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Abstract. The attempt of definition of the new directions and prospects of research of heritage of the 

tribes which have created in the Middle Ages a powerful Kimaksky khaganate near the modern city of 

Semey in Priirtyshje is shown in the article. One of the aspects, which the author suggests to pay atten-

tion, is the area toponymics reflecting memory about the kimak times. It is about an etymological word 

meaning Semey. 

The author notes that in studying of the area Semey (Verchnee Prirtyshya) it is possible to all o-

cate a number of stages and the sources for them: 

–  Records and works of Arab-Muslim historians and travelers in whom we meet data about the kimaks; 

–  The region researches (as parts of the Russian Siberia) local historians concentrated on studying of 

historical and cultural monuments therefore the first unique collection of archaeological exhibits of the 

kimak period collects (then these exhibits were defined as the artifacts of «before kalmyc time» relating 

to «chudi»).   

–  During the Soviet period as a result of development of professional archeology breakthrough re-

searches of earlier unknown heritage have been made that promoted determination of ethnic origin of 

the people. At this time sources on Arab and Persian, evidenced about medieval history of Kazakhstan 

have been translated and entered into historical science. It has laid the foundation for a system re-

search of data and historical data on tribes of kimak. As a result of the analysis and comparative r e-

searches of these data many new data on origin, material and spiritual culture of kimak have been ob-

tained. 

- Today consideration of questions in the sphere of toponymics of the kimak period is relevant. The 

conducted research confirms that even if the majority of the name of areas, geographical objects are 

erased from memory, nevertheless their some part can will remain. One of such words, according to 

vision of the author, is the word of «families». This word is still kept at descendants of the Turkic tribes 

inhabiting after disintegration of the Uigur khaganate, a zone of China – Gansu. Now at so-called 

«yellow Uyghurs» the word of «families» which designates «temple» has remained. 

Keywords: archeology; Irtysh; Priirtyshje; migration; kimak; Kimak khaganate; culture; history; Turks; 

Middle Ages; Semey; burial ground. 
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Аңдатпа. Мақала Ертіс бойында орта ғасырларда қуатты көшпелі Қимақ қағанатын құрған 

тайпалардың Семей өңірінде қалдырған мұраларын зерттеу ісінің кейбір қорытындылары мен 

болашақ зерттеулерінің бағыттарын көрсетуге және «Семей» сөзінің этимологиясын анықтауға 

арналған. 

Қимақтар туралы алғашқы жазба деректерді біз қазіргі Қазақ даласына ортағасырларда 

келген араб-мұсылман саяхатшылары мен тарихшыларының еңбектерінен кездестіреміз. 

Кейіннен Патшалы Ресейдің Сібірді отарлауымен қатар басталған Сібірді зерттеу кезеңінде бұл 

аймақта шоғырланған тарихи-мәдени ескерткіштер жан-жақты әуесқой өлкетанушылар тара-

пынан зерттеле басталды. Осы кезеңде қимақтар кезеңімен мерзімделетін алғашқы архео-

логиялық жәдігерлер топтамасы жинақталады. Сол кезеңнің зерттеушілері бұл жәдігерлердің 

этникалық тегін анықтауда, қалмаққа дейінгі, «мықтарға» тиесілі деген сияқты жалпылама 

атаулар мен ұғымдарды қолдана бастаған болатын. Кеңестік кезеңдегі кәсіби археологияның 

дамуы нәтижесінде, бұған дейін белгісіз болып келген археологиялық мұраларды қалдырған 
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«халықтардың» этникалық тектерін анықтауға қатысты серпінді зерттеулер жасалынды. 

Ортағасырлық Қазақстан тарихына қатысты араб, парсы деректері аударылып, тарихи 

зерттеулерге кеңінен енгізіле бастауы, археологиялық зерттеулер нәтижесінде табылған жәдігер -

лер мен тарихи деректердегі мәліметтерді салыстыра отырып зерттеу нәтижесінде Қимақ 

тайпалары туралы, олардың шығу тегі, материалдық және рухани мәдениеттерінен сыр шертер, 

соны мағлұматтарды алуға мұрындық болды. Сондай-ақ, қимақтарға қатысты мәселелерді 

зерттеуде топонимикалық атауларды қарастыру да бүгінгі күнгі өзекті мәселелерінің санатында. 

Біздің алғашқы зерттеулеріміз бүгінгі таңда қимақтардан қалған жер-су атаулары көмескіленіп 

қалсада, әлсін-әлсін болсын әлі де жер-су атауларында сақтаулы мүмкін екендігін көрсетіп отыр. 

Сондай сөздердің бірі біздің ойымызша «Семей» сөзі. Бұл сөз күні бүгінге дейін Ұйғыр қағанаты 

ыдырағаннан кейін Қытайдың Ганьсу аймағына келіп қоныстанған түркі тілдес тайпалардың 

ұрпағы, қазіргі кезде сары ұйғырлар атауымен танымал халықтың сөздік қорында «ғибадатхана» 

мағынасында сақтаулы.  

Кілт сөздер: археология; Ертіс; көші-қон; қимақтар; мәдениет; тарих; түркілер; ортағасырлар; 

Семей; оба.  
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Аннотация. В статье осуществляется попытка определения новых направлений и перспектив 

исследования наследия племен, создавших в Средневековье мощный Кимакский каганат в 

районе современного города Семея, в Прииртышье. Одним из аспектов, на который предлагает 

обратить внимание автор статьи, является топонимика местности, отражающая память о 

кимакских временах. Речь идет об этимологическом значении слова «семей». 

Автор отмечает, что в изучении района г. Семей (Верхнего Приртышья) м ожно выделить 

ряд этапов и характерных для них источников: 

–  записи и труды арабо-мусульманских историков и путешественников, в которых мы встречаем 

данные о кимаках; 

– исследования региона (как части Российской Сибири) краеведами-любителями, сосредо-

точенные на изучении историко-культурных памятников, в результате чего накапливается уни-

кальная коллекция археологических экспонатов кимакского периода (тогда эти экспонаты опре -

делялись как артефакты  «докалмыкского времени», относящиеся к «чуди»);  

–  в советский период в результате развития профессиональной археологии были совершены 

прорывные исследования ранее неизвестного наследия, что способствовало определению 

этнической принадлежности оставивших его народов. В это время были переведены и введены 

в историческую науку источники на арабском и персидском языке, свидетельствовашие о  

средневековой истории Казахстана. Это положило начало системному исследованию сведений и 

исторических данных о племенах кимаков. В результате анализа и сравнительных исследований 

этих сведений было получено много новых данных относительно происхождения, материальной 

и духовной культуры кимаков. 

– на современном этапе актуально рассмотрение вопросов в сфере топонимики кимакского 

периода. Проводимые исследования подтверждают, что даже если большинство названия 

местностей, географических объектов стираются из памяти, все же какая -то их часть может 

сохранится. Одним из таких слов, согласно видению автора статьи, является слово «семей». Это 

слово до сих пор сохранено у потомков тюркских племен, населяющих, после распада Уйгурс -

кого каганата, зону Китая – Ганьсу. В настоящее время у так называемых «желтых уйгуров» 

сохранилось слово «семей», которое обозначает  «храм». 

Ключевые слова: археология; Иртыш; Прииртышье; миграция; кимаки; Кимакский каганат; 

культура; история; тюрки; Средневековье; Семей; могильник. 
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Семей өңіріндегі қимақ дәуірі ескерткіштерінің 
зерттелуі және «семей» сөзінің этимологиясы хақында 

 
Жүнісханов А. 

 

Араб, парсы жиһангездері мен тарихшыларының ІХ-Х ғасырлардағы жаз-
баларында Аббасия мемлекетінен шалғайда жатқан, Азияның далалық бөлігін 
мекен еткен қимақ-қыпшақ тайпалары туралы және олардың мемлекеті туралы 
біршама мәліметтер бар. Араб географтары ибн Хордадбех, Ибн Хаукал әл-
Масуди және т.б. жиһангездер қимақтардың мекен еткен аймақтары, олардың 
шаруашылығы мен діни-наным сенімдері туралы алғашқылардың бірі болып 
жаза бастады. Осылайша біртіндеп, ортағасырларда Ертіс бойында көшпелі 
мемлекет құрған қимақтар туралы деректік қор қалыптаса бастайды.  

Қимақ тайпаларының одағы қуатты мемлекеттік құрылым болды, олар құр-
ған мемлекет тарихи деректерде «Қимақ қағанаты» атауымен белгілі. Қағанат-
тың негізін Гардизидің «Зайн Әль-Ахбар» еңбегінде кездесетін Ими, Имек,  
Татар, Баяндұр, Қыпчақ, Ланиказ және Адлажд сияқты көшпелі тайпалар 
құрағандығын Отандық ғалымдар өз еңбектерінде көрсетеді (Ахинжанов 1995, 
Б.101-102; Кумеков 1972). Ортағасырлық көшпелілердің археологиясы, тарихы 
және мәдениеті бойынша көрнекті маман С.А. Плетневаның пікірінше Ертіс 
бойын мекендеген қимақтар, өзге аймақтарындағы қимақ тайпаларына 
қарағанда оқ бойы озық тұрған және қимақ конфедерациясының орталығы осы 
Ертістің бойында болған (Плетнева 2010, С.34).  

Сібірді игерумен қатар басталған, Сібірді зерттеу ісі өзінің 300 жылдық та-
рихында Ертіс бойын мекендеген ортағасырлық көшпелі тайпалар туралы қа-
лыптасқан деректік қорды ұлғайтып қана қоймай, терең тарихи сараптамалық 
зерттеулер жасау арқылы осы кезеңге қатысты біраз өзекті мәселелердің шеші-
мін тауып, ары қарайғы зерттеулердің негізгі бағыттарын айқындап берді. 

Мақаламыздың өзегі – Семей өңіріндегі қимақ кезеңі ескерткіштері мен жә-
дігерлерін зерттеу ісі Патшалы Ресейдің бірінші және екінші академиялық экс -
педициясының жұмыстарымен басталғанымен, бүгінгі күнге дейін сол XVIII-ХІХ 
ғасырларда жасалынған дүниелердің шеңберінде қалып отыр. Әлбетте, орыс 
саяхатшылары мен кейінгі жылдары әуесқой қазба жұмыстарын жүргізген 
зерттеушілер нақ осы қимақ кезеңі ескерткіштерін жүйелі зерттеу мақсатын 
алдарына қоймады, тіптен сол кездің ғылыми дамуында бұл ұғым болмады да. 
Алғашқы «зерттеушілер» Сібір мен Қазақ даласында кездескен көне заман 
ескерткіштері мен жәдігерлерін қалдырған тайпалар мен халықтарды есімдері 
аңызға айналған «чудь» (мық) – тарға телісе (Коншин 1903, Б.14), қалмақтар-
дан қалған дүниелер деп бағалағандығы (Армстронг 1861) сол заманның тари-
хи еңбектерінде кездеседі. 

Семей өңірінде шоғырланған ортағасырлық ескерткіштерді зерттеу ісі пат-
шалы Ресей, Кеңес заманында да және қазіргі тәуелсіздіктен кейінгі жылдардан 
соң да арнайы археологиялық экспедиялар жасақтау арқылы жүргізілмеді.  

Ортағасырларда өңірде жүрген тарихи-мәдени үрдістерден ақпарат беретін 
жәдігерлер тобын кездейсоқ табылған олжалар мен арнайы мақсат қойып қа-
зылмаған обалар тобы құрайды. 

Семей өңірін мекендеген ортағасырлық көшпелі тайпалардың мұралары 
туралы алғашқы деректі біз Г.Ф. Миллердің «Жеті шатыр» (1 сурет) құрылысы-
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ның қирандылары туралы жазбасынан көре аламыз: «Сообщу все, что видел 
своими глазами, когда из Семипалатинской крепости отправился к этим раз-
валинам. 

Лежат они на возвышенной и бесплодной, по природе своей степи, непода-
леку от берега реки Иртыш, которая в этом месте с СВЮВ направляется к 
СЗЮЗ. Самое название показывает, что всех зданий 7, но это следует пони-
мать так, что две комнаты одного и того же здания, разделенные стеною, не 
будучи соединены между собою дверью, принимаются за два разные строения. 
Одно из зданий отстоит от прочих почти на полверсты. Большая часть их по-
строена из сырцового кирпича, как это делается по всей Бухарии. Только одно 
строение, бывшее, кажется, главным, на полвысоты (нижний этаж) состоит из 
плитняка (lapis scissilis), вырытого, по видимому, в той же местности. По край-
ней мере, следы его ясно видны местами по обрывам берега. Здания имеют 
все четырехугольную, некоторые продолговатую форму. Величина зданий раз-
лична, но ни одно из них не превышает 15 обыкновенных шагов; стены редко 
толще 2 футов (1 фут - шамамен 12 дюйм немесе 0,305 м.). Одно здание (ради 
придания ему большей прочности, как полагаю) по четырем углам поддержи-
вается колоннами из того же сырцового кирпича. Одно возвышается на подо-
бие пирамиды, постепенно суживается. Одно разделено на 3 комнаты. Одно, 
отстоящее, как я сказал, на ½ версты, меньше остальных, но выше их, почему 
и называется башней, построенной для караульных. Они уже почти все обру-
шились или грозят скорым разрушением, что иначе и быть не могло вслед-
ствие материала, из которого они возведены. Нужно удивляться, как они при 
таком способе постройки еще простояли столько времени, т.е. более столетия. 
… Кроме того, возле большого здания лежит огромный, продолговатый камень 
(вроде надгробных), на верхней части которого изваяно человеческое лицо.  

 

 
 

1 сурет. «Жеті шатыр» қирандылары  
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Прежде, говорят, он стоял прямо, но затем, не знаю по какому случаю, был 
разломан на две части, из которых каждая была длинною почти в сажень. По 
близости видна была могильная яма, из которой, по словам наших проводников, 
несколько лет перед нашим приездом, было вырыто несколько унций золота. 

Хоронили здесь калмыцкие жрецы своих покойников, или эта могила соо-
ружена более древними обитателями этих мест, трудно решить. Я готов пред-
почесть последнее, как потому, что у калмыков не принято хоронить покойни-
ков столь близко от жилищ, так и потому, что там повсюду множество древних 
могильных холмов, которые во всяком случае не новейшего происхождения, а 
сходны с нашею могилою в том отношении, что часто снабжали раскапыва-
телей их массою золота и серебра» (Артықбаев 2013, Б.418-419). 

Г.Ф. Миллер «Жеті шатыр» кешені туралы жазбасының біздің зерттеуімізге 
қажетті бөлігі ортасынан екіге бөлініп, сынған антропоморфты тас мүсін және 
бірнеше жыл бұрын тоналған мола шұңқыры мен сол жерден табылған бірнеше 
унция алтын туралы жазбасы. Антропоморфты тас мүсіндерді жерлеу-аза тұту, 
қою дәстүрі ежелгі түркілер дәуірінен басталып, кейіннен қимақ-қыпшақ зама-
нында иконографиялық тұрғыдан өзгеріске ұшырап, әрмен қарай өзінің функ -
ционалдық қызметін атқара береді. 

Жеті шатыр құрылысының қирандыларын сипаттаған Г. Миллер сынды сая-
хатшылар мен орыс офицерлерінің жазбаларына сүйене отырып Ж.О. Артық -
баев жеті шатырдың қирандыларының арасында өзгелерден біршама қашық -
тықта (қашықтығы туралы сан алуан пікірлер бар негізгісі 500-1000 м. аралы-
ғында) бөлек тұрған ғимаратқа мән беріп, оның ескі замандарда қарауыл мұна-
расы болуы мүмкін деген болжам жасап, Сырдарияның жағасы, Қаратаудың 
баурайындағы Ақсүмбемен қандай да бір байланысы болуы керек деген ой 
айтады (Артықбаев 2013). 
Семей қаласының сауда-саттықтағы рөлі артқандықтан ХІХ ғасырдың 50 
жылдары Сібір кеден басқармасын Семейге көшіріп әкелу туралы шешім қа-
былданады (Семипалатинская область 1901, Б.44). 1857 жылы Семейде Кеден 
үйін салуға берген жер телімінде шоғырланған обаларды, кеденнің аймақтық 
басшысы И. Армстронг құрылыс жұмыстарының алдында қазуға шешім шыға-
рады. Обалар тобы ХVIII ғасырдың жазба деректері негізінде «тас мешіттер», 
«Семь палат» деген атаулармен танымал буддалық ламалардың пұтханалары-
ның жанында орналасқан еді. Археология ғылымында «ұзын обалар» (Арсла-
нова 2013, Б. 299). деген атаумен белгілі обаларда тұңғыш рет қазба жұмыс-
тары жүргізіледі. Қазба нәтижесінде үйменің астынан үш мола шұңқыры анық-
талады. Анықталған мола шұңқырының екеуінде әйел адам, қалған біреуінде 
жас баланың мүрдесі анықталады. Бірінші мола шұңқырынан бірнеше мыс бұй-
ымдар мен өнделіп, бұрғыланып тесілген моншақтар табылады. Мұндай мон-
шақ түрлерінің баламасы Павлодар облысының территориясында 1955 жылы 
Е.И. Агеева мен А.Г. Максимова жүргізген зерттеулер нәтижесінде табылған еді 
(Агеева, Максимова 1959). Сонымен қоса осы сырғаларға ұқсас сырғалар Х-ХІІ 
ғасырлармен мерзімделетін Батыс Сібірдегі Басандай қорымы материалдары 
бойынша белгілі. Екінші мола шұңқырынан толық қосылмаған, астыңғы жағына 
үшбұрыш тектес, шеттері айшықталған пластинамен дәнекерленген екі сырға 
(2 сурет) мен гранит тастан жасалынған табақша табылады. Алғаш рет И. Арм-
стронгтың қазбалары нәтижесінде табылған жәдігерлерді қалдырған «халық -
тардың» тегін анықтау мақсатында жазыған мақала 1861 жылы «Известия 
императорского Русского археологического общества» журналының ІІ том 1-6 
шығарылымында жарияланған Лама Галсан-Гомбоевтың мақаласы. Ол мақа-
ласында: «Объяснение Семипалатинских древностей» атты мақаласы болды:  
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2 Сурет. И. Армстронгтың қазбасынан табылған жәдігерлер.  

Сурет «Очерки средневековой археологии Верхнего Прииртышья» Т ІІІ. –  
Астана: 2013. – 415 б. кітабынан алынды 

 
«…подробное рассмотрение вещей, найденных в уцелевших насыпях, 
вероятно, существовавших за долго до построения храма Цорджин Кида, дока-
зывает, что эти насыпи служили могилами шаманской эпохи, тем более, что 
постройка насыпей, разделенных на две части, верхнюю и нижнюю, служив-
шую самою могилою, и найденные в сей последней, кроме человеческих кос -
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тей без черепов, вещи медные и другие стеклянные принадлежность исключи-
тельно обычаям шаманов. Всматриваясь ближе в расположение насыпей и мо-
гил, из которых одна находится на глубине 1 аршина (1 аршын – 0,711 м) от по-
верхности земли, в самом центре насыпи, а другие две уже за чертою насыпи, 
в расстоянии от нее 5 сажен и на глубине уже 2 аршин от поверхности земли, 
должно думать, что эти насыпи и могилы построены в разное время…» (Гал-
сан-Гомбоев 1861) – деп тұжырымдап, бұл обалардың жоңғарларға дейінгі 
«шамандық» заманда тұрғызылған болуы мүмкін деген болжам айтып, 
ескерткіштердің жастарын ұлғайтады. Семей қаласынан табылған заттарды 
Павлодар облысында жүргізілген қазба нәтижелерінде табылған жәдігерлер-
мен салыстыру мақсатында пайдаланған Е.И. Агеева мен А.Г. Максимова бұл 
ескерткіштерді ешқандай да, этникалық топтармен байланыстырмай, тек б.з. 
VIII-XII ғғ аралығында өмір сүрген көшпелілердің жерлеулері деп көрсетеді 
(Агеева, Максимова 1959). Оба материалдардарын толыққанды зерттеп, 
ғылыми айна-лымға енгізген өткен ғасырдың 60 жылдардың ортасымен 70 
жылдардың басында Өскемен педагогикалық институтыннда оқытушылық 
қызмет атқарған Ф. Арсланованың «Женские украшение кимаков и кыпчаков» 
мақаласында оба ІХ-Х ғғ. аралығында тұрғызылып, бұлардың қимақ тайпала-
рына тиесілі болуы мүмкін деген болжам айтып, обадан табылған сырғалардың 
қазақтарда кез-десетін «сәукеленің сырғасымен» қатты ұқсастығы бар екендігін 
атап өтеді (Арсланова 2013, Б.94). Жалпы, осы зерттеулерді жүргізу барысын-
да біздің байқағанымыз 1972 жылы шыққан Болат Ешмұхамбетұлы Көмековтың 
«Государство кимаков IX-X вв. по арабским источникам» еңбегі ортағасырлар-
да Ертіс бойын мекендеген көшпелі тайпаларға қатысты түсініктерді өзгертіп, 
ортағасырлық көшпелі тайпаларды зерттеу ісіне үлкен серпіліс берген. Осы 
еңбек жарыққа шыққаннан кейін, б.з. ІХ-Х ғғ. мерзімделетін ескерткіштерді 
қалдырған этникалық топтар «қимақтар» екендігі ашық жазыла бастайды. Мы-
салға, 1960-1961 жылдар аралығында Ә.Х. Марғұлан басқарған Орталық Қазақ-
стан археологиялық экспедициясының құрамында ортағасырлық ескерткіш-
терді зерттеумен айналысқан Ф.Х. Арсланова «қимақ-қыпшақ» атауын қолдан-
са, кейінгі 1970 жылдардан кейін шыққан мақалаларында көбінекей тек «қимақ» 
атауын ғана қолданады. Болашақта осы бағытта зерттеулерді тереңдете жүргі-
зу арқылы, тарихи жазбаша деректердің археологиялық зерттеулерге және 
керісінше археологиялық зерттеулердің тарихи жазба деректерге өзара ықпал 
ету дәрежесін анықтай отырып, тарихи-археологиялық зерттеулер нәтижесінде 
алынатын нәтижелердің неғұрлым объективті болуына септесе аламыз.  

Обадан жоғарыда көрсетілген заттардан өзге «қимақ типіндегі» сом сырға-
лар, «әтеш феникс» деп аталатын құстың құйма фигурасы, түйреуіштер, сыл-
дырмақтар, моншақтар, ілгектер және т.б. заттар табылады. «Әтеш феникс» 
деп аталатын заттың ең жақын баламасы Шығыс Қазақстан облысы Пролетар-
ка ауылының іргесіндегі Қарашат І қорымының №23 обасынан табылған, күміс -
тен құйылып жасалған құстың мүсіні (Арсланова 2013, Б.114-115).  

Қорыта айтқанда Семей қаласынан И. Армстронг қазбасы нәтижесінде та-
былған жәдігерлерді өзгеде бұйымдармен салыстырмалы талдау жасаған зерт-
теушілер оба қимақ заманында тұрғызылғандығын айтады.  

Ресей Императорлық географиялық қоғамының (РИГҚ) Сібір бөлімінің Се-
мей бөлімшесінің мүшесі, өлкетанушы ғалым Ф. Педашенко Семей қаласының 
маңындағы құмшағылдардан көне замандармен мерзімделетін жәдігерлер топ-
тамасын жинайды. Кейіннен бұл топтама Семей облыстық өлкетану музейінің 
«Алтын қорына» айналады. Топтамадағы жәдігерлер арасынан қоладан жасал-
ған пышақтарды, тас дәуірінің қырғыштары және ортағасырлармен мерзімделе- 
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тін қола салпыншақты (3 сурет) ерек-
ше атап өтуге болады. Табылған зат-
тарды археологиялық комиссияның 
хабарларына А. Спицын жариялап, 
ғылыми айналымға енгізеді (Спицын 
1904, Б.76-77). Дәл осыған ұқсас 
салпыншақтар Құлынды даласы мен 
Сібірдегі Туба өзенінің жағасынан та-
былған кездейсоқ олжалардың ара-
сында да кездеседі. 1980 жылдардың 
соңғы жылдары Шығыс Қазақстан 
облысының Бородулиха ауданының 
Кондратевька ауылының іргесіндегі 
қимақ дәуірі ақсүйектерінің обасында 
Кемерово университетінің Семей 
археологиялық экспедициясының жү-
ргізген зерттеу жұмыстарының нәти-
жесінде осы салпыншақтарға ұқсас 
екі салпыншақ табылады (Археоло-
гические памятники 1987, Б.201-203).  

Соңғы аталған қорымда зерттеу жүргізген Ю. Алехин бұл салпыншақтарға 
«жауынгер будда» деген атау беріп, қимақ элитасына буддалық-манихейлік 
идеалогияның дендеп ене бастағандығының көрінісі деп бағалайды (Алехин 
1998, Б. 203). Кейбір зерттеуші мамандар тарапынан осы типтегі салпыншақ-
тарды ересектер мен балалар сәндік үшін және тұмар ретінде пайдалануы 
мүмкін деген пікір айтылады (Борисенко 2007, Б.82).  

Археологиялық комиссия тап-сырмасымен 1898 жылы Семей уезінің Борас 
(Большая Владимировка) ауылының іргесінде жергілікті священник Георгий 
Васильев қазба жұмыстарын жүргізеді. Борас ауылының маңынан 13 архитек -
туралық кескін-келбеті бірдей оба анықталып, қазба жұмыстары ұйымдастыры-
лады. Оба үймесінің астынан топырақты, мөлшерлері 2,85х3,55 м, тереңдігі 
2,15 м. дейін жететін мола шұңқырлары анықталды. Мола шұңқырларының қа-
бырғалары саз балшықпен сыланып, төбелері ағаш сырықтармен, ал кей мола 
шұңқырларының үстін иіні қанған сазбен жапқандығы анықталды. Мола шұң-
қырларынан Б-Ш бағыты бойынша жерленген адам сүйектері, жылқы малының 
сүйектері (жылқы толықтай қосарлана жерленген немесе жерленбегені белгісіз) 
табылды. Адамның қасынан күміс пен мыстан (қола?) жасалған айылбасылар, 
өрнектелген белдік бастарының жиынтығы, ұштары қосылмаған екі сақина, қо-
ла айнаның сынығы, жарма сылдыр-мақтар, сүйектен жасалған белгісіз заттар, 
темір жебе және найза ұштары та-былды (Әбілғазы 1991, Б.59-60). Өкінішке 
орай бұл материал толықтай ғылыми айналымға енбеді. 

Семей өңіріндегі археологиялық ескерткіштер туралы Семейге жер аудары-
лып келген Н.Я. Коншин көп жазады. Оның ішінде өзі тұрақтаған Семей және 
қала маңындағы тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы бірталай деректер 
қалдырады. Семей облысының мәдени орталықтардан қашықта орналасқанды-
ғынан археологиялық тұрғыдан зерттелуі кенжелеп қалғандығын ескере оты-
рып, 1900 жылы облыс территориясындағы обалар, ескі ғимараттар, жартас 
бетіндегі суреттер, мық қазбалары, көне ғимараттардың орындары туралы де-
ректер жинақтау ісін қолға алады (Коншин 1903, Б.1). Өзі атап өткендей бұл де-
ректер облыс территориясындағы ескерткіштер туралы толыққанды ақпарат 
бермейді, алайда болашақ зерттеушілердің зерттеу ісін жеңілдетуге көп септігін 

 
 

3 сурет. Семей құмшағылдарынан 
табылған салпыншақ 
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тигізуі мүмкін деген принципті ұстанады. Жинақталған мәліметтер қоры негізі-
нен қола мен ерте темір дәуіріне қатысты мағлұматтардан тұрады. Біздің мақа-
ламыздың өзегі болып отырған кезеңге қатысты қандай да бір деректер кезік -
пейді. Сондай-ақ, А. Никитіннің 1902 жылы «Известия Археологической комис-
сии» журналында «Памятники древности Семипалатинской области» атауымен 
шыққан мақаласында да бізге қажетті мәліметтер кезікпейді. Аталымыш автор-
лардың еңбектері патшалы замандағы Семей облысының аумағында шоғыр-
ланған археологиялық ескерткіштерден ақпарат беретін бірден-бір археология-
лық және тарихнамалық дерек болып, өздерінің өзектіліктерін күні бүгінге дейін 
жоғалтпады.  

Өткен ХХ ғасырдың 80 жылдары Шүлбі су электр станциясын салу бары-
сында ұйымдастырылған археологиялық зерттеу жұмыстары нәтижесінде орта-
ғасырлармен мерзімделетін зерттелген ескерткіштердің саны арта түсті. Қаз 
КСР ҒА Тарих, археология және этнография институтының Шүлбі археоло-
гиялық экспедициясының бір тобы бұрынғы Семей облысының Жаңа Шүлбі 
ауданының Пролетарка ауылының іргесіндегі Қарашат І және ІІ қорымдарында 
қазба жұмыстарын жүргізді. Зерттеу барысында б.з. ІХ-Х ғғ мерзімделетін 30 
жуық оба зерттелінді. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, обалар Зевакино ескерт-
кіштерімен өзінің жерлеу рәсіміндегі (кішігірім тас үйіндінің астына сопақша не-
месе төртбұрышты мола шұңқырында, сондай-ақ ақымдар да жерлеген, мар-
құмға арналған «ас» қойылатын болған, мәйіттің тек шығыс бағытта жерленуі) 
ұқсастықтарымен жақындай түседі (Арсланова, Самашев Б.310, 314).   

Семей өңірінде ортағасырлық ескерткіштерді археологиялық тұрғыдан жү -
йелі зерттеу ісі Семей қаласында қызмет жасаған географиялық қоғамның 
әуесқой зерттеулерімен және Шүлбі археологиялық экспедциясының құтқару 
жұмыстарының аяқталуымен тоқтап қалды десекте болады. Кеңестік кезеңде 
қандай да бір археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілмеді. Тек, өткен ға-
сырдың 80 жылдары Кемерова университетінің мамандары тарапынан Шығыс 
Қазақстан облысының Бесқарағай және Бородулиха аудандарында түрлі кезең 
ескерткіштерінде зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу жұмыстарының бары-
сында қола ғасырының қоныстары, ерте темір дәуірінің және ортағасырлық 
көшпелі тайпалардың обалары (табылған олжалар туралы мақаламыздың бас 
жағында айтылып кетті) зерттелінді.  

Семей қаласындағы өлкетанушылардың «Прииртышье» ұйымы Семей қа-
ласынан оңтүстік-батысқа қарай 40 шақырым қашықтықта орналасқан Семей-
тау тауының орталық бөлігінен, өздері «Семейтау геоглифтері» деп атаған ке-
шенді тапқандығы туралы Семей қаласындағы облыстық өлкетану музейінде 
арнайы презентация жасады (Кумеков 1972). Кешен орталық үлкен обадан жә-
не сол обаны солтүстік жағынан батыстан шығысқа қарай созыла орналасқан 
16 кіші обадан тұрады. Кешен өзінің планиграфиясы бойынша Қарағанды облы-
сы аумағындағы «37 жауынгер» кешенінің кішігірім көшірмесі іспетті. Кешеннің 
бір обасынан қоладан жасалған айылбасы (4 сурет) табылады. Бұндай айылба-
сылардың ең жақын баламалары Шүлбі СЭС салу барысында жүргізілген 
археологиялық зерттеу жұмыстары нәтижесінде Қарашат І қорымының №22 
обасынан табылған еді (Археологические памятники 1987, Б.202, рис. 102.3). 
Мерзімделуі б.з. VIII-IX ғғ. шықпайды. 

Семейдің Ертіс өңірінде шоғырланған ортағасырлық ескерткіштерді зерттеу 
ісі байқағанымыздай өте баяу дамып келе жатыр. Арнайы бағдарлама, жоба 
аясында қандай да бір зерттеу жұмыстары жүргізілмеген. Бұл жағдай орта-
ғасырларда Семей өңірінде жүрген тарихи-мәдени үрдістердің толық мозай-
касын жасауға кедергі келтіруде.  
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4 сурет. Б.з. ІХ-Х ғғ. мерзімделетін қола айылбасылар.  

2 нөмермен Семейтаудан табылған айылбасы берілген  
 

Осындай олқылықтарға қарамай, ХVIII ғасырдан бастап тіркелген ескерт-
кіштер, табылған жәдігерлер негізінде өңірде жүрген тарихи-мәдени үдерістер-
дің қыс-қаша теориялық реконструкциясын осы мақала аясында жасап көрмек-
шіміз. Әлбетте, бұл б.з. ІХ-Х ғғ аралығында Семей өңірінде жүрген тарихи-
мәдени, саяси-экономикалық үдерістерді толықтай қалпына келтіруге мүмкіндік 
бермей-ді. Алайда, осы бағыттағы зерттеулерсіз Семей өңірінің ежелгі және 
ортағасырлардағы тарихы бойынша қордаланған мәселелерді шешуге мүмкін-
дік болмайды. Сондықтан да, бұл бағытта далалық зерттеулерді жүргізіп, жаңа 
методологиялық мәселелерді жасақтау күн тәртібінде тұрған өзекті мәселе-
лердің бірі. 

Жалпы, Семей өңірінен табылған ескерткіштер мен жәдігерлердің арасын-
да қимақ кезеңімен (ІХ-ХІ ғғ.) мерзімделетін жәдігерлер баршылық. Бүгінгі біздің 
қолымызда бар археологиялық, тарихи және лингивистикалық деректерге сүйе-
не отырып «Семей» сөзінің қалыптасуы осы уақытта болуы мүмкін деп болжай-
мыз. Енисей қырғыздарының соққысынан 840 жылы құлаған Ұйғыр қағанатының 
құрамындағы тайпалардың жылжып, қоныстануын арнайы зерттеген А.Г. Ма-
лявкин олардың ІХ ғ. ортасында жылжыған негізгі бес бағытын көрсетеді: 1) 
Солтүстік-шығыс – үлкен Шивэйлерге Байкал көлінің маңы; 2) Шығыс – Қидан-
дардың бақылауындағы территорияларға; 3) Оңтүстік – Қытайдың солтүстік ше-
карасы мен Ордостан батысқа қарай орналасқан аудандар; 4) Оңтүстік-батыс – 
Турфан қазаншұңқырына және Кучи ауданы; 5) Батыс – Жоңғария мен Жеті-
суға. Ұйғырлардың оңтүстік және оңтүстік - батыс бағытына жылжуларының нә-
тижесінде Турфан және Ганьчжоу хандықтары құрылады. Археологиялық және  
тарихи зерттеулер негізінде Д. Савинов Ұйғыр қағанатының құрамында болған 
кейбір тайпалардың солтүстік-батыс бағытында жылжып, Ертістің жоғары ағы-
сындағы аймақтарға келіп қоныстанғандығын жазады (Савинов 1984, Б.86-87). 
Бұл, Рашид ад-Диннің «Джамиғат ат-Тауарих» кітабынан алынып, XVII ғ. жа-
рыққан шыққан Әбілғазының Түрік шежіресінде баяндалатын Ұйғырлардың 
Ертіс бойына келіп қоныстануы оқиғасымен үндеседі: «Ұйғырлар үш мың жылға 
жақын осы айтылған жұртта отырды. Одан кейін ыдырап, әркімге олжа бо-
лып, жан-жаққа бытырап кетті. Бір бөлігі жұртында отырып қалды, бір бөлі-
гі Ертіс өзенінің жағасына келді. Бұлардың өзі тағы үшке бөлінді. Бір бөлігі 
Бешбалық шаһарына барып, егін егіп, дәулетті ел болды. Енді бір бөлігі жыл-
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қы, қой бағып, Бешбалық маңында көшіп-қонып, көшпенді өмір сүрді. Үшінші 
бөлігі Ертістің тоғанында балық, құндыз, тиін, сусар аулап, етін жеп, тері-
сін киіп күнелтті» делінеді (Әбілғазы 1999, Б.33). Шежіренің жазылу уақыты 
беріректе болғанымен Ұйғырлардың қазіргі Моңғолия территориясынан Ертіс  
бойына жылжығандығы туралы ақпарат береді. Сондай-ақ, бұл дерек Гардизи-
дің Қимақтардың пайда болуы туралы аңызында. Ими (Эймюр), Татар, Баяндур 
және т.б. тайпалардың қимақтардың негізін қалаушы Шадқа келіп қосылып, 
жанға жайлы жер іздеп, Ертіс бойына келіп қоныстануы (Абу са'ид Гардизи Nd) 
баяндалатын аңызбен ұштасып жатыр. VIII ғасырмен мерзімделетін сақ құ-
жатында ұйғырлардың 12 тайпаларының атауы аталып, тоғызыншы болып ті-
зімде «ejäbör» тайпасы аталады. Көне түркі тіліндегі «m» және «b» әріптерінің 
орын алмасып келе беруін ескерген Б. Көмеков – тайпа атауын «эймур» деп 
транскрипциялауға толық негіз бар екендігін ескереді (Кумеков 1972, Б.38). 
Тарихи деректерден Ұйғыр қағанаты ыдырағаннан кейін эймур, баяндур, татар 
атты тайпалардың Қимақ қағатаның құрамына келіп қосылғандығы белгілі. Ре-
сейлік белгілі археолог, тарихшы маман Д.Г. Савиновтың пікірінше Шығыс Қа-
зақстан территориясына келіп орныққан бұл тайпалар, қимақ-қыпшақ этноәлеу-
меттік бірлестігінің қалыптасуының негізгі ұйытқысы болған (Савинов 1984). 

Аталмыш тайпалардың Ертістің бойына қоныстанғандығын ежелден келе 
жатқан топонимдерде қуаттай түсетіндігін, қимақ дәуіріне қатысты жер-су атау-
ларына байланысты ғылыми зерттеулер жүргізген Ж.О. Артықбаев жазады. 
Ертістің орта ағысындағы қимақ кезеңімен байланысты топонимдер қатарына 
Ж.О. Артықбаев Павлодар облысының Ақсу ауданының территориясындағы 
Ақсарай, Қазан қорасы, Сырлықала, Қалбасун сияқты жер-су атауларын жатқы-
зады (Артыкбаев 2013). Осы ретте Ертіс бойындағы көне жер-су атауларының 
қалыптасу тарихы мен этимологиясын жоңғар және моңғол кезеңі қабаттары-
нан төмен жатқан түркілік кезеңмен байланыстырып зерттеудің маңызы зор. 
Себебі бұл кезеңнің топонимикалық мұрасы толыққанды зерттелмеген, алайда 
жер-су атауларында күні-бүгінге дейін сарқыншақтары сақталып отыр. Олар-
дың жаңғыртпасын жасауда ауызша тарих мәліметтерінің рөлі ерекше болмақ.  

Түркі қабатының топонимиясын анықтауда «Семей» мен «Семейтау» атау-
ларының этимологиясын анықтаудың маңыздылығыда арта түспек. Бүгінгі қа-
лыптасқан ұғым бойынша бұл атаулар орыстың «Семипалат» сөзінің қазақша 
ықшамдалған нұсқасы болуы мүмкін деген пікір басым. Түркі тілдерінің белгілі 
маманы, Ресей түркітану мектебінің негізін салушылардың бірі В.В. Радловтың 
шәкірті С. Маловтың 1957 жылы Алматы қаласындағы ҚазақССР-нің Ғылым 
академиясының баспасынан шыққан «Язык желтых уйгуров: словарь и грам-
матика» еңбегінде «Семей», «семе», «семі» сөздері «ғибадатхана» мағына-
сында берілген (Малов 1957, Б.101-102). Ал, 1967 жылы жарық көрген 
аталмыш ғалымның «Язык желтых уйгуров: тексты и переводы» атты 
еңбегінде «Семей» сөзі нақты фольклор деректері негізінде жинақталған 
әңгімелерінде кездеседі (мыс.: Буддийская легенда: «О пожаре и буром воле») 
(Малов 1967) Сондай-ақ, «Семей» сөзінің сары ұйғырлардың тілдерінде 
осындай мағына береді екендігін «The Western Yugur (Yellow Uygur) Language. 
Grammar, Texts, Vocabulary» атты еңбектің авторы Мартина Эрика Росс та атап 
көрсетеді (Roos 2000). 

Кейбір отандық ғалымдар Қытайдың солтүстік шекарасы мен Ордостан ба-
тысқа қарай орналасқан аудандарға келіп қоныстанып, ұзақ уақыт бойы қытай, 
таңғұт, тибет, моңғол тілдерінің «құрсауында» қалып, түркілік тілдік ортамен 
байланысын жоғалтқан сары ұйғырлар тілін «консервацияланған лингвоқұры-
лым» ретінде қарастырады (Сағидолла, Ескеева 2015, Б.49). Түркітану ғылы-
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мының майталмандары В.М. Насиловтың (Насилов 1970), Э.Р. Тенишев, Б.Х. 
Тодаеваның (Тенишев, Тодаева 1966) зерттеулері бойынша сары ұйғыр тілінің 
көне ұйғыр тілінен айырмашылығы жоқ. Осы ретте біз «Семей» сөзін жоғарыда 
аталмыш түркітілдес тайпалардың біреуі немесе шағын тобы әкелген болуы 
мүмкін деп топшылаймыз. Себебі, көшпелі тайпалардың дәстүрлерінде өзде-
рінде қалыптасқан топономияны, өздерімен бірге алып жүру практикасы кеңі-
нен таралған. Ертіс бойын мекендеген қимақтардың батысқа жылжулары нәти-
жесінде Каспий теңізінің бассейніне жататын Ембі және Жайық өзендері орта-
ғасырлардағы араб деректерінде ақ және қара Ертіс деп берілгендігі белгілі 
(Кумеков 1972, Б.62-63). Мұндай дәстүр ХХ ғасырдың 50 жылдары Алтайдан 
Анадолыға ауған қазақтар да кездеседі. Өздерінің атамекендері болған Алтай 
атауын олар Түркияның өздері қоныстанған ауылдарына беріп, бүгінде ол 
Алтай ауылы атауымен танымал (Түркия қазақтары Nd).  

Ойларымызды қортындылай келе, Семей өңірінің ортағасырлық қимақ 
кезеңіне қатысты қордаланған мәселелерді шешу Отандық археология және 
тарих ғылымының алдында тұрған өзекті мәселелердің бір деп айтсақ 
қателеспейміз. Күні бүгінге дейін, араб деректерінде кездесетін Қимақ қала-
ларына қатысты іздестіру жұмыстары жүргізілмеді. Қимақтардың  діни-наным 
сенімдеріне қатысты бірізділік жоқ, кейбір зерттеушілердің пайым-дауларын-
ша Қимақ элитасы буддалық діннің әсеріне ұшырап, будда дінің қабылдады 
десе, басқа зерттеушілер тобы қимақ мемлекетінің құрамындағы тайпалар-
дың түрлі діни-наным сенімде болғандығын, қарапайым халықтың басым бө-
лігінің тәңіршілдік сенімде болғандығын көрсетеді. Осындай, дискуссия-
лардың арасынан кезеңге қатысты, сол кезеңде өмір сүрген көшпелі халық -
тардың тұрмыс-тіршіліктерін олардың қоғамдық қатынастарын кешенді зерт-
теу ісі кенжелеп тұр. Қимақ кезеңі ескерткіштерін зерттеуге кедергі келтіре-
тін факторлар санатына өңірде шоғырланған археологиялық ескерткіштер-
дің толық тізімдемесі жасалынбаған. Соның салдарынан металл іздегіштер-
мен қаруланған «қара археологтар» тарапынан археологиялық ескерткіш-
терді бұзып, ішіндегі заттарын музейлерге «тапсыру» фактілері тіркеліп 
отыр. Бесқарағай ауданы территориясындағы Белокаменка ауылының ірге-
сіндегі Ертіске жақын орналасқан обаларды өзен суының шаюы нәтижесінде 
көптеген жәдігерлердің суға кет іп, ескерткіштердің бұзылуы орын алып отыр.  

Сондай-ақ, Ертіс бойындағы қимақ кезеңі ескерткіштерін зерттеу ісі жалғыз 
археологтар мен тарихшылар атқара алмасы анық. Бұл ісі гуманитарлық ғы-
лымының лингвистика, этнология сияқты салаларымен қатар, жаратылыстану 
ғылымдарының үздік жетістіктерін тарихи-археологиялық зерттеулерге кіріктіре 
отыра зерттеу қажет деп білеміз.  
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