.5 m. On the citadel, 17 premises were opened, 
which were located between the streets and around the 
citadel.

The first complex consisting of five houses is located 
around the citadel: four houses are  two-roomed  (14, 
15, 16, 17). One house consists of four rooms (11, 12, 
13, 11a). All houses have separate entrances to the 
central street.

The second complex of houses is located in 
Shahristan. It consists of a five-roomed house (3, 4, 
5, 6, 7), the second and third houses are two-roomed 
(1,2,9,10), united by a long corridor through which there 
is an exit to the street. The fourth house is three-roomed 
(18, 20, 23), the fifth and sixth houses are two-roomed 

(22, 24, 21, 25), the seventh - three-roomed (21a, 26, 
27). All the houses are connected to the central street 
by separate entrances.

The third complex, with exits to the street near the 
fortress wall, consists of seven houses: five houses - 
two-roomed, the sixth and the seventh houses consist 
of three rooms. The street leads to the main gates of 
the ancient settlement, which is located on the south 
side. Central street, going round the citadel also goes 
to the main gate. The streets are covered with pebbles 
and are well packed. The houses on the shahristan are 
terraced, the level of the floors in the houses rises from 
the fortress wall to the citadel to two meters.

Excavations on the citadel in the southern part 
helped to reveal three more houses. The first house 
consists of five rooms (1, 2, 3, 4, 5) with access to the 
east, the second house is four-roomed (7, 8, 12, 10) and 
the third house has three rooms. The last two houses 
have exits to the street on the west side. The citadel is 
fortified with a government wall which is 80 cm wide.

The building material is  mainly a stone-fence, 
sometimes for internal partitions  raw bricks were used 
(30 cm, 12 cm, 8 cm). The remaining height of the walls 
is 30 cm. In all living rooms, the interior is very well 
preserved (see Chapter 4).

In addition to the main excavation, an exploratory 
trench (length 20 m, width 1.5 m) is laid down in 
Shahristan to determine the nature of defensive 
fortifications. The fortress wall was surrounded by a 
moat which is 5 m wide and 3 m deep. The remains of 
two rammed clay walls, probably of the lower cultural 
layer of the 12th-15th centuries, were found. On the third 
rammed clay wall, a stone wall was built, which refers 
to the last period of the fortification of the 16th-18th 
centuries. This is confirmed by ceramic products found 
at various levels of the exploration pit. The foundation of 
the stone fortress wall was at an altitude of 20-25 m from 
the bottom of the moat that surrounded the fortress wall. 
In addition, on the north-eastern side of the site there 
was a small but deep lake. All this testifies to the good 
fortification of Kultobe in the last period of its existence.

The town of Ran, located  in 20 km to the south-west 
of Kultobe, in the Kensai gorge, one and a half kilometers 
south of the village of Kyzylbayrak (the second branch 
of the state farm of Engels) was also studied.

The settlement Ran (150-110 m) is an oval hill  which 
is 10 m high, a citadel measuring 20-25 m is located near 
the western fortress steppe and was separated from the 
shahristan by a stone wall, now preserved the  height 
of 40-50 cm. The entire surface of the site is covered 
by well-traced stone buildings. According to them, it can 

be assumed that the main residential complexes were 
located at the edges of the site of the fortification, closer 
to the fortress wall, which led to a decrease in the area 
of the ancient settlement to the center. The main gate to 
the settlement was on the south side.

Stratigraphic studies of the site of the ancient 
settlement revealed three layers: lower layer dates from 
XII-XIV; middle - XV-XVI; upper XVII-XVIII centuries.

The excavation area of 625 m2 was laid next to 
the citadel. The whole residential complex of the 16th-
18th centuries was  opened, consisting of six rooms of 
various sizes (2.8 x 1.5, 3.2 x 4, 5 x 5.5 m, etc.) and two 
housekkeping rooms (9 x 2.9 m). All living quarters are 
interconnected by passages. In each room, except for 
1.5 there was a hearth-tandyr, next to which on the souff  
a plate-shaped open hearth was placed, the walls of 
which are strongly calcined. In front of the tandyr-hearth 
is tashnau, covered with a flat stone. All chimneys are 
led to a corner of the wall by vertical channels.

The housekeeping rooms are attached from the 
north-eastern side of the living rooms. The entrance was 
independent. Below this building period, four residential 
premises were opened with two tandyr-hearth. Unlike 
the previous construction horizon, the walls of these 
living rooms are pahs. Unfortunately, the pits belonging 
to the last period were destroyed by the lower buildings.

The trench from the north-west side revealed the 
structure of the fortress wall. It consists of parallel 
stone walls: an outer wall 1.5 m thick is placed on the 
mainland, the inner one is located at a distance of 7 m 
and is built on the remains of a pachy wall.

The main material collected is ceramics, bone and 
stone products are also found. On the bottoms of dishes 
there are tamga-like signs in the form of a cross and 
parallel dashes. Such tamgas on irrigation vessels are 
found in this region quite often and are common for the 
16th-18th centuries.

The settlements of Jylankaraul and Ran existed at 
the same time. The building material and urban planning, 
the interior of living quarters, tools, ceramics, the system 
of heating are absolutely identical in these cities.

Having analyzed the above-described types of 
settlements of the Kazakhs, we see that the first and the 
second types of settlements were the most widespread, 
i.e. kystau-wintering, kystak-wintering-settlement or 
kystaki. If the early wintering, wintering settlements 
(15th-17th centuries) are located in the main on the 
banks of large rivers, later (XVII-XX centuries) are more 
often found in mountainous areas in almost every gorge.

Kessak settlements with a small cultural layer (from 
20 cm to 1.5 m) are found near large fortifications.
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The castles and major cities of South Kazakhstan 
served as the rates of Kazakh feudals - cattle barrons 
Written sources say that Kazakh khans, who lived in 
cities for several months a year, took hearth money  from 
the townspeople, built houses in the cities that helped to 
increase income.The proposed classification of settled 
settlements of Kazakhs of the XV-XVIII centuries. South 
and Central Kazakhstan is not yet final. Many unclear 
issues can be considered only with further stationary 
archaeological work.

Archaeological and ethnographic characteristics 
of the material culture of the Kazakhs of the XV-XVIII 
centuries. The chapter consists of four sections: in 
the first one  describes the dwellings and their layout, 
the interior of rooms and outbuildings; the second, the 
ceramics are written off and classified;  the third gives 
characteristics of the instruments of labor and armament 
of the Kazakhs ;  the fourth gives the description of 
clothes and ornaments.

One of the main types of dwellings among the 
Kazakhs was the yurt. Its description has been 
repeatedly quoted in the scientific literature, both by 
pre-revolutionary scholars and by Soviet scholars. 
Especially noteworthy is the work of Academician of the 
Academy of Sciences of the Kaz SSR A.Kh. Margulan, 
who gave a description of the yurt on a high scientific 
level. However, the yurt, despite its universality, 
was not the only housing. The Kazakhs were able to 
build permanent fixed dwellings. The evidence of the 
agriculture development in a part of the Kazakhs is the 
appearance of stationary type houses. At first settled 
dwellings, probably, were dug-outs and semi-dugouts, 
the  constructions  out of clay, wood and stone were 
erected. Later, houses were built from pakhsa and 
raw bricks with a flat roof. These houses, depending 
on the building materials, were called differently: kep, 
zher-uy, carat, tamui, agashui, etc. In the scientific 
literature the description of the permanent dwellings 
of the Kazakhs is known, belonging to the second half 
of the XIX century. Among them, the work of Kharuzin 
deserves much attention. The description of permanent 
dwellings among the Kazakhs during the Soviet period 
has received much attention since the commencement 
of collectivization. After the Patriotic War, a large group 
of Kazakhstani ethnographers (I.V. Zakharova, V.V. 
Vostrov, Kh. Argynbaev) began their studies. However, 
all these works were written on the basis of only 
ethnographic materials. The fact that dwellings, in the 
main, were investigated in those areas where Kazakhs 
lived close to the Russian population, i.е. in the north 
and north-west of Kazakhstan raises much interest. This 

led, apparently, to an inaccurate assumption that the 
transition to a settled lifestyle began in the XIX century.

Based on archaeological research of the recent 
years, the beginning of settling of the Kazakhs should 
be sought not in the north, but in the southeast of 
Kazakhstan. The recorded settlements in the coastal 
region of Aralsk and ethnographic studies once again 
prove the fallacy of the opinion of the aforementioned 
authors.

Thus, it is more likely to believe that settling and 
engagement  of the Kazakhs in agriculture began (XV-
XVI centuries) in Southern Kazakhstan, which is in close 
proximity to Central Asia.

As we have already noted, Ruzbekhan noted that 
the Syr Darya flows among the Kazakh villages, which 
stretch to three hundred Mongolian tashes, and that the 
Kazakhs live in this area for a long time. This message 
was confirmed by archaeological works, which recorded 
the remains of the ruins of Kazakh wintering grounds, 
wintering settlements. The recent archaeological work 
in South and Central Kazakhstan gave us materials 
that allow us to judge the character and structure of 
permanent Kazakh dwellings dating back to the 15th-
18th centuries.

Dwellings in the studied settlements can be divided 
into two types: on dugouts and ground houses. They, in 
turn, are divided into several types based on  their layout 
and the used building materials.

Dugouts and semi-dugouts (zherkepa, zheruy, 
zhertole) studied in the settlement Aktasmosque and in 
the outskirts of Sauran differ in their depth. If the depth 
of dugouts varies from 1.5 to 2 m, the depth of the semi-
dugouts does not exceed 60-70 cm. Therefore, the roof 
of the dugout is almost at ground level, the roofs of the 
semi-dugouts rise 1-1.5 m above the ground. In both 
cases, the bearing beam lies on two or three vertically 
placed columns. Smaller in diameter poles were put  
on this beam, which at one end rested on the edges 
of semi-dugouts. The roof of such houses has a gable 
(itarka) form.

Another type of dwellings are round yurt-shaped 
dugouts. They resemble yurts in their shapes, the roof of 
such a semi-dugout has a conical shape, the structure 
penetrates into the earth into 50-60 cm. During the 
excavations in the center of the premises fragments of 
shangaraks were found. Such dwellings in mountain 
areas are built of stone directly on the ground, but their 
size does not exceed a four-channel yurt. On the middle 
course of the Syr Darya river, such two-three-chamber 
dwellings dating back to the 15th-18th centuries are 
often found. According to ethnographic data, they were 

noted throughout the territory of Kazakhstan and in 
each region they were called differently: «shoshala», 
«toshala». Ethnographers tend to regard such forms 
of housing as initial forms of permanent Kazakh 
dwellings. According to archaeological data, this form of 
dwellings has its roots even in the Bronze Age and has 
survived almost our days without any special changes. 
At present, such a form of structure in rural areas, on 
wintering grounds, is used as economic premises. 
Hearth s in quadrangular dugouts and semi-dugouts 
are located on the left side of the entrance, in the yurt-
shaped dwelling - in the center. Usually, opposite the 
entrance was located tor - a place of honor. In some 
two-three-chambered yurt-like rooms, the hearth s were 
located between the rooms, in the passageway and in 
addition to them in the center of the rooms there were 
plate-shaped hearth s (Shygyrly I).

According to archaeological data, houses of  ground 
type are also found throughout Kazakhstan. They are 
two or four roomed houses. The nature of the building 
material used depended on the surrounding natural 
conditions. If the settlement was located on the banks 
of rivers, then in the construction a raw brick (30 cm 
x 12 cm x 8 cm, 36 cm x 16 cm x 12 cm) or rimmed 
clay (Zhalghytam, Aktasmechet) was used, in villages 
located in mountainous areas untreated stone served 
as the building material , although sometimes for the 
partitions between the rooms a raw brick was used (32 
cm x 14 cm x 8-9 cm; Jylankaraul, Ran). The roofs of the 
houses were gable or cone-shaped, as evidenced by 
the remains of the central columns on which the girders 
rested. The bases of the columns laid out of the stone 
had a variety of shapes: a rectangular box (15 cm x 
20 cm), a quadrangular, pedestals, or simply flattened 
flat stones. Usually the room inside is divided into two 
parts: one half is reserved for rest or food and always 
above the other part by twenty to thirty cm and is called 
a bunk, «tahta» or ‘’sufa’’, the other part of the lower is 
located in front of the hearth  or at the entrance. In the 
ground housing there are two types of hearth s. The first 
focus of a simple type refers to the buildings of the XVII-
XIX centuries. It is laid out in the corner of the room, a 
chimney channel, which passes in the wall and has an 
outlet on the roof. These hearth s are used for cooking 
(Shygyryly I, Aktas mosque). 

The second type of the hearth  - tandyr which 
was traced earlier, refers to the XIV-XVI centuries. 
(Zhalghytam, Kultobe, Ran). These centers,  mainly 
built in the center of the room, served for cooking and 
heating the room. Tandyr in the interior has a variety 
of patterns, similar to the patterns of the tandyrs of 

Babaata (the northern slope of Karatau) and Otrar. Next 
to the tandyr in the sufa, in the center of the room are 
the plate-shaped hearths, in which the incandescent 
coals from the tandyr-hearth were laid out for additional 
heating of the room. The described picture resembles 
a way of life in a yurt. In front of the the tandyr place, 
at the level of the furnace hole, there was a platform 
below the level of the sufa at 30-40 (1.5x2 m, 2x2.5 
m), on which there was a spillway device - tashnau, 
covered with a flat stone or burnt brick with a hole. In 
the later settlements, such tashnau drainages are no 
longer found, they are replaced by small pits. This type 
of dwellings were recorded in the depths of the Karatau 
gorges, in the wintering settlement Karabulak, Karazhar, 
in the dwellings of the settlements Zhalghytam, Shygyrly 
I, Aktas mosque. In the premises, usually in the corners 
are arranged granaries or bins, as well as various 
household pits. They are quadrangular, or oval, with 
partitions made of stone and bricks. The pits are coated 
with clay and covered with wooden sticks on top. In the 
walls of the ground dwellings there are niches (oyyk) for 
dishes, small tools and fixtures-chirags, which are fixed 
in the third room of the settlement of Zhalghytam, as 
well as in dwellings used for winter periods.

The analysis of the dwellings  layout  on wintering 
grounds shows that the exit is oriented to the south 
and south-east. Two-four-chamber  houses are built in 
length, the so-called «korzhyn ui». The front room was 
called duliz, or «dalan», depending on the regions where 
the residents spent most of the time in the summer.

All the studied settlements near the living areas 
have easily distinguishable  farm buildings intended for 
the newborn small sheep «kurke» and for  the riding and 
working horses - «at kora». In winterings,  the residential 
houses and a barn have common walls and a common 
roof. Premises of other household buildings in turn 
are divided based on the types of livestock. Among 
the Kultobin and Ran houses there are specially built 
farming rooms for fattening cattle. In such premises up 
to three heads of small livestock and one to two cattle 
were kept, which is proved by low feeders (akyrs) for 
hay. This type of premises was also used for smoking 
meat, as evidenced by traces of fire on the floor in 
different places. In the fortified settlement  Zhalghytam, 
residential buildings were built along fortress walls, and 
its empty center was used as a fold for cattle. This layout 
resembles the «aul cotan» of nomadic Kazakhs, when 
yurts were placed in a circle during the summering, and 
cattle were driven to the center of the area.

The outbuildings in the unsettled settlement 
Aktas mosque have a different appearance. Here for 
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household purposes, large dugouts (8x5 m, 12x5 m) 
constructed in a row are used as separate houses.

All considered living quarters in fortified and 
unfortified settlements, as well as in wintering areas, 
outbuildings have many similarities in their external and 
internal planning. They have similar  heating systems. 
On the territory of South Kazakhstan and  Semirechye 
there are still tandyrs, but today they are arranged 
mainly in yards on the hills and are used only for baking 
bread. These data prove the untenability of the opinion 
of researchers who maintain that for the Kazakhs 
«tandyrs» were not typical, like a hand mill.

However, the studied remnants of wintering, kishlaks, 
and castles irrefutably indicative of a developed settled 
culture among the Kazakhs of South Kazakhstan in the 
XV–XVIII centuries. The recorded remnants of wintering 
grounds, kishlaks, kents, and castles clearly indicate the 
level of farming of the settled semi-nomads.

Thus, archaeological work on the identification and 
study of the monuments of material culture of the late 
Middle Ages brings new concepts to the traditional idea 
of the culture of Kazakhstan in the XV-XVIII centuries.

One of the main results of the research is the 
discovery and study of the remnants of a large group 
of wintering grounds, kystaks (kishlaks), settlements 

of kents and cities, indicating the spread of settled and 
semi-settled lifestyles, agricultural labor, various crafts 
and the traditions of urban development among the 
late medieval population of Kazakhstan. In the settled 
centers, the corresponding forms of material and spiritual 
culture developed. In southern and central Kazakhstan, 
rural settlements of the XV-XVIII centuries emerged and 
developed on the basis of nomadic rates and wintering. 
The places they occupied were located in convenient 
for settled and semi-settled areas, on important trade 
routes. Materials of archaeological excavations allow us 
to conclude that the population of Southern and Central 
Kazakhstan was in close ethnocultural, economic and 
socio-political connections.

Features of production activities and the level 
of socio-economic structure have influenced the 
appearance of the material culture of the Kazakhs. The 
predominance of semi-settled and nomadic cattle in 
their economy, as well as the existence of farming, led 
to the emergence of special types of dwellings, clothing 
and other aspects of daily life.

Material culture of the Kazakhs of XV-XVIII centuries 
in its main features reflected the peculiar relationship 
of settled-agricultural and nomadic traditions that were 
inherent in Kazakhstan since ancient times.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА 
КАЗАХОВ 
XV–XVIII ВВ. 
(ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ДАННЫМ) 
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Этнография казахов XV–XVIII вв. основана 
исключительно на трудах русских ученых, 
чиновников и офицеров, посещавших не-

которые районы Казахстана после присоединения 
его к России. Широко привлекаются также музейные 
коллекции, хотя значительные трудности представ-
ляет установление времени бытования той или иной 
вещи. В меньшей степени в силу их малочисленно-
сти и отрывочности используются данные позднес-
редневековых письменных источников.

Одностороннее освещение в исторической науке 
вопросов культуры, быта и образа жизни народа в 
исследуемый период объясняется слабостью источ-
никоведческой базы этнографии дореволюционных 
казахов. В частности, по этой же причине до сих пор 
имеет место в науке представление о казахах как об 
абсолютно кочевом народе, не знакомым с земле-
дельческим трудом и оседлой культурой.

Развитие казахстанской исторической науки, осо-
бенно археологии, за годы независимости вносит су-
щественные коррективы в традиционные представ-
ления о материальной и духовной культуре казахов 
в XV–XVIII вв. Особенно значительными в этом 
плане оказались результаты палеоэтнографических 
работ – исследование материальной культуры каза-
хов методами современной археологии. Подобные 
изыскания до нас в Средней Азии и Казахстане не 
проводились.  

Настоящая монография представляет собой 
историко-археологическое исследование, посвя-
щенное изучению материальной культуры и быта 
казахского народа в наиболее важный период его 
развития – на этапе консолидации казахов в единую 
народность, в пору образования казахской государ-
ственности. Автор ставит своей целью исследовать 
развитие материальной культуры в XV–XVIII вв. на 
основе археологических данных.

Несмотря на чрезвычайную актуальность, из-
бранная тема «Материальная культура казахов 
XV–XVIII вв.» до сих пор остается практически мало-
разработанной. А между тем изучение различных 
аспектов материальной культуры, являющейся ча-
стью общей проблемы этногенеза казахов, весьма 
необходимо для более полного и глубокого понима-
ния истории народа. Такое состояние вопроса объ-
ясняется не только малочисленностью различного 
круга источников, но также и некомплексным под-
ходом к исследованию этой проблемы. Сказываются 
также отсутствие полной научной систематизации и 
анализа данных письменных источников и фрагмен-
тарность имеющихся в них сведений.

Отдельным аспектам истории и культуры Казах-
стана посвящен ряд работ. Среди них и историче-
ские (С.Д. Асфендиаров, Е.Б. Бекмаханов, М.П. Вят-
кин, Н.Г. Апполова, М.Б. Ахинжанов, Б. Сулейменов, 
В.Ф. Шахматов, С.К. Ибрагимов), и этнографические 
(А.X. Маргулан, С.И. Руденко, Л.П. Потапов, Э.А. Ма-
санов, У.X. Шалекенов, И.В. Захарова, X. Аргынбаев, 
В.В. Востров, М.С. Муканов), и экономические (С.3. 
Зиманов, А.Е. Еренов, С.Е. Толыбеков) сочинения. 
Но в них не привлекались археологические данные, 
материалы, полученные при раскопках памятников 
культуры XV–XVIII вв. Без их привлечения характер, 
уровень развития материальной культуры казахско-
го народа не могут быть изучены со всей полнотой и 
нередко представляются искаженно.

Предлагаемая работа основана главным обра-
зом на итогах полевых археологических исследова-
ний и полученных материалов в результате прове-
дения раскопок в регионах Южного и Центрального 
Казахстана в 1969–1974 гг., осуществленных пале-
оэтнографическим отрядом Южно-Казахстанской 
комплексной археологической экспедиции. От-
ряд, руководимый автором, подверг обследова-
нию бассейн среднего течения Сырдарьи, южные 
и северные склоны хребта Каратау, а разведочные 
маршруты пролегали через Бетпакдалу вплоть до 
Улытауских гор. За указанный период были осмо-
трены остатки более сотни зимовок, более десятка 
кыстаков-кишлаков, кентов и городищ. На крупных 
опорных памятниках были произведены стационар-
ные и разведочные раскопки. Так, в среднем течении 
Сырдарьи раскопаны поселения Шыгырлы I, Жал-
гызтам, Актасмечеть, на северных склонах хребта 
Каратау – городища Культобе, Ран, в Центральном 
Казахстане – селища Аяккамыр и Найзагара XIII–XV 
вв. Материал, полученный в результате указанных 
работ на этих объектах, и лег в основу данной моно-
графии. 

В книге преобладают сведения по южным обла-
стям Казахстана, которые являлись районами ос-
новных полевых исследований автора. 

Кроме археологических материалов, в книге ши-
роко использованы сведения письменных докумен-
тов. Они подразделяются на две основные группы: 
информация арабо-, персо- и тюркоязычных источ-
ников XV–VIII вв.; сообщения русских послов, путе-
шественников и ученых. В работе приводится также 
материал, почерпнутый из богатого фольклорного 
наследия казахов. Таким образом, автор в меру сво-
их сил раскрывает интересующую проблему ком-

плексно, с учетом всего источниковедческого мате-
риала.

Источники по изучению материальной культуры 
казахов XV–XVIII вв. Как известно, большинство 
введенных в научный оборот данных нарративных 
источников по истории казахов и Казах¬стана от-
носятся к периоду позднего Средневековья. Они 
пос¬вящены преимущественно политической исто-
рии, отображе¬нию деяний властителей и полко-
водцев, генеалогии отдельных ханов, описанию 
военных походов и взаимоотношений раз¬личных 
государств и народов. Естественно, что социально-
экономические вопросы, особенно касающиеся жиз-
ни широ¬ких народных масс, вопросы их материаль-
ной культуры полу¬чили весьма слабое освещение 
в придворной, по своей сущ¬ности, литературе той 
эпохи. Однако, несмотря на эти весьма существен-
ные недостатки, на общую скудость информации, 
используемые нами данные позволяют судить о 
некоторых характерных чертах быта и культуры ка-
захов XV–XVIII вв. Поэтому в  книге приводятся из-
влеченные из письменных ис¬точников сведения о 
материальной культуре казахов в XV–XVIII вв.

В сочинении Рузбехана «Михман-наме и Бухара» 
помимо основных известий о политической жизни 
того периода име¬ется также информация о хозяй-
ственно-культурном укладе казахов, об экономиче-
ских аспектах, о народных промыслах и ремеслах, 
развитии торговли, о маршрутах и средствах пере-
кочевок, о юр¬тах, которые, не разбирая, перевоз-
или на телегах. Рузбехан с восхищением отзывался 
об устройстве таких передвижных юрт, сообщая, что 
они имели окна и были красиво разукрашены.

Такие же сообщения о перекочевках казахов на 
арбах с установленными на них юртами встречаются 
в сочинениях Масуда бен Османи Кухистани и у Сей-
фи. Такой же способ перекочевок у жителей казах-
станских степей был отмечен и более ранними авто-
рами, которые побывали на территории Казахстана 
в XV–XVIII вв., у Рубрука, П. Карпини и Ибн-Баттуты.

Красочные описания кюме, или юрты, поставлен-
ной на колеса, встречаются в казахских лирико-эпи-
ческих поэмах «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Кыз-
Жибек» и в других казах¬ских эпосах.

Все эти сообщения позволяют нам утверждать, 
что часть казахов в XIV – конце XVI в. все еще про-
должала кочевать на арбах с расположенными на 
них юртами. Эти же данные, несом¬ненно, свиде-
тельствуют о том, что среди казахов были искус¬ные 
ремесленники (плотники, кузнецы и др.), умеющие 
искусно создавать прекрасные юрты, повозки и дета-

ли к ним. Мастера по дереву обеспечивали казахских 
сарбазов стрела¬ми и луками, они же удовлетворя-
ли потребности казахского населения в деревянных 
изделиях: кроватях, детских люльках, седлах и до-
машней утвари. Все эти предметы изготавливались 
специальными орудиями труда: шот (тесло), балта 
(то¬пор), балга (молоток), колара (ножовка), кашау 
(долото) и др. Это свидетельствует о довольно раз-
нообразном развитии домашних промыслов среди 
казахов.

Источники сообщают также о широко развива-
ющейся торговле в этот период. Например, Рузбе-
хан рассказывает о торговых операциях казахов в 
городе Сыганак: они ежедневно пригоняли на базар 
до 500 верблюдов с товарами, которые полностью 
реализовывали за день. Согласно Сейфи (XVI в.), 
особое внимание в торговле с казахами привлека-
ли изделия их домашнего ремесла. Об их качестве 
Сейфи пишет: «Их кафтаны сделаны из овечьей 
шерсти, они окрашиваются в разные цвета и ста-
новятся похожими на атлас. Их привозят в Бухару, 
где продают по той же цене, что и кафтаны из атла-
са, настолько они элегантны и красивы. У них есть 
также удивительные накидки, сделанные из той же 
овечьей кожи. Они совершенно непромокаемы и не 
боятся сырости». Эти сообщения со всей очевид-
ность доказывают, что между казахскими ханствами 
и оседлыми районами Средней Азии существо¬вала 
систематическая взаимовыгодная торговля. Казахи 
пригоняли на рынки городов Средней Азии свой скот 
и привозили предметы скотоводческой продукции 
(шерсть, кожу, войлок). В обмен они получали про-
дукцию ремесленного производства и земледельче-
ского труда.

Далее Рузбехан сообщает, что «в жизни казахов 
большую роль играла охота». Если охота для при-
вилегированного класса феодальной верхушки слу-
жила только забавой, то для бедняков она являлась 
одним из источников существования. Помимо этого 
охота на пушных зверей была необходима и той и 
другой группе населения для получения меха для 
зимней одежды.

Об особенностях развития традиционного хо-
зяйства казахов довольно подробно пишет Мухамед 
Хайдар в своем труде «Тарих-и Рашиди». В ряде 
других переведенных источников, относящихся к 
этому периоду, также встречаются названия вещей, 
оружия, орудий труда и термины по градостроитель-
ству.

Более подробные сведения о материаль-
ной культуре казахов появляются в XVI–XVIII вв.,                                                                                                            



146 147

в период установления русско-казахских диплома-
тических отношений, когда развивалась и расши-
рялась караванная торговля между Россией и Ка-
захской степью, между Россией и Средней Азией. 
Бухарские купцы транзитом через казахские степи 
часто посещали сибирские города Тобольск и Томск. 
Большой торг происходил в Сибири у озера Ямы-
шевское (ныне озеро Калатуз на территории Казах-
стана). Русские отряды ежегодно поднимались на 
судах вверх по Иртышу к этому озеру за солью и 
здесь же вели торговлю с бухарскими купцами. На 
торг приезжали и казахи из окрестных степей, до-
ставлявшие к озеру свои товары: скотоводческие 
продукты и изделия домашних промыслов.

Дальнейшее накопление данных о материаль-
ной культуре казахов стало возможным в период 
царствования Петра I – в конце XVII – начале XVIII в. 
По указанию царя в 1692 г. к казахскому хану Тауке 
было отправлено посольство Василия Кобякова для 
укрепления связей России с Казахским ханством. В 
своих донесениях В. Кобяков подробно описывал 
виды оружия, способы изготовления пороха, сооб-
щал о занятии казахов земледелием.

Сведения о казахском народе и его культуре 
можно получить также из свидетельств среднеази-
атских и казахских послов и купцов, посещавших 
русские города в конце XVII казахском народе в. Из 
ответа казахского посла Тайконура Аталыкова мож-
но получить представление о кочевом образе жизни 
народа, способах ведения хозяйства и мироззренче-
ских взглядах.

В ответ на посольство Тайконура Аталыкова в 
1695 г. Россия отправила к казахам своих послов: Ф. 
Скибина и М. Трошина. Они также подробно описы-
вают свои наблюдения относительно быта и тради-
ций казахского народа, но особенно интересны их 
сообщения о градостроительстве казахов.

Большое значение для изучения материаль-
ной культуры казахов имело посольство М. Тевке-
лева, направленное цар¬ским правительством в 
казахские аулы в 1731 г. для приве¬дения казахов 
к присяге. В свой журнал М. Тевкелев занес много 
фак¬тов, характеризующих феодальные нравы, 
обычаи, ведение хозяйства, ремесленные и сель-
скохозяйственные занятия, описал расположение 
зимовок и летовок, кочевых путей, быт народа, его 
культуру и верования.

Восемнадцатый век в изучении материальной 
культуры казахов является самым плодотворным 
периодом. В это время в казахскую степь русским 
правительством направляются экспедиции, в соста-
ве которых были геодезисты, востоковеды, перевод-

чики, знающие восточные языки, и люди, знакомые 
с этнографией. Конечно, цель всех экспедиций от-
вечала интересам колониальной политики царизма. 
Однако участники экспедиции, такие видные уче-
ные, как П.С. Паллас, Н.П. Рычков, И.П. Фальк, И.Г. 
Георги, II.И. Рычков, И.Г. Андреев и другие уделяли 
большое внимание собиранию информации об укла-
де жизни и коренного населения. Собранные этими 
учеными данные до сих пор не утратили научной 
ценности, а их труды стали библиографической ред-
костью. Очень ценно, что полученные сведения по-
ступили из разных областей Казахстана. Ученые из-
учали материальную и духовную культуру казахов и 
показали богатство культурного наследия казахского 
народа в то время, когда сами казахи, ввиду почти 
полного отсутствия национальных кадров, в обста-
новке сплошной неграмотности народа, не могли, 
разумеется, так глубоко и всесторонне исследовать 
быт, обычаи, традиции, уклад жизни и характер хо-
зяйствования своего народа.

Одним из важных источников следует считать 
устное народное творчество: эпосы, поэмы, песни, 
сказки, поговорки, пословицы и загадки, передавав-
шиеся из поколения в поколение. В произведени-
ях фольклора нашли свое отражение все стороны 
экономической и общественной жизни коренного 
населения. Эти фольклорные произведения пред-
ставляют серьезный научный интерес: в них описа-
ны исторические события прошлого и настоящего, 
«прорисованы» семейно-бытовые картины, оцене-
ны родоплеменные отношения, имевшие место в да-
леком прошлом. В исторических эпосах «Алпамыс», 
«Кобланды», «Ер-Таргын», «Камбар» и лирических 
эпосах «Кыз-Жибек», «Козы-Корпеш», «Айман-Шол-
пан» содержится много сведений о быте, хозяйстве, 
военном и охотничьем вооружении, традициях ка-
захского народа.

Казахский эпос является поэтическим повество-
ванием многих подлинных исторических событий. 
Эпос как монументальный памятник культуры весь-
ма ценен, в эпосах рассказывают о героических  под-
вигах богатырей, нравах, обычаях и обрядах народа. 
Как уже было указано выше, великолепное описание 
юрты дано в лирико-эпических поэмах «Козы-Кор-
пеш и Баян-Сулу», «Кыз-Жибек» и «Айман-Шолпан».

Еще в 60-х гг. XIX столетия академик В.В. Рад-
лов заметил, что «киргиз (казах. – С.Ж.) ценит в 
своих песнях не какой-то чудесный или страшный 
сказочный мир, напротив, он воспевает в них свою 
собственную жизнь, свои собственные чувства и 
стремления, те идеалы, которые живут в каждом от-
дельном члене общества».

Обрядово-бытовая поэзия тесно связана с жиз-
нью скотовода-кочевника, с его понятиями о пре-
красном и нравственном. В пастушеских песнях, в 
календарной поэзии (песни, приуроченные к празд-
нованию Наурыза, Жарапазана. – С.Ж.) воспева-
лись четыре вида скота, выражали пожелания богат-
ства, здоровья и счастья. Например: «Да принесут 
ягнят пятнадцать тысяч твоих овец, да принесут же-
ребят десять тысяч кобылиц, да не доскакать коню 
от одного края до другого края твоих стад, или пусть 
саба (кожаный мешок для приготовления кумыса. – 
С.Ж.) твоя будет велика, как сопка, пусть жели (ар-
кан для привязывания жеребенка. – С.Ж.) твоя бу-
дет из шелка». И в свадебных песнях (той бастар, 
жар-жар, сынсу, беташар), и в горестно-скорбных 
(коштасу, естирту, кониль-айту, жоктау) помимо вы-
ражения радости и скорби пели про хозяйство, уход 
за скотом, соблюдение порядка в юрте. Различные 
виды деятельности человека отражаются также в 
пословицах, поговорках и загадках, которые охваты-
вают почти все стороны материальной и духовной 
жизни казахского народа, а широкому распростране-
нию поговорок способствует их остроумие, меткость. 
Загадки возникли в глубокой древности в связи с 
трудовой деятельностью людей и отражают хозяй-
ственно-бытовую и экономическую стороны жизни.

Сказки – это абсолютно народное творчество, 
поэтому в них рисуется народная жизнь. Из сказок 
можно почерпнуть богатейший материал для изуче-
ния некоторых особенностей материальной культу-
ры XV–XVIII вв. Они хранят в себе многовековую 
мудрость народа, его мечты о лучшей жизни, его 
понятие о справедливости и долге. В сказках про-
славляются умные, простые труженики. Сказка, как 
и другие жанры фольклора казахского народа, на 
протяжении многих столетий развивалась и занима-
ла значительное место в жизни каждого человека. 
В ней казахский народ рассказывал о пережитых 
муках во время кочевой жизни, о вековой ненависти 
к своим угнетателям – ханам, баям, муллам. Виды 
сказок разнообразны, в них повествуется о быте, хо-
зяйстве, об одежде людей, о жилище, вооружении, 
видах кочевий: джайляу, куздеу, кыстау.

Однако использование произведений народного 
творчества в научных целях требует критического 
подхода. Нельзя забывать об основных специфи-
ческих особенностях фольклора, о его классовой 
неоднородности, смешении в нем исторической 
правды с поэтическим вымыслом, неизбежную мо-
дернизацию, вносимую сказителями и певцами.

Политико-экономическое положение Казахского 
ханства в XV–XVIII вв.  Образование Казахского хан-

ства относится ко вто¬рой половине XV в. и связа-
но с откочевкой части населения Узбекского улуса в 
соседние районы и с распадом государства кочевых 
узбеков. По сообщению Мухаммеда Хайдара, среди 
султанов-беглецов, кроме Гирей-хана и Джанибека, 
были и другие султаны, которые также нашли приют 
в долине Чу. Здесь и была заложена основа буду-
щего Казахского ханства. Основателями его следует 
считать упомянутых султанов – Гирея и Джанибека. 
С этого времени между джучидами на¬чинаются 
бесконечные войны. Согласно информации исто-
рических источников, первоначальные места коче-
вания первых казахских ханов бы¬ли местность Чу 
и Козыбаши. В результате палеоэтнографических 
разведок, проведенных нами в предгорьях северных 
склонов Каратау и в низовьях Чу, зафиксированы бо-
лее сотни зимовок и городищ, сооруженных из кам-
ня. Некоторые из этих городищ упоминаются в пись-
менных источ¬никах. Например, городище Культобе 
известно под названием «Йилан-Караул» (Жылан-
караул), которое находилось на северном склоне 
Каратау, в ущелье Кара-Курун. Это городи¬ще, как 
свидетельствуют источники, было разрушено летом 
1582 г. Ибадуллах-султаном, сыном Шейбани-хана. 
В ответ на это разрушение, как сообщает Аль-Бинаи, 
Махмуд, сын Джанибека, собрал боль¬шое войско 
из числа людей Сузака и Кара-Куруна. 

Если проанализировать эти данные, то можно 
предположить, что после откочевки от Абулхайира 
казахские ханы располагали свои кочевья на север-
ном склоне Каратау и в низовьях реки Чу. На северо-
востоке они доходили до озера Балхаш. Они были 
также постоянно связаны с городами среднего тече-
ния Сырдарьи и Туркестаном. Если бы окрестности 
Кара-Куруна (городище Сузак, Йилан-Караул и Ран) 
не принадлежали султанам Джанибеку и Махмуду, 
то они вряд ли бы смогли за короткий срок собрать 
войско – конное и пешее – против Шейбани-хана. 

Во второй половине XVI в. казахские ханы ут-
верждаются и в городах среднего течения Сырда-
рьи. На этот факт указывает то, что некоторые горо-
да без боя открывают свои ворота перед казахскими 
ханами. Например, во время осады Сыганака ханом 
Бурундуком и Касым-султаном Казы Садыр аль-
Ислам, созвав людей Сыганака, сказал: «Прежде 
этот вилайет принадлежал Бурундук-хану. Целесо-
образно передать нам этот вилайет Бурундук-хану, 
чтобы тем самым устранить неприятности». Исходя 
из этого сообщения, вероятно, можно полагать, что 
в начале XVI в., когда казахские ханы овладевают 
крупными городами, расположенными вокруг их зи-
мовок и кишлаков,  Жалгызтам, Актасмечеть и дру-
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гие сельские поселения населялись казахской бед-
нотой.

Именно об этих поселениях сообщает Рузбехан. 
Казахские кишлаки, по его словам, по берегу Сыр-
дарьи растянулись более чем на триста ташей. Со 
второй половины XVI в. казахские ханы не только 
основательно закрепляют за собой территорию Юж-
ного Казахстана, но и 1598 г. казахский хан Тавакел 
и его брат Ишим-султан (Есим) с огромным войском 
вторглись в Среднюю Азию и едва не подчинили 
себе владения шайбанидов. Это была последняя 
попытка овладеть Мавераннахром.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что после откочевки казахские роды не только 
были тесно сзязаны с городами на среднем тече-
нии Сырдарьи, но и жили там и вокруг них. Это под-
тверждается тамгами некоторых казахских родов, 
обнаруженными на донцах посуды из городищ Оты-
рар, Сузак, Ийлан-Караул, Жалгызтам, поздние слои 
которых датируются XV–XVIII вв. Следует отметить, 
что такие тамги в городах Средней Азии того пери-
ода пока не обнаружены. Поселившись в городах и 
кишлаках, казахи занимались земледелием. Об этом 
в конце XVII в. сообщают русские послы Ф. Скибин, 
М. Трошин, В. Кобяков. По информации В. Кобякова, 
казахи сеют не только яровую, но и озимую пшеницу, 
– а это значит, что казахи умели сеять и выращивать 
хлеб два сезона.

В истории казахских ханств XVII–XVIII вв. ока-
зались периодами. Во второй половине XVII в. про-
изошло массовое вторжение джунгаров в восточные 
районы Семиречья; войска Батура Хунтайджи про-
двинулись до р. Чу. А в 1684–1687 гг., после разру-
шения Цеван-Рабтаном Сайрама и других городов, 
казахи потеряли в районе Сырдарьи самые лучшие 
свои зимовки, оторвались от торгово-ремесленных 
центров. В 80-х гг. XVII столетия они лишились бога-
тых пастбищ и в Семиречье. Нарушены были марш-
руты кочевий, уничтожены очаги земледельческой 
культуры в районе Сырдарьи и Семиречья.

Особенно угнетающим по своим последстви-
ям было военное вторжение Цеван-Рабтана вес-
ной 1723 г. Оно положило начало «Годам великого 
бедствия» ( «Ақтабан шұбырынды жылдар»). Это 
вторжение шло с востока, через горы Каратау, в Та-
ласский район. Другое вторжение было устремлено 
в район реки Чирчик. Джунгары опустошили казах-
ские кочевья по реке Арысь, в предгорьях Алатау и 
в верховьях реки Боролдай. Эти события заставили 
часть казахов откочевать в сторону Средней Азии. 
Аргыны бежали из района Каратау на северо-запад, 

в Тургайскую область. Многие ушли в сторону Эмбы, 
к Яику. Таким образом, восточные и юго-восточные 
пределы казахских кочевий отодвинулись в северо-
западном и северном направлениях.

В те трудные времена некоторые казахские ханы 
и султаны, бии, отражая интересы широких народ-
ных масс, искали пути выхода из этого положения. 
Они считали, что связь с Россией и принятие рус-
ского подданства оградит казахов от порабощения. 
Такие попытки предпринимались еще во время хан-
ства Тауке. Однако его усилия иметь связь с русским 
царем остались в то время безрезультатными. Толь-
ко в 1731 г. казахи Младшего жуза приняли русское 
подданство. Начиная с этого времени отношения 
с Россией становятся дружескими, и дальнейшая 
судьба казахского парода была тесно связана с рус-
ским народом.

Типы оседлых поселений казахов в XV–XVIII вв. 
За пять лет палеоэтнографических изысканий в Юж-
ном и Центральном Казахстане было зафиксирова-
но более сотни временных и постоянных поселений, 
относящихся к XVIII в. В результате исследований 
нам удалось разделить археологические памятники 
по следующим типам: кыстау – зимовки; кыстак – зи-
мовки-поселения или поселения; коргандар – вре-
менные замки (укрепленные земляными или камен-
ными стенами, в обоих случаях имеется ров; кент 
(қала) – городище.

Кыстау – дословно «зимовка». В большинстве 
случаев казахские зимовки расположены на берегах 
рек Сырдарья, Чу, Или, Арысь, Талас, Сарысу, Кен-
гир, Жезды, Каракенгир и др. Они часто встречаются 
в хорошо защищенных от ветров местах и в горных 
ущельях, пригодных для выпаса скота зимой. Такие 
места, известные народу испокон веков, использо-
вались из поколения в поколение, что продолжается 
по сей день. К сожалению, обживание таких мест со-
временниками почти полностью уничтожает следы 
построек прошлых эпох.

Зафиксированные зимовки по своему внешнему 
виду, топографии и расположению можно разделить 
на два вида:

1. Расположение на берегах рек. Как правило, 
состоят из двух-трех камерных землянок и полузем-
лянок. В плане они круглые и продолговатые. Наи-
больший диаметр или длина – от 3 до 5 м, глубина 
– от 0,5 до 1 м.

2. Зимовки, расположенные в горных ущельях. 
Это по преимуществу наземные жилища, основным 
строительным материалом для которых был только 
дикий камень. Они тоже состоят из двух-трех комнат. 

Стены сохранились на высоту от 0,50 до 1,5 м. Об-
мазку стен обнаружить не удалось. В обоих случа-
ях зафиксированный культурный слой очень тонок. 
Подъемный материал состоит из невыразительных 
фрагментов керамики, которые по составу и каче-
ству полива можно датировать XV–XVIII вв. На не-
которых зимовках иногда встречаются фрагменты 
фарфоровых пиал, имеющих клеймо заводов Кузне-
цовых. Это означает, что на таких зимовках жили до 
конца XIX в.

Расстояние между зимовками, расположенными 
на берегах рек, не очень большие – 5–10 км, и обык-
новенно они занимают почти всю длину реки от на-
чала до конца. 

Зимовки обычно располагались группами. В 
каждой группе имелись от пяти до десяти хозяйств, 
расположенных друг от друга на таком расстоянии, 
которое необходимо для выпаса скота каждого хо-
зяйства. Следует отметить (это подтверждается 
данными археологии и этнографии), что по всей тер-
ритории Казахстана расположение и планировка зи-
мовок одинаковые. Продолжительность проживания 
в таких зимовках длилось с конца ноября до начала 
апреля. Однако жители о зимних хлопотах думали 
еще с лета, для чего специальная группа людей 
приезжала на зимовку и выполняла необходимые 
ремонтные работы. Они строили сараи и ремонти-
ровали жилища, заготавливали сено, дрова и выра-
щивали хлеб. Постоянные зимовки в археологиче-
ской науке получили название зимовок-поселений, 
известных со времен саков и усуней.

Археологические исследования показывают, что 
на таких зимовках постепенно оседали беднейшие 
слои населения, лишенные возможности проживать 
обычным способом из-за нехватки скота, главным 
образом лошадей. Здесь они постоянно жили и за-
нимались земледелием, и эти зимовки постепенно 
превращались в кыстаки. Например, среди зимовок 
Центрального Казахстана встречаются зимовки-по-
селения, построенные на холмах и напоминающие 
северокаратауские городища Ран и Култобе с мощ-
ными каменными стенами. На одном месте, то есть 
первичном кыстаке, имелись от трех до восьми дво-
ров с отдельными хозяйственными постройками.

Такие места вместо старого названия «кыстау» 
(зимовка) теперь называются «кыстак» (поселение), 
что означает «осевший». Вокруг таких мест просле-
живаются обработанные земли, где выращивались 
просо, ячмень и пшеница. Первый вид злаков был 
очень распространен. В плане кыстаки были оваль-
ными и четырехугольными, имели культурные слои 

толщиной от 30 см до 1,50 м. Подъемный материал 
почти не встречается. Нам известны такие кыстаки 
вокруг городищ Сауран-Шыгырлы I, II, Жалгызтам, 
на берегу Сырдарьи – Актасмечеть, Арасаттин Кумы, 
в Центральном Казахстане – Аяккамыр, Баскамыр, 
Найзагара и др. Размеры их обычно 100×50 м. Кы-
стаки, относящиеся к XV–XVII вв., имеют наружные 
стены и ров (Жалгызтам, Аяккамыр и др.), а позд-
ние сельские поселения XVIII–XIX вв. стен и рвов не 
имеют. Они состоят из нескольких отдельных домов, 
размер каждого из них 20×30 м. В каждом поселении 
обычно бывает от пяти до пятнадцати домов (Актас-
мечеть, Арасаттан Кумы, Шыгырлы I, II и т.д.).

Нами был исследован кыстак Шыгырлы I, по-
строенный на развалинах поселения, относящегося 
к XIII–XV вв. Шыгырлы I состоит из десяти полузем-
лянок и хозяйственных помещений, сложенных из 
тальника. По плану жилищ можно предполагать, что 
здесь проживало пять семей, о чем свидетельству-
ют их хозяйственные постройки. Раскопками были 
вскрыты две полуземлянки, сообщающиеся между 
собой. Полуземлянки имели два уровня пола. На 
уровне верхнего пола вход был с юго-восточной сто-
роны, на уровне нижнего – с западной, толщина слоя 
между полами составляет 15–20 см. Это говорит о 
том, что жители, временно покинувшие свои места, 
после возвращения заново восстанавливали дома. 
Стены сложены из пахсы, но встре¬чаются в облом-
ках стены сырцовые кирпичи. В одной из комнат на 
уровне верхнего пола у стены обнаружен очаг, на ко-
тором, очевидно, готовили пищу, а в центре второй 
комнаты – тарелкообразный очаг размером 20–30 
см. Интересно отметить, что на уровне основного 
(нижнего) пола первой комнаты очаг не обнаружен, 
тогда как тарелкообразный очаг во второй комнате 
находится на таком же месте. Судя по расположе-
нию очагов, нетрудно догадаться, что крыша полу-
землянки была как чошала, то есть конусообразной, 
с отверстием для дыма.

Название «Шыгырлы», по сообщениям местных 
жителей, объясняется тем, что жители поселения за-
нимались поливным земледелием, добывая воду из 
колодцев с помощью шыгыра. Об этом свидетель-
ствует наличие котлована длиной 30–40 м, шириной 
15–20 м и глубиной 10–12 м, обнаруженного на юго-
западной стороне поселения. От него протянут не-
большой арык к орошаемому участку.

Такие же кыстаки зафиксированы вокруг Саура-
на в шести местах, в каждом из которых имеются от 
пяти до десяти хозяйств. В этих кыстаках жилища 
надземные, около каждого из них имеются хозяй-
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ственные полуземлянки. Культурные слои поселе-
ний незначительные.

Среди однослойных кыстаков Актасмечеть яв-
ляется наиболее крупным (250×150 м) и находится 
на старом русле Сырдарьи, в 40 км к юго-западу от 
Саурана. В топографии кыстаков различаются пят-
надцать оплывших бугров различной величины, на 
расстоянии 20–30 м друг от друга. Высота их не пре-
вышает 70 см. Среди развалин находится мечеть, а 
на западной стороне – мавзолей. Согласно инфор-
мации местных жителей, мечеть построена во вто-
рой половине XIX в., а мавзолей Айгожи – в конце 
XVII в.

Объектом исследования был выбран располо-
женный возле мечети четырехугольный бугор – дом 
4, площадь раскопа составила 270 кв. м.

В северо-восточном углу бугра располагались два 
жилых помещения. Комната 1 размером 4,55×5,40 м, 
длинной стороной ориентирована на восток. Южная 
стена сооружена из сырцового кирпича, в то время 
как другие стены воздвигались из пахсы. Высота со-
хранившихся стен – от 40 до 50 см, толщина 50 см. 
Пол помещений земляной. Дверь выходит на южную 
сторону, ширина ее составляла 80 см.

Перед входом в помещение имеется углубле-
ние (ойык) шириной 1,2 м, длиной 1,6 м. Пол его 
ниже общего пола на 25 см. С юго-востока к этому 
углублению подходит предпечное пространство, 
расположенное еще глубже на 10 см. Очаг плохой 
сохранности. Он почти не отличался от типичных 
ка¬захских очагов, обычно устраивающихся при вхо-
де в помещение в правом углу. Дымоход шел верти-
кально по стене и выходил на крышу.

На северо-восточной стороне к стене был при-
строен четырехугольный столик длиной 140 см, 
шириной 70 см и высотой 50 см. Нижняя часть его 
сформирована из пахсы, а верх сложен из обломков 
жженых кирпичей, уложенных в два ряда. Очевидно, 
столик мог служить в качестве жукаяка (подставки 
для свёрнутых одеял и других пожитков).

Помещение 2. Примыкает к первому с южной сто-
роны. Размеры его с севера на юг составляют 4,90 
м, с запада на восток – 3,90 м. Пол этого помещении 
ниже пола предыдущего здания на 30 см. В юго-вос-
точном углу комнаты находилась яма, в 1,5 м от нее 
к северу – вторая, которые тщательно покрыты жже-
ным кирпичом. В первой яме найдены остатки проса, 
обломок серпа и небольшой венчик от чаши зелено-
вато-коричневого цвета. Вторая яма была пустой. В 
центре комнаты, в небольшим углубленном месте, 
обнаружены следы открытого очага. Кухонный очаг 
находился, по всей вероятности, в первой комнате, 

что подтверждается наличием дверного проема, ве-
дущего в комнату на восточной стороне бугра, кото-
рая осталась за пределами раскопа. Смежная стена 
этой комнаты имела ширину 50 см, сохранившуюся 
высоту 50–60 см, заметны следы ремонта.

В северо-западной части раскопа обнаружены 
развалины сарая, построенного на месте жилого по-
мещения, о чем свидетельствуют остатки планиров-
ки первоначального помещения. 

Также в юго-западной части бугра, в зоне обна-
ружения зольника, был заложен шурф размером 
4×4 м, глубиной -1,2 м. При этом найдены: одна це-
лая чаша, различные обломки керамики, фрагмен-
ты железных вещей, днище фарфоровой пиалы, на 
котором отчетливо видно клеймо «Фабрика братьев 
Кузнецовых».

На основании этих материалов можно предпо-
ложить, что данное поселение существовало с XVII 
до конца XIX в. Наша гипотеза подтверждается ин-
формацией, полученной от жителей окрестностей 
Актасмечети. Так, 65-летний Абулхаир из рода кон-
рат-ногайлы считает, что в мавзолее похоронен его 
предок Айгожа. По словам этого человека, мавзолей 
построен Ибадуллой, сыном Айгожи, а мечеть воз-
ведена в 1870 г. сыном Ибадуллы Атагожой, дедом 
Абулхаира. Таким образом, он является пятым по-
колением Айгожи, поэтому мавзолей до сих пор им 
свято охраняется. Всё вышесказанное он узнал от 
своего отца Абдулхана, умершего в возрасте 80 лет. 
Если считать продолжительность каждого колена по 
30 лет в среднем, то мавзолей Айгожи построен в 
конце XVII в.

По рассказу другого  жителя, Абдываита Культа-
нова (55 лет, из рода конрат-кыргызалы), Актасме-
четь в свое время имела большое религиозное зна-
чение. Сюда призжали верующие из окрестностей 
Келинтобе, Абызтобе, Мейрамтобе, Ак-курган, Беса-
рык, люди читали молитвы и приносили жертвы. По 
словам обоих мужчин, здесь находилось еще медре-
се. Следы его прослеживаются с южной и восточной 
сторон мечети в виде помещений размером 4×5 м.

На южных склонах Каратау, в ущелье Куйкентай-
лы, в 35 км к северо-востоку от Актасмечети обнару-
жены остатки мечети. Помимо этого в двух местах 
на камнях найдены изображения мечети. Первый 
рисунок похож на мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. 
На нем написано: «Азан Туктыбай мулла». Второй 
рисунок напоминает очертаниями Актасмечеть. Все 
эти постройки являются свидетельством упрочения 
и расширения ислама в южных районах Казахстана 
в XVII–XVIII вв.

В окрестностях Саурана исследовался кыстак 
Жалгызтам (XVI–XVIII вв.), расположенный в 7 км к 
юго-западу от городища, южнее железнодорожной 
ветки Туркестан – Кызылорда и в 6 км от разъезда 
№ 29. Свое название «Жалгызтам» («Одинокое жи-
лище») поселение получило, очевидно, от того, что 
вокруг него не было строений. По показаниям стари-
ков, местных жителей, еще 40–50 лет назад на месте 
поселений были заметны развалины высоких стен. 

В настоящее время Жалтызтам стен не имеет, в 
плане представляет собой трапециевидный участок, 
окруженный оплывшим валом высотой до 1,5 м. Раз-
меры сторон: западный участок длиной 38 м, восточ-
ный – 45 м, южный и северный – по 50 м. На южной 
стороне от наружного вала имеются выступы длиной 
до 5 м, это, очевидно, контрфорсы или иные остат-
ки оборонительного комплекса. С этой же стороны, 
ближе к восточному углу, обнаружен вход в поселе-
ние. Сильно оплывший вал постепенно понижается 
к центру поселения. С западной стороны вала об-
наружены остатки рва, образовавшегося вследствие 
выемки земли для сооружения стены. К северу от 
Жалгызтама прослеживаются очертания неболь-
шого искусственного озера, служившего когда-то и 
водохранилищем, и оборонительным сооружением. 
Озеро питалось водами Бесарыка, берущего свои 
истоки с хребта Каратау. Озеро, по-видимому, по-
полнялось также водой из кяриза.

Согласно письменным источникам, вокруг Саура-
на были расположены селения и имелись посевы, а 
недалеко от Саурана были достроены два кяриза. 
Эти сведения подтверждаются археологическими 
исследованиями. В результате аэрофотосъемок, 
проведенных в 1969 г. в 7 км к северо-востоку от Са-
урана, были зафиксированы остатки кяризов. Кяри-
зы берут свое начало со склонов Каратау и идут в 
сторону Сырдарьи, недалеко от Жалгызтама заво-
рачивают к юго-западу и оканчиваются на равнине, 
пригодной для посева. Длина кяризной системы око-
ло 7-8 км, расстояние между колодцами составляет 
10–15 м, диаметр каждого колодца 3-4 м, глубина 
некоторых из них достигает 2-3 м.

Основной раскоп был заложен в северо-восточ-
ном углу поселения площадью 300 кв. м. Для выяс-
нения границ и толщины культурного слоя, а также 
размеров наружной стены была заложена разведы-
вательная траншея длиной 8 м и шириной 0,5 м. Со-
гласно данным, полученным в результате шурфовки, 
было установлено, что высота сохранившейся части 
стены 1,5 м, а ширина 1,2 м. Траншеей была также 
выяснена двухслойность поселения.

Раскоп доведен до материка, толщина культур-
ного слоя около наружной стены 1,5 м, в центре 
поселения она гораздо тоньше – 0,30 м. Нами вы-
яснено, что в восточной части поселения, у крепост-
ной стены, находится пять жилых помещений, а в 
северо-западной – хозяйственный двор. Здесь была 
летняя кухня, в которой сохранились два тандыра, 
сложенных из специально приготовленных жженых 
вогнутых кирпичей размерами 40×20×4 см см. При 
сооружении тандыра кирпичи ставились вертикаль-
но, вогнутой стороной вовнутрь. Вокруг очагов за-
фиксирован мощный зольный слой – свидетельство 
их интенсивной эксплуатации.  Все помещения ис-
пользовались дважды после небольшого ремонта.

Помещение 1 вскрыто не полностью, исследо-
вана только восточная часть комнаты размером 
2,5×3,5 м. С этой стороны у входа сохранилась стена 
толщиной 1,2 м, высотой 1,5 м. В северо-западном 
углу выявились остатки очага, который был разде-
лан сырцовым кирпичом (33×20×6 см). К этому по-
мещению с западной стороны, по-видимому, примы-
кала комната, служившая передней. К сожалению, 
стены в ней не сохранились, обнаружен лишь очаг 
подковообразной формы. Этот очаг относится к пер-
вому строительному периоду.

Помещение 2 примыкает с северо-восточной 
стороны к комнате 1. Размер его 5×2 м. Западная 
стена комнаты не сохранилась. Вход в нее также не 
обнаружен, зато выявлены две боковые и восточные 
стены. Боковые стены имеют толщину 0,8 м. Сохран-
ность их различная – от 1,5 до 0,4 м. Это помещение 
во второй период жизни поселения использовалось 
как зернохранилище.

Помещение 3 примыкает ко второй комнате, раз-
мер его 5,5×3,5 м. В ней сохранились все стены, тол-
щина их такая же, как в помещении 2. В западной 
и северной стене имеются дверные проемы шири-
ной по 0,8 м. Через дверь в северной стене можно 
попасть в следующую комнату 4. В юго-западном 
углу обнаружен тандыр (очаг) хорошей сохранности. 
Внутренняя сторона тандыра имеет каннелюры. Пол 
перед тандыром углублен на 0,4 м, на уровне топоч-
ного отверстия вымощен обломками жженого кир-
пича и плоскими камнями. В восточной стенке ком-
наты в двух местах имеются ниши разного размера: 
маленькая ниша служила местом для светильника 
(чирага), на это указывают и прокопченная верхняя 
часть ниши, и найденные прямо перед ней фрагмен-
ты светильника. Большая ниша использовалась для 
хранения мелких инструментов. Такие устройства 
встречаются в жилищах казахов в XIX в.
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Помещение 4. Размеры этой комнаты совпада-
ют с размерами предыдущей, но так как западная 
стена помещения не сохранилась, то трудно пред-
положить, какая из двух комнат была передней. 
Вероятнее всего, можно полагать, что передней 
комнатой было помещение 4, поскольку в нем, в се-
веро-западном углу, имелась хозяйственная яма, в 
которой обнаружен выразительный керамический 
материал. В юго-восточном углу этого же помеще-
ния найдена яма для хранения зерна. Глубина ее 
0,9 м, диаметр 0,6 м. Она расширяется к основанию. 
К северо-восточной стене помещения 4 примыкает 
сильно разрушенная маленькая комната. Полы во 
всех помеще¬ниях глинобитные.

Помимо основного раскопа на поселении в пяти 
местах были заложены разведочные шурфы. В ре-
зультате шурфовки, доведенной до материка, была 
выявлена толщина северной наружной стены, она 
равнялась 0,8 м, в отличие от восточной стены, где, 
как уже говорили, толщина составляла 1-2 м. Такую 
небольшую толщину стены в северной части посе-
ления можно, вероятно, объяснить тем, что располо-
женное рядом озеро усиливало ее оборонительные 
функции.

Для выяснения конструктивных особенностей 
стены на угловых стыках и системе контрфорсов в 
южном и северо-восточном углах поселения были 
также заложены шурфы. Контрфорсы подпирали 
стены снаружи в юго-западной, восточной и севе-
ро-восточной сторонах. Стены домов и крепостная 
стена в основном сооружены из лёсса, возводились 
прямо на материке, без фундамента. Стены жилых 
помещений примыкают к крепостной стене.

Установлено, что перекрытия жилых домов были 
односкатные. Сначала от одной стены к другой укла-
дывалась толстая балка – матка, а на ней размеща-
ли поперечные жерди, затем ветки, камыш, соло-
му, и всё это сверху замазывалось толстым слоем 
глины. По-видимому, на крыше имелись световые 
отверстия. Раскопками выяснено, что дома примы-
кают к крепостной стене с южной, западной и вос-
точной сторон. Северная часть поселения служила 
общехозяйственным двором. Открытая часть центра 
поселения, по всей вероятности, летом и зимой слу-
жила загоном для скота. Такая планировка поселе-
ния напоминает расположение казахских аулов, где 
юрты ставятся в круг, а центр используется как загон 
для скота, это место называется «аула котан». Типы 
таких поселений широко распространены в среднем 
течении Сырдарьи (Бозакор, Арасаттын Кумы) и 
в Центральном Казахстане (Баскамыр, Аяккамыр, 

Найзагара). Несмотря на отдаленность районов, 
сходство топографии поселений свидетельствует об 
этнокультурной близости населения.

Раскопки на поселении Аяккамыр, Найзагара кы-
стагы дали керамический материал, датирующийся 
XIII–XV вв. Были найдены обломки серпа, которые 
указывают на то, что жители занимались земледели-
ем. Стены пахсовые и повторяют строительный ме-
тод, известный по поселению Жалгызтам. Разница 
только в изделиях керамики. Если в керамике Жал-
гызтама и вообще в поселениях cреднего течения 
Сырдарьи, а также на северном склоне Каратау пре-
обладает разнообразная поливная посуда, то в Цен-
тральном Казахстане ее очень мало. По-видимому, 
это результат отдаленности поселений Центрально-
го Казахстана от городских центров юга.

Археологические исследования в Центральном 
Казахстана открыли новые городские поселения Ми-
лыкудык, Болган-ана, Сарайлы, Торайлы, Келинтам 
и др. В районе расположения этих поселений име-
ются также остатки ирригационных сооружений – ка-
налов и арыков, свидетельствующих об орошаемом 
земледелии на сравнительно больших площадях.

Таким образом, сельские поселения Центрально-
го Казахстана свидетельствуют о тесных взаимосвя-
зях кочевого и оседлого населения.

Третий тип поселений – временные замки 
(уақтылы қорғандар), убежища, укрепленные зем-
ляными валами или каменными стенами, которые 
снаружи имеют ров. Такие замки в большом коли-
честве встречаются в Центральном Казахстане, на 
берегах больших горных речек, открытых простран-
ствах. Они использовались как летние стойбища, 
известные как Орда (170×100 м), Ногербек дарасы 
(200×150 м), Айбас дарасы (29×30 м), Шоткаранын 
коны (30×35 м). Такие замки встречаются также у 
выходов из ущелий северного и южного склонов 
Каратау, которые называются местным населением 
«Таскорган» – каменный замок. Согласно данным 
источников, они построены во время джунгарско-
го нашествия. Временные замки культурного слоя 
почти не имеют, поэтому их абсолютная датировка 
несколько условна. По сообщению Д.В. Гладищева, 
в таких укрепленных замках в районе Аральского 
моря в XVIII в. жил Абулхайр-хан. В начале XIX в. в 
низовье Амударьи, по данным М.Н. Галкина, внутри 
укрепленной усадьбы можно поставить более тыся-
чи юрт, жители которых занимались бахчеводством 
и посевом проса.

 С учетом этой информации мы полагаем, что не-
большие по площади замки, такие как Айбас, Шотка-

ра, по-видимому, служили временными укрытиями, 
тогда как такие крупные замки, как Орда, Ногербек 
дарасы (в Центральном Казахстане), Таскорган (в 
горах Каратау), служили летней ставкой казахских 
аристократов. Внутри них можно было поместить 
50–100 юрт.

Последним типом оседлых поселений казахов 
мы считаем кенты – городища (шахар, кала). Сло-
во «кент» иранского происхождения, оно перешло 
к тюркским народностям в VII–VIII вв. и до сих пор 
среди казахского населения употребляется в своем 
первоначальном значении – кент, кала (город). Если 
не считать крупных городов, таких как Сыганак, Са-
уран, Аккорган, Мейрамтобе, Сузак, Туркестан, От-
рар, нами были зафиксированы еще ряд типичных 
казахских городищ: Культобе (зольный бугор), Рана-
та, Тастобе, Таскорган (в данное время полностью 
разрушены) и Коктобе. Они находятся па северном 
склоне Каратау. В низовьях Чу расположено городи-
ще Тасты, в Центральном Казахстане – Кызылкент, 
Талдыкент. Все эти городища своей планировкой и 
строительными приемами напоминают казахские 
зимовки XVIII–XIX вв., и построены они из необра-
ботанного камня. Некоторые из городищ (Культобе, 
Ран, Таскорган) находятся на выходе из ущелья. Во-
круг имеются участки для посевов и оросительные 
каналы. В течение трех полевых сезонов нами про-
водились раскопки городищ Культобе и Ран.

Культобе в настоящее время находится в 4 км 
от совхоза им. Ф. Энгельса Сузакского района Чим-
кентской области. Культобе можно отождествить с 
известной по письменным источникам «укрепленной 
крепостью Йилан-Караул» (Жылан-Караул), которая 
в 1582 г. была частично разрушена Ибадулла-сул-
таном, сыном Шейбани-хана. По археологическим 
данным, жизнь на городище продолжалась до XVIII 
в. Городище представляет собой овальный в плане 
холм (180×135 м) с заметной цитаделью, располо-
женной ближе к северной части бугра. Высота его 
достигает 10–12 м, по краям городища в некоторых 
частях прослеживаются развалины крепостной сте-
ны шириной до 1 м, вокруг холма сохранились остат-
ки сильно оплывшего рва. 

С северо-западной стороны городища сохрани-
лись руины водяной мельницы. И в ущелье по тече-
нию горной речки также обнаружены в трех местах 
развалины водяных мельниц, там встречаются об-
ломки керамики. Выше, в 5 м от последней мельни-
цы, находится временный каменный замок разме-
ром 60–70 м, культурный слой которого отсутствует. 
Около замка встречаются могильники XVI–XVII вв. 

Такие же могильники зафиксированы на юго-запад-
ной стороне городища Культобе.

Основные раскопки проводились в двух местах: 
в северо-западной части городища, где площадь 
раскопа достигла 2300 кв. м, и на цитадели (500 м). 
В процессе исследования на территории шахриста-
на было вскрыто более 60 помещений и выявлены 
остатки двух улиц. Одна из них тянется вдоль кре-
постной стены, ширина ее 2 м, а другая – в центре 
поселения, ширина ее 2,5 м. На цитадели вскрыто 17 
помещений, которые располагались между улицами 
и вокруг цитадели.

Первый комплекс, состоящий из пяти домов, рас-
положен вокруг цитадели: четыре дома – двухком-
натные (14, 15, 16, 17), в одном доме четыре ком-
наты (11, 12, 13, 11а). Все здания имеют отдельные 
выходы на центральную улицу.

Второй комплекс домов расположен на шахри-
стане. Состоит из пятикомнатного дома (3, 4, 5, 6, 
7), второй и третий дома двухкомнатные (1,2, 9, 10), 
объединенные длинным коридором, через который 
имеется выход на улицу. Четвертый дом трехкомнат-
ный (18, 20, 23), пятый и шестой дома двухкомнат-
ные (22, 24, 21, 25), седьмой – трехкомнатный (21а, 
26, 27). Все дома отдельными выходами связаны с 
центральной улицей.

Третий комплекс с выходами на улицу у крепост-
ной стены состоит из семи домов: пять домов двух-
комнатные, шестой и седьмой дома состоят из трех 
комнат. Улица ведет к основным воротам городища, 
которые находятся в южной стороне. Центральная 
улица, обогнув цитадель, также выходит к главным 
воротам. Улицы засыпаны галькой и хорошо утрам-
бованы. Дома на шахристане построены террасами, 
уровень полов в домах повышается от крепостной 
стены к цитадели до 2 м.

Раскопками на цитадели в южной части вскрыто 
три дома. Первый дом состоит из пяти комнат (1, 2, 
3, 4, 5) с выходом на восток, второй дом четырех-
комнатный (7, 8, 12, 10), третий дом имеет три ком-
наты. Последние два дома имеют выходы на улицу 
с западной стороны. Цитадель укреплена казенной 
стеной шириной 80 см.

Строительный материал в основном камень-
плетняк, иногда для внутренних перегородок ис-
пользовали сырцовые кирпичи (30 см, 12 см, 8 см). 
Сохранившаяся высота стен 30 см. Во всех жилых 
помещениях интерьер в очень хорошей сохранности 
(см. главу 4).

Кроме основного раскопа, на шахристане зало-
жена разведочная траншея (длина 20 м, ширина 1,5 
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м) для выяснения характера оборонительных соору-
жений. Крепостную стену окружал ров шириной 5 м и 
глубиной 3 м. Обнаружены остатки двух крепостных 
пахсовых стен, вероятно, нижнего культурного слоя 
XII–XV вв. На третьей пахсовой стене построена ка-
менная стена, которая относится к последнему пе-
риоду жизни городища – XVI–XVIII вв. Это подтверж-
дается керамическими изделиями, найденными на 
различных уровнях разведочного шурфа. Основание 
каменной крепостной стены находилось на высоте 
20–25 м от дна рва, окружавшего крепостную стену. 
Кроме того, на северо-восточной стороне городища 
имелось небольшое, но глубокое озеро. Все это сви-
детельствует о хорошей укрепленности Культобе в 
последний период своего существования.

Исследовано также городище Ран, расположен-
ное на расстоянии 20 км к юго-западу от Култобе, в 
ущелье Кенсай, в 1,5 км к югу от села Кызылбайрак 
(второе отделение совхоза им. Ф. Энгельса).

Городище Ран (150–110 м) представляет собой в 
плане овальный холм высотой 10 м, цитадель раз-
мером 20–25 м, расположена у западной крепост-
ной степы, от шахристана была отделена каменной 
стеной, сохранившейся в настоящее время на вы-
соту 40–50 см. По всей поверхности городища хо-
рошо прослеживаются каменные постройки. Соот-
ветственно, можно допустить, что основные жилые 
комплексы располагались по краям городища, бли-
же к крепостной стене, что обусловило понижение 
площади городища к центру. Главные ворота в по-
селение находились с южной стороны.

Стратиграфическое исследование городища вы-
явило три слоя: нижний слой датируется XII–XIV, 
средний – XV–XVI, верхний – XVII–XVIII вв.

Раскоп площадью 625 кв. м был заложен рядом с 
цитаделью. Вскрыт полностью один жилой комплекс 
XVI–XVIII вв., состоящий из шести комнат различных 
размеров (2,8×1,5 м; 3,2×4 м; 5×5,5 м и др.) и двух 
хозяйственных помещений (9×2,9 м). Все жилые по-
мещения соединены между собой проходами. В каж-
дой комнате, кроме первой и пятой, имелся тандыр 
(очаг), рядом с которым на суфе был оборудован та-
релкообразный открытый очаг, стенки которого силь-
но прокалены. Перед тандыром (очагом) – ташнау, 
перекрытое плоским камнем. Все дымоходы выве-
дены в угол стены вертикальными каналами.

Хозяйственные помещения пристроены с севе-
ро-восточной стороны жилых комнат. Вход был са-
мостоятельным. Ниже этого строительного периода 
было вскрыто четыре жилых помещения с двумя 
тандырами (очагами). В отличие от предыдущего 

строительного горизонта стены этих жилых помеще-
ний пахсовые. К сожалению, хозяйственные ямы, от-
носящиеся к последнему периоду, были разрушены 
нижними строениями.

Траншея с северо-западной стороны выявила 
структуру крепостной стены. Она состоит из парал-
лельных каменных стен: наружная стена толщиной 
1,5 м поставлена на материке, внутренняя распола-
галась на расстоянии 7 м и построена на остатках 
пахсовой стены.

Основной собранный материал – керамика, 
встречаются костяные и каменные изделия. На дон-
цах посуды имеются тамгообразные знаки в виде 
крестов и параллельных черточек. Такие тамги на 
поливной посуде фиксируются в данном регионе до-
вольно часто и характерны для XVI–XVIII вв.

Городища Жыланкараул и Ран существовали 
одновременно. Строительный материал и городская 
планировка, интерьер жилых помещений, орудия 
труда, керамика, система ото¬пления абсолютно 
одинаковы в этих городах.

Проанализировав вышеописанные виды осед-
лых поселений казахов, мы видим, что в основном 
были распространены первый и второй типы посе-
лений, то есть кыстау – зимовки и кыстак – зимов-
ки-поселения. Если ранние зимовки, зимовки-посе-
ления (XV–XVII вв.) расположены в ос¬новном на 
берегах больших рек, то поздние (XVII–XX вв.) чаще 
встречаются в горных местах почти в каждом уще-
лье. Поселения (кыстак) с небольшим культурным 
слоем (от 20 см до 1,5 м) встречаются вблизи боль-
ших городищ.    

Замки и крупные города Южного Казахстана слу-
жили ставками казахских феодалов – крупных ско-
товладельцев. Письменные источники сообщают, 
что казахские ханы, жившие несколько месяцев в 
году в городах, брали с горожан подать, строили в 
городах дома, которые приносили доход.

Предложенная классификация оседлых поселе-
ний казахов XV–XVIII вв. Южного и Центрального 
Казахстана еще не является окончательной. Многие 
неясные вопросы могут быть решены только при 
дальнейших стационарных археологических рабо-
тах.

Археолого-этнографическая характеристика ма-
териальной культуры казахов XV–XVIII вв. Одним из 
основных видов жилища у казахов являлась юрта. 
Описание ее неоднократно приводилось в научной 
литературе, как дореволюционными учеными, так и 
советскими. Особенно заслуживает внимания рабо-

та академика АН КазССР А.X. Маргулана, который 
дал описание юрты на высоком научном уровне. 

Однако юрта, несмотря на ее универсальность, 
являлась не единственным жильем. Казахи умели 
строить и постоянные стационарные жилища. Сви-
детельством бытования у части казахов земледелия 
является появление среди них домов стационарно-
го типа. Сначала оседлыми жилищами, вероятно, 
были землянки и полуземлянки, затем сооружались 
постройки из глины, дерева и камня. В дальнейшем 
появились дома из пахсы и сырцовых кирпичей с 
плоской крышей. Эти дома в зависимости от строи-
тельных материалов назывались по-разному: кепе, 
жер-уй, каратам, тамуй, агашуй и т.д. В научной ли-
тературе известно описа¬ние постоянных жилищ ка-
захов, относящихся ко второй половине XIX в. Среди 
них заслуживает внимания работа Харузина. 

Описанию постоянных жилищ у казахов в совет-
ский период уделялось большое внимание со вре-
мени начала коллективизации. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны начала исследования 
большая группа казахстанских  этнографов (И.В. За-
харова, В.В. Востров, X. Аргынбаев). Однако все эти 
работы были написаны на основе только этногра-
фических материалов. Обращает на себя внимание 
тот факт, что жилища в основном исследовались в 
тех районах, где казахи жили в близком соседстве с 
русским населением, то есть на севере и северо-за-
паде Казахстана. Это, по-видимому, послужило ос-
нованием возникновения неверного предположения 
о том, что переход к оседлому образу жизни начался 
с середины XIX в. 

На основании археологических исследований по-
следних лет начало процесса перехода казахского 
населения к оседлости и земледелию надо искать 
не на севере, а на юго-востоке Казахстана. Зафик-
сированные поселения в районе Аральского моря и 
этнографические исследования еще раз доказыва-
ют ошибочность мнения вышеуказанных ав¬торов.

Таким образом, с большой долей вероятности 
можно полагать, что оседание казахов-кочевников 
и занятие их земледелием началось (XV–XVI вв.) в 
Южном Казахстане, находящемся в близком сосед-
стве со Средней Азией.

Как мы уже отмечали, Рузбехан писал, что Сыр-
дарья течет среди казахских кишлаков, которые 
тянутся на расстоянии до трехсот монгольских та-
шей, и что казахи в этом районе живут очень давно. 
Именно это сообщение подтверждается археологи-
ческими работами, которые зафиксировали остатки 
развалин казахских зимовок, зимовок-поселений. 

Приводимые в последние годы археологические ра-
боты в Южном и Центральном Казахстане дали нам 
материалы, позволяющие судить о характере, струк-
туре постоянных казахских жилищ, относящихся к 
XV–XVIII вв.

Жилища в исследованных поселениях можно 
разбить на два типа: землянки и наземные. Они, в 
свою очередь, по своей планировке и по использо-
ванным строительным материалам делятся на не-
сколько видов.

Землянки и полуземлянки (жеркепе, жеруй, жер-
толе), изученные на поселении Актасмечеть и в 
окрестностях Саурана, различаются глубиной. Если 
глубина землянок колеблется от 1,5 до 2 м, то глуби-
на полуземлянок не превышает 60–70 см. Поэтому 
крыша землянки располагается почти на уровне зем-
ли, крыши полуземлянок возвышаются над землей 
на 1–1,5 м. В обоих случаях несущая балка лежит 
на двух или трех вертикально поставленных стол-
бах. На эту балку клались более мелкие в диаметре 
жерди, которые одним концом упирались в края по-
луземлянок. Крыша таких жилищ имеет двускатную 
(итарқа) форму.

Другой вид жилищ – круглые юртообразные зем-
лянки. По форме они напоминают юрты, крыша та-
кой постройки имеет конусообразную форму, стро-
ение углубляется в землю на 50–60 см. Во время 
раскопок в центре помещений были найдены облом-
ки шангараков. Такие жилища в горных местностях 
возводятся из камня прямо на земле, но их величина 
не превышает четырехканатную юрту. На среднем 
течении Сырдарьи такие двух-, трехкамерные жили-
ща, относящиеся к XV–XVIII вв., встречаются часто. 
По этнографическим данным они отмечены по всей 
территории Казахстана и в каждой области называ-
лись по-разному: «шошала», «тошала». Подобные 
модели жилья этнографы склонны считать исходны-
ми формами постоянных жилищ казахов. Согласно 
археологическим данным, такая форма жилищ ухо-
дит своими корнями в эпоху бронзы и без особых 
изменений дожила почти наших дней. В настоящее 
время строения такой формы в сельских местностях, 
на зимовках используются в качестве хозяйственных 
помещений. Очаги в четырехугольных землянках и 
полуземлянках располагаются на левой стороне от 
входа, в юртообразном жилище – в центре. Обычно 
напротив входа располагался тор – почетное место. 
В некоторых двух-, трехкамерных юртообразных по-
мещениях очаги распо¬лагались между комнатами, 
в проходе, и вдобавок к ним в центре комнат име-
лись тарелкообразные очаги (Шыгырлы I).
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Согласно археологическим данным, дома на-
земного типа также встречаются по всей территории 
Казахстана. Они бывают двух-, четырехкомнатные. 
Характер используемого строительного матери-
ала зависел от окружающих природных условий. 
Если поселение находилось на берегу реки, то в 
строительство шел сырцовый кирпич (30×12× 8 см; 
36×16×12 см) или пахса (Жалгызтам, Актасмечеть); 
в селениях, расположенных в горных местностях, 
строительным материалом служил необработанный 
камень, хотя иногда для перегородок между комна-
тами использовался и сырцовый кирпич (32×14×8-9 
см; Жыланкараул, Ран). Крыши домов были двускат-
ными или же конусообразными, о чем свидетель-
ствуют остатки центральных колонн, на которые 
опирались балки. Основания колонн, выложенные 
из камня, имели разнообразные формы: четыреху-
гольного ящика (15×20 см), четырехугольной тумбы, 
или же это были просто уложенные плоские камни. 

Обычно комната внутри делится на две части: 
одна половина отводится для отдыха и/или приема 
пищи, всегда выше другой части на 20–30 см и на-
зывается «нары», «тахта» или «суфа». Другая часть, 
нижняя, расположена перед очагом или при входе. 
В наземном жилище встречаются очаги двух видов. 
Первый очаг простого типа относится к постройкам 
XVII–XIX вв. Он выкладывается в углу комнаты, ды-
моходный канал проходит через стену и имеет вы-
ход на крышу. Эти очаги используются для приготов-
ления пищи (Шыгырлы I, Актасмечеть).

Второй вид очага – тандыр-очаг – более ранний, 
относится к XIV–XVI вв. (Жалгызтам, Культобе, Ран). 
Эти очаги строились преимущественно в центре по-
мещения, служили для приготовлении пищи и обо-
грева помещения. Тандыры-очаги внутри имеют 
разнообразные узоры, аналогичные с узорами тан-
дыров Бабааты (северный склон Каратау) и Отрара. 
Рядом с тандыром на суфе, в центре помещения, 
находятся тарелкообразные очаги, в которые выкла-
дывались раскаленные угли из тандыра-очага для 
дополнительного обогрева помещения. Описанная 
картина напоминает образ жизни в юрте. Перед тан-
дыром-очагом, на уровне топочного отверстия, име-
лась площадка ниже уровня суфы на 30–40 (1,5×2 
м; 2×2,5 м), на которой находилось водосливное 
устройство – ташнау, перекрытое плоским камнем 
или жженым кирпичом с отверстием. В поздних по-
селениях такие водосливные ташнау уже не встре-
чаются, их заменяют небольшие ямки. Такого типа 
жилища зафиксированы нами в глубине ущелий Ка-
ратау, на зимовке-поселении Карабулак, Каражар, в 

жилищах поселений Жалгызтам, Шыгырлы I, Актас-
мечеть. В помещениях (обычно по углам) распола-
гаются зернохранилища (или закрома), а также раз-
личные хозяйственные ямы. Они четырехугольные 
или овальные, с перегородками из камня и кирпича. 
Ямы обмазываются глиной и сверху закрываются 
деревянными палками. В стенах наземных жилищ  
имелись ниши (ойык) для посуды, мелких инстру-
ментов и светильников-чирагов, которые зафиксиро-
ваны в третьем помещении поселения Жалгызтам, а 
также в жилищах-зимовках.

Анализ планировок жилищ на зимовках показы-
вает, что выход ориентирован на юг и юго-восток. 
Дома двух- и четырехкамерные, построены в длину, 
это так называемые коржын уй. Передняя комната 
называлась дәліз, или далан, в зависимости от ре-
гионов. В этой комнате летом жильцы проводили ос-
новную часть времени.

Во всех исследованных поселениях рядом с жи-
лыми помещениями легко различаются хозяйствен-
ные постройки, предназначенные для новорожден-
ного мелкого скота («курке») и ездовых и рабочих 
коней («ат кора»). На зимовках жилые дома и сараи 
имеют общие стены и общую крышу. Помещения хо-
зяйственных построек, в свою очередь, разделяются 
по видам домашних животных. Среди култобинских 
и ранских жилых помещений встречаются специаль-
но построенные хозяйственные комнаты для их от-
корма. В таких помещениях содержались до трех го-
лов мелкого скота и одна-две головы крупного скота, 
на это указывают невысокие кормушки (акыры) для 
сена. Помещения такого типа использовались и для 
копчения мяса, о чем свидетельствуют следы огня 
на полу в разных местах. 

На укрепленном поселении Жалгызтам жилые 
дома построены  вдоль крепостных стен, а его пу-
стующий центр использовался в качестве загона для 
скота. Такая планировка напоминает «аула котан» 
кочующих казахов, когда во время летних стоянок 
юрты ставили по кругу, а в центр стойбища загоняли 
скот.

Хозяйственные постройки в неукрепленном посе-
лении Актасмечеть имеют другой облик. Здесь для 
хозяйственных целей использовались построенные 
в ряд отдельные дома – большие землянки (8×5 м; 
12×5 м).

Все рассмотренные жилые помещения в укре-
пленных и неукрепленных поселениях, а также на 
зимовках, хозяйственные постройки по своей внеш-
ней и внутренней планировке имеют много общих 
черт. Сходна у них и отопительная система. На тер-

ритории Южного Казахстана и Семиречья до сих пор 
встречаются тандыры, но и в настоящее время они 
устроены в основном во дворах на возвышенностях 
и используются только для выпечки хлеба. Эти дан-
ные доказывают несостоятельность мнений тех ис-
следователей, которые утверждают, что для казахов 
тандыры были не характерны, как и ручная мельни-
ца.

Однако исследованные нами остатки зимовок, 
кишлаков, замков неопровержимо свидетельству-
ют о развитой оседлой культуре у казахов Южного 
Казахстана в XV–XVIII вв. Зафиксированные разва-
лины зимовок, кишлаков, кентов, замков демонстри-
руют развитую систему ведения  хозяйства оседаю-
щим населением.

Таким образом, археологические работы по вы-
явлению и изучению памятников материальной 
культуры позднего Средневековья вносят новые по-
нятия в традиционное представление о культуре Ка-
захстана в XV–XVIII вв.

Одним из главных итогов проведенных иссле-
дований является открытие и изучение развалин 
большой группы зимовок, кыстаков (кишлаков), по-
селений-кентов и городов, свидетельствующих о 
распространении среди позднесредневекового на-
селения Казахстана оседлого и полуоседлого об-
раза жизни, развитии земледельческого труда, раз-

личных ремесел и традиций градостроительства. В 
оседлых центрах стали разнообразнее соответству-
ющие формы материальной и духовной культуры. В 
Южном и Центральном Казахстане сельские посе-
ления XV–XVIII вв. возникли и развивались на базе 
кочевнических ставок и зимовок. Места, которые они 
занимали, располагались в удобных для оседлой и 
полуоседлой жизни районах, на важных торговых пу-
тях. Материалы археологических раскопок позволя-
ют заключить, что население Южного и Центрально-
го Казахстана находилось  в тесных этнокультурных, 
экономических и социально-политических связях с 
жителями других регионов.

Особенности производственной деятельности и 
уровень социально-экономического строя наложи-
ли свой отпечаток на облик материальной культу-
ры казахов. Преобладание у основного населения 
казахов полуоседлого и кочевого скотоводства в их 
хозяйстве, а также занятие земледелием привели к 
возникновению особых типов жилищ, новых моде-
лей одежды и проявлению других сторон повседнев-
ного быта.

Материальная культура казахов XV–XVIII вв. в 
своих основных чертах отразила своеобразное соот-
ношение оседло-земледельческих и кочевнических 
традиций, которые были присущи Казахстану с глу-
бокой древности. 
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ӘӨИ – Әдебиет және өнер институты
ВАН КазССР – Вестник Академии наук Казахской ССР
ВИ – Вопросы истории
ВДИ – Вестник древней истории
ВРГО – Вестник Русского географического общества
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры
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ЖЮО – Журнал юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете
ЗИРГО – Записки Императорского Русского географического общества
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ЗЗГООГ – Записки Императорского Русского географического общества по общей географии
ЗООРГО – Записки Оренбургского отдела Русского географического общества
ЗЗСОИРГО – Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Рус-
ского географического общества
ИАН – Известия Академии наук
ИООРГО – Известия Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества
ИРГО – Известия Русского географического общества
ИЭАН СССР – Институт Этнографии Академии Наук СССР
КСИА – Краткие сообщения Института археологии
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культуры 
КСИЭ – Краткие сообщения Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
ҚСЭ – Қазақ Совет Энңиклопедиясы
ЛОИВАН – Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР
ЛОИСССР – Ленинградское отделение Института истории СССР
МАЭ – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук 
МИА – Материалы и исследования по археологии
МИТТ – Материалы по истории туркмен и Туркмении
МИРМО – Материалы по истории русско-монгольских отношений
МКЗ – Материалы по киргизскому землепользованию
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1. Жетісу жеріндегі елді мекендердің картасы
Карта «Населенные пункты в Жетысу» 

Map. Zhetysu settlements
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2. Оңтүстік Қазақстан және Орталық Қазақстандағы тұрақты қоныстардың картасы

Карта поселений Южного и Центрального Казахстана
Map of South and Central Kazakhstan settlements

3. Хан қорасы
Ханская конюшня

Khan’s stable

4. Хан қорасындағы Хан сатысы
Ступеньки в Ханской конюшне
Khan’s stairs in the Khan stables
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5. Бала Хантау қыстауы

Зимовка Бала Хантау
Wintering Bala Khantau

6. Тастан қаланған 
қабырғаның көрінісі

Вид каменной стены
View of the stone wall

7. Ошақтың орны
Место очага

Place of hearth

8. Ұстаның дүкені
Мастерская кузнеца
Blacksmith’s workshop
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9. Күйелі үшінші қыстауының жанындағы жартастағы Арқар

Изображение архара на скале возле зимовки Куйелы 3
Argali on the rock near the wintering  Kuyuly 3

10. Райымбек 
батырдың бұлағы
Родник Райымбек 

батыра
Spring Raiymbek batyr

11. XVI–XVII ғасырлардағы зираттар
Кладбища XVI–XVII вв.

Cemeteries of the 16th-17th centuries

12. Шырақ тұратын орын
Место подсвечника

Place of the candlestick
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14. Шошала
Чулан
Closet

13. Тоғанбай қыстауы
Зимовка Тоганбая 

Place of the candlestick
Wintering  in Toganbay 15. Шошаламен дәліз арқылы бірге жасалған бөлме

Комната, совмещенная с чуланом 
Room combined with a closet

16. Ошақ және ойық
Очаг и проём 

Hearth and opening
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 17. Шолақжиде 6-қыстауы

Зимовка Шолакжиде 6
Wintering Sholakzhide 6

18. Шолақжиде 10–11 қыстаулары 
Зимовки Шолакжиде 10–11 
Wintering Sholakzhide 10–11

19. Кәңнің көрінісі
Вид кана

Type of Kang (bed-stove)

20. Кәңнің ошақпен қосылған жерінің бұзылғаны
Место соединения суфы с очагом в разрушенном виде  

Place of connection of the kang (bed-stove) with the hearth in the destroyed form



180 18121. Баянжүрек 4-қыстауы
Зимовка Баянжурек 4
Wintering Bayanjurek 4

22. Баянжүрек 4-қыстауының 2 бөлмелі екінші үйі
Двухкомнатный второй дом зимовки Баянжурек 4 

Two-room second wintering house Bayanzhurek 4

23. Шошала
Чулан
Closet

24. Қаракүнгей 1-қыстауының бірінші тұрақ жайындағы үш бөлмелі үйдің түпкі бөлмесіндегі көң мен ошақ
Кан и очаг в самой глубокой комнате трехкомнатного дома первого помещения 

зимовки Каракунгей 1 
Kang (bed-stove) and hearth in the deepest room of a three-roomed house of the first wintering area of   Karakunga 1



182 183
25. Ошақ және тік тартылған иінді мұржалар
Очаг и изогнутые трубы, проведенные прямо 

Hearth and bent pipes put straight

26. Шошала
Чулан
Closet

27. Қаракүнгей 7-ші қыстауы
Зимовка Каракунгей 7

Wintering in Karakunga 7

28. Есіктің  табалдырығы
Порог

Threshold
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29. Ошақ

Очаг
Hearth

30. Көңнің төр жақтағы  көрінісі
Вид суфы, расположенной в глубине дома 

Type of kang (bed-stove) located in the back of the house

31. Ошақ алдындағы есіктен шығатын жерде 
жасалған тепкіншек

Ступеньки двери, расположенной напротив очага 
Steps of the door located opposite the hearth

32. Қазандық
Котел 
Boiler
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33. Көң

Кан
Kang (bed-stove)

34. Ауладағы көтерме тандыр
Высокий тандыр, расположенный во дворе 

High tandyr located in the courtyard

35. Қаражар қыстағындағы сақталған үйлердің көрінісі
Вид оставшихся домов зимовки Каражар 

Type of preserved wintering houses of Karazhar

36. Қаражар қыстағы маңындағы тасқа салынған мешіттің суреті
Фото рисунка мечети, изображенной на камне возле зимовки Каражар 

Photo of the picture of the mosque depicted on a stone near the wintering Karazhar
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37. Күлтөбе кентінің көрінісі
Вид городища Култобе

View of the ancient settlement Kultobe

38. Бірінші бөлме
Первая комната

First room

39. Екінші бөлме
Вторая комната

Second room

40. Дәліз
Коридор
Corridor
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41. Дәліздегі аузын ағашпен жапқан ұра және ұсақ-түйек құрал-жабдық салатын бора (ларь)

Погреб, перекрытый деревом в коридоре, и ларь для мелкого инвентаря
Cellar covered with wood in the corridor and bins for small inventory

42. Төртінші бөлме
Четвертая комната

Fourth room

43. Бесінші бөлме
Пятая комната

Fifth room

44. Алтыншы бөлме
Шестая комната

Sixth room



192 19345. Жетінші, сегізінші бөлме
Седьмая и восьмая комнаты

Seventh, eighth rooms

46. Тоғызыншы бөлме
Девятая комната

Ninth Room

47. Оныншы бөлме
Десятая комната

Tenth Room

48. Он бір, он екі, он үшінші бөлмелер
Одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая комнаты

Eleventh, twelfth, thirteenth rooms
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49. Он үшінші бөлме

Тринадцатая комната
Thirteenth Room

50. Жиырма төртінші бөлме, қалақша тұрған жер, дәрет алатын бөлме
Двадцать четвертая комната; место, где был обнаружен совок; комната для омовения

Twenty-fourth room, the place where the scoop was found, the room for ablution

51. Жиырма төртінші бөлмедегі тандыр-ошақтар
Очаги (тандыр) в двадцать четвертой комнате

Hearths  (tandyr) in the in the twenty-fourth room

52. Жиырма төртінші бөлменің солтүстік жағындағы дәрет алатын бөлме
Комната для омовения на севере двадцать четвертой комнаты

The room for ablution in the north twenty-fourth room



196 19753. Жиырма бірінші бөлме
Двадцать первая комната

Twenty-first room

54. Жиырма бесінші бөлме
Двадцать пятая комната

Twenty-fifth room

55. Жиырма алтыншы бөлме
Двадцать шестая комната

Twenty-sixth room

56. Жиырма жетінші бөлме
Двадцать седьмая комната

Twenty-seventh room
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57. Жиырма жетінші бөлмедегі тандыр-ошақтар

Очаги (тандыр) в двадцать седьмой комнате
Tandyr-hearths in the twenty-seventh room

58. Отыз бір, отыз үшінші бөлмелер
Тридцать первая, тридцать третья комнаты

Thirty-first, thirty-third rooms

59. Отыз үшінші бөлме
Тридцать третья комната

Thirty-third room

60. Отыз төрт, отыз бесінші бөлмелер
Тридцать четвертая, тридцать пятая комнаты

Thirty-fourth, thirty-fifth rooms
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61. Отыз бесінші бөлме

Тридцать пятая комната
Thirty-fifth rooms

62. Отыз бесінші бөлмедегі ошақтар, кішкене ошақтың алдындағы сүйек-саяқ тастайтын ұра
Очаги в тридцать пятой комнате; помойная яма возле маленького очага

Hearths in the thirty-fifth room, garbage pit near the small hearth

63. Отызыншы – қырықыншы бөлмелер
Тридцать шестая – сороковая комнаты 

Thirty-sixth - fortieth Rooms

64. Отыз тоғызыншы бөлме
Тридцать девятая комната

Thirty-ninth room
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65. Отыз сегізінші бөлмедегі беті ағашпен жабылған ұра

Погреб с деревянным перекрытием в тридцать восьмой комнате 
Cellar with a wooden ceiling in the thirty-eighth room

6. Бірінші – төртінші бөлмелер
Первая – четвертая комнаты 

First - fourth room

67. Екінші, үшінші бөлмелер
Вторая – третья комнаты 

Second - third rooms

68. Үшінші бөлмеден табылған асықтың көмбесі
«Клад» альчиков из третьей комнаты 
Treasure of asyk found in the third room
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69. Үшінші бөлме
Третья комната 

Third room

70. Бесінші  – сегізінші бөлмелер
Пятая – восьмая комнаты

Fifth – eighth rooms

71. Оныншы–он бірінші бөлмелер
Десятая – одиннадцатая комнаты

Tenth-eleventh rooms

72. Он бесінші – он жетінші бөлмелер
Пятнадцатая – семнадцатая комнаты 

Fifteenth to seventeenth rooms



206 20773. Бекіністің сыртқы дуалы және оның сыртына тастан қаланған тіреудің көрінісі (контрфорс)
Наружные стены крепости и вид опоры, возведенной с наружной стороны из кирпичей (контрфорс)

Outer walls of the fortress and the type of support erected outside of the bricks (buttress)

74. Қаланың ортасындағы көшенің солтүстік-шығыс жағынан қарағандағы көрінісі
Вид центральной улицы города с северо-восточной стороны

View of the central street of the city from the north-eastern side

75. Қарабұлақ қыстауынан табылған темір май шырақ
Железный подсвечник из зимовки Карабулак 
Iron candlestick from the wintering Karabulak

76. Жалғызтам қыстағы
Зимовка Жалгызтам

Wintering in Zhalghytam



208 20977. Үшінші бөлме
Третья комната

Third Room

78. Тандыр ошақ
Тандыр (очаг)
Tandyr-hearth

79. Ауладағы ошақтар
Очаги, расположенные во дворе 

Hearth in the courtyard

80. Кірпіштен жасалған ошақ
Очаг, сложенный из кирпичей

Hearth made of bricks
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81. Ақтасмешіт қыстағы
Зимовка Актасмечеть
Wintering Aktasmechet

82. Бірінші бөлме
Первая комната

First room

83. Екінші бөлме
Вторая комната

Second room

84. Екінші бөлмедегі № 2ұра
Погреб № 2 во второй комнате

Cellar № 2 in the second room
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85. Ақтасмешіт қыстағының оңтүстік жағындағы жер үйлердің көрінісі
Вид землянок, расположенных южнее зимовки Актасмечеть
Type of dugouts located to the south of the wintering Aktasmechet

86. Төбенің басына салынған қыстаулар
Зимовки, расположеннвые на сопке

Wintering located on the hill

87. Бейсенбай қыстауының жалпы көрінісі
Общий вид зимовки Бейсенбай

General view of Beisenbay wintering



214 215

1. Хан қорасы
Ханская конюшня 

Khan’s stable

2. Хантау 1-ші қыстауы
Зимовка Хантау 1
Wintering Huntau 1

3. Теміршінің дүкені
Мастерская кузнеца 
Blacksmith’s Workshop



216 217

4. Күйелі үшінші қыстауы
Зимовка Куйелы 3 
Wintering  Kuyula 3

5. Тарақбайдың үй жайы
Жилище Таракбая 
Settlement Tarakbai

6. Тарақбайдың сайындағы екінші қыстау
Вторая зимовка в овраге Тарақбая 

Second wintering in the ravine Taraybaya

7. Сұңқар 2 қыстауы
Зимовка  Сункар 2 
Wintering Sunkar 2
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8. Сұңқар 3-ші қыстауы

Зимовка  Сункар 3
Wintering Sunkar 3

9. Сұңқар 4-ші қыстауы
Зимовка  Сункар 4
Wintering Sunkar 4

10. Керейқұлдың қыстауы
Зимовка Керейкула

Wintering in Kereikkula

11. Әйтек 1 қыстауы
Зимовка Айтек 1
Wintering Aitek 1
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12. Әйтек 2 қыстауы
Зимовка Айтек 2
Wintering Aitek 2

13. Әйтек 1 қыстауындағы қазба жұмысынан кейінгі екі бөлмелі үй
Вид двухкомнатного дома на зимовке Айтек 1 после раскопа 

View of a two-roomed house in the wintering camp Aitek 1 after the excavation

14. Даржы қыстауы
Зимовка Даржы
Wintering Darzhy

15. Алатай қыстауы
Зимовка Алатай 
Wintering Alatai
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16. Сартау ІІ, ІІІ қыстаулары
Зимовки Сартау ІІ, ІІІ 
Wintering Sartau II-III

17. Райымбек қыстауы
Зимовка Райымбека 
Wintering  Raiymbek

18. Торайғыр тауының өзекшелеріндегі шошалалар
Чуланы в теснинах гор Торайгыра 

Storeroom in the gorges of the Toraigyr Mountains

19. Қызылауыз 1 қыстауы
Зимовка Кызылауыз 1
Wintering  Kyzylauz 1
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20. Малайсары 5 қыстауы
Зимовка Малайсары 5
Wintering  Malaisary 5

21. Малайсары 7 қыстауы
Зимовка Малайсары 7
Wintering  Malaysary 7

22. Малайсары 7 қыстауының мәдени қабаты
Культурный слой зимовки Малайсары 7
Cultural stratum of wintering Malaisary 7

23. Малайсары 10 қыстауы
Зимовка Малайсары 10
Wintering Malaisary 10
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24. Малайсары 6 қыстауы
Зимовка Малайсары 6 
Wintering  Malaisary 6

25. Шолақжиде 1 қыстауы
Зимовка Шолакжиде 1 
Wintering Sholakzhide 1

26. Мұсабек қыстауы
Зимовка Мусабек 
Wintering Musabek

27. Тоғанбайдың қыстауы
Зимовка Тоганбай
Wintering Toganbay
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Зимовка Шолакжиде 6 
Wintering Sholakzhide 6

29. Шолақжиде 10 қыстауы
Зимовка Шолакжиде 10 
Wintering Sholakzhide 10

30. Шолақжиде 11 қыстауы
Зимовка Шолакжиде 11 
Wintering Sholakzhide 11
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31. Жартастағы тұрақ жайдың суреті
Изображение помещения на скале 

Image of a room on a rock
32. 1) Көзе сынықтары, 2) Темірден жасалған бұйымдар

1) Фрагменты кувшина, 2) Изделия из железа
1) Fragments of a jug, 2) Items  of iron
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33. Теміршінің дүкені
Мастерская кузнеца 
Blacksmith’s Workshop

34.  1-3 тастар
1–3 – камни
1-3 stones

35. Баянжүрек 2 қыстауы
Зимовка Баянжурек 2 

Wintering Bayanzhurek 2
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36. Баянжүрек 4 қыстауы
Зимовка Баянжүрек 4
Wintering Bayanzhrek 4

37. Қаракүнгей 1 қыстауы
Зимовка Каракунгей 1
Wintering Karakungey 1
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38. Кәңнің көрінісі
Вид кана

Type of kang (bed-stove)

39. Бірінші қыстаудың екінші тұрақ жайы
Второе помещение первой зимовки 
Second premise of the first wintering

40. Бірінші қыстаудың үшінші тұрақ жайы
Третье помещение первой зимовки 

Third premise of the first wintering
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41. Қаракүнгей 3 қыстауы, үшінші тұрақ жай
Зимовка Каракунгей 3, третье помещение

Wintering Karakungey 3,  third premise

42. Бірінші қыстаудың бесінші тұрақ жайы
Пятое помещение первой зимовки 

Fifth premise of the first wintering

43. Қаракүнгей 2 қыстауы
Зимовка Каракунгей 2
Wintering  Karakungey 2
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44. Қаракүнгей 3 қыстауы
Зимовка Каракунгей 3

Wintering in the Karakungey 3

45. Үшінші қыстау, екінші тұрақ жай
Третья зимовка, второе помещение

Third wintering, second premise
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46. Көзешінің тұрақ жайы
Помещение гончара

Potter’s room

47. Қаракүнгей 7 қыстауы
Зимовка Каракунгей 7
Wintering Karakungey 7
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48. Қаракүнгей 8 ші қыстауы, бірінші тұрақ жай
Зимовка Каракунгей 8, первое помещение

Wintering Karakungey 8, first premise

49. Жетісу тұрақ жайларының түрлері (А – бір бөлмелі үйлер (Бартоғай, Сартау, (Қаракүнгей, Малайсары); Б – екі 
бөлмелі үйлер (Шолақжиде, Торайғыр, Қаракүнгей, Хантау); В – үш бөлмелі үйлер (Торайғыр, Бұғыты, Шолақжиде, 

Малайсары, Қаракүнгей); Г – төрт бөлмелі үйлер (Қаракүнгей); Д – бес-алты бөлмелі үйлер (Қаракүнгей, Шолақжиде)
Виды поселения Жетысу: А – однокомнатные дома (Бартогай, Сартау, Каракунгей, Малайсары); Б – двухкомнатные 

дома (Шолакжиде, Торайгыр, Каракунгей, Хантау); В – трехкомнатные дома (Торайгыр, Бугыты, Шолакжиде, 
Малайсары, Каракунгей); Г – четырехкомантные дома (Каракунгей); Д – пяти-, шестикомнатные дома (Каракунгей, 

Шолакжиде)
Types of settlement Zhetysu (A – one-roomed houses (Bartogay, Sartau, Karakungey, Malaysar), B – two-roomed houses 

(Sholakzhide, Toraygyr, Karakungey, Hantau); B –three-roomed houses (Toraygyr, Bugity, Sholakzhide, Malaysar, Karakungey); 
D – five-sixed-room houses (Karakungey, Sholakjide)
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50. Қаражар қыстағының планы
План зимовки Каражар

The wintering plan of Karazhar

51. Күлтөбе кентінің планы
План городища Култобе 

Plan of ancient settlement Kultobe
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52. Бірінші қазба жұмысының планы: 1. тастан қаланған дуалдар, 2. шикі кірпіштен қаланған дуалдар, 3. тастан 
қаланған дуалдардың екінші түрі, 4. еденге төселген жалпақ тастар, 5. ташнау, 6. түтікше, 7. тандыр ошақтар, 8. 

аузын ағашпен жапқан ұралар, 9. Ұралар
План первой раскопки: 1 – каменные стены; 2 – стены из необожженного кирпича; 3 – второй вид каменных стен; 4 

– плоские камни выложенные на пол; 5 – ташнау; 6 – трубочка; 7 – тандыр (очаг); 8 – погреба, перекрытые деревом; 
9 – погреба

Plan of the first excavation: 1. stone walls, 2. walls of ungainly brick, 3. second type of stone walls, 4. flat stones laid out on the 
floor, 5. tashnau, 6. tubule, 7. tandyr-hearth, 8. cellars covered with wood, 9. Cellars
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53. Күлтөбе кентіне екінші рет жүргізілген қазба 
жұмысының планы. 1. есік орны: 2. тастан қаланған 

дуалдардар; 3. шикі кірпіштен қаланған дуалдар; 
4. ұралар; 5. тандыр ошақтар; 6. ташнаулар; 7. 

түтікшелер; 8. түбіріктердің орны; 9. беті ашық 
ошақтар; 10. беті ағаштан жабылған ұралар; 11. 

күлтөгілген жерлер; 12. боралар; 13. астық салу үшін 
еденге орнатылған күбі көзелер. 14. кенттің сыртқы 

дуалы
План второй раскопки городища Култобе: 1 – место 

двери; 2 – каменные стены; 3 – стены из необожженного 
кирпича; 4 – погреба; 5 – тандыр (очаг); 6 –  ташнауы; 

7 – трубочки; 8 – место пней; 9 – открытые очаги; 10 – 
погреба, перекрытые деревом; 11 – место свалки золы; 
12 – закрома; 13 – хумы для муки; 14 – наружные стены 

городища
Plan for the second excavation of the ancient settlement  
Kultobe. 1. door place; 2. stone walls; 3. walls of ungainly 

bricks; 4. cellars; 5. tandyr-hearth; 6. tashnauy; 7. tubule; 8. 
stumps place; 9. open hearths; 10. cellars covered with wood; 

11.landfill site; 12. bins; 13. hum for flour; 14. outer walls of 
the site of ancient settlement
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54. Орталық қорғанға жүргізілген қазба жұмысының планы: 1. 
тастан жасалған дуалдар, 2. шикі кірпіштен қаланған дуалдар, 

3. ташнаулар, 4. ұралар, 5. тандыр ошақтар, 6. күл төккен жер, 
7. түтікше, 8. есіктердің орны

План раскопочных работ, проведенных в центральном кургане: 
1 – каменные стены; 2 – стены из необожженного кирпича; 

3 – ташнауы; 4 – погреба; 5 – тандыр (очаг); 6 – место свалки 
золы; 7 – трубочка; 8 – место дверей

Plan of excavation works carried out in the central kurgan: 1. stone 
walls, 2. walls of ungainly bricks, 3. tashnauy, 4. cellars, 5. tandyr 

-hearth, 6. ash dump site, 7. tube, 8. 8. place of doors
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55. Күлтөбе кентінің қорғаныс шебін және үйлердің құрылыс жүйесін тексеру үшін салынған ММ кесіндісі
Отрезок ММ бровки, сделанной для изучения укрепления и строительной системы домов городища Култобе 

Balk part made for studying the fortification and construction system of Kultobe hillfort houses
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56. Сырланбаған керсендер
Некрашеные деревянные чаши 

Unpainted wooden bowls

57. Сырланбаған табақтар мен тостағандар
Некрашеные блюда и чашки 

Unpainted dishes and cups

58. Сырланбаған саптыаяқтар
Некрашеные кружки 

Unpainted mugs

59. Қыш қазандар
Керамические казаны

Ceramic cauldrons
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60. Май шырақтар
Подсвечники
Candlesticks

61.Сүйектен жасалған бұйымдар
Изделия из кости

Bone items

62. 1) 1–8 ұршық бастары, 2) 15 – май шырақ, 3) 16 – күл 
шығарғыш

1) 1–8 – пряслица; 2) 15 – подсвечники; 3) 16 – совок
1) 1–8 spindles, 2) 15 – candlesticks, 3) 16 – scoop
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63. 1) 2–8 киілген мүйіздер, 2) 4–5 – қайрақтар, 3) 7,9 – шүмектер
1) 2–8 – надетые рога; 2) 4, 5 – оселки; 3) 7, 9 – сумаки 

1) 2–8 put on horns, 2) 4–5 – hone, 3) 7,9 – sumach

64. Сауран маңындағы қыстақтар. Бірінші қыстақ
Зимовки возле Саурана. Первая зимовка

Wintering near Sauran. First wintering
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65. Сауран маңындағы қыстақтар. Екінші қыстақ
Зимовки возле Саурана. Вторая зимовка

Wintering near Sauran. Second wintering

66. Сауран маңындағы қыстақтар. Үшінші қыстақ
Зимовки возле Саурана. Третья зимовка

Wintering near Sauran. Third wintering
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67. Сауран маңындағы қыстақтар. Төртінші қыстақ
Зимовки возле Саурана. Четвертая зимовка

Wintering near Sauran. Fourth wintering
68. Сауран маңындағы қыстақтар. Бесінші қыстақ

Зимовки возле Саурана. Пятая зимовка
Wintering near Sauran. Fifth wintering
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69. Сауран маңындағы қыстақтар. Алтыншы қыстақ
Зимовки возле Саурана. Шестая зимовка

Wintering near Sauran. Sixth wintering

70. Жалғызтам қыстағының планы
План зимовки Жалгызтам 

Wintering plan for Zhalghytam
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71. Қыстаққа жүргізілген жұмыстың планы
План работ, проведенных на зимовке 

Work plan for  wintering

72. Сырдария бойындағы тұрақты мекен жайлардан алынған көзелер. Сырлы ыдыстар
Керамика, полученная из присырдарьинских поселений.  Прокрашенная посуда

Ceramics from Syr-Darya settlements. Colored dishes

73. Сырдария бойындағы тұрақты мекен жайлардан алынған көзелер. Қыш ыдыстар мен құмыралар
Керамика, полученная из присырдарьинских поселений. Посуда и керамические кувшины

Ceramics from Syr-Darya settlements. Crockery and jugs made of ceramics
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74. Сырдария бойындағы тұрақты мекен жайлардан алынған көзелер. Қолдан жасалған қыш қазандар мен мойны тар 
құмандар

Керамика, полученная из присырдарьинских поселений. Керамические казаны ручной работы и кувшины с узкой 
горловиной 

Ceramics from Syr-Darya settlements. Ceramic handmade cauldrons and jugs with a narrow neck

75. Сырдария бойындағы тұрақты мекен жайлардан алынған көзелер. Сырланбаған керсендер.
Керамика, полученная из присырдарьинских поселений. Некрашенные деревянные чаши

Ceramics from Syr-Darya settlements. Not colored wooden bowls
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76. Сырдария бойындағы тұрақты мекен жайлардан алынған көзелер. Күбі көзелер мен қақпақтар
Керамика, полученная из присырдарьинских поселений. Хумы и крышки

Ceramics from Syr-Darya settlements. Hums and caps

77. Сырдария бойындағы тұрақты мекен жайлардан алынған көзелер. Шырақтар және сырлы ыдыстардың түбіндегі 
өрнектер мен таңбалар

Керамика, полученная из присырдарьинских поселений. Светильники, орнаменты и тамги на дне посуды 
Ceramics from Syr-Darya settlements. Lamps and ornaments and tamgas on the bottom of the dishes
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78. Жалғызтам қыстағынан табылған сүйектен жасалған біздер (2–4) мен тас қайрақтар (16–26)
Шила из кости (2–4) и каменные оселки (16–26), обнаруженные на зимовке Жалгызтам

Awl from bone (2–4) and grind stone (16–26) found from wintering Zhalghytam

79. Жалғызтам қыстағынан, Күлтөбе кентінен табылған әшекей бұйымдар
Украшения, обнаруженные на зимовке Жалгызтам и в городище Култобе  

Ornaments from the wintering area Zhalghytam and ancient city Kultobe

80. Шығырлы қыстағы
Зимовка Шыгырлы 
Wintering Shygyryly
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81. Ақтасмешіт қыстағына жүргізілген қазба 
жұмысының планы

План работ, проведенных на зимовке Актасмечеть
Plan of work carried out on the wintering Aktasmechet

82. Ақтасмешіт қыстағынан табылған құрал-саймандар: 1) кетпеннің сынығы, 2) таға, 3) қалақ, 4) сүйектен 
жасалған күрек, 5) Ұстара

Орудия труда, обнаруженные на зимовке Актасмечеть: 1) обломок мотыги; 2) подкова; 3) совок; 4) изделие из кости; 
5) бритва

Instruments of labor discovered in the wintering Aktasmechet: 1) a piece of a hoe, 2) horseshoe, 3) shovel, 4) bone, 5) razor

83. Ақтасмешіттен табылған сырлы кеселер
Крашеные пиалы, обнаруженные на зимовке Актасмечеть

Colored cups  discovered in the wintering Aktasmechet

84. Ақтасмешіт аймағындағы қыстаулардың планы
План зимовок в округе Актасмечети
Plan of wintering in Aktasmechet area
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85. Ақтасмешіт қыстағының оңтүстік жағындағы жер үйлердің көрінісі
Вид землянок, расположенных южнее зимовки Актасмечеть
Type of dugouts located to the south of the wintering Aktasmechet

86. Айбас бекінісі
Крепость Айбас 

Aybas fortress
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87. Орда бекінісі
Крепость Орда
Horde fortress

88. Шотқара  бекінісі
Крепость Шоткара  

Shotkar fortress
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89. Әмір қыстауының жанындағы ертедегі қыстаулардың планы
Планы древних зимовок возле зимовки Амир

Plan of ancient winterings near Amir

90. Қазба жұмысы жүргізілген 2-ші үйдің жобасы
План второго дома, где проводились раскопки 

Of the second house where the excavations were conducted

91. Жансейіт, Құмсейіт, Тоқсейіт қыстаулар жобасы
План зимовок Жансеит, Кумсеит, Токсеит

Plan of wintering Zhanseit, Kumeit, Tokseit
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92. Әлімбет қыстауының маңайындағы ертедегі қыстаулардың планы
Древние зимовки возле зимовки Алимбет 

Ancient wintering near  Alimbet

93. Бейсенбай, Сегізбай қыстауларының планы 
План зимовок Бейсенбай, Сегизбай 
Plan of wintering Beisenbay, Segizbay

94. Бірінші үйдің планы 
План первого дома

Plan of the first house
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96. Аяққамыр, Найзағара қыстақтарынан табылған көзелер
Кувшины, обнаруженные в селищах Аяккамыр и Найзагара 

Jugs discovered in the villages  Ayakkamyr and Naizagar

95. Аяққамыр қыстағының 
планы

План селища Аяккамыр
Plan of the village  Ayacamyr

97. Аяққамыр қыстағынан табылған бұйымдар
Изделия, найденные в селище Аяккамыр

Items found in the village of Ayakkamyr
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98. Қыш қазандар мен құмыралар
Керамические казаны и кувшины 

Cauldrons and jugs made of ceramics

99. Күбі-көзелер
Хумы
Khums
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100. Кішкене құман тәріздес көзелер
Хумы в виде маленьких кувшинов

Hums in the form of small jugs

101. Керсендер
Чаши
Bowls
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102. Сырлы табақтардың бірінші түрі
Первый вид поливных блюд
First type of watering dishes

103. Сырлы табақтардың екінші түрі
Второй вид поливных блюд

Second type of watering dishes
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104. Сырлы керсендер
Поливные чаши 

Glazed Bowls

105. 1) 1–5, 8–9 темірден жасалған бұйымдар, 2) 6–7, 8–9 сүйектен жасалған бұйымдар
1) 1-5, 8–9 изделия из железа, 2) 6–7, 8–9 изделия из кости

1) 1-5, 8–9 items made of iron, 2) 6–7 bone products
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106. Темірден жасалған бұйымдар
Изделия из железа 

Iron products
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107. Темірден жасалған бұйымдар
Изделия из железа 

Iron products
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108. 1) 1–2 темірден, 2) 3–6 керамикадан жасалған бұйымдар
1) 1, 2 – изделия из железа; 2) 3–6 – изделия из керамики

1) 1-2 items made of iron, 2) 3-6 items made of ceramics

109. Көзенің тұрақ жайынан табылған көзе бұйымдар
Изделия из керамики, найденные в помещении гончара

Ceramics products found from potter’s room
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110. 1) 1–2 күмістен жасалған; 2) 3,6 – темірден; 3) 4 – сүйектен; 4) 5 – тастан жасалған бұйымдар
1) 1, 2 – из серебра; 2) 3–6 – из железа; 3) 4 – из кости; 4) 5 – из камня
Products made of: 1) 1–2 – silver; 2) 3–6  – iron; 3) 4 – bone; 4) 5  – stone
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