
Үкібай би – өнегелі тарихи тұлға 
  

Баянаула ӛңірі – алтын білезік бетіндегі жарқыраған жауһар тастай жайнаған, табиғаты 

ерекше кӛркем, әрі есімдері Ұлы Даладағы қазақ елінің тарихына ӛшпестей боп жазылған 

ғұлама ғалымдары мен даңқты перзенттерімен аты шыққан жер жаннаты. Баянаулалық 

даналарымыздың үлкен бір санатына билер тобы жатады. Бұл топтың басы Тӛлебайұлы 

Едіге биден басталып, әзірге Найзабекұлы Үкібай бимен аяқталып отыр.  

Осы жерде сӛз орайы келгенде айта кетейік, Едіге би – Тәуке хан ордасындағы билер 

кеңесінің беделді мүшесі. Ол - қазақ халқының жоңғарлар шапқыншылығына тойтарыс 

беру ісінде кӛрнекті рӛл атқарған саясаткер. Сонымен бірге, Едіге би «Жеті Жарғы» деп 

аталған заңдар жиынтығын түзуге қатысқаны тарихтан белгілі. 

 Үкібай би Омбы облыстық мұрағатының деректері бойынша 1795 жылы Баянаула 

ӛңірінде дүниеге келіп, 1859 жылы қайтыс болған. 

 Үкібай балдырған шағында атасы Ӛтеудің әңгімелерін тыңдап ӛскен. Есейе келе ауыл 

ақсақалдарынан естіген мақал-мәтелдерді жадына тоқып алуды әдет қылады. Ол ауылдағы 

молдадан сауатын ашып, Құран-Кәрімнің кейбір аяттарын кӛкейіне түйеді. Ересек бала 

шаққа аяң басқанда Сәти батырдың ұлы, белгілі Шорман бидің әкесі Күшіктің үйіне жиі 

барып, сонда жиналған ауыл белсенділерінің елдің тіршілігіне байланысты әңгімелерін 

тыңдап, олардың айтқан сӛздерінен машық алды.  

Міне, осылайша тәрбиеленіп ӛскен Үкібай ер-азамат болғанда би атағына ие болып, 

шешендік ӛнерді де игереді. Тағы бір айта кететін нәрсе, ерте кезде қазақта «би» мен 

«шешен» деген атаулар қатар қолданылып, кейде бірін-бірі ауыстырып отырған. 

Шешендік - қай заманда, қандай қоғамда болса да жалпы қауымға, кӛпшілікке үлкен әсер 

ететін, адамның санасын, сезімін баурап, күш-жігерін тасытатын қуатты құрал болып, 

ешуақытта құдіреті мен қасиеті жойылмаған ӛнер. Шын мәнінде, белгілі бір мәселені 

талқылау кезінде ауызекі сӛзімен тыңдаушыларды аузына қаратып, ӛзіне тарта білетін 

терең ойлы, орақ тілді биді шешен деген. Ал нақты жағдайды талқылағанда бидің тапқыр 

ойымен, шебер тілімен ауызша айтқан мазмұнды, орынды пікірі шешендік сӛзге саналып, 

ел арасына тез тарап кететін болған. Жалпы, жұртшылықтың сый-құрметіне ие болған 

адам ғана би атанған. 

 XVII-XIX ғасырлардағы осындай аты шулы билердің біріне Баянаула ӛңірінің тумасы 

Үкібай да жатады. Әрі би, әрі шешен, қоғам қайраткері болған Үкібайдың басты қасиеті – 

ӛмірінде адалдықтың ақ туын берік ұстап, жалғандықты мейлінше жек кӛргені. Үкібай 

бидің афоризмге, қанатты сӛздерге толы шешендік, билік сӛздері ел аузында сақталған. 

Алайда оның маржандай асыл сӛздерін ел аузынан жинап алып, оны қазіргі және келешек 

ұрпақтардың кәдесіне жаратуға, амал нешік, біздің құнтсыздығымыз бӛгет болып отыр. 

 Мысалға айтсақ, Үкібай шешеннің мынадай ұлағатты сӛздері бар: «Екі достың арасын 

айырады оңбаған», «жаман жолдас сол болар, орынсыз жерде қинаған», «баланың асыл 

туғаны – ата-анасын сыйлаған». 

 Үкібай би 1833 жылдың 22-нші тамызында алғаш ашылған Баянауыл сыртқы дуанының 

қол астына кіретін Сатылған Алтынторы болысының бірінші басқарушысы болып 

сайланады. Омбы облыстық мұрағатында сақталған Батыс-Сібір генерал-

губернаторлығының 1843 және 1854 жылдардағы болыс басқарушыларының атаулы 

тізімдерінде Үкібай туралы тӛмендегідей деректер жазылған. 1843 жылғы тізімде: 

«Укубай, сын Найзабеков, бий, 48 лет... С 1833 г. волостной управитель. В 1838 г. с 

волостью удалился к мятежному Кенесары, в 1839 г. возвратился, со временем обращения 

распоряжениями российского правительства покорен. Летние кочевки в западной стороне, 

через урочище Учтаган и до Калгутана: зимние - на урочище Сары-Шокы в 80 верстах от 

приказа» (станицы Баянауыл – С.Ж.). 

 1854 жылғы атаулы тізімде: «Укубай Найзабеков, волостной управитель Сатылган-

Алтын-Туринской волости Баян-Аульского округа, 59 лет, исповедания магометанского... 

Жалование получает 42 руб. 42 коп. серебром. В службу вступил по выбору киргизского 



(казахского – С.Ж.) народа и допущен впред до утверждения Баян-Аульским окружным 

приказом к исправлению должности волостного управителя. Утвержден господином 

пограничным начальником волостным управителем в Сатылган – Алтын-Туринскую. 

Волость – 1852 г, мая 10. Женат на Ульджан Джабыковой и Кульже Аглимбетовой, имеет 

детей: Бердыса – род в 1823 г, ноября 15-го дня, и Алькеня – род. В 1835 г. октября 6-го 

дня, которые находится при нем...». 

 Омбының облыстық мұрағатындағы Батыс-Сібір генерал-губернаторлығының ресми 

құжатында Үкібай бидің Сатылған-Алтынторы болысын басқару қызметін ӛмірінің 

соңына (1859 ж.) дейін атқарғаны кӛрсетілген.  

Қазақтың бұрынғы замандағы бір туғаны жоқ тура бидің ӛзі осы күнгі полицияның, 

тергеушінің, айыптаушының, прокурордың, соттың қызметін атқарғанына еш шүбә 

келтіруге болмайды. Сондықтан Үкібай би жӛнінде қазақтың аса ардақты ғұлама философ 

ақыны Мәшһүр Жүсіп бір ӛлеңінде: «Қазақта аты шыққан би Үкібай, дүниеге енді қайтып 

келмес деймін», деп тегін айтпаған ғой. 

 Алайда, осындай ардақты Үкібай бабамыздың рухы алдында бүгінгі Павлодар 

облысының зиялы қазақ жұртшылығы қарыздар күйде келе жатқан сыңайлы. Ӛйткені 

біріншіден, облыс орталығы түгіл Баянауыл ауданында да Үкібай би атында не бір кӛше, 

мектеп, кітапхана жоқ, екіншіден, Баянаула ӛңірі мен Павлодар облысына арналып 

шыққан кітаптар мен энциклопедияларда Үкібай би туралы жазылмаған. 

 Мақаланың соңында мына бір жайтты айтпай кетуге болмайтын сияқты. Баянаула 

ӛңіріндегі сансыз кӛп тӛбелердің (дӛңдердің) ішінде «Жуантӛбе», «Кӛктӛбе», «Бестӛбе», 

«Аралтӛбе», «Молалытӛбе», «Айғайтӛбе», «Сарытӛбе», «Тастӛбе», «Үлкентӛбе», 

«Үштӛбе» сияқты екі сӛзден құралған топонимдерден (жер атауларынан) ӛңге «кӛк», 

«дӛң», «бақ» деген үш түбірден тұратын «Кӛкдӛңбақ» деп аталатын жалғыз ғана топоним 

бар. Мінеки, осылай аталулы тӛбенің басына 1859 жылы Арғын түпкі бабамыздың 12-нші 

ұрпағы Үкібай би жерленген болатын-ды. Бүгінде осы жерге оның туғанына 237 жыл 

толуы мен Қазақ хандығының 550 жылдығына орай жаңартылған кӛрнекті кесененің 

салынып бітуі – баршамызға қуанарлық жайт.  

Енді осы «Кӛкдӛңбақ» деген топонимінің этимологиясын (пайда болуын) оқырмандардың 

бірі білсе, бірі білмес деген оймен тәптіштеп түсіндіріп кӛрелік. Бұл күрделі сӛздегі 

бірінші «кӛк» деген сӛз - кӛк шӛп (кӛк майсалы жер), екінші «дӛң» - кӛтеріңкі биік жер 

(тӛбешік), ал соңғы «бақ» дегеніміз – бір болған сәтсіз жағдайдың соңын күту, яғни, 

әліптің артын бағу. Кейін «Кӛкдӛңбақ» атауы ел аузында айтыла келе грамматиканың 

фонетикалық заңдылығымен екінші сӛздегі «ӛ» әрпі «о»-ға, «ң» әрпі «м»-ге ӛзгеріп, 

«Кӛкдомбақ» боп аталып кетеді. 

 Әуелде «Кӛкдӛңбақ» деген топонимдық атаудың пайда болуын ел аузында қалған 

әңгімеге орай былайша жорамал жасауға болады. Үкібай би жасы 60-тан асқан шағында 

отбасымен кӛктемде жайлауға кӛшіп бара жатып, салт атпен аталмыш дӛңнің басына 

шыққанда аты сүрініп қалған екен. Әдетте мініс аттың жайбағыс жүрісте сүрінуі ӛте сирек 

кездесетіні белгілі. Сондықтан Үкібай би алды-артын ойлайтын, кездейсоқ құбылысты 

бағдарлай білетін, ӛте сезімтал кісі ғой, атының жайдақ тӛбеде сүрінгенінен кӛңіліне 

секем алып, осы жер түбінде ӛзіне мәңгілік қоныс болатынын ескерткен Алланың 

ишаратты тұспалы шығар деп ойлауы мүмкін. Сосын осы дӛңді сӛз саптауға шебер Үкібай 

би «Кӛкдӛңбақ» деп атап, балалары мен бірге жол жүріп келе жатқан ағайындас 

адамдарға: «Мені дәм-тұзым таусылғанда осы жерге жерлеңдер» деп айтқан болуы керек. 

Қазақтың «әліптің артын бақ» деген сӛзі осыған саяды. 

  

  

Серік ЖАҚСЫБАЕВ, 
Екібастұз қаласының Құрметті азаматы. 

  

  



  

Арнау 

  
Армысыздар, жамағаты жиынның, 

Исі қазақ, игі ісіңе сүйіндім. 

Аруағын бір аунатқан аймаңдай, 

Қасиетті Үкібайдай биімнің. 

  

Сан ғасырдан сӛз ӛтеді сүйектен, 

Ағытылсын арнау ӛлең тиектен. 

Адалдықтың желбіретіп ақ туын, 

Біздің елде Үкібайдай би ӛткен. 

  

Арғы атасы - Ӛтеу абыз - ӛскен жан, 

Ғибратты ғазиз ғұмыр кешкен жан. 

Елдің дауын, жердің дауын қақ жарып, 

Әділдікті алдаспан қып шешкен жан. 

  

Айту үшін тарихымды тіл берген, 

Не кӛрсе де ұлтыменен бір кӛрген. 

Ӛр ұлымен алты алашым мақтанар, 

Ӛмірімен ӛсиетін бірге ӛрген. 

  

Маңдайынан сүйіп кеткен бір Алла-ай, 

Таңдайынан терген сӛзі Құрандай. 

Үкідей қып тӛбесіне кӛтерген, 

Кешегі ӛткен Алшынбай мен Құнанбай. 

  

Қанша жылдар ӛткенменен зырлаған, 

Сол баяғы биігінде тұр бабам. 

«...Үкібай би енді қайтып тумас деп...» 

Мәшһүр Жүсіп бабамыз да жырлаған. 

  

Дүниеге кімдер келіп, кім кетпес, 

Ділмарлығы даналықпен діңгектес. 

Үкібай би кемеңгерді қазағым, 

Таңнан кешке жырласақ та, тіл жетпес. 

  

Ӛтеу шалдың үш баласы ерледі, 

Найзабегі, Келдібек пен Ермегі, 

Кӛк аспанмен тілдестіріп күмбезін, 

Кесенесін қайта салған жердегі. 

Бала кӛрсін балбал тасты бабасын, 

Жана берсін ерлерімнің еңбегі!!! 

 Той думанның тарқамасын базары, 

Анау қырдың кірді қайта ажары. 

Елімізге иман нұрын шашып тұр, 

Үкібай би бабамыздың мазары. 

  

  

Тілек СЕЙІТОВ, ақын 


