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 ISBN 9965-765-26-Х
«Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде» ғылыми-зерттеу жобасы аясында 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат 
комитетінің «Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін шығару» бағдарламасы бойынша  
жарық көріп отырған «Жалайыр» атты зерттеудің бірінші, екінші, үшінші томдарында  
ерте ортағасырлардан ХХ ғасырдың басына дейінгі Жалайыр тайпасының тарихы 
баяндалған. Әртүрлі деректер мен нақты зерттеулерді талдау негізінде жалайырлардың 
арғы бабаларының тарихи тағдыры, олардың Мәуереннахр, Иран және Ирак жеріндегі, 
Шағатай ұлысы мен Алтын Орда  құрамындағы және олар ыдырағаннан кейінгі Ноғай 
Ордасы, Ақ Орда, Моғолстан, Әмір Темір және онық ұрпақтары мемлекеті, Қазақ хандығы 
тұсындағы этникалық процесстердегі, ұлт-азаттық қозғалыстарындағы орны мен рөлі 
көрсетілген. Тарихымызда зерттеле қоймаған «ақтаңдақ» мәселелер – қазақ халқының 
этникалық негізін қалаған ру тайпаларының бірі  Жалайырлардың этникалық тамыры, 
тайпаның шежіре деректері, түркі халықтарында және қазақ жерінде шашырай 
орналасуының себеп-салдары және т.б. көптеген тың мәліметтер негізінде баяндалған. 

Том тарихи суреттермен, карталармен, ғылыми аппаратпен, көрсеткіштермен 
жабдықталған. Тарихшыларға, Отан тарихы пәнінің оқытушыларына, еліміздің, қазақ 
халқының күрделі тарихының этникалық мәселелері қызықтыратын оқырмандардың 
қалың тобына арналған.
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1 Халид Қ. Тауарих хамса. Бес тарих. –Алматы, 1992. -226 б.

БЕСІНШІ ТАРАУ. 

ИРАН-ИРАКТАҒЫ ЖАЛАЙЫРЛАР ӘУЛЕТІ

Жалайырлар Иран жеріне моңғол-түркі армиясының 
құрамында келді. Жалайырлардың парсы елінде билікке 
қолдарының жетуінің негізгі алғышарты – олардың моңғолдармен 
жасасқан әскери-саяси одағы болды. Сондықтан, жалайыр-
парсы қатынасының тарихын зерттеп білу үшін, алдымен 
жалайырлардың моңғол қоғамы мен әскерінде атқарған рөлін 
айғақтаған жөн.

Қазақ фольклоры мен Қытайдың көне жазба деректерінің 
арқасында түркілер мен шүршіттер (қытайлар) арасындағы 
жаушылық және бейбітшілік қатынастардың тарихы біршама 
белгілі. Ал көне түркілер мен моңғолдар арасындағы қатынастың 
шежіресі біршама көмескі күй кешуде. Қолда бар азын-
аулақ дүниелер, соңғы кездердегі ғалымдардың зерттеулері 
қазақ халқының құрамына кірген тайпалардың моңғолдар 
елімен қарым-қатынасының өте күрделілігін, көп қырлығын 
айғақтайды. Құрбанғали Халид өзінің «Бес тарихында» 
түркілердің атасы ғұндарға қаратып айтқан: «Шын халқы 
[қытайлар – авт.] бұлармен талай рет соғысып жеңе алмаған, сол 
үшін моңғол мен ұйғырлар да сескенетін. Алайда моңғолдардың 
жауынгерлігінен хундар да сақтанатын, нәтижесінде араларында 
бір айлық жерлер бос жататын болды»�, - деген сөздерінің 
кейінгі заманның жалайыр сынды айбынды түркі тайпаларына 
да қатысы бар екендігін айтып өту парыз. Бұл дерек түркілердің 
моңғолдармен арасының алшақтығын көрсетсе, олардың бірлік-
берекесіне дәлел боларлық айғақтар да аз емес.

Жалайыр тайпасының моңғолдар дәуіріндегі шежіресі осы 
бірлік пен тұтастықты айқын көрсетеді. Адамзат дамуының 
аса бір алмағайып шағында жалайырлар мен моңғолдар тарих 
сахнасына иық тіресе бірігіп шықты. Шыңғысхан моңғол, 
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түрік тайпаларының 
басын біріктіріп, 
оларды  сыртқы  
елдерді жаулап алуға 
бастап алып шықты. 
Осыған дейін өзара 
жауласып келген 
тайпалар  көсемдері-
нің шетелдегілердің 
байлығы бірін-бірі 
талағаннан түскен 
олжалардан анағұр-
лым мол бола-
тындығына көздері 
жетті. Оның үстіне 
ата кәсібі – көшпелі 
мал шаруашылығы 
болған моңғолдар мен 

түркілер үшін жаңа жайылымдарға ие болу мүмкіншілігі қатты 
қызықтырды. 

Орталық Азияға жорыққа Шыңғысхан өте мұқият дайын-
далған еді. Оның әскерінің құрамы Шыңғысханның кімге 
сүйенгендігін айнытпай аңғартады. Ол алдымен өз қандастары 
– моңғол тайпаларына арқа сүйеді. Шыңғысханның мықты тірегі 
болған екінші күш – түркі тайпалары болды.

Ал осы түркі жауынгерлерінің ішінде жалайырлардың сан 
жағынан үлес салмағы қандай болды – бізді қызықтыратын 
осы сынды сауалға жауап іздегенімізбен, Шыңғыс хан мен 
оның ұрпақтары тақырыбына жазылған мол әдебиеттен іздеген 
дерегімізді әзірше таба алмадық. Айқындалғаны – Шыңғысхан 
қосындағы  сан жағынан аса ірі түркі тайпасы (кейбір деректерге 
қарап осындай тұжырымға келуге әбден болады), моңғол 
билеушілеріне ең жақын түркілер өкілдері осы жалайырлар 
болған. Екінші жағынан, Шыңғысхан империясында, моңғол-
түркі қоғамында жалайырлардың елеулі рөл атқаруының 
себебі жалайырлардың санында емес, айрықша белсенділігінде 

Иран-Ирактағы Жалайыр 
мемлекеті (1336-1411жж.)
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* Иран тарихшысы Ширин Байанидің Тегеранда 1345 хижра жылы 
(1966 ж.) жарық көрген «Әл-Жалайыр тарихи» («Жалайыр тарихы») 
атты кітабынан алынған деректерді бізге арнап, парсы тілінен қазақшаға 
аударған шығыстанушы, филология ғылымдарының кандидаты Болатбек 
Батырхан мырзаға мың да бір рахмет айтамыз – «Алаш» тарихи-зерттеу 
орталығы.

�Байани Ш. Жалайыр тарихы. – Тегеран, 1345 х.ж. -129 б.

жатса керек. Моңғолдармен аралас түркі тайпаларының ішінен 
Шыңғысхан мен оның ұрпақтарына ықпалының күштілігі 
жағынан жалайырлармен керей тайпасы ғана таласа алатын еді.

Өткен тарауларда айтылғандай, жалайырлардың қатал 
да қатыгез тағдырдың тезіне түсіп, өлім мен өмірдің қылдай 
өларасына талай рет жақындауы, оларды соғыс өнерін жете 
меңгеруге мәжбүр етті. Қырылып қалмау үшін, өмір сүру 
үшін қорғанудың амалын жасады. Жалайырлардың өзге түркі 
жұрттардан жауынгер тайпа ретінде ерекшеленуінің түп себебі 
осында болса керек.

Кейбір жанама деректерге қарап, салыстырмалы түрде 
алғанда, 1219-1220 жж. моңғол-түркілер әскерінің құрамында 
жалайыр тайпасының жауынгерлерінің саны 30 мыңнан кем 
болмаған. 1219 ж. Шыңғысхан Хорезм билеушісі – Мұхаммед 
ханның 400 000 сандық әскеріне қарсы өзінің 230 000 атты 
әскерімен аттанғаны белгілі. Зерттеушілер Шыңғысханның 
жуырда ғана бағындырған қытайларға сенім артпағанын, өзімен 
бірге небәрі 10 мың қытайлықтарды ерткенін жазады. Кейінірек, 
Иранға жасаған жорығында 10 000 ұйғырлар осы санды түрікмен 
жауынгерлерімен ауыстырылды. Моңғолдар өз әскерінің соғыс 
қабілетін арттыру мақсатында құрамын үнемі тазартып отырды.

Жалайырлар саны жағынан Иранды бағындырған моңғолдар 
қосындағы түркі тайпаларының ішіндегі ең ірілерінің бірі 
болды. Мұны деректер айқын көрсетеді. Көптігімен бірге 
жалайырлардың атты әскері тәртібі берік, қимылы тез, соққысы 
жойқын, айбат-тегеуріні қатты, жауынгерлік қасиеттері жоғары 
ұлан (гвардия) дәрежесіндегі мыңдықтар мен жүздіктерден 
тұрды. Жалайыр әскерінің өз ту-байрағы болды. Ол туда тайпа 
белгісі (тарақ) және Иран тарихшысы Ш. Байанидің** дерегі 
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бойынша, айдаһар бейнесі болған 2.
Шығыстан төнген алапат қауіп алдында да Хорезмнің 

оңтүстігі мен оңтүстік-батысындағы бастары бірікпеген 
үлкенді-кішілі патшалықтар, ішкі қайшылықтар жегідей жеген 
күйінде темірдей тәртіпке бағынған айбынды қара күшке төтеп 
бере алмады. Иранға шабуыл жасаған моңғол-түркі әскерінің 
көп жылғы соғыс тәжірибесі болды. Иранға келер алдында 
Шыңғысхан әскерінің құрамындағы жалайыр жауынгерлері 
моңғол және түркі тектес тайпаларды Ұлы ханға бағындыру 
барысында танғұттармен және Қытайдың Алтын әулетімен 
ұзаққа созылған жеңіспен аяқтап, қазақ жеріндегі көшпелі 
тайпалар мен Хорезммен арада болған қанды шайқастарда 
шыңдалды.

Орта Азия мен Иранға қарсы соғысты Шыңғысханның 
өзі бастап берген болатын. Жоғарыда айтқанымыздай, 1219 
жылы Отырарды қиратудан бастаған Шыңғысхан алдымен 
Хорезмшах мемлекетін жаулап алды. 1220 жылдың көктемінде 
Шыңғысханның өзі басқарған моңғол-түрік әскері Жейхуннан 
(Амудариядан) өтіп Бұхар мен Самарқандты басып алды. Бүкіл 
Мәуереннахрды өзіне бағындырды. Шыңғысхан сол 1220-
1221 жылдары өзі басқарып (кейбір әскери бөлімдерді кенже 
ұлы Төле басқарды), Термез, Герат, Балх қалаларына дейін 
жорық жасап, Иран иелігіндегі Хорасанды өз империясының 
құрамына қосты. Ал Хорасан болса, бір жағынан ислам діні 
мен араб мәдениеті, екінші жағынан қалың түркілер дүниесі 
арасын жалғастырған алтын көпір іспетті рухани маңызы зор 
аймақ болатын. Бұл туралы М. Бұлұтайдың кітабында жақсы 
айтылады: «Ислам мәдениеті түріктерге Иран мәдениетінің 
орталығы болған Хорасан арқылы Мәуера-ән- Нәһірден өтіп 
келуші еді»�. Бұл – жалайырлардың алғашқы легі Иран жерін 
Шыңғысханмен бірге 1220-1221 жылдарда басқандығын 
көрсетеді. 

1221 жылы (хижра бойынша 617 ж.) құрамында айтарлықтай 

�Қараңыз: Бұлұтай М. Ата-баба діні. Түркілер неге мұсылман болды? 
–Алматы, 2000. -365 б.
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жалайыр жауынгерлері бар, атақ-даңқтары жер жарған қол-
басшылар Жебе Ноян мен Сүбедей Баһадүр бастаған 30 мыңдық 
моңғол-түркілер әскері Каспий теңізінің оңтүстігін бойлап, Иран 
иелігіндегі Қап тауының біраз елдерін өздеріне бағындырды. 
Алайда моңғол-түрік әскерлері бұл жолы Иран-Ирак жерлеріне 
дендеп кірген жоқ. Оған Моңғол империясының шығысындағы 
оқиғалар және Шыңғысханның өлімі (1227 ж.) себеп болды. 

Шыңғысхан жорығынан кейін 35 жыл өткен соң, Моңғол 
мемлекетінің Ұлы Құрылтайының шешімімен, Төле ханның 
ұлы, Шыңғысханның немересі Хулағу (өмір сүрген жылдары 
1217-1265) басқарған моңғол-түрік әскерлері Иран мен Ирак 
жеріне басып кірді. Ысмайыл әулеті билігін жойып, Аббас әулеті 
билеген халифатты талқандады. Халифат астанасы Бағдадты 
күшпен бағындырып, Иран мен Ирак жерін түгелімен және 
көршілес елдерді жаулап алды. 

Сол 1258 жылы тарихта Хулағу әулеті билік еткен 
ирандық елхандар мемлекеті деген атпен қалған мемлекеттік 
бірлестік дүниеге келді. Бұл Шыңғысхан империясының 
ыдырауы себепті пайда болған жаңа мемлекет еді. Бұрынғы 
Ысмайыл және Аббас әулеттері билік еткен алып мемлекеттің 
тағына отырған моңғол хандары елхан (кейбір деректерде 
илкан, ильхан) аталды. Кейінірек, 1336 жылы Иран мен Ирак 
тағына отырған жалайыр хандары да елхан деген атаққа ие 
болды: Алғашқы елхан моңғол, Шыңғысхан ұрпағы Хулағу 
болса, соңғы елхан жалайыр Сұлтан Ахмет болды. Жалайыр 
мемлекетінің пайда болуына қажетті алғышарттар Хулағу 
елхан тұсында (1258-1265 жж.) жасала бастады.

М. Тынышбаев 1253-1254 жылдары Хулағудың қалың қолы 
Жетісуды, оның ішінде жалайырлар мекендеген жерлерді 
басып өтіп, Иранға беттегенін жазды�. Тарихшының жазғаны 
Жалайыр жауынгерлерінің Хулағу әскерін толықтырғандығы 
жөніндегі жанама дерек болып табылады.  

Деректер кешені, оның ішінде моңғол, парсы, қытай, еуро-

� Тынышпаев М. История казахского народа. – Алматы, 1993. -70 б.
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палық жазбалар мәліметтері моңғол-түркілердің Иран жерін 
қалай жаулап алғандығы жөнінде біршама толымды мағлұмат 
береді. Моңғол мен түркі әскерлерінің легін тоқтатарлық 
күш Иран патшалығында болмады. Жолындағының бәрін 
жайпап өтетін бұл алапаттан жан сақтап, аман қалудың 
бір ғана жолы болғанға ұқсайды, ол - өз еркімен берілу. Ал 
қарсыласқан жауларының көп мың санды біріккен қолдарын 
да, жекелеген қала, қамалдарды да қаншама батырлықпен 
қорғаса да, моңғол-түркілер өзінің әскери қуаты мен өнерінің 
басымдылығын әрдайым дәлелдей отырып, қарсылықты 
аяусыз, жан түршігерлік қатыгездікпен басып-жаншып өтумен 
болды. Мұндайда жолындағысын қиратып, жермен-жексен 
етілген қалалардың орнына топырақ үйінділерін ғана қалдырып, 
қару ұстауға қабілетті еркек кіндіктілерді қылыштап, құл мен 
күңге айналдырылғаннан қалған жас балалар, кәрі-құртаңдарды 
жаппай өлтіру әдеттері қолданылды. Ата Мәлік Жувейни 100 
мың адам тұрған жерде жүз адам да қалдырылмады деп жазды. 
Герат аймағында X ғасырда 400 елді мекен болса, XV ғасырдың 
басында оның небәрі 167-сі ғана қалған5.

В.Г. Тизенгаузеннің Рашид-ад-Диннің «Жәми ат-тауарих» 
шығармасынан жасаған үзінділерінде моңғол-түркілердің 
Иран жеріндегі шапқыншылық әрекеттері біршама толық 
сипатталған. Рашид-ад-Дин Иранның үлкенді-кішілі қала, 
қорғандарының қалай алынғандығын тәптіштеп жазудан 
жалықпайды.

Иран тарихшысы Риза Шабанидің 1-ші және 2-ші 
дүниежүзілік соғыстарды есепке алмағанда адамзат 
тарихындағы ең қанқұйлы шапқыншылық моғол6  жорығы 
еді, олар жабайылықпен ислам өркениетіне кенеттен шабуыл 
жасап, қысқа мерзім ішінде 6 миллион қорғансыз ирандық 
мұсылмандарды қанға бояды. Сөйтіп, Иранның әлсіз билігін 
құлатып, Иран илхандарының екі жүз жылға жуық билігінің 
басталуына жол ашып берді»7,- деп моңғол-түркі басқыншыларын 

5 История Ирана. –М., 1977. -156 б.
6 Парсылар моңғолдарды «моғолдар» дейді.
7 Шабани Р. Иран тарихы. Парсышадан аударған И. Жеменей. – 

Алматы, 2002. -153 б.
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қатты айыптауын түсінуге болады. 
Қап тауының солтүстігінде, Дағыстан жерінде моңғолдар 

әскері қыпшақтар мен аландардың (қазіргі осетиндер) біріккен 
күшімен шайқасқанда екі жақ та бірін-бірі жеңе алмады. 
Күшпен жеңе алмаған моңғолдар өз қатарындағы жалайырлар 
мен өзге түркі тайпаларының қыпшақтармен туыс-жақындығын 
пайдаланып, қыпшақтарды алдап соқты. Рашид-ад-Диннің 
«Жамиғ-ат-тауарих» кітабында бұл туралы: «... они (аланы) 
сообща с кипчаками сразились с войском монголов; никто из них 
не остался победителем. Тогда монголы дали знать кипчакам: 
«Мы и вы – один народ и из одного племени, аланы же нам чужие; 
мы заключим с вами договор, что не будем нападать друг на 
друга и дадим вам столько золота и платья, сколько душа ваша 
пожелает, (только) представьте их (алан) нам». Они прислали 
много добра; кипчаки ушли обратно, и монголы одержали 
победу над аланами, совершив все, что было в их силах по части 
убийства и грабежей. Кипчаки, полагаясь на мирный договор, 
спокойно разошлись по своим областям. Монголы внезапно 
нагрянули на них, убивая всякого, кого находили, и отобрали 
вдвое больше того, что перед тем дали»,- деп жазылды8. 

Жалпы алғанда мамлүк-қыпшақтармен соғыста елхандар 
тұсында моңғолдар үнемі дерлік жеңіліс тауып отырғандығын 
айту керек. Екпіні қатты моңғол-түркі әскерлерін Жерорта 
теңізіне жеткізбей тоқтатқан мамлүктер, яғни қыпшақтар 
болды. Мысыр мамлүктері Палестина, Иордания, Сирия 
жерлерін крестші басқыншыларынан азат етіп, өз үстемдігін 
орнатқан еді. Мысыр сұлтаны тағына отырған мамлүктің 
ұлы қолбасшысы Бейбарыстың әскері Хулагу ханның қолын 
ойсырата жеңді. Осы шайқастан кейін де хулағуидтар мен 
жалайыр елхандарының мамлүктер билеген Кіші Азия мен 
Жерорта теңізі жағалауындағы елдерге жасаған шабуылдары 
сәтсіз аяқталып, отырды. Айта кету керек, XIII ғасырда 

8 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. Т. 2. –М.-Л., 1941. -30-31 бб.
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моңғол-түркі әскеріне тосқауыл бола алған бірден-бір қуатты 
күш осы мамлүктер болса керек. Яғни түркілерді түркілер, өз 
қандастары тоқтата алды деуге келеді. Ал Еуропада моңғол-
түркі (олар «моңғол-татар» дейді) жорығы күшпен емес, айла-
шарғымен тоқтатылды. Діндері басқа еуропалықтар моңғолдарға 
алым-салық төлеумен жанын сақтап қалды. Бас кезінде моңғол-
түркілерден қатты шошынғанмен, кейінірек олармен де бейбіт 
келісімге келуге болатынын көріп, бойлары үйрене бастады. 
Тіпті моңғолдарды мұсылмандармен соғыста өз жақтасы етпекші 
болып та әрекеттенді.

1270 жылдары Қытайға бара жатқан жолда Иранға келген, 
одан соң Ұлы Жібек жолымен сапар шеккен атақты италияндық 
жиһанкез Марко Поло елхандар қоластындағы Иранның бейбіт 
өмір көріністерін қағазға жазып қалдырды. Марко Полоның 
жазбасында соғыс жаралары жазылған, парсы жұрты отарланған 
елге онша ұқсамайды, қалалардың көпшілігі сән-салтанаты 
жарасқан бай, саудасы дамыған, өнері өркендеген, тұрғындары 
дәулетті, мұсылмандар мен өзге діндегілер аралас тату өмір 
кешеді. Ол Бағдадтың өзін үлкендігі жағынан Римге баласа, 
байлығы жағынан теңдессіз қала ретінде суреттеген.

Марко Поло Бағдадтың соңғы халифінің қазасын қызықты 
етіп әңгімелейді. 1255 жылы Хулағу хан Бағдадқа басып кіреді 
де, халиф сарайының алтын-күміс, асыл тастарға аузы-мұрнына 
дейін толып тұрғанына таң қалып: «Ей, халиф! Сен менің 
Бағдадқа жақындағанымды білдің. Мына байлықты астыңа 
басып жатқаныңша, қол астыңдағы әскерлерге «Мені, қаланы 
жақсылап қорға!» деп үлестіріп бермедің бе? Сен байлығыңнан 
қайтсе де айырылғың келмейді екен, ендеше бердім саған, тамақ 
қыл!», - деп, қазынасымен бірге тамақ бермей қамап қояды. 
Халиф төртінші күні аштан өледі9. 

Хулағу ұрпағы Ғазанхан 1295 жылы елхандық таққа отырған 
бойы мұсылман дінін қабылдады. Есімін Махмұд деп ауыстырды 

9 Марко Поло. Путешествие. –Л., 1940. 22 б.
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(мұсылман деректерінде Сұлтан Махмұд, Махмуд хан делінуі 
осыдан). Бұл оқиға моңғол тектес әміршінің өзіне бағынышты 
парсы елінің мәдениетіне, тілі мен дініне ден қойғанын және 
оның артықшылықтарын мойындағанын көрсетті. Замандасы 
Рашид ад-Диннен бастап, орта ғасыр тарихшыларының Сұлтан 
Махмұд-Ғазанханның парасаттылығы мен білім-ғылымға 
жақындығын жыр етіп жырлауы тегін емес. Дегенмен, моңғол 
Ғазанханның қасиетті мұсылман дінін қабылдауының объективті 
себептері де болды. Мұны тарихшылар жазбағанымен, тура 
және жанама деректерден айқын аңғаруға болады: Ғазанхан 
мұсылман дінін қабылдамасқа шарасы қалмады, яғни, екінші 
сөзбен айтқанда, ол өз еркімен бе, еріксіз бе, әйтеуір ислам дініне 
енуге мәжбүр етілді. Өйткені, 1220 жылы Шыңғысханның Иран 
жеріне аяқ басып кірген сәтінен бастап, 1295 жылы оның ұрпағы 
Ғазанханның ислам дініне енуіне дейінгі аралықта моңғол 
билеушілері парсылардың күшті мәдени және діни ықпалы 
аясына түсті де, Ғазанханға келгенде ол өзін қоршаған ортасы, 
тіпті хан сарайындағы жақын қызметкерлері (уәзірі - Рашид 
ад-Дин, кеңесшісі - Файзолла Хамадани т.б.) мұсылмандарға 
айналған жағдайға тап болды. Ассимиляцияға бағынышты жұрт 
емес, билеушілердің өздері ұшырады. Қаруға сүйенген қара күш 
пен өнер-білім шайқасында жеңіс соңғысында болатындығын 
тарих тағы бір рет куәландырды.

Ғазанханды мұсылман дініне кіруге мәжбүр еткен аса 
маңызды алғышарттардың бірі – жалайырлардың ислам жолына 
түсуі болды. Деректерде нақты мерзімі көрсетілмегенімен, 
жалайырлардың мұсылмандыққа шамамен алғанда өзге түркі 
тайпаларымен бірге бой ұра бастағаны айқын. Жалайырлардың 
моңғолдарға ықпалы әрдайым күшті болғандығын тарихшылар 
жазды. Жалайырлар алдымен мұсылмандықты өздері қабылдап, 
содан соң қасындағыларды, яғни моңғолдардың қоластындағы 
өзге жұрттарды қабылдатуға өз үлесін қосты. Моңғолдармен 
бірге Иран жеріне жеткен жұрттардың ішінде сан жағынан 
басым болғандықтан жалайырлар аз уақыт ішінде өздерінің 
«туысқандары» - моңғол билеушілерінің бетін исламға бұрып 
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үлгерді. Қайткенде де жалайырлардың көптігі әрі белсенді 
әрекеті Ғазанхан мен оның төңірегіндегілердің ислам дінін 
қабылдауына әсер еткен шешуші фактордың бірі болды.

Орыс тілді қазақ тарихшысы А. Қадырбаев Иран елін 
басқаруда моңғол елхандары жергілікті жерлердегі мұсылман 
әкімшілік аппаратын пайдаланумен қатар, өз әскерінің 
құрамындағы мұсылман емес тайпалардың өкілдеріне сүйенді 
дей келіп, олардың қатарында жалайырларды да атайды. 
«Илханы (особенно первые – Хулагу, Абақа, Арғұн),- деп 
жазады А.Қадырбаев, оказывали предпочтение представителям 
немусульманских религиозных меньшинств – христианам, 
буддистам, к числу которых в основном принадлежали и тюрки: 
уйгуры, киреиты, найманы, онгуты, джалаиры»�0. Діні несториан 
бағытындағы христиан, ұйғыр нәсілді Мар Ябаллах (Маркос) 
мұсылмандармен күресте өз діндестерінің қолдауына сүйенді 
деп тағы да жалайырларды ешқандай негіз дерексіз қосақ ішінде 
атайды��. Бұл пікірді бірталай қайшылықтары болғандықтан, 
дұрыс деп қабылдау қиын. Жалайырлардың моңғолдарға 
жақындығы оларды дін жағынан да жақын болды деуге негіз 
болмаса керек. Орта ғасыр авторлары да, олардың шығармаларын 
зерттеген ғалымдардың кейінгі ұрпақтарының туындыларында 
да жалайыр тайпасының өкілдерінің будда немесе христиан 
дінін қабылдағаны жөнінде дерек келтірілмейді. Жалайырлар 
түркі халықтарының ежелгі сенімі – тәңіршілдік, шамандықтан 
біртіндеп мұсылмандыққа көшкен.

Осы жерде «елхан» этнониміне түсінік беріп өткен жөн. 
Бірден айту керек, қазақша «елхан» сөзінің мағынасы айқын 
болса-дағы, кейбір тарихшылардың оның орысша бұрмаланған 
күйінде қазақша да «ильхан», «илькан» деп жазуымен келісу 

10   Кадырбаев А. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, 
найманов и киреитов. –Алматы, 1993. -146 б.

11 Кадырбаев А. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, 
найманов и киреитов. -155 б.
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қиын. Ел сөзін халық сөзінің синоним-баламасы ретінде 
қыпшақтар, адайлар, жалайырлар т.б. таза қазақ тілінде бұрыннан-
ақ қолданған. Сол сияқты «хан» (қаған) ұғымы да түркілер 
мен моңғолдарда бірдей патша мағынасында пайдаланылғаны 
белгілі.

Түркілердің атам заманнан бері ел билеушісі мағынасында 
ғана қолданылатын елхан, қаған, хан сөздеріне көптеп мысал 
келтіруге болады. Қарахандар мемлекетінде (Х-ХІІ ғғ.) Елхан 
мен Елек хан (Илек хан) атаулары қатар қолданылғаны туралы 
дерек бар. Махмұт Қашқаридің сөздігінде «илек»деген сөз 
«бірінші», «алғашқы» деген ұғымды білдіреді. Тарихта есімі осы 
сөзбен аталған бірнеше тұлға да кездеседі. Құрбанғали Халидтің 
жазбасына қарағанда, моңғол мен татар екі бөлінген заманда 
(хижра бойынша 117 ж.) Жел хан (ил хан) есімімен байланысты 
Ильхания әулеті тарихта өзіндік орын алған екен��. 

«Ел хан» сөзінің моңғолдарға да жақсы таныс болғандығын 
Әбілғазы хан да жазды. Көне заманда моңғолдардың Ел хан атты 
патшасы болған екен. Ол өмір бойы түркілермен шайқасып, 
қан майданда қаза тауыпты��. Шығыстанушы Б. Батыршаұлы 
Жалайыр тайпасының он руының бірі нилқанның араб 
деректерінде «илкан» немесе «елхан» түрінде кездесетіндігін 
жазады. Арабтар Иран-Ирактағы жалайыр хандарын «Әл-
Илкан» деп атаған екен��. 

Шығыстанушылар «ел» деген сөз тайпалар одағы, 
халық, мемлекет (В.В. Радлов, В.В.Бартольд, Е.С. Малов, т.б.), 
ақсүйектер бірлестігі, түркі сөзінің синонимі (А.Н. Бернштам) 
дегендей түрліше пікір айтып таласты. С.П.Толстов түркілер ел 
деген сөзді тек саяси мағынада қолданды, жер дегенге немесе 
басқа мағынада айтылмайды деп тұжырымдады. Г.Е. Марков 

�� Құрбанғали Халид. Тауарих хамса. Бес тарих. – Алматы, 1992. -
222-227 бб.

13 Әбілғазы. Түрік шежіресі. – Алматы, 1991. -26-27 бб.
14 Батыршаұлы Б. Мысыр-Мәмлүк мемлекетінің Дешті Қыпшақпен 

байланыстары. ХІІІ-XV ғғ. – Алматы, 2005. -253, 257 бб. 
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«ел» термині мұсылман жұртының бірталайына ортақ (парсыша 
– иль, курдше – ел, елат, ауған тілінде – хель т.с.с.) екендігін 
жазды15. Л.Н. Гумилев «ел» термині туралы өзіне дейінгілердің 
ойын қорытып, өз көзқарасын білдірді. Оның пікірінше, ел 
дегеніміз «орда мен тайпалардың қатар өмір сүру түрі» («форма 
сосуществования орды и племен»)16. Зерттеушілер «елхан – 

халық көсемі» деген де ұғым болғандығын атап көрсетеді17.
Бұл тарихи терминнің Хұлағу дәуірінде қайта жаңғыруына, 

біздіңше, моңғолдық билік басындағы элитасының өз ішіндегі 
атақ-дәрежеге байланысты жіктелісі себеп болды. Бұл жіктеліс 
«елхан» атауы Хұлағу сынды, моңғолдар көзімен қарағанда, 

15Марков Г.Е. Кочевники Азии. Хозяйственная и общественная 
структура скотоводческих народов Азии в эпоху возникновения, расцвета 
и заката кочевничества. Автореф. докторской диссертации. – М., 1967. -
23 б.

16 Гумилев Л.Н. Көне түріктер. –Алматы, 1994. -100 б.
17 Шыңғысхан әлем сілкіндірушісі. Құрастырған І. Есенберлин. – 

Алматы, 2002. -132 б.

Жалайыр елхандарының шежіре – кестесі. 
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18 Риза Шабани. Иран тарихы. – Алматы, 2002. -157 б.
19 Әбілғазы. Түрік шежіресі. –Алматы, 1991. -111 б.
�0 Хондемир. История монголов. Перевод В. Григорьева. –СПб., без 

года. -92-94 бб.

кішігірім моңғол империясының шет аймағы, алыс перифериясы 
болып табылатын Иранның әмірін (патша деп аталса да) «Әлем 
билеушісі», «Шығыс ханы», «Хандардың ханы» аталған 
Шыңғысханнан, моңғол империясы мен Алтын Орда сынды алып 
мемлекеттердің билеушілері Ұлы хандардан – Үгедей, Мөңке, 
Бату, Тоқтамыс, Ақсақ Темір сынды құдыретті тұлғалардан 
айырып бөлек қарау үшін қолданылды. Өзге елдердің бәрінде 
моңғол-түркі билеушілері хан аталса, елхан атауы тек Иранға 
қатысты пайдаланылды. Замандасымыз – парсы тарихшысы 
Риза Шабани Сұлтан Әбу Саидты (1316-1336 жылдары билік 
еткен) Ирандағы соңғы ұлы елхан деп атайды18. Бұл – Иран-
Ирактағы моңғол-түркі патшаларын да ұлы елхандар және жәй 
елхандар деп екіге бөліп бағалауға деген талпыныстың көрінісі. 
Біздіңше, бұл жіктеліс – жалайыр елхандарының тарихи рөлін 
кемсітіп, адастыратын жол болып табылады.

Р. Шабанидің Әбу Саидтан кейінгі патшалар туралы теріс 
пікірлерінің қалыптасуына оның жалайырларды моңғол 
патшалары деп санауы және кейбір ортағасырлық авторлардың 
жазбалары негіз болды. Мәселен, Әбілғазы Әбу Саидтен кейінгі 
Иран жұртында патша болғандар туралы «Бұл хандардың 
аты ғана хан еді»19  деп олардың күші мен беделінің қатар 
төмендегенін меңзейді. Тіпті Шейх Хасан Бұзырықтың өзін 
Әбілғазы «әкім, әмір» деумен шектеледі. Хондемир Шейх Хасан 
Бұзырықты «ноян» (Мұхаммед хан тұсында, 1336-1338 жж.) 
«Бағдад билеушісі» дей келіп, 738 хижра жылынан бастап Шейх-
Хасан Ильхани деп атайды�0.

Көне түркі мемлекеттерінде ел билеушілеріне берілетін 
елхан лауазымы болғандығы тарихтан белгілі. Мәселен, Түрік 
қағанатының негізін салушы Бумын қаған 552 жылы Жужындарды 
жеңген соң Елхан атағына ие болды. Өмір бойы Қытайдың Таң 
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әулетімен соғысып өткен Шығыс Түрік қағанатының соңғы 
қағаны Қат Елхан Туғбир (Тубер елхан, 634 ж қайтыс болды) 
тарихта терең із қалдырды. Соңғы аталған тұлғаны жазушы-
журналшы Хамза Көктәнді Оңтүстік Қазақстандағы Ордабасы 
тауында жерленген әулие Әлхан баба деп түсіндіреді��. 

Марқұм Асқар Егеубай қазақшалаған Махмұт Қашқаридің 
«Диуани лұғат ат-түрк» атты түрік тілінің сөздігінде (ХІ ғасыр) 
«ел» сөзін көне түркілер бес түрлі мағынада (оның ішінде - 
мемлекет) қолданғандығын жазады��. Әбілғазының «Түрік 
шежіресіне» қарасақ, бастапқыда ел, жұрт, халық, әулет, нәсіл, 
жамағат, ру, тайпа, сияқты қауымдастық сөздердің ара жігі 
ашылмай, бірінің орнына бірі қолданылып келсе, жүре келе 
ру, тайпа, халық ұғымын білдірді�� .

Ш.Уәлихановтың бес томдық шығармалар жинағының 
2-ші томын құрастырушылары «Елхан» сөзіне берген XIII-
XIV ғасырларда билік еткен Хулагид әулетіндегі моңғол 
хандарының лауазымы��  деген анықтамасы бұл ұғымның 
аясын тым тарылтып жіберген. Бұл тұжырым еуроцентристік 
тұғырдағы ғалымдардың Шыңғыс хан империясын құрғандар 
моңғол-татар атты жабайы көшпенділер дегендеріне ұқсайды. 
Қазақтың жалайыр тайпасының тарихы елхандардың 
бәрі моңғолдар болмағанын нақты дәлелдейді. Шығыс 
тарихшылары, әсіресе парсы ғалымдары елхан лауазымын 
түркілер хандары да, оның ішінде жалайыр текті хандардың 
да иеленгенін ежелден бері жазып келді.

Хулағу елханның Иран-Ирак тағына отырғаннан кейін ең 
көп соғысқан қарсыласы – Алтын Орданың билеушісі Берке 

21 Көктәнді Х. Аспан мен Даланың төрт ұмытылған тарихы. Бірінші 
кітап. – М., 2001. -218 б.

22 Махмұт Қашқари. Түрік сөздігі. Т. 1. – Алматы, 1997. -77-78 бб.  
�� Әбілқасымов Б. Әбілғазы ханның «Түркі шежіресі» және оның 

тілі. – Алматы, 2001. -75 б.
24 Валиханов Ч. Собрание сочинении в 5 томах. Т. 1. – Алма-Ата, 

1984. -372 б.
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хан болды. Тарихшылар Шыңғысханның екі ұрпағының іс-
әрекетіндегі қайшылықтарды атап көрсетеді. Бірі Хулагуды 
мақтаса, екіншісі оны даттап, Берке ханды мадақтайды. 
Мәселен, араб тарихшысы Ибн-Уәсіл: «Моңғолдарды моңғол 
қылыштарымен қырғынға ұшыратқан Хулағу хан Алланың 
қаһарына тап болсын. Егер біз бірігіп әрекет етсек, бүкіл 
әлемді бағындырар едік» деген Берке ханның сөзін  келтіреді25. 
1263 жылы Берке хан (Алтын Орда) мен Хулағу елхан (Иран) 
арасындағы үлкен соғыстан кейін, шайқас алаңында қырылып 
жатқан жауынгерлерді көріп, жылап тұрып Берке хан: 
«Моңғолдардың бірін-бірі қырғанына ішім ашиды. Шыңғысхан 
«Ясасын» сатқандармен басқаша қалай күресуге болады»26  деген 
екен. Екі жақ та қарсыласын ата заңын бұзды деп айыптады. 
Бұл жерде біздің де санамызға салмақ түсіріп, жүрегімізді қан 
жылататын жәйт: моңғолдармен бірге жалайырлардың да бірінің 
қанын бірі төккені. Өйткені жалайыр тайпасы жауынгерлерінің 
бірі – Ирандық елхан қоластында қызмет етсе, енді бірі Алтын 
Орда ханы әскерінің қатарында шайқасты. 

Айта кету керек, осы Берке хан Өтеміс қажының 
«Шыңғыснамесінде» жазылғандай, анасынан туғанда 
мұсылман әйелінің сүтін емгендіктен болар, Алтын Орда 
хандары ішінен бірінші болып ислам дінін қабылдады. Дешті 
Қыпшақтағы «кәпірлердің көбін мұсылман қылды»27 (ал 
мұсылман өркениетінің орталығына жақын орналасса да 
елхандар мемлекетіндегі ислам дінін қабылдаған алғашқы хан 
Хұлағудың шөбересі Ғазан елхан (1295 ж.) болды.). Берке хан 
Алтын Орда тағына 1258 жылы отырған еді, дәл осы уақытта 

25 Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. Т. 1. – СПб., 1884. -75 б.

26Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. Т. 1. -275 б.

27  Өтеміс қажы. Шыңғыс-наме. Кіт.: Қазақстан тарихы туралы түркі 
деректемелері. Т. 1. – Алматы, 2005. -164, 167 б.
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Шыңғысханның тағы бір ұрпағы Бағдад халифатын құлатып, 
Иран-Иракта елхандар мемлекетін құрған болатын. Тағдырдың 
жазуымен бұл екі мемлекет өзара жауласумен, өмір бойы 
соғысумен айналысып, 1266 жылы Берке хан Хұлағудың ұлы 
елхан Абақаға қарсы жасаған жорығы үстінде дүниеден өтті. 

Хулағу елхан қылышынан қан тамған қаһарлы басқыншы 
болуымен қатар Иран мәдениеті мен дініне құрметпен 
қарап, ғылым мен өнердің маңызын жақсы түсінген және 
оларды өркендетуге қолынан келгенін жасаған сәтте әмірші 
болғанға ұқсайды. Хамдаллах Казвини (XIV ғ.) Хулағу 
ханның Хорасандағы Усту облысының орталығы Хабушан 
қаласын қирап жатқан жерінен қалпына келтіргендігін жазып 
қалдырды28. Хулағудың немересі Арғын хан бұл өлкені одан әрі 
абаттандырып, гүлдендірді. Парсы тарихшысы Хондемирдің 
(1433-1498) Хулағу туралы: «... он старался о построении 
дворцов и языческих капиц и чрезвычайно любил слушать 
ученых и мудрых людей. Еще доныне существует в Мераге, близ 
Тебриза, обсерватория, построенная по повелению его, Насир-
уд-Дином Туси, описание редкостей и чудес которой находится 
в обширных летописях»29  деген пікірі қолдауға лайық. Хулағу 
елхан салдырған Марага қаласындағы обсерватория әлемге 
әйгілі үлкен ғылым ордасына айналды. Мұнда энциклопедист-
ғалым Насреддин Туси (1201-1274) «Зидж Елхани» атты Хулағу 
елханға арналған ғылыми еңбегін жазды�0. 

Қадырғали Жалайыр «Шыңғыс ханның ұрығында өз 
туысқандары, аға-інісі және шаһзадалар арасында Хулағу ханның 
бақ-дәулеті, саясаты зор еді»��  деп Хулағу ханның чингизидтер 
тарихында алатын орнын ерекше бағалады. Моңғолдардың 

28 Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. Арабские и 
персидские источники VII-XV вв. –М.-Л., 1939. -507 б.

29Хондемир. История монголов. – СПб., без года. -46 б.
30 Бабур-наме. Записки Бабура. 2-е изд. – Ташкент, 1993. -71, 381 б. 
31 Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. – Алматы, 1997. -75 б.



��

оңтүстік-батыс бағытында әрекет еткен барлық әскері «Амуйа 
(Жейхан, Амудария) дариясы жағасынан Мысыр шекарасымен 
Шамға дейін болды, бәрі Хулағу ханға бағынды»��  деп, кезінде 
Шыңғысханның әскери жеңістері қалай мадақталса, сол дәстүрді 
жалғастыра отырып, бірінші елхан – Хулағуды да теңдессіз 
жеңімпаз моңғол қолбасшысы етіп суреттейді.

Қ. Жалайыр Хулағу елханның жалайырлар тағдырына 
тигізген игі әсері туралы турасынан жазбағанымен, ол туралы 
оң пікірлерін жасырмай айтқан. Расында да, Хулағу елханның 
Жалайыр мемлекетінің дүниеге келуіне еткен қызметі ұшан-
теңіз. Шыңғысхан ұрпағы ретінде хандық биліктің өз әулетінің 
қолында қалуы үшін күрессе де, Хулағу елхан жалайырлардың 
көтерілуіне қолайлы жағдайлардың тууына негіз қалап кетті. 

Шыңғысханның немересі Хулағу елханның кейбір деректерде 
ұлы хан аталуы бекер емес. Хулағу Иран мен Иракта, Қап тауы 
өңіріндегі мемлекеттерді, Орталық Азияны толық билеген 
алғашқы моңғол ханы болды. Хулағу хан Елхандар мемлекетінің 
негізін салып, жалайыр тайпасының қайсар ұлдарына Иран-
Ирак тағына жол ашып берді. Иран-Иракты бағындырған 
жалайырлардың көбі бұл жерге Хулағу әскерінің құрамында 
келгендердің балалары мен немерелері еді.

Жалайырлардың Иранда мемлекет басына келуіне не 
себеп болды? Бұл сауалға дұрыс жауап беру үшін Илхан 
патшалығындағы сол тұста қалыптасқан саяси-экономикалық 
жағдайды саралап, билік басындағы күштердің ара салмағын 
айқындау қажет. Ең алдымен, Иранды бағындырған моңғол 
әскерінің қатарында өзгелерге қарағанда жалайырлардың сан 
жағынан басым болғандығын ескеру керек. Кейбір деректерге 
қарағанда, парсылар жеріне басып кірген Шыңғысхан әскерінде 
жалайырлар қолы моңғолдардан кейін үлес салмағы бойынша 
екінші орында болған.

Екіншіден, XIV ғасырдың 30-40-шы жылдары Иранды 

32  Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. -76 б.
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моңғолдарға бағынышты етіп ұстаған әскердің ішінде соғыс 
өнері жоғары, жауынгерлік тәжірибесін сақтап қалған аса қуатты 
күш осы жалайырлар болды.

Үшіншіден, Ирандағы моңғолдарға түркі тайпаларының 
ішіндегі ең жақыны әрі сенімді тірегі де осы жалайырлар еді.

Төртіншіден, жалайырлардың айбынды қолбасшыларын 
былай қойғанда, ильхандардың ордасында қызмет істеген 
жалайырдан шыққан кеңесшілер мен әр түрлі лауазымды 
қызметшілердің моңғол билеушілеріне ықпалы үлкен болды.

Бесіншіден, жоғарыда айтып өткеніміздей, жалайырлар 
моңғолдар мен Иран халықтарының арасын байланыстырған 
көпір қызметін атқарып келді.

Соғыс жорықтары сол тұстағы моңғол-түркі қоғамының 
барлық әлеуметтік топтарына, атап айтқанда, елбасылар, 
ақсүйек, қолбасылар мен қарапайым жауынгерлерге дейін, 
ірі феодалдар мен малшы-бақташыларға да тиімді іс көрінді. 
Моңғол және түркілер әскерінде ертеден орныққан тәртіп 
бойынша соғыс олжасының бесінші бөлігі (20 пайызы) «хан 
үлесі» делініп, бөлек жиналып, астанаға жөнелтіліп тұрды. 
Қалған олжадан атты әскерге жаяу әскерден екі есе көп бөлігі 
бөлінді. Моңғол қолының ұланы, таңдаулы әскері болып 
табылатын жалайырлардың соғыс олжасынан алатын үлесі де 
қомақты болды.

Иран мемлекетін бағындырған соң жорыққа шықпай, қалалар 
мен провинцияларда күзет, қорғаныс мақсатында ұсталған қалың 
әскер тек жалақымен қанағаттануға тиіс болды. Алайда, соғыс 
олжасының азайғанына наразы болғандардың қысымы күшейе 
түсті. 1303 жылы әскердің талаптарын орындауға мәжбүр болған 
Ғазанханның жарлығы бойынша моңғол әскерінің құрамындағы 
барлық жауынгерлерге жер телімі бөлініп берілді. Әскери 
қызметтегі адамдардың көптігі себепті бүтін округтер, үлкен 
аймақтар тұтасымен жер иелеріне айналған қолбасылар мен 
қатардағы жауынгерлерге берілді. Сөйтіп, парсылардың үлкенді-
кішілі елді мекендері, шаруалары үй-күйімен әскерилердің 
басыбайлы меншігіне айналдырылды (парсы деректерінде бұл 
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«икта» деп аталды). Оның үстіне Ирандағы жалайырлар өзге 
де меншік иелерімен қатар құлдар еңбегін кеңінен пайдаланды. 
Және де олардың құлдары көбінесе басқа емес, жергілікті халық 
өкілдері, парсылардың өздері, соғыс тұтқындары болды. Бұл 
жерде үлгіні елбасылар мен қолбасшылардың өздері көрсетті. 
Мысалы, Ғазан хан мен Ұлжайту ханның  уәзірі, тарихшы Рашид 
ад-Диннің 3 500 құлы болған��. 

Әмір Шейх Хасан Жалайыри Иранның бірталай 
провинцияларын билеген Илхан әмірі Шопанидар (Чопан) 
әулетінің әскерімен үш рет шайқасты. Бұл соғыс негізінен 
солтүстік-батыс Иранға және Әзірбайжанға иелік ету үшін 
жүргізілді. Екі жаққа да ауыр тиген бұл соғыста жекелеген 
қалалар мен аймақтар қолдан-қолға өтіп, байлықтары талан-
таражға ұшыратылды. Туысқан халықтар біріне-бірі айдап 
салынды. Өз қандастарын аяусыз қырғынға ұшыратқан билеуші 
әулеттер де билік жолында жақын туысқандарын, бір анадан 
туған аға-інілерімен жауласып, өлімге қиюға дейін барды. 
Қатыгездік, тағылық пен өркениеттілік араласқан қым-қуыт 
тіршілік көріністері Хамдаллах Казвини  мен оның баласы 
Зейн ад-Диннің жазбаларында толымды суреттелді. Зейн ад-
Дин жалайыр әулетінің Шопани елхандарымен жүргізген 
соғыстарының жай-жапсарын, оның сұмдық көріністерін 
салқын қанды автор тұрғысынан тізбелеп сипаттаған. Әсіресе, 
жалайырлармен Ирандағы билікке таласқан Шопанилар әулетінің 
негізін қалаушы Әмір Шейх Хасан 1344 жылы өлтірілген соң 
илхан болған Мәлік Ашраф Шопани (1344-1357) жалайырлармен 
ұзақ уақыт бойы табанды түрде қантөгіс соғыс жүргізгенімен (ол 
жалайырларға қарсы көрші елдердің әмірлерін де айдап салды, 
қарудың күшімен де, айла-амалымен де) діттеген мақсатына 
жете алмады��. «Мәлік Ашраф,- деп жазды Иран тарихшысы 
Риза Шибани,- 14 жыл бойы түрлі қатыгездік пен жауыздық 

33  История Азербайджана. В трех томах. Т. 1. – Баку, 1958. -183 б.
�� Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 

Золотой Орды. Т. 2. –М.-Л., 1941. -94-96 б.
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көрсетіп, билік етті. Оның кесірінен көптеген ұлықтар басқа 
аймаққа көшіп кетті»35. Мәлік Ашрафты 1357 жылы Тебризде 
өзбек ханы Жәнібектің сарбаздары өлтірді.

Зейн ад-Диннің жазып қалдырған дерегіне қарағанда, 
Жәнібек ханмен бірге Өзбектер ұлысына кеткен Мәлік Ашрафтың 
Теміртас (Тимур-Таш) деген баласы 1360 жылы Ахлат қаласына 
оралып, өлке халқын жалайырларға қарсы көтеріліске көтеру 
әрекетіне көшкен. Мұны естіген Сұлтан Уәйіс жалайыр елхан 
көп әскермен Ахлатқа барып, көтерілісті басып Теміртастың 
басын алады.36 

Хамдаллах Казвинидің жазбаларына қарағанда Ирандағы 
жалайырлар әскері XIII-ғасыр бойы, әсіресе Хулагу елхан 
заманынан бастап Алтын Орда ханы Берке хан мен оның 
ұрпақтарымен қантөгіс соғыс жүргізуге мәжбүр болды. Өзге де 
бірталай түркі тайпаларымен бірге жалайырлар да бірінің жерін 
бірі жаулап алуға ұмтылған ашкөз Шыңғысхан ұрпақтарының 
өзара соғысының құрбанына айналдырылды. Бұл соғыста Иран 
билеушілері Византиямен одақтасса, Берке хан Мысырдағы 
мәмлүк сұлтандарын өз жақтасы етті.

Хандардың өздері, балалары немесе қолбасшылары бастаған 
қанды жорықтарда кейін қазақ халқының құрамына кірген 
тайпалар, оның ішінде әсіресе ирандағы жалайырлар мен Дешті 
Қыпшақтың қыпшақтары мен өзге түркі тілдес тайпалары 
бірін-бірі шабуылдаумен болды. Көп жылға созылған итжығыс 
сипатты шайқастарда екі жақтың көп мыңдаған қалың әскерлері 
қырғынға ұшырауымен қатар, сансыз көп қалалар қирады, 
шаруашылық күйзелді, бейбіт ел таланып жәбір көрді. Деректер 
ирандық моңғол-жалайыр әскері негізінен қорғаныс соғысын 
жүргізгендігін және қарсыластарына қарағанда жеңіске жиірек 
қол жеткізгендігін көрсетеді. Казвинидің  «Беркай-хан отправил 

35  Шабани Р. Иран тарихы. –Алматы, 2002. -160 б.
36 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 

Золотой Орды. Т. 2. –М.-Л., 1941. -97 б.
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войско для войны с Ираном...», «армией для завоевания Ирана», 
«Чтобы отомстить (за поражение) Беркой-хан сам двинулся в 
Иран...», «В Иран прибыло большое войско из Дашт-и-Хазара»37  
дегеніне қарағанда, «жығылған күреске тоймастың» керін 
келтірді.

Әбу Саид елханнан кейін Иран тағына Шыңғысхан 
ұрпақтары Арпахан, одан соң Мұсахан (1336 ж.) отырды. Хулағу 
ұрпақтарының берекесіздігінен Иран тағының шайқалғанына 
күйзелген Әмір Шейх Хасан Жалайыри бастапқыда Ирандағы 
Хулағу елхандарының билігін сақтап қалуға күш салды. 
Ол өзінің қоластындағы негізінен жалайыр тайпасының 
жауынгерлерінен тұратын әскерлерімен Тебризге жорық жасап, 
Мұсаханды құлатып, таққа Мұхаммед елханды отырғызды 
(1336-1338). Мұсахан әскерімен Тебриз түбінде болған шайқаста 
жалайырлардың көрсеткен ерлігін тарихшылар Хондемир де, 
Әбілғазы да жақсы суреттеп жазды38. Мұсахан ойраттар ішіне 
қашып барып бас сауғалады. Дегенмен бір хулагидті екіншісімен 
ауыстырғанымен елде тұрақтылық орнай қоймады. Үлкенді-
кішілі әкімдер, негізінен Шыңғысхан ұрпақтары, елдегі билікті 
бірінен бірі күшпен тартып алуға кірісті.

Хасан Бұзырық қолбасшылық еткен жалайырлардың жоғары 
жауынгерлік қабілеті соңғы уақытқа дейін одақтасы болып 
келген моңғолдармен соғыста айқын көрінді. Елхан тағынан 
үміткер Хорасан билеушісі Әмір Шейх Хасан Шопани (Әбілғазы 
оның «Хасан Күшік» деп аталғанын жазады) негізінен моңғол 
тайпалары өкілдерінен құралған қалың әскерін бастап өзінің 
бұрынғы күйеу баласы Хасан Бұзырыққа қарсы аттанды. Ол 
алдымен Хасан Бұзырықтың одақтасы Мұхаммед елханның 
иелігін шабады. Иран тарихшысы Риза Шабани Хасан Бұзырық 

37 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. Т. 2. -91-92 бб. 

38 Хондемир. История монголов. Перевод В.Григорьева. –СПб., без 
года. -91-92 бб.; Әбілғазы. Түрік шежіресі. – Алматы, 1991. -111 б.
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Жалайыри мен Әмір Шейх Хасан Шопанидің арасында үш 
үлкен шайқас болғандығын атап көрсетеді39. Осы үш шайқастың 
алғашқысында жалайырлар жеңілгенімен, соңғы екі шайқаста 
моңғолдар қолы талқандалды. Бұл үш шайқастың алдында 
жалайырларға ойраттардан көп әскер жинап үлгерген және Таға 
(Тоғай) Темірмен одақтасып күш алған Мұсаханмен соғысуға 
тура келген еді. «Қайта айналып соққан жау жаман» дегендей, 
елхан тағын иеленуге ұмтылған Мұсаханды жалайырлар шайқас 
үстінде өлтіріп, Таға Темір әзер қашып құтылады. Жоғарыда 
айтылған үш шайқастың алғашқысында – 1340 ж. Нахичеван 
түбінде болған шайқаста Хасан Бұзырықтың жеңілісі туралы 
Әбілғазының : «Шейх Хасан Күшік жеңіп, Шейх Хасан 
Жалайыри қашып, Солтания жаққа кетті. Жалайырлар елі оған 
бағынды»�0,- деп жазғанына қарағанда бұл жеңіліс жалайырларға 
өте ауыр тигенге ұқсайды. Дегенмен, Хасан Бұзырық өз иелігінің 
негізгі бөлігін сақтап қалды. Аз уақыт ішінде жалайырлар 
жарасын жазып, өздеріне тән жауынгерлік қалпына келді. Ал 
Әзірбайжан сынды бай өлкені Жалайырлар елхандығына Хасан 
Бұзырықтың баласы Сұлтан Уәйіс қайта бағындырды (1358 ж.). 
Нахичеван шайқасынан көп ұзамай жалайырлар Иран-Ирактағы 
елхандар мемлекетіндегі ең қуатты әскери күш екендігін іс 
жүзінде дәлелдеді. Жалайырлардың айбынды әскері қылыштың 
жүзімен, найзаның үшімен өздерінің қолбасшыларын Ирак 
тағына отырғызды.

Тарихшы Әбілғазы Шейх Хасан Бұзырық туралы «Бір жылдан 
кейін Һәлаку [Хулағу – ред.]» нәсілінен Сүлимен [Сүлеймен – 
авт.] дегенді хан қылды, Сатыбике қатынды оған некелеп қосты. 
Бірнеше уақыттан соң Шейх Хасан Бәзірек [Бұзырық – авт.] 
Шейх Хасан Күшікпен жауласып Бағдатқа барды. Жаһан Темір 
дегенді хан қылды, әскер жиып Шейх Хасан Күшікпен соғысып, 
жеңіліп, қашты. Бағдатқа келіп, оның ханын өлтіріп, өзі хан 

39 Шабани Р. Иран тарихы. – Алматы, 2002. -159-160 бб.
40 Әбілғазы. Түрік шежіресі. – 112 б.
�� Сонда
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болды»��  дейді.
Әбілғазының бұл дерегінің кейбір тұсы дөп келмегенімен 

(мәселен, ол алдымен оқиғалардың хронологиялық ретін сақтап 
Жаһан Темір ханды (1339-1340 жж. билік еткен), содан соң 
Сүлеймен хан (1341-1345 жж.) есімін атау керек еді), негізінен 
алғанда шындықты баяндайды. Біз бұл деректен Жалайыр 
елхандарға билікке жету жолында өте үлкен қиыншылықтарды 
жеңуге тура келгендігін, Иран тағына иелік қанды соғыстар 
арқылы мүмкін болғандығын айқын аңғарамыз. 

Әмір Шейх Хасан Бұзырық Әбу Саид елхан тұсында 
тарихи сахнаға шыққан ерен тұлға болды. Ол жалайырлар 
әскерінің жетекшісі әрі Хұлағу әулетінен шыққан елхандардың 
сүйеніші болған ірі әкімдердің бірі еді. Моңғол елхандарының 
Шейх Хасанмен есептесуінің түп себебі міне осында – оның 
айбынды жалайырлардың елбасшысы және бас қолбасшысы 
болуында жатса керек. Хасан Бұзырық Жалайырдың Ирак 
тағына отыруына әкелген негізгі алғышарттарды жіктесек, ол 
біріншіден, Бұзырықтың саяси көрегендігі мен зор қолбасшылық 
қабілеті арқасында, екіншіден, жалайыр жасағының жоғарғы 
жауынгерлік қасиетінен және үшіншіден, Хулағу әулетінің өзара 
қырқысып әлсіреуінен дер едік.

1336 жылы Ирак жерінде Жалайыр мемлекеті құрылды. 
Жалайыр мемлекетінің құрылуы осы тайпаның аса көрнекті 
перзенті Шейх Хасан Бұзырық елханның есімімен тығыз 
байланысты. Біздіңше, оның өз аты – Хасан (Хасен) Құсайынұлы. 
Мұсылман елдерінде рухани жетекшілер мен ру басшыларын 
атау үшін қолданылатын «Шейх» (Шайқы) атағы Хасанға 
Иран-Ирактағы жалайыр тайпасының көсемі ретінде танылған 
соң берілген. Ал «Бұзырық» сөзі парсы тілінде «Үлкен» деген 
ұғымды білдіреді. Бұл сөздің мағынасы зор, алып, ұлы дегенді 
меңзейтіні анық. Оның үстіне біздің кейіпкеріміз бірталай 
шығыс-батыс деректерінде турасынан «Ұлы Шейх Хасан 
Жалайыри» деп аталынады. Ал өзгелер ұлы санаған тарихи тұлға 
қайраткерлерімізді өзіміз неге ұлы тұлға деп құрметтемейміз?! 
Хасан Бұзырық осы күнге дейін отандық тарихымызда жөнді 
аты аталмай, аяулы есімі оқулықтар мен энциклопедияларға 
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енбей келеді.
Айта кету керек, кейбір еуропалық зерттеушілердің 

парсының «үлкен» деген сөзін дұрыс аудармай, «Ұзын Хасан» 
деп жазуы – бізді мазақ еткілері келгені ме, әлде өрісінің жеткен 
жері осы ма, әйтеуір орынсыз. Шейх Хасан Бұзырықтың «Тадж 
ад-ния Уалиддин» деген лақап аты да болған екен��. Арабтар 
оны Хасан Кебир деп құрметпен атаған. 

Иран-Ирак елін билеген жалайыр әулетінің негізін қалаушы 
Шейх Хасан Бұзырықтың ата-тегін қарап, қарадан шығып хан 
болған осы ұлы елханның жалайыр тайпасының қай ру-атасынан 
шыққандығын әзірше нақты айта алмадық. Хулағу хан тұсында 
Шейх Хасанның арғы атасы Жалайыр Елхан (кісі аты) ноянның 
(Голландия тарихшысы Ван Лоон оны «Илгай», «Илкан» деп 
жазады) батырлық және қолбасшылық даңқы кеңінен жайылды. 
И. Ван Лоон (Голландия), А. Марков (Ресей), О. Исмаилов 
(Қазақстан) сынды зерттеуші-ғалымдардың кітаптарында 
келтірілген жалайыр елхандарының шежіресі осы Елхан 
Жалайыр Баһадұрдың әкесі Жошы Термеледен басталады.

Елхан-Илгайдың ұлы Ақбұқаға Гайкату хан ағабек атағын 
береді. Соған қарағанда Ақбұқа ірі әкім болса керек. Ақбұқаның 
немересі алғашқы жалайыр елханы Шейх Хасан да тарихи 
деректерде бастапқыда әкімшілік қызметімен көрінеді. Шейх 
Хасанның әкесі - Әмір Құсайын Ғұрқан да Хулағу әулетінің 
билеушілеріне қызмет еткен ықпалды бектерінің бірі болды. 
Әмір Құсайын бек тұлғасының ерекше көрінуінің бір қыры – 
оның Хулағу әулетінің қызына үйленуінде болса керек. Хасан 
Бұзырық Жалайырды зерттеушілердің «моңғолдар жиені», 
«чингизид по матери» деуі осыдан. Бұл жағдай, әрине, Хасан 
Бұзырық тағдырына оң әсерін тигізді.

Шейх Хасан Бұзырықтың 1336 жылы Бағдадты алып, елхан 
тағына отырған уақыттан бастап, жалайырлардың қайта өрлеу 
заманы басталды. Шейх Хасан Бұзырық елхан мемлекеттегі 

�� Қараңыз: Байани Ш. Жалайыр тарихы. – Тегеран, 1345 х.ж. -129 б.
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бар билікті өз қолына жинақтады. Елхан саяси, діни, әскери 
басшы болды. Орталықтағы және жергілікті жерлердегі билік 
ең алдымен елханның жақындары арасында бөлінді. Шейх 
Хасан Бұзырық ішкі саясатында орталық басқару ісін жақсарту, 
соғыста қираған қалаларды қалпына келтіру, сауда мен қолөнерді 
өркендету бағытын ұстанды. 

Ортағасырлық авторлар мен кейінгі зерттеушілер ұлы елхан 
Әбу Саид Шейх Хасан Бұзырық Жалайыридің әйелін тартып 
алды деп жазады. Жалайырлардан шыққан алғашқы елханның 
тағдырына қатысты осы тарихи сюжеттің мәні Хондемирдің 
«Жалпы тарихын» оқығанда ғана ашылады.

Иран елхандарына тәуелді Румның (Византияның) 
билеушісі Әмір Шейх Хасан Шопани 723 хижра жылы өзінің 
теңдессіз көрікті әрі ақылды Бағдат деген қызын Әмір Шейх 
Хасан Бұзырыққа әйелдікке береді. 725 ж. елхан Әбу Саид 
Бағдат сұлуды көріп, ғашық болады. Шыңғысханның «Жасағы» 
бойынша хан өзіне ұнаған кез келген әйелді алуға хұқылы еді. 
Егер әйел біреудің жұбайы болса, ері әйелімен некесін бұзып, 
бұрынғы әйелін хан гареміне жіберуге тиіс болды. Алайда бұл 
жолы түркі-жалайыр Шейх Хасан Бұзырық моңғол заңына 
мойынсұнудан бас тартады. Ашуланған елхан асау жалайыр 
Хасан Бұзырықтың басын алмақшы болады да, сабасына түскен 
болып оны Әзірбайжан Қарабахына жұмсап жібереді. 728 ж. 
Әбу Саид елхан дегеніне жетіп, Бағдат-хатунды Шейх Хасан 
Бұзырықтан күшпен тартып алды. Бағдат-хатун патша сарайына 
кірген бойда мемлекет ісіне белсене араласып, ел игілігіне 
бағытталған үлкен істерге бастамашы бола білді. Елханның 
жаңа әйелінің абырой-беделінің өсуін көре алмаған баз біреулер 
Әбу Саидке «Бағдат-хатун өзінің бұрынғы күйеуі Әмір Хасан 
Жалайыримен құпия түрде хат жазысып түрады» деген жала 
жабады. Сұлтан Әбу Сеид Шейх Хасан Бұзырықты алыстағы 
Ормуз (Курмоз, Кюмадж) қамалына жер аударып жібереді, ал 
Бағдат хатунды гаремнің тұтқыны етеді. Алайда көп кешікпей 
жала жабушылардың өтірігі әшкере болып, Әбу Саид елхан 
Әмір Хасан Жалайыриді Румның (Византияның) билеушісі етіп 
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тағайындады.
736 хижра жылында, яғни 1336 жылдың шілдесінде 32 

жастағы ұлы елхан Әбу Саид тұтқиылдан қайтыс болды. 
Хондемир Шарафаддин әл-Ездидің «Зафар-намасында» Әбу Саид 
елханды уландырып өлтірген Бағдат ханум деп жазылғандығын 
айтады��. 

Тарихшы Хондемир Шейх Хасан Бұзырық Жалайыридің 
өмірі мен қызметіне оң баға беріп сипаттайды. Осы ханға деген 
өзінің шынайы құрметін жасырмайды. Хондемирдің жазуына 
қарағанда Шейх Хасан Бұзырық Мұхаммед елхан тұсында 
мемлекеттегі екінші тұлға болған: «а Шейх Хасан обратил 
все внимание на управление государством, и на приобретение 
любви войск и народа. Он принял под свое покровительство 
потомков Ходжи Геяс-уд Дина и женился на дочери Димешк-
Ходжи, сына Чубанова, именем Дильшад-хатун, которая прежде 
была замужем за Абу- Саидом»��  деп жазады.

Сұлтан Уәйіс Жалайыр елханның бейіті және басына қойылған тасы. 
Иран Ислам Республикасы. Тебриз қаласы.

�� Хондемир. История монголов. Перевод В.Григорьева. –СПб., без 
года. -82, 88, 89 бб.

�� Хондемир. История монголов. -92-93 бб.
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45   История Азербайджана. В трех томах. Т. 1. – Баку, 1958. -191 б.

Жалайыр елхандар әулетінің негізін қалаған Шейх Хасан 
Бұзырық 1356 жылы қайтыс болып, Наджаф қаласында жерленді. 
Елхан тағына оның баласы Сұлтан Уәйіс отырды. Сұлтан 
Уәйіс елхан Жалайыр мемлекетін 1356-1375 жылдары биледі. 
Сұлтан Уәйіс Жалайыр мемлекетін гүлденген, қуатты хандыққа 
айналдырды.

759 хижра жылы Сұлтан Уәйіс әкесіне қауіп төндірген 
Әзірбайжан билеушілеріне қарсы жалайырлар әскерін бастап 
шықты. Бұл кезде Тебризде хан тағында Әхижұқ (Ахи-Джук) 
отырған еді (оны хан тағына отырғызған Жәнібек ханның 
Бердібек атты ұлы болатын). Әхижұқ Тебризден қашып, 
Нахичеван арқылы Қарабахқа жетті. Сол жерлерде әскер жинап, 
қарсы шыққанымен, жалайыр елхан оларға күйрете соққы беріп, 
760 жылдың көктемінде Әхижұқтың басын алды.

Деректерге қарағанда, Сұлтан Уәйіс өзінің астанасын 
Тебризге көшірді. Сөйтіп, кезінде Шопани әулетіндегі моңғол 
билеушілері әкесі Шейх Хасан Бұзырықтан тартып алған 
Әзірбайжан мемлекетін Жалайыр елхандығының құрамына 
енгізді.

Сұлтан Уәйіс Әзірбайжанда өз қандастарына жер телімдерін 
беріп, олардың Қап тауында орнығып қалуына қолайлы жағдай 
жасау саясатын ұстанды. «Чтобы создать опору в завоеванной 
стране, илханы переселили из Средней Азии в Азербайджан 
около 200 тысяч тюркоязычных семейств. Они относились к 
племенам каджаров, афшаров, подаров, чобани, джалаири и 
др.»45  деп осы уақытқа дейін Әзірбайжан жерінде жалайырларға 
байланысты жер-су, елдімекендер атаулары сақталғандығын 
атап өтеді. Өкінішке орай, Әзірбайжан тарихшылары бұл 
мәліметтерді қай деректен алғанын көрсетпейді. Дегенмен, 
қазақ жерінен Қап тауына көшірілген жалайырлар аз ба-көп пе, 
саны белгісіз, тағдыры беймәлім болғанымен олардың бір бөлігі 
атамекеніне оралса, Әзірбайжан жерінде тұрақтап қалғандары аз 
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болмағандығын пайымдауға болады. Бұл жерде әңгіме ирандық, 
яғни оңтүстік Әзірбайжан жайында емес, қазіргі Әзірбайжан 
Республикасы туралы болып отыр.

Сұлтан Уәйістің Бағдатты басқаруға бекіткен әмірі Қожа 
Мержан (Мерджан) 765 жылы елханға қарсы көтеріліс жасады. 
Сұлтан Уәйістің жалайырларына Мержанның әскерімен 
қанды шайқас жүргізіп Бағдаттың қақпасын тағы да қарудың 
күшімен ашуына тура келді. Хондемир Сұлтан Уәйіс елханның 
«жаздым, жаңылдым» деп бас ұрған Қожа Мержанның айыбын 
кешіргендігін жазады.46  Бұл Жалайыр елханының қайырымды 
билеуші болғандығының белгісі екендігі анық. Моңғол хандары 
мұндай қылмысқа әдетте өте қатал жаза қолданатын еді. 

772 хижра жылы Сұлтан Уәйіс елхан Таға Темірханды 
мерт еткен (1352 ж.) Мазандаран билеушісі Әмір Уәли ханмен 
соғысып, жеңіске жетеді. 776 жылы (1375) Сұлтан Уәйіс белгісіз 
аурудан қайтыс болады. Елхан қайтыс болған түні ордасындағы 
жасырын жаулары Сұлтан Уәйістің ер жетіп қалған ұлы Шейх 
Хасанды өлтірді.

Шейх Хасан Бұзырық елханның үлгісімен Сұлтан Уәйіс 
Ирак-Иран тұрғындарын бағынышты күйде ұстау үшін 
Жалайыр мемлекетінің ірі қалаларында, провинциялардың 
жауынгерлерінен құралған күшті әскери гарнизондар орнатты. 
Қалыптасқан жағдайға байланысты Сұлтан Уәйіс хан бір елдермен 
бейбіт бітімшарт жасаса, екіншілеріне соғыс жариялады. Ол 
Жалайыр мемлекетіндегі барлық әскери жасақтардың бас 
қолбасшысы ретінде ел астанасында отырып қалмай, өмірінің 
көп бөлігін ат үстінде өткізді. Әскерін шайқасқа өзі бастап 
апаратын батырлығы үшін ол баһадұр елхан аталды.

Сұлтан Уәйіс Жалайыр елхан замандастарының суреттеуіне 
қарағанда үлкен ақыл мен парасат иесі, ақын, суретші, музыка 
мен ән орындаудың асқан шебері болған. Ол бос уақытын 

46 Хондемир. История монголов. Перевод В.Григорьева. – СПб., без 
года. – 103 б.
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47 Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды.  Т. 2. – М.-Л., 1941. -99-103, 228-231 бб.

48 Стори Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор. 
В трех частях. Часть. 2. Перевод с англ. Ю. Брегель. – М., 1972. -775 б.

ғалымдар ортасында, өнер адамдарымен бірге өткізуді ұнататын 
еді. Елханның бастамасымен жазыла бастап, оның өзіне 
арналған Әл-Ахари ал-Кутбидің «Тарих-и Шейх Увейс» атты 
құнды дереккөз кітабы жазылды. Сұлтан Уәйістің ордасында 
жазылған осы аттас тағы бір тарихи шығарманың қолжазбасы 
Лейден академиясының (Голландия) кітапханасында сақталып, 
біздің заманға жетті47.

«Ходжа Нұр ад-Дин б. Шамс ад-Дин в возрасте 50 лет начал 
писать свое «Газан-нама» по приказу султана из династии 
Джалаиридов, или Ильханидов, Шайх Увайса, царствовавшего в 
756-776/ 1355-1374 гг.... В возрасте 14 лет, еще будучи студентом, 
он был вызван из Тебриза, чтобы лечить Шайх Увайса, и за 
четырнадцать дней излечил его от болезни, против которой 
были бессильны другие врачи. Его отец Ходжа Шамс ад-Дин 
Мухаммад ал-Аждари был министром (везиром) при Газане»48  
деп жазады ағылшын библиографы Ч.А. Стори (С.А.Storey).

Сұлтан Уәйіс елхан 1375 жылы (776 хижра жылы) Тебризде 
38 жасында қайтыс болды. Сұлтан Уәйістің денесі Тебриздің 
оңтүстік-шығысында 6 км. жердегі атақты адамдар жерленген 
Шәди абад бейітіне қойылды. Оның зираты (қабірінің ұзындығы 
2 метр), қабір басына қойылған тас және таста жазылған жазулар 
біздің заманымызға бүлінбей, жақсы сақталған күйінде жетті.

Сұлтан Уәйіс елхан дүние салған соң оның екінші ұлы Сұлтан 
Құсайын (Хусейн, Хосейін) Иран-Ирак елхандығының  тағына 
отырды (1375-1382 жж.). Сұлтан Құсайын Иран тағында небәрі 7-
8 жыл отырғанымен өзінің белсенді іс-әрекетімен Жалайырлар 
(қазақ) тарихында да, Иран-Ирак елдерінің шежіресінде де 
өзіне тән із қалдырып үлгерді. Ол өзі бастап ешкімге қарсы 
соғыс ашпады. Елді ішкі-сыртқы жаулардан қорғау үшін болған 
соғыстарға амалсыз тартылғанда ғана қолына қару алды. 
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Көрші елдермен тату-тәтті тұруға тырысты. Ел ішінде берік 
тәртіп орнатуға, экономика мен сауданы өркендетуге, халық 
тұрмысын оңалтуға бағытталған бірталай шаралар атқарылды. 
Сұлтан Құсайын елхан тұсында ел астанасы Солтания қаласына 
көшірілді. 

779 хижра жылы Сұлтан Құсайын жалайыр елхандарынан 
бірінші болып Қара қойлы түрікмендермен бетпе-бет келді. Бұл 
уақытта түрікмен тайпалары күш алып, Ирак пен Әзірбайжанға 
соғыс қаупін төндірген еді. Жалайырлар мен түрікмендер 
әскерлерінің Эрхис қамалы түбіндегі алғашқы кездесуі 
қантөгіссіз аяқталды. Түрікмендер билеушісі Қара Мұхаммет 
пен Сұлтан Құсайын елханның кездесуінде екі жаққа ортақ 
мәміле жасалды. 

780 хижра жылы Сұлтан Құсайын сенім артқан бірнеше 
провинциялар әмірлері азғырушыларға еріп, елханға қарсы 
көтеріліске шықты. Бұл көтерілістерді Сұлтан Құсайын Жалайыр 
қолбасшысы Әділ-ағаның (Адиль-Ага) көмегімен басты. Сол жылы 
Жалайырлар билігін құлатуға ұмтылған әмірлер Бағдатта бүлік 
шығарып, Сұлтан Құсайынның сенімді адамы – Бағдат әмірі 
Ысмайылды өлтіріп, оның тағына Шейхали дегенді отырғызды. 
Сұлтан Құсайын елхан Шейхалиға «қантөгіске бармайық, 
мәмілеге келейік» деген сынды хат жазғанымен, соғысқұмар 
Шейхали әскер жинап, шайқасқа дайындалды. Сұлтан Уәйіс 
елханның 765 жылғы тағдырын қайталап Сұлтан Құсайынға да 
амалсыздықтан Бағдат қаласын жалайырлардың қанын төгіп, 
күшпен алуына тура келді. Бүлікші әмір Шейхали Жалайыр 
елханның әскеріне төтеп бере алмай Бағдатты тастап, Шустер 
қамалына қашып барды.

Сұлтан Құсайын «жауын аяған жаралы болады» деген халық 
мақалын еске алмаған аңғал батырдың кейпін елестетеді. Шустер 
қамалын қоршауға алғанымен, оны шабуылдамай Шейхалимен 
бейбіт келісім жасасып, өз астанасы Солтанияға қайтады. 
Ал Шейхали Бағдатқа қайта оралып, Сұлтан Құсайынның 
жақтастарына өлім жазасын беріп, бар билікті өз қолына алды. 
Сұлтан Құсайын елхан Бағдатты бағындырып, бүлікшілерді 
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жазалауға Махмұт Диуани мен Махмұт Қыпшақи атты екі 
қолбасшысын көп әскермен жұмсайды. Бұл әскер Шейхалидің 
армиясынан жеңіліп қалған соң, Сұлтан Құсайын Солтанияны 
тастап, солтүстік-батыстағы Тебризді паналауға мәжбүр болды. 
784 хижра жылы (1382 ж.) Сұлтан Құсайын өз бауыры Сұлтан 
Ахметтің қолынан Тебризде қаза тапты.

Сұлтан Құсайын елхан өзін өмірді сүйетін, соғысты жек 
көретін пацифист, қандастары мен түркі туысқандарының 
игілігі үшін қызмет еткен хан ретінде көрсетіп өтті. Хондемир 
оны пендешілігі бір өзіне жететін қайшылықты тұлға етіп 
суреттейді: «Говорят, что Султан Хусейн был юноша отличной 
красоты, и весьма любил удовольствия, так, что иногда делал 
такие поступки, которые не только недостойны Государя, но 
неприличны и простому человеку»49.  

Хан тағын ағасынан тартып алған Сұлтан Ахметтің (1382-
1411 жылдары елхан болды) тағдыры да адам қызығарлық 
болмады. Таққа отырған күнінен бастап оған көп санды 
жаулармен алысып-арпалысуға тура келді. Оған өз өмірін 
аман сақтап қалудың өзі мұң болды. Сұлтан Құсайынға 
адал қызмет еткен Әділ-Аға Сұлтан Ахметтің тағы бір ағасы 
Сұлтан Баязидті елхан деп жариялады. Гофт-Руда қаласының 
түбінде ағайынды екі жалайыр елханының әскері бетпе-бет 
келді. Шайқас басталар алдында Сұлтан Ахмет әскерінің оң 
қолы болған Әмір Қыпшақи атты қолбасшының жауынгерлері 
Сұлтан Баязид жағына шығып кеткені белгілі болған соң-ақ 
Сұлтан Ахмет елхан майдан даласын тастап қашты. Сол қашқан 
бойы Қара Мұхаммед Түрікменмен қосылып, 5 000 түрікмен 
жауынгерлерін ертіп келіп ағасының әскерін қан-жоса қылды. 
Бай олжаға кенелген түрікмендер өз еліне оралды да, Сұлтан 
Ахмет олардың көмек-қолдауымен Тебризде елхан тағына 
отырды. Жалайыр елхандығының иелігіне кезекпен Тоқтамыс 
хан, Әмір Темір, түрікмендер жорық жасағанда, Сұлтан Ахмет 

49 Хондемир. История монголов. Перевод В.Григорьева. – СПб., без 
года. – 106-107 бб.
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тойтарыс ұйымдастыра алмай, көбінесе жеңіліске ұшырап 
отырды.

Жалайырлар кезіндегі Иран халқы, парсы тарихшысы 
Ширин Байанидың жіктеуі бойынша, төрт әлеуметтік топтан 
тұрды. (1) Әскери қолбасшылар, (2) дінбасылар, (3) азаматтық 
әкімдер және (4) диханшылар, саудагерлер, қолөнершілер, 
көшпелі малшылар50. Алғашқы үш топтағылар елді басқару 
ісімен айналысса, материалдық игіліктерді өндіру және салық 
төлеу төртінші топтағылардың мойнында болды. Ш. Байанидың 
жалайыр елхандар тұсындағы парсы қоғамын жіктеуі одан әрі 
жетілдіре түсуді қажет етеді. Біздіңше, Жалайыр мемлекетінде 
билеуші элита бес түрлі топтан тұрды:

1) Елхандар әулеті. Бұлар елдегі және провинциялардағы ең 
жоғары билікке ие болды және шыққан тегі жағынан Шыңғысхан 
әулетінен, ал Шейх Хасан Жалайыри – Ұлы Хасан Бұзырықтан 
кейін жалайырлар және өзге түркілерден тұрды.

2) Әскери ақсүйектер. Бұлар да моңғолдар мен түркілер 
өкілдерінен тұрды. Жалайырлардан қолбасшылар көбірек 
шыққандықтан осы топтың айтарлықтай бөлігін солар құрады.

3) Провинциялардағы ірі жеке меншік және жер иелері. 
Бұлар өздерінің дәулетін моңғолдар тұсында да сақтап қалған 
ескі және жаңа парсылық бай-феодалдар болатын.

4) Әкімдер мен бюрократия – бұлар да толығымен дерлік 
жергілікті ұлттар мен ұлыстар өкілдерінен, яғни парсылардың 
өздерінен құрылды. Жалайырлар оларды «басқақ» деп атаса, 
моңғолдар «даруға» (мөр иесі) деп атады.

5) Мұсылман діни қызметкерлері. 
Билік жүргізу мәселесінде жалайыр елхандарының көне 

моңғол ұлағаты: «Ат жалында жүріп империяны жаулап алуға 
болады, бірақ ат үстінде отырып оны басқаруға болмайды» 
деген ұлағатқа сәйкес әрекет еткендігін көреміз. Жалайырлар 
парсылардың ақсүйектері мен оқығандарын елді билеу ісіне 

50 Байани Ш. Жалайыр тарихы. – Тегеран, 1345 хижра жылы. -114 б.
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тартты. Ондағы көздеген мақсаты билікті парсылармен бөлісу емес, 
бүгінгі тілмен айтқанда, жергілікті жұрт өкілдерін мемлекеттік 
басқару аппаратына қызметке отырғызды. Жалайырлардың өзіне 
уәзір етіп алған парсылары және провинцияларға тағайындаған 
парсы әкімдері қатардағы тұрғындарға үлкен бастықтар болып 
көрінгенімен, жалайырлар үшін олар жәй қызметшілер болып 
табылды.

Тарихи деректер Жалайыр елхандар тұсындағы Иран-
Ирактағы жағдайдың өте күрделі сипатын паш етеді. Саяси 
тұрақсыздық, билік иелерінің жиі-жиі алмасуы, бейбіт кезеңдердің 
қантөгіс соғысқа ұласуы (тіпті көп жылдарға созылған үздіксіз 
соғысқа айналуы) жалпы орта ғасырлар тарихына ортақ қасиет 
десек те, бұл құбылыстарды Ирандағы жалайырлар молынан 
басынан кешірді. Бейбіт тіршілік олар үшін қол жетпес асыл 
арман болды.

Деректердің тағы бір маңызды тағылымы – орта ғасырлық 
авторлардың кейбір біржақты сипаттамаларының жетегінде 
кетпеуді үнемі назарда ұстау қажеттігі. Әртекті деректер 
кешеніне сын көзбен қарап-сараласақ, Жалайыр елхандары 
билеген Иран-Иракта екі үрдістің – алға жылжу мен кері кету 
(прогресс-регресс көріністері), күйреу мен жаңғыру, өсу мен 
құлдырау үрдіс-процесстері қатар жүргендігін бағамдаймыз. 
Біздің мақсат  - деректерде көбінесе көзге ұратын даттау-
мақтаудан шындықты айырып жазу болса керек.

Елдің орталығындағы, провинциялар мен бағындырылған 
аймақтардағы әскери гарнизондар елхандар тағайындаған 
жалайыр әкімдерге тікелей бағынды. Жалайырлар басқарған 
әскери бөлімдер қалалардағы тәртіпті ұстаумен бірге, маңызды 
нысандарды күзету, бейбіт тұрғындарды қарақшылардан қорғау, 
полицейлік-жандармерия қызметімен қоса, заңдардың әділетті 
түрде жүзеге асырылуын қадағалау, соттардың іс-әрекеттерін 
тексеруге дейін қолданылды51.

51 Байани Ш. Жалайыр тарихы. – Тегеран, 1345 х. ж. - 130-131 бб.
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Жалайыр елхандарының әскерилерге байланысты 
қызметінің тағы бір қыры – қарулы күшін үнемі тың адамдармен 
толықтырып отыру, яғни жастарды әскерге шақыру болды. Ол 
үшін елхандардың жарлығы бойынша халық санағы жүргізіліп 
тұрды. Халық санағы тұрғындардың саны мен жас мөлшерін 
үнемі қадағалауға, әскерге жарамдыларын есепке алуға, әрі 
салық мөлшерін айқындауға мүмкіншілік берді.

Ортағасырлық тарихшылар Иран-Ирактың моңғол және түркі 
билеушілерінің еларалық сауда қатынасының ерекше маңызын 
түсіне білгендігін айғақтап, олардың керуен-сарайлар мен сауда 
жолдарының қауіпсіз қызмет етуін қатты қадағалағандығын 
жазып қалдырды. Хулағу әулетінің моңғол хандары да, Шейх 
Хасан Бұзырық бастаған жалайыр елхандары да саудагерлер 
мен көпестердің құқықтарын қорғады, керуен жолдарына күзет 
қойып, олардың алаңсыз сауда жүргізулеріне жағдай жасады. 
Моңғол-түркі елхандары кезінде Шыңғысханның Хорезмді 
шабуына тікелей себеп болған көпестер керуенінің қырылуы 
сияқты әділетсіздіктерге жол бермеуге тырысты.

Қазақ, Иран, Ирак жерлерін кесіп өтетін Ұлы Жібек 
жолы тек сауда-саттық жолы ғана емес, бұл жол ғылым мен 
өнер жетістіктерінің бір елден екіншісіне жеткізген, сөйтіп 
көшпелілер және отырықшылар өркениеті байланысын дамытқан 
күретамыр қызметін атқарды. Осы бүкіладамзаттық мәдени 
маңызы айрықша жолдың Шығыс пен Батыс халықтарының 
ықпалына әрдайым ашық болуына өзінің елхандары арқылы 
жалайыр жұрты да айтарлықтай үлес қосты. 

Әскери күшке сүйенген салық жинаушылардың кейбір 
әрекеттері олардың қорғансыз бейбіт халықты аяусыз тонауға 
дейін барғандығын көрсетеді. Моңғолдар үстемдігі аталған 
дәуірдегі Армения тарихында жалайыр Бұқа Әмірдің есімі 
қалды. Аса қатал салық жинаушы қызметін атқарған «оған ешкім 
де қарсы келе алмайтын еді»52  деп жазды армян тарихшысы 

52 Гандзакеци К. История Армении. – М., 1976. – 298 б.
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53 История Азербайджана. В трех томах. – Т. 1. – Баку, -1958. -182 б.
54 Байани Ш. Жалайыр тарихы. – Тегеран, 1345 х.ж. - 120 б.

Киранос Гандзакеци. Жалайыр мемлекеті күштеп бағындырған 
Әзірбайжан тарихында да салық жинаушылар жеккөрінішті 
кейіпкерлер болып табылады: «Салықты төлей алмағандардың 
ұлдары мен қыздарын тартып алды. Осылайша олар бүкіл 
елді тітіретіп тонауға ұшыратты»53. Мұндай жөнсіздіктер 
мен зорлық-қысымдарға қарсы халық жиі көтеріліс жасады. 
Алайда бұл наразылықтар қатал жазаланып-басылды. Соғыс 
уақытында еңбекші халықты одан сайын кедейлендіре түсетін 
салықтың жаңа түрлері енгізілді. Оның үстіне жұт, жер сілкіну, 
су тасқыны сияқты табиғат апаттары жағдайды ушықтыра 
түсті. Үздіксіз жүргізілген соғыстар, ішкі-сыртқы тұрақсыздық 
бірталай тұрғындардың атамекенінен қоныс аударып, көрші 
елдерге қашып-көшуіне себеп болды.54 

Шыңғысхан негізін құрған моңғол қоғамында әлеуметтік 
жіктелістің, яғни төменнен жоғарыға қарай бағыну талаптарының 
қатаң сақталуы себепті әскер құрамындағы қарапайым, қатардағы 
көп санды жалайырлардың аттары шықпады. Жекелеген 
тұлғалар, батырлар, қолбасшылар есімдерін былай қойғанда, 
ру-тайпалардың өздері әрдайым есепке алынып отырмады. XIII-
XV ғасырларда болып өткен оқиғалардан соң іле-шала жазылған 
белгілі тарихи шығармалардың тарих кейіпкерлері болып 
негізінен үстем жұрттар мен әулеттердің аттары аталып келді. 
Олардағы «татар-моңғол» немесе «моңғолдар мен түркілер» 
деген жігі айырылмаған жалпы атаулар Иран-Ирак тарихындағы 
жалайырлардың рөлін нақты анықтауға қолбайлау болды.

Рашид ад-Дин, Жувейни сынды тарихшылар өздері мұсыл-
ман бола отырып, билік иелеріне адал қызмет етуінің белгісі 
ретінде, әлемдік үстемдік үшін жүргізілген үздіксіз соғыстардағы 
барлық жеңістерді Шыңғысхан әулетіне тиесілі етіп жазуға 
бейім болып келді. Сондықтан көптеген тарихи жазбаларда 
Жалайырлар түркілер, моңғолдар, тіпті парсылар аталынды. 
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Мәселен, Р. Клавихо Жалайыр елханы Сұлтан Ахмет Баһадүр 
ханды «парсылар сұлтаны» деп жазды: «Когда Тамурбек 
[Темірлан-авт.] победил султана Персидского, которого звали 
султан Амад и захватил его землю, он скрылся в этом замке 
Алингге... »55.  Р. Клавихо мұсылмандарды «маврлар», түркілерді 
«татарлар» деген жалпылама атпен атады.

Тарихи әдебиеттерде Ирандағы жалайыр елхан-
патшаларының аттарымен бірге, сол тұста біршама атақ-
дәрежеге ие болған жалайыр тайпасының мәртебелі өкілдері 
туралы аз болса да деректер кездеседі. Рашид ад-Дин моңғолдар 
деп аталып жүрген түркілер тайпалары туралы жазбасын 
Жалайырлардан бастайды да, бұл үлкен жұрттан көптеген 
әмірлер мен қолбасшылардың шыққандығын ерекше атап 
көрсетеді. Оның ішінде Иранды бағындырған әскердің жалайыр 
тайпасынан шыққан бірталай ірі қолбасшылары мен әкімдерінің 
есімдерін құрметпен атайды.

Мұндайда айрықша тоқталып өтетін жәйт: түркілердің 
есімдерін Рашид ад-Дин бір бұрмалап жазса, оның еңбегін өзге 
тілге аударған аудармашылардың екі бұрмалап жібергендігі. 
Нәтижесінде бұл есімдердің көп бөлігі танымастай өзгерістерге 
ұшыраған. Олар не түркілерге, не моңғолдарға ұқсамайды. 
Рашид ад-Диннің ол есімдерді аздап болса да парсылағаны, ал 
қазақ тарихшылары қолданатын орысша нұсқасына аударғандар 
«аздап» өз тіліне икемдегені анық байқалады. Бір тарихи тұлғаның 
есімін әрбір автор, аудармашы әрқилы жазуы кейінгілерді әбден 
адастыруы мүмкін. Әбілғазы ханның «Түрік шежіресінде» парсы 
тарихшылары мен қолжазба кітаптарды көшірушілері моңғол 
және түрік тілдерін білмегендіктен тарихты бұзып-бүлдірген56  
деген пікірінің жаны бар. Бір емес, бірнеше мәрте бұрмаланған 
есімдерді қазақшалау үстінде тағы да бұрмаламас үшін бізге 
Рашид ад-Дин еңбегінің орысша нұсқасындағы есімдерді 
амалсыздан сол бүлінген күйінде пайдалануға тура келді.

55 Клавихо Р. Жизнь и деяния великого Тамерлана. – 162 б
56 Әбілғазы. Түрік шежіресі. – Алматы, 1992. -30 б..
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57 Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. –Алматы, 1997. - б.
58 Кадырбаев А. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, 

найманов и киреитов. –Алматы, 1993. -113 б.
59  Марков А. Каталог джелаиридских монет. – СПб., 1897. 

Қадырғали Жалайыри Ирандағы моңғол-түркі әскерінде 
көрнекті қызмет атқарған бірнеше қандастарының есімін атайды. 
Мысалы: «Мыңер [Қ. Жалайыри мыңбасыны «мыңер» деп атаған 
– авт.] жалайыр Тай-Иесур... бұл уәлаятқа [Иранға – авт.] келген. 
Құрутты елшілікке, бенделікке ханға жіберді. Арғұн ханның ұлы 
Иесу-Темір де орда бегі еді. Жалайыр Тай Иесурдың нәсілінен 
болады»57  десе, тарихшы А. Қадырбаев Тоғай атты жалайыр 
қолбасшысының Қытай, Корея, Вьетнамда ғана емес, Орталық 
Азия елдерін моңғолдарға бағындыруда ерекше көзге түскендігін 
атап өтеді.58   Жалайыр мемлекетінің тарихы осы мемлекеттің 
ақшасы, яғни алтын және күміс монеталары (нумизматика) 
арқылы бірталай зерттелді. Ел тарихының кейбір қырларын 
тануда бұл металл теңгелер таптырмас заттық дереккөз қызметін 
атқарды. Нумизмат-ғалымдардың ізденістерінің нәтижесінде 
Жалайыр мемлекетінің негізгі төрт елхандары – Ұлы Хасан 
Бұзырық, Сұлтан Уәйіс, Сұлтан Құсайын, Сұлтан Ахметтің 
билік еткен жылдары нақтыланды. Металл теңгелердің құйылу 
географиясына қарап, Жалайыр хандығының әр жылдардағы 
шекарасының өзгеруі айқындалды. 

Жалайырлардан қалған металл ақшалардың тарихын 
зерттеген А.Марков Санкт-Петербургтағы Эрмитаж 
мұражайында жалайыр патшалары соғып шығарған 224 
алтын және күміс теңгелер сақталғандығын жазады. Жалайыр 
билеушілерінің Иран жерінде табылған 66 дана монеталары 
Лондондағы Британия мұражайында сақтаулы күйінде тұр59.

Ширин Байанидың кітабында Иранның мәдени 
орталықтарының қорларында сақталған жалайыр елхандары 
соқтырған алтын, күміс теңгелерінің толық сипаттамалары 
берілген. Кітапта Жалайыр мемлекетінде айналымда болған 
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металл ақшалардың фотосуреттері, шығарылған жылы, 
қаласы, салмағы, теңгенің екі жағында жазылған жазулары 
талданады60.

Алтын Орда тарихын нумизматиканың көмегімен зерттеген 
П.Савельев 1851 жылы Екатеринослав губерниясы Александров 
уезінде табылған көмбедегі 14 350 күміс теңгені зерттеп, оның 
210 данасы Жалайыр мемлекетінде құйылып шығарылғандығын 
анықтады. Көмбенің негізгі бөлігі (200-дей данасы) Сұлтан 

Ұлы Шейх Хаган Бұзырық 
Жалайыр елханның күміс ақшасы. 

Бағдат. 755 хиджра жылы. 
Салмағы 13,5 грамм.

Сұлтан Уәйіс Жалайыр елханның 
күміс ақшасы. Тебриз.

Сұлтан Уәйіс Жалайыр елханның 
күміс ақшасы. Бағдат. 766 хижра 

жылы.

Сұлтан Уәйіс Жалайыр елханның 
күміс ақшасы. Бағдат. Салмағы 

2,38 грамм.

Сұлтан Құсайын Жалайыр 
елханның күміс ақшасы. 777 хижра 

жылы.

Сұлтан Ахмет Жалайыр елханның 
күміс ақшасы. Бағдат. Салмағы 

2грамм.
60   Байани Ш. Жалайыр тарихы. – Тегеран, 1345 х.ж. - 240-256 бб.
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Ахмет Жалайыри елхан заманында 15 қалада басылған бағамы 
24 түрлі теңге болып шықты. Ғалымдар әрбір теңгеге ғылыми 
сипаттама береді. Мысалы, Сұлтан Уәйіс Жалайыридің 766 жылы 
Бағдадта құйылған күміс ақшасында сүнниттердің символы, 
алғашқы халифтер Әбу Бәкр, Омар, Оспан, Әли есімдері және 
«Әділ билеуші Шейх Сұлтан Уәйіс Баһадұр хан билігі жалғаса 
берсін!»61  деп жазылған.

«Жалайыр мемлекеті» тақырыбын толымды ашуда тарихи 
география ілімінің де қағидалары басшылыққа алынуға тиіс. 
Әдетте зерттеулерде «Ирандағы Жалайыр елхандарының 
мемлекеті» делінеді. Оның себебі Хулағу әулеті мен одан соң 
Жалайырлар әулетінің елхандары бағындырған жерлердің 
басым көпшілігі Иран иелігіндегі аймақтар болатын. Шын 
мәнінде Жалайыр мемлекетінің негізгі бөлігін Ирак алып 
жатты. Сондықтан «Ирактағы жалайыр мемлекеті» деген атау 
шындыққа жақындау сияқты. 

Дегенмен, Иранның да, Ирактың да және олардың 
территориясында орнаған Жалайыр мемлекетінің де мемлекеттік 
шекаралары тұрақты болмады, үнемі өзгерістерге ұшырап 
отырды. Әр жылдары Жалайыр мемлекетінің құрамында 
Орталық Азия аталған үлкен аймақтың біразы, атап айтқанда 
Хорасан, Түрікмения, Күрдістан, Әзірбайжан – яғни Солтүстік 
және Батыс Иран делінетін өлкелер, Армения, Қарабах, Жазира 
т.б. Қап тауының бөктеріндегі елдер, Араб Иракы, Парсы Иракы 
сынды Кіші Азияның шығыс бөлігі және т.б. жерлер енді. 
Солтүстігінде Алтын Ордамен, батысында Мысырдың мәмлүк 
(қыпшақ) сұлтандарының иелігімен, оңтүстігінде – арабтар мен 
ауғандар, шығысында – үнділермен шекаралас болды. Көріп 
отырғанымыздай, «Ирандағы Жалайыр мемлекеті» немесе 
«Ирактағы Жалайыр мемлекеті» атаулары өмір сүруге құқылы. 

61 Монеты джучидов, джагатаидов, джелаиридов и других, 
обращавщиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша. Сочинение П. 
Савельева. – СПб., 1857. – 170 б.
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Ал жоғарыда аталған тарихи географияның талаптарына 
сәйкес бұл елге – «Орталық Азиядағы Жалайыр мемлекеті» 
атауы жарасады. Ал біз бұл мақалада «Иран-Ирактағы жалайыр 
мемлекеті» атауын қолдануды дұрыс деп таптық.

Жалайырдан шыққан патшалар Иран мен Иракты 75 
жылдан астам уақыт бойы (1336-1411 жж.) биледі. Ендігі 
уақытта жалайырлар арқылы түркі жұртының парсыларға 
тигізген әсері туралы әңгіме жүргізуге берік негіз туды. 
Себебі, мемлекет басында отырған билік иесінің бағынышты 
халыққа тигізетін әсері әдетте үлкен болатындығы дау 
тудырмаса керек. Жалайыр елхандары жергілікті халықтың 
қадыр тұтатын құндылықтарына құрметпен қарай отырып, 
елді өз білгенінше, яғни өз елі – түркілердің салт-дәстүрлеріне 
сүйене отырып басқарды.

Иран жеріне шапқыншылар қатарында келген жалайырлар 
көп ұзамай жергілікті халықпен қоян-қолтық араласа бастаған 
еді. Діні бір екі көне халық бірін-бірі көп жатсынбады. Бұған 
ежелден келе жатқан екі елдің мәдени байланыстары игі ықпал 
етті. Қазақтардың жадында өзінің ұлттық ауыз әдебиеті мен 
парсы фольклорының теңдессіз туындылары қатар жатталып 
қалды. Оның үстіне жалайырлар парсылармен қыз берісіп, қыз 
алысып, түркілердің ежелгі дәстүрі бойынша қан араластыру 
арқылы бұрынғы жауларын туысқандарға айналдыруға кірісті. 
Осы кезден бастап талай парсы-жалайыр әулеттері дүниеге 
келіп, екі жұртқа ортақ үрім-бұтақтары өніп-өсті.

Моңғол-түркі әскерінің қолбасшыларының бір бөлігі және 
әскерінің көпшілігі мұсылман дініндегілер еді. Ауғанстан 
тарихшысы Жүзжани «Табакат-и Насири» атты шығармасында 
Бағдад халифының баласы Әбу Бәкірдің Хулагу лагерінде 
көптеген мұсылмандарды көргенін жазады62. Жалайырлар 
алдымен осылардың арасында үлкен бедел мен күшке ие 

62 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. Т. 2. -19 б.
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болып, одан соң барып қана парсылардың қоғамына әсер 
етуге көшті. Жалайырлардың моңғол әскерінде сан жағынан 
басымдылығына күмән келтіре алсақ та, олардың белсенді 
әрекеттеріне, өзге де артықшылықтарын тиімді пайдалана 
білгеніне сүйсіне қарамасқа шара жоқ. Өзгелермен билік үшін 
ашық немесе жасырын күресте жалайырлардың суырылып 
алға шығуының басты себебі осында жатса керек. Өзгелері 
дегенімізде, ең алдымен, хан тағына оп-оңай өз бауырын 
қылыштап барып отыратын Шыңғысхан тұқымдары мен 
төрелермен туысқан басқа да моңғол және түркі тайпаларының 
мүйізі қарағайдай көсемдері мен қолбасшыларын жеңіп қана 
жалайырлардың Иран тағына қолдары жетті. 

Моңғол әскери күшінде сан жағынан көптігін пайдаланған 
жалайырлар Хулагидтер әулеті билік құрған тұстан бастап-ақ 
провинцияларды билеген төре, әмірлерге, жергілікті өкілдерге 
өз ықпалын жүргізе бастаған еді.

Тарихы бай, дәстүрлі мәдениеті жоғары, өнер-ғылымға 
әлемдік деңгейде өрістеген Иран мен Ирак бүкіл мұсылман 
дүниесі үшін өркениет орталықтары қызметін атқарды. 
Жалайырларға дейін (және кейін де) парсылар мен түркі 
жұртының арақатынасы біржақты сипат алып келді. Яғни 
тарихи әдебиетте көрсетілетіндей, түркілер парсы мәдениетінің 
тұтынушысы рөлін атқарумен келген болып шығады. Иранда 
жалайырлар билеген мемлекеттің құрылуы бұл үрдісті біршама 
өзгерткен тарихи белес болды.

Француз тарихшысы Рене Груссе «Далалар империясы. 
Орталық Азияның тарихы» атты кітабында моңғолдарға 
дейін Иранды бағындырған түркілер мәдени дамуы жоғары 
парсылардың ықпалына түсіп, ассимиляцияға ұшырағандығын 
атап көрсетеді, Сирияны басып алған түріктер арабтанып, 
ал Иран жерінде олар парсыланып кетті, кейінгілер де 
солардың кебін киеді деп, түркі жұртын кемсітеді: «Иранская 
цивилизация и этнический характер были достаточно сильны 
для того, чтобы позволить стране попасть под какое-либо 
серьезное влияние. Наоборот тюркские завоеватели были 
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быстро иранизированы: их правящие дома почти сразу, а 
войска только после нескольких поколений»63.  

Бұл жердегі біржақты көзқарасқа сенетін болсақ, Ирандағы 
жалайырлар парсыларға, Ирактағылары арабтарға айналған 
болып шығады. Ал біздіңше, Иран-Ирактағы жалайырлар 
жоғалып кеткен жоқ. Өзінің түркілік, қазақтық, жалайырлық 
күй-сипатын сақтап қалды. Жалайырлар Иранда түркілендіру 
мақсатын қоймады, екінші жағынан өздері де парсыланып-
арабтануға ниет етпеді.   

Жалайырлар өздеріне жүктелген тарихи рөлді абыроймен 
орындап шықты. Айтарлықтай бөлігі қала тұрғындары, 
отырықшы жұрт болып табылатын елге жалайырлар көшпелілер 
мәдениетінің ықпалын жүргізді. Кейде күш қолдану арқылы, 
кейде парсы уәзірлерінің көмегімен үгіт-насихат жүргізу арқылы 
өз дегеніне жетіп отырды. Иранның көп ұлт пен ұлыстарынан 
тұратын тұрғындары жалайырлардан тұратын билеуші элитаның 
жетегіне еруге мәжбүр етілді. Қалай дегенмен де, екі жақтың 
біріне-бірі тигізген мәдени әсері аз болмады. Әрбір жұрт өзге 
елдің жақсы әдет-дәстүрін алып, жағымсызынан бойын аулақ 
салуға тырысты.

Жалайыр мемлекеті күрделі этникалық бірлестік болды. 
Оның құрамында арабтар, парсылар, қызылбастар (қазақтар, 
кейде «қызылбастар» деп парсылардың бәрін атайды, ал шын 
мәнінде қызыл түсті бас киім киетіндер олардың бір бөлігі 
ғана), курдтар, осман түріктері, әзірбайжандар, ауғандар және 
т.б. әртекті ұлыстар мен тайпалар болды. Ертеректе осы Ирак 
жеріндегі әлемнің жеті кереметі Вавилон мұнарасын құлатқан 
көптілдік Жалайыр мемлекетінің де күш-қуатын әлсіретпесе, 
арттыратын фактор емес-тін.

Ирак арабтары мен парсылардың жалайырларға (және олар 
арқылы қазаққа) тигізген әсері жан-жақты болды. Алдымен 
ол халықтардың жалайырларға тигізген діни әсері басым 

63 Груссе Р. Империя степей. История Центральной Азии ( с древности 
до тринадцатого века). –Алматы, 2003. -182 б.
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болғандығын айтуымыз керек. Осы тұста жалайырларды 
мұсылмандандыру үрдісінің одан әрі тереңдеп, белсенді 
жүргізілгендігі байқалады. Дінмен қатар аталған халықтардың 
тіл қорлары бірінің сөзімен бірі әжептәуір толықты.

Ислам дінінің түркілерге таралуы тарихын зерттеген 
М. Бұлұтай түрік академигі Фуад Көпрұлұлының  түркілер 
Исламияттың көптеген қағидаларын тікелей арабтардан емес, 
парсылар арқылы қабылдағандығы жөніндегі және қазақ 
академигі Әбдуәли Қайдаровтың қазақ тілінің лексикасының 15 
% араб-парсы сөздері құрайтындығы туралы көңілге қонымды 
пікірлерін алға тартады.64 

Нан, дастархан, ақын, астана, мейрам, мырза, молда, 
пайғамбар, періште, намаз, жан, гүл т.б. сөздердің парсы мен қазақ 
тілдерінде бірдей қолданылуы, осы сынды ұғымдардың қайсына 
қай тілден енгендігі ғылыми дәлелдеуді қажет етеді. Біздіңше, 
кейбір авторлардың бұл сөздер қазақ тіліне парсылардан келген 
деген біржақты пікірлерінде түркі мәдениетін кемсітушілік бар.  
Көне түркілермен әлімсақтан араласқан парсылардың тіліне 
тюркизмдердің енуі әбден ықтимал екендігі дау тудырмаса керек-
ті. Парсы тіліне түркілерден ханым (ханум), аға, орда, қошан, 
шерік (соңғы үш сөз де «әскер» деген мағынада қолданылады), 
елші («илчи» делінеді), тарлан (сұңқардың бір түрі), тархан 
(салықтан босатылған адам), т.б. сөздер енді. Қазақтың сөз 
қолданысында өзінің «көк» деген терминімен қатар парсының 
«аспан» деген сөзі берік орнықты. Екі елдің де фольклоры аса 
бай, ауыз әдебиетінің түп-тамыры терең әрі мықты болғандықтан 
әдеби ықпал екі жақта да айқын байқалды. 

Сонымен бірге жалайырларға араб-парсылардың отырықшы 
елдерге тән экономикасы мен егін шаруашылығы, қолөнері, 
сәулеткерлік өнерінің ықпалы үлкен болды. Түркілер Шығыстың 
ақша қатынасына осы өңірлерден үйренді. Иран инженерлері 
қамал бұзатын соғыс машиналарын жасауға тартылды.

64 Бұлұтай М. Ата-баба діні. Түркілер неге мұсылман болды? – 
Алматы, 2000. -365 б.
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Жалайырлардың парсылар мен арабтарға тигізген әсерінің 
мән-маңызы ерекше болғандықтан жеке мәселе ретінде 
қарастырылуға тиіс. Бұл мәселе жалпы Жалайыр елхандығы 
тұсында Иран-Ирактың саяси-әлеуметтік, экономикалық және 
мәдени жағдайындағы өзгерістер жоғарыдан жүргізілген 
реформалардың нәтижелері, ел өміріндегі оң және теріс фактілер 
мен құбылыстардың жиынтығын қорытқанда айқындалады. 
Жалайырлардың араб-парсыларға әсері ең алдымен әскери-
жауынгерлік өнер саласында көрінді. Түркілердің сәулеткерлік 
өнері мен киіз үй конструкциясының артықшылықтары араб, 
парсы жерінде пайдаланыла бастады. Иран-Ирактың көшпелілері 
(бедуиндері) түркілердің кейбір игі дәстүрлерін қабылдады.

Ғазан елхан тұсынан бері Иран тұрғындарының ең үлкен 
қажеттілігі мешіттер мен моншалар болды. Және де осы кезде 
елдегі ең көп салынған осы екі түрлі құрылыс болды. Мешіттер 
арабтың ықпалы болса, моншалар түркілердің ықпалы болды. 
Хулагидтер мен Жалайырлар билігі кезінде Иран қалаларында 
салына бастаған алғашқы тас және кірпіш моншалардың үш-
төрт киіз үйлерді жапсарлас құрастырып жасалатын түркілердің 
моншасына ұқсау себебін ғалымдар осылай түсіндіреді65.

Түркілер мен парсылардың қыз беріп, қыз алысуының 
нәтижесінде қандары араласып, жаңа этнотиптер пайда болды. 
Сол сияқты моңғолдар мен парсылардың аралас некелерінен 
қараон атты тайпа дүниеге келіп, сан жағынан біршама тез өніп-
өсті.

Орталық Азиядағы Жалайыр мемлекетінің тарихын 
жазғанда жергілікті халық пен түркі билеушілері (жалайырлар) 
арасындағы экономикалық, саяси, мәдени ықпалдың екі жақты 
сипатын әрдайым есте ұстауымыз керек. Қазақты құраған 
тайпалардың ішінен алғашқылардың бірі болып парсылармен 
және Ирак арабтарымен қоян-қолтық араласқан жалайырлар 
болды. Ендеше жалайырларды біз түркі мәдениетінің ықпалын 

65 Жеңіс Жомарт. Ортағасырлардағы тұрандықтар және Иран. – 
Түркістан, 2004. -180-181 бб.
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66 Тизенгаузен В. Сборник документов, относящихся к истории 
Золотой Орды. Т. 2. –М.-Л., 1941. -97 б.

ирандық парсыларға, ирактық арабтарға жеткізген ел, екінші 
жағынан иран-ирак мәдениетінің әсерін бірінші болып 
сезінген жалайырлар, осы мәдениетті қазақ топырағына алғаш 
әкелгендердің бірі деп санағанымыз дұрыс. Бұл қызықты 
тақырып жеке зерттелуге тиіс.

Жалайыр мемлекеті өз дамуында  әр қоғамның басынан 
өткеретін өсу-өркендеу дәуірін, әсіресе Ұлы Шейх Хасан Бұзырық 
пен Сұлтан Уәйіс елхандар тұсында, одан соң әлсіреп-құлдырау 
дәуірін де басынан кешірді. 1385 ж. ақпанында Тоқтамыстың 100 
мыңға жуық санды әскері Сұлтан Ахмет Жалайырдың иелігіндегі 
Әзірбайжан астанасы Тебризді адам айтқысыз етіп тонады. Аз 
күннің ішінде бүкіл Азиядағы ең бай шаһарлардың бірі ең бір 
күйзелген қалаға айналды. «Тарих-и-гузиди» кітабының Зейн 
ад-Дин жазған бөлігінде бұл қырғынға діни сипат беріледі: жат 
діндегілер (буддалық моңғолдар) мұсылмандарды аяусыз қанға 
бояды дей келіп: «Если пишущий (эту) книгу целый год с ряду 
будет писать рассказы о том, что случилось с этим городом и с 
этими мусульманами, то он не кончит и даже не сможет передать 
и части десятой доли того (рассказа)»66  деп қанша жазғанымен 
дінсіз Тоқтамыстың мұсылмандарға тигізген зорлығы мен 
қиянатын тізіп бітіру мүмкін емес дейді.

1399 жылы даңқты Әмір Темір (ирандықтар оны Тимурләнг 
деп атаған) өзінің Иранға қарсы жасаған «Жетіжылдық жорығын» 
бастады. Жойқын соғыс нәтижесінде Иран Темір мемлекетінің 
құрамына енді. Әмір Темір Ирандағы жалайырлар билігін өзінің 
қол астындағы жалайырлардың көмегімен құлатты. Сұлтан 
Ахметтің Ақсақ Темірмен шайқасудан бас тартуының бір себебі 
осы – қандастарына қарсы қылыш көтеруге арланғанында жатса 
керек. Ал Әмір Темір, өз туғанын өлімге оңай қия салатын өзге 
де әміршілер сияқты, жалайырларды алдына қойған мақсатқа 
жеткізетін құрал ретінде пайдаланды. Сақып Қыран-Әмір 
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Темірдің: «Мен тәңірінің шапағатына сүйеніп, Бағдатқа қарай 
жорыққа аттанып, ә дегенше жетіп бардым. Сұлтан Ахмет 
жалайыр онда қалудан гөрі қашуды жөн көріп, Кербаланың 
шөліне қарай тартты. Сонымен Даруссалам астанасы – Бағдат 
маған бағынды»67  деп шалқуы да түсінікті. Екі мемлекет 
осы кезеңде даму сатысының әр қилы тұсында тұрды. Темір 
империясы күш-қуаты кемеліне келіп (бір Алтын Орданы 
жайратудың өзі неге тұрады!), даму шыңына өрлеу үстінде болса, 
Жалайыр мемлекеті өз биігіне Сұлтан Уәйіс (1356-1375 жж.) 
кезінде жетіп, одан соң, әсіресе Сұлтан Ахмет елхан заманында 
үздіксіз соғыстардың кесірінен әлсірей бастаған еді.   

«Әмір Темір аманаты» кітабында Әмір Баязид бастаған 
Жалайыр Ордасы Сыр бойынан Хорасанға қотарыла көшеді, 
мұнда ел астанасы Гератқа келіп орналасады68. Ақсақ Темірдің 
мықты қолбасшысы, Балх хандығында туып-өскен Бурылтай 
(Юрулдай) жалайырлар қолын бастап Темірдің көп жауларын 
тізе бүктірді.

Бұл деректер жалайырлардың Моңғолиядан Иракқа дейін 
шашырай қоныстануы, олардың әр түрлі хандықтар құрамында 
қалып, әрқилы тағдыр кешкендігін, тіпті, екі жауласқан 
мемлекеттің әскерлерінің қанды майданында біріне қарсы бірі 
соғысуға мәжбүр етілгендігіне тағы да көзімізді жеткізеді.

«Бабырнамада» Сейіт Қасым Жалайыр мен Хасан Әли 
(Құсайын Жалайыр) атты өрен тұлға туралы айтылады69. 1504 
жылдан бастап Шейбани ханның әскеріне тойтарыс беріп, 
Бабыр ханның иелігін қорғады. Жалайырлар 1507 жылдан 
бастап Бабырмен бірге Үндістанда Ұлы Моғол мемлекетін 
құрысты. Бабыр хан жүргізген соғыстарға белсене қатысып, 
жалайырлардың жауынгерлік даңқын арттырды.

67 Темур тузуклары. –Тошкент, 1996. -66 б. (Өзбек тілінде). 
68   Әмір Темір аманаты. – Алматы, 1991. – 11, 26 бб.
69  Бабырнама. Аударған Б. Қожабекұлы. – Алматы, 1993. -78, 132-

134, 204, 243, 262, 276 бб.
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70 Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история. – Ташкент, 
1956. -47 б.

Ортағасырлық тарихшы Мұхаммед Жүсіп (Юсуф) Мунши 
Хулағу ханмен Иран-Иракты жаулап алуға кеткендер қайтып 
елге оралмады деп жазды70. Әңгіме аталған қолбасшылар және 
т.б. әскербасылар басқарған жалайырлардың жасақтары туралы. 
Бұл сөздің жаны бар. Ирак пен Иран Ислам Республикасының 
құрамында осы уақытқа дейін сан мыңдаған адамы бар түркі 
жұртының жекелеген ұлттары мен ұлыстары, тайпалары 
мен рулары өмір сүріп келеді. Олардың қайсы қай ру-тайпаға 
жататындығы есепке алынбағандықтан (есепке алынған күннің 
өзінде бізге жетпегендіктен), қаншасының жалайырлармен 
туысқандық қатынасы бар-жоғын анықтау қиынға түседі. 
Жалайырлардың Орталық Азиядағы, оның ішінде Иран-
Ирактағы іздерін іздеу – болашақтың үлесінде.

Сұлтан Ахмет Жалайыр елханның жарлықтары. 773 хижра жылы 
зиходжа айының 22 жұлдызы.
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Мысыр елін билеген қыпшақтар (мамлүктер) сияқты қазақ 
тарихында ілуде бір өте сирек кездесетін құбылыс – қазақ 
ұлтын құраған тайпалар өкілдерінің өзге елдердің патшасы 
болуының тамаша үлгісін жалайырлар көрсетті. Мысыр да, 
Иран да көшпелі түркілерге қарағанда отырықшы елдерге тән 
көпғасырлық дамыған мұсылман өркениетінің орталықтары 
болатын. Қыпшақтар да, жалайырлар да жат елдердің патша 
тағына «Далалық өркениет» аталған түркілер мәдениетінің 
арқасында емес, әскери өнерінің артықшылықтары арқасында 
отырды.

М. Тынышбаев жалайырлардың «парсы тобы Иранда 
басшылық рөл атқарды. Жалайырлар әулеті Солтүстік Персияда 
патшалық та етті, ал бір уақытта Бағдадтың өзінде билік 
жүргізді»71,- деп мақтанышпен жазды. Қазақ ұлтын құраған бір 
қауым ел-жұрттардың ішінде қыпшақтардан кейін екінші болып 
«жат елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан болған артық» 
деген нақылдың шын мәнін жете түсінген осы жалайырлар 
болды. Жалайырларға тағдыр жат елде сұлтан болуға жазған 
еді. Жалайырдың асыл перзенті Хасан Бұзырық жалайыр 
тайпасының, онымен бірге қазақ тарихының жаңа бетін ашып 
берді.

Соңында айтарымыз, тарихшылардың бір бөлігінің 
«Ирандағы Жалайырлар әулетінің билігі» немесе «Жалайыр 
елхандар кезіндегі Иран-Ирак тарихы» деген сынды сөз 
тіркестерімен шектеліп, жалайыр елхандары құрған мемлекеттің 
түркілік сипатына дұрыс мән бермеуімен келісуге болмайды. 
Шыңғысханның ұлылығына бас игендер Жалайырлар мемлекетін 
«Моңғол мемлекеті» деуге бейім болса, Иран-Ирактың патриот 
тарихшылары Жалайыр мемлекетінің араб-парсылық негізін алға 
тартады. Тіпті кезінде шексіз мақталып-мадақталған орыстың 
ориенталистері мен кеңестік шығыстанушылары жалайырларды 
нәсілдік жағынан моңғолдарға жатқызды, «Джалаиридов 

71 Тынышпаев М. История казахского народа. –Алма-Ата, 1993. -72 б.
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государство (1336-1411) было создано на территории Ирака на 
обломках Хулагуидов государства главой монгольской племени 
джалаир, Чингисидом по матери Хасаном Бузургом» деп бір 
адасса, енді бірде «ильхан... титул монгольских ханов династии 
Хулагуидов»72 деп, Жалайыр елхандарды да Шыңғысхан әулетіне 
апарып жатқызады. 

Бұл мәселеге басқа қырынан қараған жөн сияқты. Жалайырлар 
мемлекетінің тарихы – алдымен қазақ пен моңғол халықтарының 
тағдырлас елдер екендігінің бір айғағы. «Моңғолдар Кавказдағы 
қоғамдық құрылысқа ешқандай өзгерістер енгізбей, феодалдық 
тәртіпті сақтап қалды; көшпенділер ретінде олар Армения 
және Грузиямен салыстырғанда дамудың ең төменгі сатысында 
тұрды»73  деген қиямпұрыс сөздер қазақ авторының 2002 жылы 
шыққан кітабында жазылған. Бұл кісі өзін-өзі жамандаудың 
қисынсыз үлгісін көрсеткен. Неге десеңіз «моңғол» деген 
сөзінің артында өз атасы тұруы әбден мүмкін ғой. Сол 
сияқты, жалайырлар тарихы – қазақ халқы мен парсы халқын 
жақындатқан, екі мұсылман елдерін бауырластыратын ортақ 
тарихымыз. Ата-бабаларымыздың парсы жұртына деген 
ілтипатын, мәдениетіне деген құрметін Шейх Хасан Бұзырық 
Жалайыри елханның бүгінгі ұрпақтары жаңа биікке көтеріп, 
жаңа мазмұнмен толықтыруы қажет.

Жалайыр мемлекетін моңғолдық сипаттағы мемлекет етіп 
суреттеудің жаңсақтығы көп уақыт өтпей-ақ тың деректермен 
дәлелденетіні айқын. XIV-XV ғасырлардағы Орталық Азия 
тарихында өзіндік орын алған бұл жаңа тұрпаттағы мемлекетті 
жалайырлар құрды, жалайырлар билік етті, 70 жылдан астам 
уақыт бойы қанын төгіп, ішкі-сыртқы жаулардан сақтап қалды. 
Сондықтан да бұл мемлекет басқа емес, Жалайыр мемлекеті деп 
аталуға тиісті.

72 Советская историческая энциклопедия. Т. 5. –М., 1964. -151 б.; Т. 
15. – М., 1974. -684 б.

73 Шыңғысхан әлем сілкіндірушісі. – Алматы, 2002. -133 б.
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Жалайыр мемлекетінің тарихы – қазақ тарихының бір 
бөлігі. Ендеше, өзгелер елеп-ескермесе де өзімізге қымбат 
бұл тақырыпты қазақтың талапты да талантты жас ғалым-
тарихшылары қолға алады деп сенеміз.

 Жалайырлар «қолына таяқ беріп, малға қой» дейтін Ұлы 
жүздің ішіндегі жауынгерлік тарихы ең бай батыр жұртының 
бірі. Бұл тарих тиянақты түрде зерттелгенде жұлдыздай 
жарқылдаған асыл алмастың жаңа қырлары жарқылдап шыға 
келетіні анық. Мұны қазақты құраған әрбір тайпа туралы айтуға 
болады. Қазақта үлкен ру-тайпа бар, кішісі бар. Бірақ нашары жоқ. 
Мәселе, ата-бабаларымыздың, бай-билеріміздің, хандарымыз 
бен елбасыларымыздың, батыр-баһадұрларымыздың - өткен 
замандардағы бар тарихымыздың дұрыс зерттелуінде жатса 
керек.    
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АЛТЫНШЫ ТАРАУ. 

МӘУЕРЕННАХР  МЕН  ЖЕТІСУДАҒЫ  ЖАЛАЙЫРЛАР 
(XIII-XVI Ғ. БАСЫ)

§1. Шағатай ұлысындағы Жалайырлар

Мәуереннахр мен Жетісу аймағындағы жалайырлар тарихы 
моңғол шапқыншылығынан кейінгі кезеңмен байланысты. 
Шыңғыс хан бастаған моңғол әскерінің 1219-1221 жылдары 
Орта Азияны жаулап алуымен Мәуереннахр өлкесі Моңғол 
империясының құрамына кірді. Шыңғыс хан жаулап алған 
елдерді төрт ұлына (Жошы, Үгедей, Шағатай, Төле) бөліп 
бергені белгілі. Шыңғыс ханның бұл төрт ұлы,- деп жазады 
Рашид-ад Дин,- ақылды, беделді, сондай-ақ әкелері мен халық 
алдында сыйлы болды. Олар Шыңғыс хан мемлекетіне негізгі 
төрт тірек ретінде қызмет етті. Сондықтан ол (Шыңғыс хан) 
олардың әрқайсысына мемлекет бөліп беріп, оларды «төрт 
жұдырық» деп атады»74. Шыңғыс хан екінші ұлы Шағатайға 
«Мәуереннахрды, Хорезмнің бірсыпырасын, Ұйғыр, Хашафур, 
Бадахшан, Балх және Ғазнинге, Сыр суына шейін» берген75. 

Шыңғыс хан өз ұлдарына жермен қатар әскер бөліп 
берген кезде, Шағатайға бөлінген 4 мың әскердің 2 мыңы 
жалайырлар болған. Шағатайға бөлінген әскерді Мүке есімді 
Жалайыр тайпасынан шыққан әмір басқарған.76  Ортағасырлық 
тарихшы Ибн Арабшахтың жазуынша Шағатай ұлысындағы 
ең басты төрт тайпа: арлаттар, жалайырлар, каучиндер 
мен барластар болған. Соның ішінде жалайырлар Ходжент 
маңына орналасқан әрі жалайыр тайпасының басшысы осы 
аймақтағы ұлыс билеушісі ретінде қызмет атқарған.77  Тарихи 

74 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. -69-70 бб.
75 Әбілғазы. Түрік шежіресі. –Алматы, 1991. -102 б.
76 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. -98 б.
77 Бартольд. В.В. Улугбек и его время. Соч. Т. 2. Ч. 2. –М., 1964. -34 б.
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әдебиеттерде Шағатай ұлысының тұрғындарын шағатайлықтар 
деп атау орын алған. Бұл атау осы кезеңдегі «көшпелі өзбектер», 
«ноғайлар», «шайбанилер» деген этносаяси қауымдастықтардың 
бір түрі. Ол негізінен Шағатай ұлысының аумағына кірген 
жерлердің тұрғындарын құраған жергілікті отырықшы және 
көшпелі тайпалардың ортақ атауы ретінде қолданылады. 
Бірақ уақыт өте келе Моңғол империясының ыдырау процесі 
басталған тұста шағатайлықтар да Мәуереннахр және Моғолстан 
тұрғындары ретінде екіге бөлініп кетті. Мәуереннахрлық 
шағатайлар Моғолстанда қалған тұрғындарды «жете» немесе 
қарақшылар деп кемсітіп атаса, Жетісулық шағатайлар 
Мәуереннахр тұрғындарын «қаранаус» деп атап  жақтырмаған78. 
Әрине түбі бір туыс тайпалардың өзара бұлайша бөлінуінің 
негізінде олардың сонау ғасырлардан бері шаруашылық түріне 
байланысты қалыптасқан салт-дәстүрлері жатыр. Ендігі жерде 
бұл жағдайдың Шағатай ұлысында қалай басталғаны және 
жалайырлардың Жетісу мен Мәуереннахр аумағына бөлінуі 
туралы айтып өтелік. 

Шыңғыс ханның Бөрте ханымнан туылған екінші ұлы 
– Шағатай әкесінің көзі тірі кезінде-ақ моңғолдардың дәстүрлі 
құқықтарының жинағы Яссаны өте жақсы білетіндігімен аты 
шыққан. Сондықтан Шағатай дәстүрлі моңғол ғұрыптары 
мен заңдарын сақтаудың басты жақтаушысы әрі тірегі болды.  
Шағатай әкесінің тірі кезінде барлық жаулап алу жорықтарына 
қатысқан. Ал әкесі қайтыс болғаннан кейін ол ешбір соғыстарға 
қатыспаған. Шыңғыс ханның өсиеті бойынша ұлы хан 
тағына үшінші ұлы Үгедей отырған кезде де Шағатай Моңғол 
империясындағы ең басты адам ретінде саналды. Оның негізгі 
ордасы Іле өзені бойында орналасқан. Шағатай моңғол дәстүрін 
қатаң сақтау үлгісінің жақтаушысы, әрі оның басында тұрған 
адам ретінде жергілікті мұсылман халықтарының өзіне деген 
жеккөрушілік сезімін тудырды. Мәселен моңғол дәстүрі 
бойынша малды бауыздауға, ағын судың ағысын бұзуға, яғни 

78 Могулы//Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIII веках глазами 
востоковеда. - Алматы, 2001. - 103 б.
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«тыныштығын» алуға тиым салынды. Ал мұсылмандар шариғат 
заңдарына байланысты бұл тәртіптерді жиі-жиі бұзып отырды, 
әрі осы үшін қатаң жазалауға ұшырады.

Негізінен Шағатай есімімен аталатын моңғол мемлекеті ол 
қайтыс болғаннан кейін арада бірнеше жылдар өткеннен кейін ғана 
құрылған. Шағатай інісі әрі ұлы қаған Үгедейден бір жыл кейін, 
яғни 1242 жылы қайтыс болды. Шағатайдың өсиеті бойынша 
оның мұрагері ертерек қайтыс болған ұлы Мутугеннен туылған 
немересі Қара-Хулагу деп танылды.79  Бірақ осы кезде Моңғол 
империясында орын алған оқиғалар моңғол билеушілерінің 
арасындағы алауыздықты ашып көрсетті. Үгедейден кейін 
Ұлы қағанның тағы 1246 жылға дейін оның жесірінің қолында 
болды. Осы жылы өткен құрылтай шешімімен таққа отырған 
Үгедей қағанның ұлы Күйік (1246-1248) Қара-Хулагуды орнынан 
алып, оның орнына жаңа ұлы ханның досы, Шағатайдың келесі 
бір ұлы Есу-Мөңке отырды. Деректерге қарағанда бұл ханның 

79 Муин ад-Дин Натанзи. Аноним Искандера // МИКК. 2-е изд. –
Бишкек, 2002. -127 б. 

Мәуереннахрдағы Жалайырлар 
(XIII ғ. аяғы - XV ғ.)
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шарапты ұнатқаны соншалықты, мемлекет және т.б. істермен 
айналысуға шарап ішуден бос уақыт таппайтын80. Ал Күйік 
қаған «аласа бойлы, өте сабырлы және айлакер, әрі салмақты 
мінезді. Бір адам ешқашан оның «жайдан-жай күлгенін немесе 
бір жеңіл-желпі мінез көрсеткенін көрген емес»81. Міне, осындай 
кезеңде Күйік хан және оны жақтаған Шағатай ұрпақтары мен 
Батый бастаған Жошы және Төле ұрпақтарының арасында 
алауыздық күшейе түседі. 1248 жылы Күйік хан «ата-қонысыма 
барып денсаулығымды түзетем» деген сылтаумен Батыйға 
қарсы аттанады. Батый да өз кезегінде қарсы соғысқа дайын 
отырды. Бірақ Күйік қағанның әскері Моңғолия аумағынан 
шығып үлгерместен қаған қайтыс болады. Ендігі жерде Ұлы 
ханның тағын кімге беру мәселесі қайта туындайды. Шыңғыс 
хан ұрпақтары ішіндегі ең беделді әрі барлық ханзадалардан 
жасы үлкен Батый және оның жақтастары Ұлы қаған тағына 
Шыңғыс ханның кіші ұлы Төленің ұрпағы Мөңкені ұсынды. 
Кезінде Күйікті хан сайлаған кезеңде «хандық билікті Үгедей 
ұрпақтарынан бір жапырақ май мен шөпке оралған ет қалғанға 
дейін» ешкімге бермейміз82  деп ант берген Шыңғыс ұрпақтары 
биліктің тізгінін Мөңкеге берді. Мөңке қағанның таққа отыруы 
1251 жылы ғана жүзеге асты. Осы жылы Ұлы қағанға қастандық 
ойлағандары үшін Үгедей мен Шағатайдан тараған 77 ханзада 
жазаға ұшырады. Соның ішінде кезінде Үгедей қағанның 
өсиетімен оның мұрагері болып жарияланған Ширамун ханзада 
да бар еді83. Кезінде Үгедей қаған таққа отырған кезеңде моңғол 
империясында жалайыр тайпасынан шыққан Илуке әскер 
басшы, әрі қадірлі адам еді. Ол кезінде Шыңғыс хан әскерлерінің 
қолбасшыларының бірі болған жалайыр Қаданның ұлы еді. 
Илуке Үгедей қағанның жас шағында оның атабегі болған. 
Міне, осы жалайыр Илуке-нойанның Элджитай атты бауыры өз 

80 Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. -64 б.
81 Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. –М., 

1957. -79 б.
83 Бартольд В.В.  Очерки истории Семиречья Т. 2. Ч. 1. -64-65 бб.
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ағасының күңімен көңіл қосады. Мұны білген нойан Элджитайды 
өлтірмекші болады. Бірақ Элджитай Үгедей қағаннан пана 
табады. Шыңғыс ұрпақтары Күйік ханнан кейін Мөңкені 
Шыңғыс тағына отырғызбақшы болған кезеңде осы Элджитай 
нойан оларға «Үгедей ұрпақтарынан бір жапырақ ет қалғанша 
хандық билікті ешкімге бермейміз» деген уәделерін естеріне 
салады. Бірақ Хұбылай Үгедей ұрпақтарының бірінші болып 
Ясының заңдарын бұзғандарын, яғни Үгедей өзі мұрагерім деп 
жариялаған Ширамун ханзаданың құқықтарын есепке алмай, 
Күйік қағанға адалдыққа ант бергендерін айтып қарсы уәж 
қайтарады84, Бұл Элджитай нойан бастаған жалайырлардың 
Үгедей хан ұрпақтарына адалдығын сақтағанын, келесі бөлігі 
жаңа ұлы хан Мөңкенің жақтастары екендігін көрсетті. Мәселен, 
Мөңке қағанның таққа отыруынан кейін орын алған саяси 
репрессия кезінде Мөңке ханның қазылар кеңесінің басшысы 
болған жалайырдан шыққан Мункасар нойан кінәлілерді қатал 
жазаға кескен85. Сонымен іс жүзінде Шағатай ұлысы Жошы 
мен Төле ұрпақтарының қолында қалды. Мөңке қаған Шағатай 
ұлысындағы билік оның жесірі Орқына хатунның қолына көшеді. 
Осындай күрделі саяси жағдайлар қарапайым халықтың басына 
түскен ауыртпалықтарды қиындата түседі. Біз қарастырып 
отырған кезеңдегі жалайырлар тайпасының тағдырына да 
бұл оқиғалар елеулі ықпал етті. Шыңғыс ұрпақтары сенім 
артқан тайпалардың бірі ретінде жалайыр тайпасынан шыққан 
көсемдер бір-бірімен өзара жауласқан Шыңғыс ұрпақтарын 
қолдау арқылы әр аймақтарға шашырап қоныстануы мен 
олардың өзара ірге ажыратуына әкеліп соқты. Мәселен Шағатай 
ұлысындағы жалайырлар Жетісу, Мәуереннахр және Шығыс 
Дешті Қыпшаққа бөлініп кетті. Соның нәтижесінде аталған 
аймақтарға қоныстанған жалайырлардың тарихи дамуы да 
өзіндік ерекшеліктерге ие болды.

84 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. -95-96 бб.
85  Сонда. - 96 б.
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Шағатай ұлысындағы саяси билікті қолына алған Орқына 
хатун елді тақ мұрагері атынан биледі. Кейбір деректерде бұл 
билеуші әйел будда дінін қабылдағанымен, мұсылмандарға 
қамқорлық көрсетуші ретінде сипатталса, екіншілері оның 
мұсылман дінінде болғандығын жазады86.  1254 жылы 
Орқына хатун өз ордасында, яғни Алмалық қаласында 
Ұлы қағанның ағасы Хулагуды қабылдайды. Хулагу ұлы 
қағанның тапсырмасымен орасан көп әскермен Батыс Азияны 
бағындыруға аттанған еді. Ол өз әскерімен асықпай қозғалып, 
Жетісу, Сырдария аймақтары арқылы Самарқандқа 1255 
жылы күзде ғана жетеді. Себебі моңғол әскері құрамына 
кірген жалайырлардың елеулі бөлігі Хулагу әскерінің сапын 
құрады. Олардың бұл бөлігі Жетісу мен Сыр бойындағы 
мекендерін тастап Хулагу ханның басқаруымен сонау Иран 
жеріне аттанды. Ал, арада біраз уақыт өткенде Ирандағы 
Хулагидтер мемлекетіндегі билік тізгінін дәл осы жалайырлар 
өз қолдарына алады.

Ұлы қаған Мөңкенің қайтыс болуымен орын алған кезекті 
саяси дағдарысты Моңғол империясының тұтастығын жойды. 
Ал бұл жағдай өз кезегінде ұлы қаған тағы үшін өзара 
күресуші топтардың арасындағы қиян-кескі күреске ұласты. 
Тақ үшін талас Мөңке қағанның бауырлары Хұбылай мен 
Арық-Бұғы арасында өрістеді. 1260 жылы Қытайдағы моңғол 
әскері Хұбылайды ұлы қаған деп тапса, Қарақорымда Арық-
Бұғыға да жақтастары адалдыққа ант берді. Осындай жағдайда 
шағатайлықтар Арық-Бұғыны ұлы қаған деп таниды. Басқаша 
айтқанда, шағатайлық жалайырлар да Арық Бұғының билігін 
мойындайды. Хұбылай Шағатай ұлысына Шағатайдың ұлы 
Бөріден туылған немересі Абишке ханзаданы жібереді. 
Ондағы мақсаты шағатайлықтарды үгіттеп, өз жағына 
тарту еді. Өкінішке орай, қолда бар деректер осы оқиғалар 
тұсындағы жалайыр тайпасынан шыққан әскербасыларының 

86Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. Соч., Т. 2. Ч. 1. -65-66 бб.
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ұстанған бағыты туралы мәліметтерді сақтамаған. Сондықтан 
біз Орқына хатунның басшылығымен Арық-Бұғыны жақтаған 
шағатайлықтардың ішінде жалайыр болды ма, әлде олар Арық-
Бұғыға қарсы көтеріліс ұйымдастыруды көздеген Абишке 
ханзадаға іштей тілектес болды ма деген сауалдарға нақты 
жауап бере алмаймыз. Дегенмен Абишке ханзада жолда қолға 
түсіп, Арық-Бұғы адамдарының қолынан қаза табады. Арық-
Бұғы да қарап жатпай Шағатайдың Байдардан туылған немересі 
– Алғұй ханзаданы өз кезегінде ол да батысқа аттандырады. 
Алғұй Шағатай ұлысында белсенді қимыл көрсетеді. Орқына 
хатун Арық-Бұғыға, Қарақорымға кетеді. Ал, Алғұй Шағатай 
ұлысының батысындағы Жошы ұрпақтарының билеушілерін 
қуып шығады. Ол тіпті бұрыннан Шағатай ұрпақтарына 
тиесілі емес аймақтарды, мәселен Хорезм мен Ауғанстанның 
солтүстік бөлігін бағындырады. Біз алдыңғы тарауларымыздың 
бірінде түркі халықтары құрамындағы жалайырлар тарихына 
тоқталғанбыз. Сонда түрікмен халқының құрамында да 
жалайырлардың кездесетінін және олардың бұл аймақтарға 
моңғол әскерлері құрамында келгені туралы айтып едік. Көріп 
отырғанымыздай, жалайырлардың түркімендерге қосылған 
алғашқы тобы жоғарыда біз әңгімелеп отырған оқиғалар 
тұсында, яғни Алғұй әскерінің құрамында барып қосылса 
керек. Деректерде осы өлкелерде мекендеген жергілікті түркмен 
тайпаларымен қатар, «шағатайлық» жалайыр тайпасы туралы 
да айтылады87.  Алғұй ханзада бұл табыстарынан кейін Арық-
Бұғыны мойындау деген ойдан бас тартса керек. Себебі ендігі 
жерде Алғұй мен Арық-Бұғы арасындағы шайқастардың куәсі 
боламыз. Хұбылаймен соғыстан біраз үзіліс алған Арық-Бұғы 
бар күшін Алғұйға қарсы бағыттайды. 1262 жылы Сайрам 
көлі маңында Алғұй Арық-Бұғының әскерін талқандайды. 
Дегенмен келесі жылы көктемде Іле аймағында Арық-Бұғы 
әскерінен жеңіліс тауып, Шығыс Түркістанға қашуға мәжбүр 

87 Мирхонд Раузат ас-сафа. // МИТТ. Т. 1. -597 б.
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болады. Арық-Бұғы әскері Құлжа өлкесі мен Жетісуда қысты 
өткізеді.88  Деректерге көз жүгіртсек Іле өлкесіндегі халықтан 
бидайдың мол қорын қолына түсірген Арық-Бұғы жылқыларын 
қыстай бидаймен қоректендірген. Ал моңғол әскерлерінің 
аттары бидай жеп жатқанда, жергілікті халық арасында 
аштық басталған. 1264 жылы көктемде бидайға үйренген 
жылқылар көктемгі жас шөптен қырыла бастайды. Осы кезде 
Арық-Бұғыға іштей наразы көптеген әскербасылар да оған 
қарсы бас көтереді. Осындай жағдайда Арық-Бұғыға қарсы 
Алғұйдың көп әскермен аттанғаны туралы да хабар келіп 
жетеді. Арық-Бұғы Орқына хатунды Алғұйға аттандырып, өзі 
Хұбылайға бағыныштылығын білдіреді. Ендігі жерде Шағатай 
ұлысындағы билік Алғұйдың қолына көшеді.89 

Осылайша бүкіл Моңғол империясының ұлы қағаны 
Хұбылай деп саналғанымен, іс жүзінде империя бір-біріне 
тәуелсіз төрт мемелкетке бөлініп кетті. Олар:

1. Моңғолия мен Қытайдағы Шыңғыс ханның кенже ұлы 
Төленің ұрпақтары, соның ішінде Хұбылай билеген Юань 
империясы.

2. 1258 жылы Иранда Төленің ұлы Хулагу негізін қалаған 
Хулагидтер немесе Ильхандар (тайпа хандары) мемлекеті.

3. Мәуереннахр, Жетісу, Шығыс Түркістан аймақтарын 
біріктірген Шағатай мемлекеті.

4. Шығысында Ертістен батысында Дунайға дейінгі 
жерлердегі Ұлы даланы біріктірген Шыңғыс ханның үлкен 
ұлы Жошы ұрпақтары билеген Алтын Орда мемлекеті.

Сонымен көріп отырғанымыздай аталған төрт мемлекеттің 
де этносаяси тарихында жалайырлардың алатын өзіндік орны 
бар. Мәселен, 1266 жылы Алғұйдың орнына Шағатайдың 
ұлы Қара-Құлағу мен Орқына хатунның ұлы Мүбәрак шах 
ханның таққа отыру рәсімі Ангрен өлкесінде өтеді.90  Міне, 

88 Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию. -15 б.
89 Муин ад-Дин Натанзи. Аноним Искандера. -127 б.
90 Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. Соч., Т. 2. Ч. 1. -68 б.
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осы кезеңде ханмен бірге Мәуереннахр өлкесіне бірқатар 
тайпалар да қоныс аударады. Солардың ішінде жалайырлар мен 
барластар аталады. Жалайырлар Ангрен өлкесіне қоныстанса, 
екіншілері Қашқадария аймағына тұрақтайды.91  Көптеген 
зерттеушілер Мүбарак шах ханның бұрынғы қалыптасқан дәстүр 
бойынша Шағатай ұлысының ордасы орналасқан Іле өлкесінде 
емес, Ангрен өлкесінде тұрақты ордасы ретінде таңдап алуын 
шағатайлық билеушілердің саяси бағыттарының өзгерісі ретінде 
көрсетеді. Басқаша айтқанда, уақыт өте келе Шағатай ұлысының 
билеушілері қала мен егіншілік мәдениеті дамыған Мәуереннахр 
сияқты өлкені мал жайылымына айналдырудың тиімсіздігін 
түсінеді. Сондықтан олар бірте-бірте өздері бағындырған 
халықтардың дінін қабылдап, олардың бейбіт жолмен дамуына 
қолдау көрсете бастайды. Мүбарак шах Шағатай мемлекеті 
тарихындағы ислам дінін қабылдаған алғашқы хандардың бірі 
болуымен қатар, ол Ұлы қаған деп саналатын Хұбылайдың 
мақұлдауынсыз тақты иеленген билеуші еді. Әрине, бұл жағдай 
Моңғол империясының астанасын Қарақорымнан Ханбалыққа 
(Пекинге) көшірген Ұлы қаған Хұбылайға ұнай қойған жоқ еді. 
Сондықтан ол өз атынан өкілеттілік берген жарлықпен Орта 
Азияға Мүбарак шахтың немере ағасы Борақты аттандырады. 
Рашид ад-Диннің жазуынша Борақ әскерінің басшысы жалайыр 
Еке-Есур нойан еді. Ол кезінде Шыңғыс хан екінші ұлы 
Шағатайға бөліп берген әскердің басшысы болған жалайыр Мүке 
нойанның ұлы еді.92  Негізінен Борақ өзін Орта Азияға көмек 
сұрап келген адам ретінде көрсетеді. Осылайша ол ханнан өз 
адамдарын жинауға рұхсат сұрайды. В.В. Бартольд Борақ хан өз 
жағына жергілікті халықпен жиі-жиі қақтығысқа түсіп қалатын 
моңғол тайпаларын тартты,- деп жазады.93  Біздің ойымызша, 
жоғарыдағы Рашид ад-Дин келтірген мәліметке сүйене отырып, 
Борақ өз жағына тартқан «моңғол» тайпалары дегеніміз – 

91 История народов Узбекистана. Т. 1. –Ташкент, 1950. -336 б.
92  Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. -98 б.
93 Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. -69 б.  
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негізінен жалайырлар болуы керек. Бұл пікірімізді оқиғалардың 
бұдан былайғы өрістеуі де дәлелдей түседі. Бірақ күшейіп 
алған Борақ көп ұзамай Мүбәрак-шах ханға қарсы шығады. 
Осылайша, 1266 жылы күзде Ходженд түбінде Мүбәрак шах 
қолы талқандалып, өзі тұтқынға түседі. Ал Борақ өзін Үзгенд 
қаласында хан деп жариялайды. Мүбарак шах хан жеңіліп, қолға 
түскен өлке – Ходженд жалайырлардың қоныстанған аймағы 
екені белгілі.94  Ал, бұл өлкеге кезінде көп бөлігі Мүбарак 
шах ханмен бірге қоныс аударған жалайырлардың ханнан қол 
үзулеріне не себеп болды? Біздің пікірімізше, мәселенің жауабы 
Мәуереннахр аймағына қоныстанған жалайырлар мен жергілікті 
тайпалардың шаруашылығы мен салт-дәстүріне және осы 
мәселедегі ханның ұстанған бағытына байланысты болса керек. 
Себебі, осы кезеңде Мәуереннахрға қоныстанған жалайырлар 
әлі де болса өздерінің көшпелілік салт-дәстүрін жоғалта 
қоймаған. Көшпелі өмір салты мен моңғол салт-дәстүрлерінің 
мызғымастығын дәріптеп, оны барынша қолдаған Шыңғыс 
ұрпақтарының, соның ішінде, әсіресе Шағатай ұрпақтарының 
сенімді серіктері бола білген жалайыр тайпасынан шыққан 
көсемдер де олардың саясатын қолдаған. Дегенмен Мүбарак шах 
хан жоғарыда айтып өткеніміздей жергілікті халықтың діні мен 
салт-дәстүріне мойын бұрды. Ал жергілікті халықпен моңғол 
тайпаларының арасында орын алған қақтығыстар кезінде ол 
үнемі алдыңғыларын жақтап отырған. Бұл кездегі моңғол 
тайпалары деп отырғандарымыздың ішінде жалайырлар да бар. 
Осы жерде шегініс жасап, жалайырлардың шығу тегі түркілік 
екендігін, олардың Рашид ад-Диннің жазуына қарағанда өздерін 
Шыңғыс хан тұсында ғана даңқы артқан моңғолдарға қосып, 
моңғол деп атай бастағанын айтып өту керек.95  

Сондықтан да Мәуереннахрға келе салысымен өзіне 
қолдау іздеп, сенімді серіктерін жинай бастаған Борақ әскерін 

94 Гафуров Б.Г. Таджики. -463 б.
95 Осы еңбектің бірінші тарауынан толығырақ көріңіз.    
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жалайырдан шыққан нойандар басқарған. Осылайша Мүбарак 
шах хан жалайырлардың тығыз орналасып, көшіп-қонып жүрген 
жерінде жеңіліске ұшырайды.

Дегенмен Шағатай ұлысындағы билікті иеленген Борақ 
осымен тоқтап қалмады. Рашид ад-Диннің жазуынша Ұлы ханға 
бағыну ниеті жоқ бұл билеушіге қарсы әскер жіберген ұлы хан – 
Хұбылайдың әскерін талқандайды.96  Келесі деректер Борақтың 
тек ұлы хан Хұбылайға ғана емес, Хулагид Абаға ханға да қарсы 
саясат ұстанғандығын хабарлайды. Ол Абағадан жеңіліп, ауыр 
шығынға ұшырағанда, оған қарсы ұлы хан Хұбылайдың әскері 
аттанады. Дегенмен ұлы хан әскері келер түннің алдында 
Борақ қайтыс болады.97  Осылайша, Шағатай ұлысында 
орын алған дүрбелеңді келесі Шыңғыс ұрпағы немесе 
Үгедейдің немересі Хайду пайдаланып қалуға тырысады. 
Ортағасырлық деректерге қарағанда Хайду ерлігі мен тәртібі 
елге мәтел болатындай үлгілі армия құра білген. Ол дарынды 
қолбасшылығымен ғана емес, көреген мемлекет билеушісі 
ретінде де ерекше көрінді. Кезінде Хұбылай мен Арық Бұғы 
арасында ұлы қаған тағы үшін күрес жүріп жатқанда, ол 
соңғысының жағында болған. Бірақ, Арық-Бұғы жеңіліп, 
Хұбылайға жеткен кезде, Хайду Орта Азияда қала берді. 
Хайду Хұбылай емес, өзі Ұлы қаған тағына отыруы керек деген 
пікірде болды. Ол бұл ойын кезінде Шыңғыс ханның өзі ұлы 
қаған тағына Үгедей ұрпақтары ғана иеленуі керек-мыс деген 
өсиетімен негіздей түседі. Сонымен Жетісу мен Сырдарияның 
шығыс аймақтарын иелену үшін Борақ пен Хайду арасында 
күрес басталады. Бұл күресте Хайду жергілікті халықтың 
мүддесін қорғаушы ретінде көрінеді. Ол Борақ және оның 
әскерлері мен жергілікті халық арасындағы қарым-қатынас 
шиеленісіп тұрған еді. Осылайша, Шыңғыс ұрпақтары мен 
оларды қолдаушы ру-тайпалар мен жергілікті халықтың қарым-

96  Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. Кн. 1. -98 б.
97  Муин ад-Дин Натанзи. Аноним Искандера. -128 б.
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қатынасы, әрі моңғол билеушілерінің соңғыларына қатысты 
ұстанған саясаттарына байланысты Шағатай мемлекетінің 
тарихында маңызды орын алатын әрі моңғол билеушілері 
саясатындағы түбегейлі бетбұрысты білдіретін атақты 1269 
жылы Талас құрылтайы өткізіледі. 1269 жылы көктемде Талас 
өзені бойында өткен құрылтайда ортағасырлық моңғол 
билеушілері ортақ келісімге келеді. Хайду мен Борақ бір-
бірімен анда болып, қандасқан достыққа ант берді. Талас 
құрылтайының негізгі шешімі бұдан былай моңғол билеушілері 
таулар мен далаларды ғана өмір сүріп, қалалар мен егістік 
жерлерді мал тұяғымен таптап бүлдірмеуге, әрі жергілікті 
халықтан кесімді салықтарды ғана жинау туралы ортақ 
келісімге келулері болды. Осылайша моңғол шапқыншылығы 
басталған кезеңнен бастап қирату мен бүліншілікке ұшыраған 
қалалар мен егістіктер, сауда ісі, қолөнер т.б. қайта дамуға 
мүмкіндік алды. Кезінде Яса заңдарына «қарсы» болғаны 
үшін малын адал бауыздауға, судың «тыныштығын» бұзып 
жуынуға қорыққан, сондай-ақ моңғол билеушілерінің өзара 
жиі-жиі күресінен барынша титықтаған халық бейбіт өмір 
сүруге мүмкіндік алды. Мәуереннахрдағы жалайырлар да 
бірте-бірте жергілікті жағдайға бейімделіп, отырықшы өмір 
салтына көше бастайды. Бірақ, Талас құрылтайының шешімін 
барлық Шыңғыс ұрпақтары қолдады деп айта алмаймыз. 
Сондықтан олардың әрқайсысын қолдаған ру-тайпалар да өз 
билеушілерінің саясатын қолдады. Міне, осы кезеңде жоғарыда 
айтып өткеніміздей әр аймақта орналасқан туыс тайпалардың 
ара-жігінің ажырауы басталады. Мысалы, бұрынғы моңғолдық 
дәстүрлер мен көшпелілік өмір салтын сақтап қалуға ұмтылған 
Шыңғыс ұрпақтары Жетісуда өз позицияларын сақтап қалса, 
Мәуереннахрдағы билеушілер Талас құрылтайының шешімін 
сақтауға және оны жалғастыруға біртіндеп бет бұрды. Бұл 
жағдай өз кезегінде аталған аймақтарда орналасқан ру-
тайпалардың болашақ дамуына ықпал етті. Сондықтан да 
болар уақыт өте келе тек орналасуы жағынан ғана Жетісулық 
және Мәуереннахрлық деп бөлінген жалайырлар бірте-бірте 
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шаруашылық жүргізу салтының өзгеруіне байланысты өзара 
ірге ажырата бастайды. 

Талас құрылтайында Хайдумен бейбіт келісімге келгенімен 
Борақ құрылтай шешімін орындай қойған жоқ. Борақ және 
оның әскерлері, соның ішінде жалайырлардан шыққан қолды 
басқарған жалайыр қолбасшылары да бастапқы бағыттарын 
өзгерте қоймады. Тіпті 1271 жылы Борақтың қайтыс болуына 
қарамастан, бір-біріне қарама-қарсы бұл екі тенденцияның 
күресі жалғаса берді. 

Ал, бұл кезеңде Хұбылай хан да Хайдуға қарсы әскер 
жіберу ісін ұмытқан жоқ еді. Бұл екі билеушінің әскерлерінің 
арасындағы қақтығыс негізінен Моңғолия аумағында 
өткенімен, бұл жорықтарға екі ханның да әскерінің 
құрамында болған жалайырлар қатысты. Мәселен Рашид 
ад-Диннің хабарлауынша Хұбылай ханның Хайдуға қарсы 
жіберген әскерін ханның ұлы Нумуган мен хан әмірлерінің 
ішіндегі үлкені жалайыр Хантун нойан басқарған.98 Жалайыр 
Хантун нойан ханзадаларға бағынудан бас тартқаны үшін 
тұтқындалып, Хайдудың қолына түседі. Бірақ, біраз уақыт 
өткен соң Хайду оны босатып жібереді.99  Ортағасырлық 
авторлар Хайдудың тамаша жасақталған әскері бола тұрса 
да, көрші елдерге шапқыншылық соғыстар жүргізбегенін 
таңдана жазады. Негізінен Хайду арғы атасы Шыңғыс ханның 
үлгісімен өз балалары басқарған әскерлер жасақтап оларға 
мемлекет шекарасын күзетуді тапсырады. Мәселен, Ауғанстан 
жеріндегі Хулагидтерді біртіндеп ығыстырғаннан кейін, 
арадағы шекараны ұлы Сарбан бастаған әскер күзеткен.�00  
Жалайыр тайпасынан шыққан әмірлер Хайду ханға да 
қызмет көрсеткен. Мәселен, Хайдудың Хулагид Абаға ханға 
жіберген елшілігін жалайыр Илуке нойанның ұлы Данишменд 

98   Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. кн.1. -93 б.
99   Сонда. -93 б.
100   Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. -71 б.
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жалайырдың бастап барғаны белгілі.�0�  Бірақ деректерде 
бұл елшіліктің негізгі мақсаты, нәтижелері туралы нақты 
мәліметтер сақталмаған.

Біз бұл жерлерден жалайыр тайпасынан шыққан әмірлер 
мен әскербасыларының барлық моңғол билеушілерінің 
мемлекеттерінде оларға қолдау көрсеткен, сенімді серіктері бола 
білген мемлекет қайраткерлері ретінде өздерін көрсете білгеніне 
тағы да көз жеткізе түсеміз.

Хайду өз мемлекетіндегі тыныштық пен тәртіпті Борақ 
қайтыс болғаннан кейін оншақты жыл өткен кезде ғана 
қалпына келтіре алды. Хайду Борақтың ұлы Туваны ұлыс 
басшысы ретінде сайлай отырып, ішкі алауыздықтарға тиым 
сала білді. Әкесіне қарағанда Тува Хайдудың ең жақын серігі, 
әрі жақтаушысына айналады. Сондықтан біздің пікірімізше, 
әкесінен кейін Туваның қарамағына өткен Борақ әскері, соның 
ішінде жалайырлар да өз хандарына қолдау көрсеткен. Бірақ, 
1301 жылы күзде Хайду Хұбылай әскерімен соғыста қаза 
табады. Ендігі жерде Шағатай ұлысындағы басты билік Туваның 
қолына өтеді. Тува Хайдудың сүйегінің қасында оның ұлдарын 
ауызбіршілікке шақырып, әке орнына оның үлкен ұлы Шапарды 
сайлауға көндіріп, ант алады. 1305 жылы Мәуереннахрда Шапар 
мен басқа Шағатайлық ханзадалар арасында қақтығыс орын 
алады. Тува ханзадаларының бұл қылығын кешіруді өтініп, 
екі тарапты келіссөзге шақырады. Шапар келіссөз жүргізіп, 
мәселені бейбіт жолмен шешуге келісім бергенімен, ханзадалар 
Шапардың інісі Шах әскеріне кенеттен шабуыл жасайды. Бұл 
кезде Шапар да Ертіс пен Алтай аралығында ұлы қаған әскерімен 
шайқасып жатқан еді. Ал бұл әрекеттер Туваның мақұлдауымен 
жүзеге асырылған еді. Ханзадалар мен әскері Тува жағына 
өткен соң, Шапар амалсыз оған мойынсұнады. Осылайша Тува 
Шағатай ұлысындағы Шағатай ұрпақтарының билігін қайта 
қалпына келтіреді. Үгедейдің де, Шағатайдың да ұрпақтарының 

�0� Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. кн.2. -95 б.



71

әскері құрамында болған жалайырлар аталған оқиғалар кезінде 
орын алған шайқастардың бәріне қатысқандары кәміл. Рашид 
ад-Диннің жазуынша Тува 1307 жылы қайтыс болған.�0�  Әке 
орнына таққа келген Күнжек көп ұзамай өлтіріліп, таққа 1251 
жылы өлтірілген Бөрінің ұлы Талик отырды. Ханзадалар мен 
әскердің көп бөлігі Қызыр деген мұсылман есімін қабылдаған бұл 
ханды Туваның ұлдары мен әмірлеріне қарсы жүргізген саясаты 
үшін жек көрді. Шамамен 1309/1310 жылдары оны Туваның ұлы 
Кебек қастандықпен өлтіреді.�0�  Кебек таққа ағасы Есенбұғаны 
отырғызады. Есенбұға билік құрған кезеңдегі Шағатай ұлысы 
ұлы қаған әскерлерінің жойқын шабуылдарынан көп зардап 
шегеді.

Жоғарыда Шағатай ұлысында екі дәстүрдің (көшпелі 
және отырықшы мәдениет) жақтаушылары арасында күрес 
орын алғанын айтып өттік. Сонымен Кебек хан (1318-1326) 
тұсында Шағатай ұлысындағы егінші, отырықшы аудандар 
гүлдене бастайды. Ол деректерде әділ, ақылды билеуші ретінде 
суреттеледі.�0�  Кебек хан ақша өлшем бірлігі және әкімшілік 
басқару жүйесіне енгізген реформалары арқылы белгілі. 
Соның ішінде Кебек ханның әкімшілік реформасына тоқтала 
өтсек. Моңғол билеушілерінде әкімшілік-аумақтық басқару 
формасы ретінде әртүрлі кезеңде қанатқа, ұлысқа бөлу жүйесі 
қоданылғаны белгілі. Кебек хан Мәуереннахр түмендерге бөлуді 
енгізді. Түмен 10 мың әскер шығара алатын территориялық 
бірлестік болып саналды. Кебек ханға дейін Мәуереннахрдың 
әр аймағында басқару екі түрлі жолмен дамығанын көреміз. 
Мысалы, кейбір жерлерде жергілікті билеушілердің әулеттері 
бұрынғы биліктерін сақтап қалса, кейбір өлкелерде жергілікті 
билік дін адамдарының қолында қалды. Сондықтан Кебек 
ханның жүргізген реформасы таза феодалдық бытыраңқылық 
жағдайында жүзеге асты. Осылайша түмендерге бөлінген 

�0� Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. кн.2. -51 б.
�0� Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. -74 б.
104 Муин ад-Дин Натанзи. Аноним Искандера. -131 б.
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Мәуереннахр өлкесі ұсақ феодалдық иеліктер түрінде болды. 
Мәселен, Бұхара және оның аймағы Садр бастаған діни иелік 
болса, Ангрен аймағына шоғырланған Жалайыр ұлысы бек 
басқарған көшпелі немесе жартылай көшпелі иелікті құрады.105  
Сонымен Мәуереннахрдағы жалайырлардың орталығы 
Ходженд қаласы болған Ангрен өзені аймағында өзінше жеке 
бір иелік құрғанын көреміз. Бұл кезеңде үлкен тайпалық 
бірлестіктерді айту үшін ел немесе ұлыс терминдері қатар 
қолданылған.106 

Кебек ханнан кейін билікке келген інісі Тармаширин 
(1326-1334) ағасының саясатын жалғастырды. Дегенмен, 
негізінде экономикалық мүдделері қақтығысқа түскен екі 
топтың жоғарыда айтылған күресі жалғасты. Көшпелілік пен 
көшпелі өмір салтын сақтаған жергілікті ру-тайпа көсемдері 
хан саясатына қарсы күрестерін күшейтті. Нәтижесінде 
Тармаширин қаза табады.107  Көшпелі және жартылай көшпелі 
өмір салтын сақтап қалған жалайырлар әрине осы күрестің бел 
ортасында жүрді. Ендігі жерде Шағатай ұлысы хандарының 
орталығы, яғни хан ордасы қайтадан Алмалыққа Жетісуға 
көшірілді. Тек Шағатай ұлысының Мәуереннахр бөлігін ғана 
билеген соңғы Шыңғыс ұрпағы Казан хан ғана хан ордасын 
қайта Мәуреннахрға көшірді. Қазан хан Кебек хан саясатының 
жігерлі жалғастырушысы болды. Аталған топтар арасындағы 
күрес қайта басталды. Наразылық білдірген жергілікті ру-
тайпалардың күресін әмір Қазаған басқарды. 

Деректерде Қазан ханның өте қатал билеуші болғандығы 
айтылады. Сондықтан оның қол астындағылар ханға болған 
оқиғаларды хабарлауға қорыққан. Ақыр соңында хан бүкіл 
ұлысты жаулап алу үшін Қазағанды өлтіруге бел буды. 
Алғашқы шайқаста хан осы Қазағанның бір көзін ағызып 

105  История народов Узбекистана. Т. 1. -340 б.; Гафуров Б.Г. Таджики: 
древнейшая, древняя и средневековая история. -463 б.

106  Бартольд В.В. Улугбек и его время. Т. 2. Ч. 2. -49-50 бб.
107  Муин ад-Дин Натанзи. Аноним Искандера. -131 б.



73

түсіреді. Бірақ екінші шайқаста Қазаған жеңімпаз атанды. 
Оның билік құруы 17 жылға созылады.108  Міне, осы кезеңнен 
бастап Шағатай ұлысы екіге бөліні кетті. Жетісуда жергілікті 
Дулат әмірлерінің саяси ықпалы үстем болған Моғолстан 
мемлекеті құрылды. Бұл мемлекет аумағында орналасқан 
жалайырлар арада біраз уақыт өткенде Қазақ хандығының 
құрамына қосылды. Ал, Мәуереннахр мен Ходженд аймағында 
шоғырланған жалайырлар тарихы басқа арнамен дамыды. 
Қазаған өзін хан деп жариялаған жоқ. Сол кезеңдегі ұғым 
бойынша Шыңғыс ұрпағы болмаса «қарадан шығып хан 
сайлануға» оның құқығы жоқ еді. Ол 1358 жылы аң аулап 
жүргенде сатқындықпен өз нойандарының қолынан қаза 
тапты. 

Қазаған қайтыс болғаннан кейін, Мәуереннахрда күшті 
билеуші болған жоқ. Сол кезеңдегі авторлардың жазуынша 
XIV ғасырдың 50-ші жылдарында Мәуереннахрда ешкімге 
бағынбай, бір-бірімен өзара қырқысып жатқан бірнеше 
феодалдық иеліктер болған.109  Мәселен, Кеш (Шахисябз) 
өлкесін барлас руынан шыққын Хаджи барлас билесе, 
Ходженд және оның аймақтары жалайыр әмірлерінің иелігі 
деп саналады. Деректерде Ходженд аймағын билеген Баязид 
жалайырдың есімі сақталған. Сонымен Мәуереннахрда 
Ходженд және оның аймағында тұтас, күшті бірлестік құрған 
жалайырлар ықпалды саяси күш болды. Жалайыр тайпасынан 
шыққан әмірлер, бектер Шағатай ұлысын билеген Шыңғыс 
ұрпақтарының сенімді серіктері бола білді. 

В.В. Бартольдтың сөзімен айтсақ елді түмендерге бөлу «по 
всей вероятности, было связано, как в Персии, с назначениями 
уделов представителям родов, пришедших в Мавереннахр с 
ханом».��0  Бірақ олар өз мүдделеріне қамқорлық көрсеткен 

108  Муин ад-Дин Натанзи. Аноним Искандера. -132 б.
109 Гафуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая 

история. -463 б.
��0 Бартольд В.В. К вопросу об языках согдийском и тохарском. Соч., 

Т. 2. Ч. 2. -34 б.
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хан, билеушілерді ғана қолдады. Сондықтан жалайыр, 
барлас, сулдуз тайпаларының әмірлері ежелден қалыптасқан 
шаруашылық жүргізу салты – көшпелі мал шаруашылығына 
байланысты экономикалық мүдделерін қорғау үшін осы 
бағытты жақтаған хандардың саясаттарын қолдап отырды. Ал 
өз мүдделеріне қайшы келетін кез-келген әрекеттерге қарулы 
қақтығыспен жауап қайтарып отырды. Сондықтан Шағатай 
ұлысындағы билеушілер бұл жағдайды өзара кезек-кезек билікті 
иелену үшін өздеріне қажет әскери күш ретінде пайдаланып 
отырды. Дегенмен көріп отырғанымыздай Шағатай ұлысы екіге 
бөлініп, оның ішінде көшпелі және отырықшы өмір салтын 
ұстанатын түркі ру-тайпалары аралас орналасқан Мәуереннахр 
өлкесі ұсақ-ұсақ иеліктерге бөлініп кетті. Осындай иеліктердің 
бірі – Ходженд аймағындағы жалайырлар иелігі болды. 
Мәуереннахрда орын алған саяси бытыраңқылық оған көрші 
мемлекеттердің тарапынан туған қауіпті күшейте түсті. Әсіресе 
Моғолстан мемлекетінің билеушілері Мәуереннахр сияқты бай 
аймақты басып алып, бұрынғы Шағатай ұлысының аумағын 
қамтитын мемлекетке билік жүргізу ойынан бас тарта қойған 
жоқ. Арада біраз уақыт өткенде жергілікті ру-тайпа көсемдерінің 
арасынан болашақ ұлы әмір – Ақсақ Темір көзге ерекше түсе 
бастайды. Бұдан былайғы Мәуереннахр өлкесі және онда 
орналасқан жалайырлар тарихы Әмір Темір және оның ұрпақтары 
есімдерімен байланысты болғандықтан, жалайырлардың ендігі 
тарихын осы оқиғалармен байланыстыра қарастырайық.

§2.  Жалайырлар Әмір Темір мемлекеті тұсында

1348 жылы Қазаған әмірдің өлтірілуімен Мәуереннахрда саяси 
бытыраңқылық басталады. Жеке-жеке иеліктердің толыққанды 
қожайындары саналған дербес билеушілері өз бетінше саясат 
жүргізді. Бұл жағдайдан өз кезегінде қарапайым халық зардап 
шекті. Ходженд пен оның аймағына шоғырланған жалайырлар 
да мұндай жағдайдан шығудың амалын ойластырды. Кезінде 
көшпелілік пен көшпелі өмір салтын жақтаушы Шағатайлық 
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хандарға қолдау көрсеткен жалайырлар тыныш заманда малдарын 
бағып, бейбіт өмір сүруді қалаған еді. Негізінен бейбіт өмір 
сүру Мәуереннахр өлкесін мекендеген әрбір тұрғынның абзал 
ниеті еді. Ал билеушілер болса қалыптасқан жағдайдан өздеріне 
мейлінше тиімді тұстарын іздестіре бастады. Осындай шақта 
Мәуереннахрдың саяси өмірінде жаңа саяси тұлға – ұлы Әмір 
Темірдің саяси қызметі басталады. Бұдан былайғы жалайырлар 
тарихы да нақ осы Темір құрған мемлекет және ол ұстанған 
саясатқа тікелей қатысты болады. Қолда бар дерек мәліметтеріне 
қарағанда Мәуереннахр өлкесіндегі жалайырлар және олардан 
шыққан әскери қолбасшылар мен бектердің біразы алғашында 
Әмір Темірді қолдаса керек. Тіпті, олардың кейбіреулері Әмір 
Темірден әскери шендерді иеленіп, оның әскерін де басқарған. 
Дегенмен, деректердің хабарлауынша Мәуереннахрдағы 
Жалайырлар ұлысын талқандап, ұйып отырған бейбіт елді жан-
жаққа шашыратып жіберген де осы Әмір Темір. Ендігі жерде бұл 
оқиғалардың барысы мен себептерін рет-ретімен сипаттасақ.

1996 жылы ұлы жаулап алушы Әмір Темірдің туылғанына 
660 жыл толуына орай өзбек ғалымдары парсы тілінен «Темру 
тузуклари» немесе «Темір аманаты» атты шығарманы өзбек, 
ағылшын, француз тілдеріне аударып жариялады.���  Бұл 
шығарма ескі өзбек немесе шағатай-түркі тілінде жазылған. Бұл 
еңбек туралы мәліметтер Ч.А. Стори���, Н.Д. Миклухо-Маклай���  
еңбектерінде кездеседі. Міне, осы шығармада Темірдің қосында 
жүріп, онымен замандас болған жалайыр тайпасынан шыққан 
бірнеше тарихи тұлғалардың есімдері аталады. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, Мәуереннахр өлкесіндегі 
ішкі саяси бытыраңқылық оның сыртқы қауіпсіздігіне үлкен 

��� Темур Тузуклари (форсчадан. А. Соғдий ва Х. Караматов тарж.; Б. 
Ахмедов тахр осында; (Сузбаши ва изохлар Б. Ахмедовники). Т. Ғ. Ғулом 
номидиги Адабиет ва солъат нашр., 1996. – 344 б.

��� Стори Ч.А. Персидская литература. Библиографический обзор, Ч. 
2. – М., 1972. -792-793 бб.

113 Миклухо-Маклай Н.Д. Описание персидских и таджикских рукописей 
института востоковедения  АНСССР. Вып., 3. – М., 1975. -273 б.
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қауіп төндірді. Әсіресе, Моғолстан ханы Тоғылық-Темір осы 
сәтті пайдаланып қалуға шықты. Ол 1360 жылы ешбір елеулі 
қарсылыққа ұшырамай Мәуереннахрға Қашқадария аймағына 
дейін басып кірді.���  Міне, осындай тұста Баязид жалайыр 
бастаған Жалайырлар ұлысы да бір шешімге келуі тиіс болған. 
Себебі, Тоғылық-Темір бастаған моғолдарға бағыну немесе өз 
мүдделеріне сәйкес келетін басқаша жол қарастыру сияқты 
мәселені шешу керек еді.

Тоғылық-Темір Мәуереннахр өлкесіндегі негізгі ықпалды 
күштер Шахрисябз қаласы орталығы болған, Темірдің аталас 
ағасы Қожа Барлас пен Жалайыр ұлысының әмірі Баязидке 
кісі салып, өзіне бағынуды талап еді. «Тұғылық-Темір хан 
Мәуереннахр мемлекетін өзіне қарату ниетімен жорыққа 
аттанып, Хожанд өзенінен кешіп өтісімен Әмір Қажы барлас, 
Әмір Баязид жалайыр және менің атыма жарлық жіберіп, оның 
құзырына келуімізді талап етті. Екеуі менімен ақылдасып, не өз 
ұлыстарымен Хорасан жаққа кетуге, не Тұғылық-Темірханның 
алдына бару хақында жөн сұрады.»115   

Бұдан әрі Темір оларға мынандай жол көрсетеді: «Тұғылық-
Темірханның құзырына барсаңыз – екі пайда, бір зиян. Ал 
Хорасан жаққа кетудің екі зиян, бір пайдасы бар» - дедім. Олар 
болса менің ақылымды алмай, Хорасан жаққа ел-жұртымен 
көшіп кетті.»116  Көріп отырғанымыздай, саяси бытыраңқылыққа 
ұшыраған Мәуереннахрдағы билеушілер өзара ауызбірлік 
көрсетіп, тіл табыса алмай Тоғылық-Темір хан тарапынан туған 
қауіпке бірігіп күш көрсете алмайды. Осылайша Баязид жалайыр 
бастаған жалайырлардың бір бөлігі Хорасан жаққа қоныс 
аударса, Қажы барласта ат басын сонда бұрғанға ұқсайды.117  
Біз бұл жерде Ходженд аймағында орналасқан жалайырлардың 

��� История народов Узбекистана. Т. 1. -346 б.
115 Тимур Тузуклири. -27 б.
116 Сонда. -27 б.
117   История народов Узбекистана. Т. 1. -346 б.
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бір бөлігі ғана Әмір Баязидпен бірге Хорасанға қоныс аударған 
деп айта аламыз. Себебі, тарихи деректердің мәліметтеріне 
қарағанда Ходженд аймағындағы жалайырлар ұлысы әлі де 
болса сақталып қалған.

Ал, осындай ауыр тұста Темір өзі үшін Тоғылық-Темірмен 
бірігуі керек деген шешімге келгенін көреміз. Себебі, Тоғылық-
Темірдің билігін мойындап, оған бағыныштылық білдірген 
Темірге моғол ханы қашып кеткен Қажы Барластың иелігі 
Қашқадария өлкесін береді. Осылайша, ол 25 жасында аса 
үлкен емес, бірақ бай өлкеге, түмен әскерге ие болады. Өзіне-
өзі біршама сенімді болып, әрі біраз билікке қол жеткізген 
Темір Әмір Қазағанның немересі  Хусейнмен біріге бастайды. 
Осылайша ол көп ұзамай Тоғылық-Темірге бағынудан бас 
тартып, дербестікке ұмтылады. Осы кезеңнен бастап 10 жылдай 
Темір Мәуереннахрдағы билікті иелену үшін күреседі. 1370 
жылы Әмір Хусейннің қайтыс болуы мен Темірдің Балх қаласын 
басып алуы оның өміріндегі шешуші кезең болды. Осы кезден 
бастап Темірдің жеке-дара билігі басталады. Әмір Темірдің 
өз өмірінде 27 патшалықты жаулап алған белгілі. Ол тарихта 
Темір және оның ұрпақтары мемлекеті деп аталатын империя 
құрды. Дегенмен Темірдің қатал билігі мен қарудың күшімен 
құрылған бұл мемлекет те тарих сахнасынан кеткені белгілі. 
Ал, біз қарастырып отырған кезеңдегі Мәуереннахрдағы 
жалайырлардың тарихы Әмір Темірдің іс-әрекеттерімен тікелей 
байланысты. 

Әмір Темір бүкіл Мәуереннахр өлкесіне өз билігін 
орнатысымен, мемлекеттің ішкі тәртібін ретке келтіреді. Ол өз 
қарамағындағы елді 40 аймаққа бөліп, соның он екісін тамға 
беріп, олардың өзінің сенімді серіктері екендігін атап өтеді. 
Бұлар: барлас, тархан, арғын, жалайыр, түлкіші, дулат, моғол, 
сұлдыз, туғай, қыпшақ, арлат, татар.118  Бұдан әрі Жалайыр 
ұлысынан Тұқ Темір мен Шер Бахрамды сегізінші және 

118  Тимур Тузуклири. -109 б.
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тоғызыншы әмір етіп тағайындайды. Сондай-ақ бұлардан 20 
адамды жүзбасылыққа белгілеген.119  Ал Темірдің ресми тарихын 
жазып қалдырған тарихшы Шараф ад-Дин Али Йезди Темірдің 
Али-шах Жалайыридің әкесі Бахрамның орнына Жалайыр 
ұлысына басшылыққа тағайындалғанын айтады.120  Сонымен 
Темір және оның ұрпақтарының мемлекетінің аумағындағы 
жалайырлар үлкен бір аймақты құраған іргелі ел болып 
табылды. Бұл елді жалайыр тайпасынан шыққан өз билеушілері 
Әмір Темірдің белгілеуімен басқарса, ал жалайырдан шыққан 
көптеген баһадүрлер мен қолбасышалр жалпы Темір әскерінде 
лауазымды қызметтер атқарып, оның әскерінің қатарын да 
толықтырған.

Темір бүкіл Мәуереннахр өлкесіне билігін орнатқан тұстан 
бастап бұрынғы Шағатай ұлысының бір бөлігі саналған 
Жетісудағы Моғолстан мемлекетін жаулап алу ойынан бас 
тартқан емес. Темірдің Жетісу өлкесіне жасаған жиі-жиі 
шапқыншылық соғысы өлке халқының қырғынға ұшырауы 
мен экономикалық жағынан құлдырауын туғызды. Деректерде 
жалайыр тайпасынан шыққан әмірлердің есімдері мен оларға 
қатысты оқиғалар Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтарына 
байланысты айтылады. Сонымен Темір 1370-1371 жылдары 
Сейхун мен Кумара өзендерінен өтіп, Урунг-Темір иелігін 
бағындырып, Моғолстанның бұл бөлігіне билеуші ретінде өз 
атынан Кебек-Темірді қалдырып кетеді. Бірақ арада біраз уақыт 
өткенде ол Темірге бағынудан бас тартып, бүлік шығарады. 
Темір әскер басшылары Бахрам жалайыр мен Аббас Бахадурді 
әскермен бүлікшіге қарсы аттандырады. Осы кезеңде мынандай 
бір оқиға орын алады. Бахрамның өз тайпасы жалайырлардың 
бір бөлігі жүзбасы Тезекшінің басшылығымен Бахрамға қарсы 
көтеріледі. Бұл туралы алдын-ала біліп қалған Бахрам олардың 
назарын басқа жаққа аударып, көңілдерін алдайды. Сондықтан 
олардың (бүлікшілердің) ойлары жүзеге аспай қалады. Темірдің 

119  Тимур Тузуклири. -109 б.
120  Шараф ад-Дин Али Йезди. Зафар-наме. -145 б.
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әмірлері сол жерде Темірге бағынудан бас тартқан Кебек-
Темірмен келісімге келіп, кері қайтады. Жолда олар Бахрамға 
қарсы қастандық ойластырған жалайырлардың бір бөлігін 
жазаға тартады.���  Осы жерде неге жалайырлардың бір бөлігі 
Бахрамға қарсы шықты деген сауал туындауы заңды. Мұның  
себебі бұрынғы Шағатай ұлысы аумағында орналасып, кейінірек 
оның ыдырау тұсында Жетісу мен Мәуереннахр өлкесіне бөлініп 
кеткен жалайырлардың екі тобының арасында ұзақ уақыт бойы 
әлі де болса байланыстардың сақталып отырғандығынан болса 
керек. Бұдан былайғы оқиғалардан көретініміздей Мәуереннахр 
жалайырларынан шыққан көптеген тарихи тұлғалар оның әскери 
қызметінде жүргеніне қарамастан, жалпы мұндағы жалайыр 
тайпасының өзі Темірдің билігіне қарсы шығып, оған елеулі 
қарсылық көрсеткен саяси күш болған. Олар Жетісу жерінде 
қалған жалайырлар сияқты көшпелі мал шаруашылығымен 
айналысып, дербес өмір сүруді қалаған. Сондықтан Тезекші 
жүзбасы басқарған жалайырлардың бір бөлігі Әмір темірдің 
қызметіне өткен Бахрамға іштей наразы болса керек.

Осы жерда Бахрам жалайырға қатысты мына бір мәселеге 
тоқтала кетсек. Белгілі жазушы ағамыз О. Исмаилов танымдық 
мәні зор «Әлем тарихындағы жалайырлар» деп аталатын 
еңбегінде жалайыр тайпасынан шыққан тарихи тұлғалар туралы 
кеңінен жазған.���  Осы еңбегінде біз қарастырып отырған 
кезеңдегі, яғни Әмір Темір тұсында өмір сүрген, жалайырдан 
шыққан бірқатар тарихи тұлғалар да қамтылған. Солардың 
бірі Бахрам жалайыр туралы айта келе былай деп жазады: 
«Туған, өлген жылдары, дүниеге келіп, дүниеден қайтқан 
жерлері туралы мәліметтер жоқ. Бірақ жалайыр тайпасынан 
шығып, Ақсақ Темірдің арқа сүйеген мықты адамдарының 
бірі болғандығы әртүрлі дереккөздерде айтылып қалады. Сол 
себепті де ұлы жиһангер өзі жаздырған кітаптарда оның есімін 
қалдырмайды, билікке ұмтылып жүрген алғашқы күндері ең 

121 Шараф ад-Дин Али Йезди. Зафар-наме. -143 б. 
122 Исмаилов О. Әлем тарихындағы жалайырлар. –Алматы, 1999. -5-8 бб.
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сенімді серіктерінің бірі екендігін мақтанышпен атап отырады. 
Бұл жайындағы бір әңгіменің ұштығын Ақсақ Темірдің өзі былай 
шығарады,- дей келе���, осы тұлғаға қатысты біз алдымызда 
айтып өткен «Темур Тузуклири» атты деректің 1991 жылы 
«Жазушы» баспасынан И. Сапарбайдың аудармасымен жарық 
көрген қазақ тіліндегі нұсқасына сүйене отырып, мына үзіндіні 
береді: «Түнде жасырынып келіп, Самарқанға кірдім де, үлкен 
апам Құтлық Турканның үйін паналадым. Ертелі-кеш әртүрлі 
амал-айлалар қарастырдым. Осылайша қырық сегіз күн өтті. 
Ақыр соңында қала тұрғындарының бірі менің осында екеніміді 
байқап қалды. Сырым ашылуға аз-ақ қалғанда, не шара, кешке 
таман өзіммен бірге келген аттылы адаммен бірге Самарқаннан 
шығып, Хорезмге қарай жол тарттым. Аттылы адамдардан басқа 
бір топ жаяу кісілер де бар болатын, жолда жайылып жүрген 
түрікпен жылқыларын ұстап соларды мінгізіп алдым. Бірнеше 
күн жол жүріп, Амудария бойындағы Ашығы деген ойлы-
қырлы жерге келіп түстік. Осы тұста Бұқара жақта қалдырған 
Мүбәрәкшах, Сейіт Хасан және басқа кісілерім келіп үлгерді. 
Бұлардан басқа Темірқожа ұлан Бахрам өз қосындарымен маған 
келіп қосылды. Осы арадағы айрықша көңіл қоя өтетін мәнді 
мәселе – ҰЛАН деген сөз. Оның мағынасы – хан, сұлтандар 
нәсілінен шыққан жігіт дегенді білдіреді. Демек Темірқожа 
баласы Бахрам жалайырдың шыққан тегі де асыл»���  Сонымен 
О. Исмаилов Бахрам жалайырдың лауазымын ҰЛАН деп 
көрсетіп отыр. Сол замандағы ұлан сөзі немесе оғлан хан, сұлтан 
нәсілінен. Нақтырақ айтсақ Шыңғыс ұрпағынан тараған дегенді 
білдіреді. Шыңғыс хан бастаған моңғол әскері өздері жаулап 
алған елдерге өз тәртіптерімен қоса, өз идеологияларын да ала 
келгені белгілі. Соның ең негізгісі Шыңғыс және оның төрт 
ұлынан тараған ұрпақтарының хан биліктерінің заңдылығы 
туралы идеология еді. Сондықтан сол замандардан күні бүгінге 

��� Исмаилов О. Әлем тарихындағы жалайырлар. – 278 б.
124 Сонда. – 279 б. 
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дейін хан, төре, сұтандар ақсүйектер ретінде ерекше әулеуметтік 
топты құрайтынын білеміз. Бұл құбылысты белгілі зерттеуші 
В.П. Юдин «Шингизизм» идеологиясы деп атағаны белгілі.125  
Бұл пікір кейінгі зерттеулерде де дамытыла, нақтылана түсті.126  
Сондықтан да кезінде жаулап алушылығымен Шыңғыс ханнан 
да асып түсіп, аты шыққан ұлы жиһангер Әмір Темірдің өзі 
барлас руынан шыққандықтан өзін өмір бақи «әмір» деген 
лауазыммен шектеді емес пе? Сондықтан Бахрам жалайыр 
да ұлан деп аталмауы тиіс. Бұған себеп болған жағдай өте 
қарапайым, ол кәдімгі техникалық немесе грамматикалық қате. 
Сонымен жоғарыда О. Исмаилов келтірген үзіндінің өзбекше 
тіліндегі нұсқасына зер салайық: «Тунда пинхона Самарқандга 
кирдим ва тунғич опам Қутлуғ-Турконоғанинг уйига бориб 
жойлашдим. Кечаю кундуз фикр оғушида чора-тадбир 
изладим. Шу тариқа қирқ саккиз кун яшириниб ётлим. Охири 
шахарликлардан биттасы менинг бу ерга келганимни пайқаб 
қолди. Сирим очилишига оз қолғанда, почор, кечаси узим билан 
келган эллик отлиқ билан Самарқанддан чиқиб, яна Хоразм 
томон йул олдим. Мен билан бир туп пиёда кишилар хам бор 
эди. Йул давомида туркманларинг бир пода йилқисидан бир 
нечтасини қулға киритиб, шиёдаларимни уларга миндирдим. 
Куп вақт йул юриб Аму буйидаги Ачиғий деган унқир-чунқир 
ерга келиб тушдик. Шу ерга кеганимда, Бухоро теварагида 
қолдирған харам ахли, Муборакшох, саййид Хасан ва бошқа 
жамоа хам етишиб келдилар. Булардан бошқа Темурхужа уғлон, 
Бахром жалойир узларига қарашли қушин билан келиб, менга 
мулозим булдилар».127 

Көріп отырғанымыздай, Темір өз қосындарымен келіп 
қосылған Темірходжа баласы Бахрам оғлан емес, Темір ходжа 
оғлан мен Бахрам жалайыр.

125 Юдин В.П. Орды Белая, Синяя, Серая... // Утемш Хаджи. Чингиз-
наме.

126 Султанов Т.И. Поднятые на боелой кошме. Потомки Чингиз хана. 
– Алматы, 2001. – 276 б.

127 Темур Тузуклири. -34 б.
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Сонымен Әмір Темір билікке келген тұста жалайырлар 
елінің жаңа билеуші мен оның саясатына байланысты екіұдай 
саясат ұстанғанын байқаймыз. Біздің пікірімізше Жалайырлар 
ұлысы және одан шыққан әмірлер мен бектер алғашында 
Темірді қолдаған. Сондықтан олар билеушінің саясатына қолдау 
көрсетіп, оған барынша адал қызмет жасаған. Дегенмен уақыт 
өте келе Темірдің жалайырлар сияқты саны жағынан көп, күшті, 
экономикалық негізі көшпелі мал шаруашылығына негізделген 
саяси жағынан елеулі күш саналатын ұлысқа деген қарым-
қатынасы өзгере бастаған болса керек. 

Алдыңғы бөлімдерімізде айтып өткеніміздей бұрынғы 
Шағатай ұлысында орын алған, әрі оның екіге бөлініп 
Жылжуына себеп болған көшпелі тұрмыс пен отырықшы өмір 
салты арасында туындаған күресті жақтауша саяси топтар 
арасындағы теке-тірес толық шешілген жоқ еді. Сондықтан 
бұл мәселе Темірдің де алдынан шықты. Әмір Темір және 
оның тұсында жүзеге асырылған іс-шаралар оның соңғы 
бағытты жақтаушылардың өкілі екендігін көрсеткені белгілі. 
Әрине, Мәуереннахр сияқты бай өлке ежелден қала мәдениеті 
мен отырықшы егін шаруашылығы дамыған аймақ еді. Ал 
Жалайырлар ұлысы сияқты елеулі саяси күштер Темірдің осы 
бағыттағы қадамдарына кедергі болғаны түсінікті. Сондықтан 
арада біраз уақыт өте келе Темір мен Жалайырлар ұлысы 
арасындағы қарым-қатынастың сипаты анықталып, олардың 
бір-бірінен іргелері ажырай бастайды. Бұл оқиғаларды ретімен 
баяндайық.

Бұл кезеңде Моғолстан мемлекетінде ішкі саяси тұрақсыздық 
басталған еді. Себебі Тоғылық-Темірдің мұрагері Ильяс-Қожа 
өлтірілгеннен кейін, Моғолстандағы билікке әмір Қамар ад-
Дин ұмтылды.128  Моғолстан мемлекетіндегі осы жағдайды 
пайдаланған Темір 1375 жылы әскерімен жорыққа аттанады. 
Ол 1375 жылы Сайрамнан шығып Шарынға дейін жетеді. 

128 Бартольд В.В. Очерк история Семиречья. -80 б.
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Дегенмен жорықтың алғашқы кезінде қатты жаңбыр аралас қар 
жауғандықтан жорық амалсыз кейінге шегеріледі. Осы жылы 
көктемде наурыз айында ұлы жаһангер ханзада бастаған 
алдыңғы шепке Шейх-Мұхаммед Байан Сулдуз бен Әділ-
Шах Жалайыридің әскерлерін тағайындайды. Әділ Шах осы 
кезеңдегі жалайырлар ұлысының билеушісі еді. Ол туралы 
Шараф ад-Дин Али Йезди Темір Әділ-Шахты әкесі Бахрам 
қайтыс болғаннан кейін жалайырлар еліне әкесінің орнына 
сайлады,- деп жазады.129  Сонымен Жалайырлар ұлысы әлі де 
болса Темірдің қасынан табылып отыр. 

Осы кезде қолға түскен жетеліктің, яғни Жетісулықтың 
хабарлуынша Қамар ад-Дин әскері Көктөбе таулары бойында 
орналасқаны белгілі болады. Дегенмен ол Темір әскерінің 
жақындап қалғанын біліп, қиын өткелді Берке-и Турлак 
(Шарын өзенінен солтүстікке қарайғы ағысы тұсынан құятын 
өзендер маңы��0) атты үш қиын жартасты сайдан тұратын 
жерге шегіндеді. Дегенмен Темір әскері Қамар ад-Динді бұл 
жерден қуып жетіп, талқандайды. Оның әмірлері Қамар 
ад-Дин әскерлерін Іле өзені бойымен өкшелей қуады. Ал 
Жаһангер ханзада бастаған топ Шығыс Түркістан жерінде 
оның әйелі мен қызын қолға түсіріп қайтады.���  Өз басы 
аман құтылған Қамар ад-Дин келесі жылы, яғни, 1376 жылы 
Темірдің Хорезмге жорыққа аттануын пайдаланып Ферғанаға 
шабуыл жасайды. Бұл оқиға туралы хабар алған Темір Сары-
Бұғы, Әділ-шах Жалайыр, Хитай Бахадур, Ильчи-Бұғы және 
т.б. әмірлер бастаған 30 мың әскерді Қамар ад-Динге қарсы 
аттандырады. Оларға қайткен күнде де Қамар ад-Динді тауып, 
көзін жою тапсырылады.���  

Осы кезеңде Әділ-Шах жалайыр мен қыпшақтардың әмірі 
Сары-Бұғы Хитай-Баһадур мен Елші-Бұғыны тұтқындап, 

129 Шараф ад-Дин Али Йезди. Зафар-наме. -145 б.
130 Қараңыз: Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. -81 б.
131 Шараф ад-Дин Али Йезди. Зафар-наме. -145-146 бб.
��� Сонда. -146 б.
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жалайырлар мен қыпшақтардан құралған өз әскерлерімен 
Самарқанд қаласын қоршауға алады.��� 

Бірақ Әділ-Шах пен Сары-Бұғы бастаған бұл топтың 
Темірдің астанасын басып алып, өз биліктерін орнату әрекеті 
еш нәтиже бермейді. Жаһангир ханзада басқарған Әмір Темір 
әскерлері жалайырлар мен қыпшақтардың бұл әрекеттерінің тас-
талқанын шығарады. Жеңіліске ұшыраған Әділ-шах жалайыр 
мен Сары-Бұғы Ақ Орда билеушісі Орыс ханнан пана тауып, 
оның сарайының мулазимдеріне айналады���.

Міне, осы оқиғадан кейін Әмір Темір мен жалайырлар ұлысы 
билеушілерінің ара-жігі толық ажырайды. Темір мемлекетінің 
ішінде бүйіріне қадалған тікен сияқты болған жалайырлар 
ұлысын жоюға бел буады. Осылайша 1376 жылдан бастап 
Ходженд аймағына орналасқан жалайырлар ұлысы талқандалып, 
оның тұрғындары, яғни жалайырларды әмірлерге бөліп беріп, 
шашыратып жібереді135. Бұл мәселені қазіргі тілмен айтсақ, 
әскери бөлімді таратып жіберу сияқты оқиға еді. 

Ал, Орыс ханның қол астынан пана таба алмаған Әділ-шах 
Жалайыри мен Сары-Бұғы арада біраз уақыт өткенде әмір Қамар 
ад-Динмен жақындасуға бел байлайды136.  Олар біздің ойымызша 
Қамар ад-Динмен күш біріктіру арқылы Темірге соққы беруді 
көздесе керек. Сары-Бұғы мен Әділ-Шах жалайыр Қамар ад-Дин 
әмірмен Жаңғыз-Ағаш деген жерде кездесіп, бірігіп жасайтын 
іс-қимылдарының жоспарын жасайды137. Дегенмен Әмір 
Темір мен Қамар ад-Дин арасында орын алған бұл шайқаста, 
соңғысы жаралы, жаяу күйінде жау қолында қалу қаупінен 
әрең құтылады138. Осы кезеңде Әмір Темір Әділ Шах сияқты 
өзіне қарсы бас көтеріп, астанасын қоршауға алуға дәті жеткен 
адамнан да құтылуға асыққаны анық. Сондықтан Қамар ад-Дин 
қашып құтылған соң, ол арнайы адам жібертіп, Әділ Шахты 

133 Шараф ад-Дин Али Йезди. Зафар-наме. -146 б.
134 Сонда. -146 б.
135 Бұл да сонда. -146 б.
136 Матла’ас-са дайнва маджма ал-бахрайн Абд ар-Раз заса 

Самарканди. // МИКК. -168 б.
137  Аноним Искендера. -137 б.; ал-Бахрайн. -168 б.
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іздестіреді. 1376 жылдың аяғына таман Әділ-Шахтың Сырдария 
мен Талас өзендерінен оңтүстік-шығысынан солтүстік-батысқа 
қарай созылып жатқан Қаратау тау жоталары бойында жүргені 
туралы хабар келеді139 . Әділ-Шахқа қарсы аттанған Барат-қожа 
Күкелташ пен Елші-Бұғы  атты әскермен Самарқанд қаласынан 
шығып, Қаратауға аттанады. Отырар қаласынан қосымша жасақ 
алғаннан кейін олар Әділ-Шах жалайырдың соңынан мықтап 
түседі. Қаратау баурайында Дешті-Қыпшақты бақылап отыру 
үшін тұрғызылған Ақсума деп аталатын мұнара түбінде Әділ шах 
қолға түсіп, өлтіріледі.��0  Бұдан кейінгі деректерді жалайырлар 
тайпасы немесе одан шыққан тарихи тұлғалар туралы Бабыр 
заманына дейінгі кезеңге дейін мәліметтер кездеспейді. 
Бұл дегеніміз олардың мүлде жоқ болып кетуі немесе саяси 
өмірден шеттегенін білдірмейді. Керісінше, бұл мәсселе сол 
замандарда жазылған жазба деректердің ерекешеліктеріне 
тікелей қатысты. Себебі белгілі бір билеушінің тарихын 
дәріптеп жазу мақсатынан туындаған бұл шығарамалар сол 
замандардағы ру-тайпалардың тарихын сол билеуші тұсында 
орын алған елеулі саси оқиғалараға тікелей қатыстылығы 
тұрғысынан ғана атап өтеді. 

Әмір Темір 1405 жылы 71 жасына қараған шағында 
қайтыс болды. Бұл оқиға оның алып имеприясының ішіндегі 
алауыздықты туғызды. Осылайша Темір қайтыс болғаннан 
кейін 100 жылдай өмір сүргеніне қарамастан Әмір Темір 
мемлекеті оның ұрпақтары тұсында бұрынғы мықты тәртібі 
мен ішкі бірлігінен айрылды. Темірдің жалайырлар ұлысын 
таратып жібергені белгілі. Сондықтан әр аймақ билеушілеріне 
таратылған жалайырлар ендігі жерде тұтас саяси күш ретіндегі 
маңызын жойғанымен, жалайыр тайпасының өкілдерінің 
тұрмыс-тіршілігі ары қарай жалғаса берді. Дегенмен жоғарыда 
айтып өткеніміздей тарихи деректер бұдан былайғы кезеңде 

138 Шараф ад-Дин Али Йезди. Зафар-наме. -147 б.
139  Сонда. -147-148 бб.
140 Бұл да сонда. -148 б.
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орын алған тарихи оқиғалар барысында жалайырлар туралы 
мардымды мәліметтер сақталмаған. Мәуереннахр өлкесіндегі 
жалайырлардан шыққан тарихи тұлғалардың есімін ендігі жерде 
Бабырдың «Бабырнаме» атты тарихи-автобиблиографиялық 
сипаттағы шығармасында айтылады. Бабырдың шын есімі 
Захир ад Дин Мұхаммед Бабыр. Ол Темірдің ұрпағы Ферғана 
аймағының билеушісі Омар Шейх-мырзаның ұлы. Бабырдың 
балалық және жасөспірім шағы Ахси мен Андижанда өткен. 
Әкесі қайтыс болғаннан кейін кәмелетке толмаған Бабыр 
Ферғана өлкесінің билеушісі деп танылды. Дегенмен 12 жасар 
билеушінің иелігін өздеріне бағындыруға тырысқан оның 
ағайындары да қарап жатпады.���  Міне, осылайша билікке 
келген күнінен бастап саяси күреске араласып, ол арада біраз 
уақыт өткенде туған жерінен мүлде алыс Үндістан сияқты 
өлкеде үлкен империя құрған Бабырдың қосынан табылған, 
оған сенімді серік бола білген, оның замандастары жалайырдан 
шыққан тұлғалар кімдер еді?

Бабыр Мәуереннахрда бір орталыққа бағынған күшті 
мемлекет құру үшін күресті. Бірақ бұл күрес нәтижесіз 
аяқталып, ол өз назарын Үндістанда Бабыр негізін қалаған 
Ұлы Моғолдар имеприясын құрады. Дегенмен Бабыр атын 
әлемге танытқан оның орасан зор өлкені біріктіріп, қуатты 
империя құрғаны емес, керісінше оның артында қалған 
«Бабырнаме» атты мемуарлық шығармасы болды. Міне, нақ 
осы шығармасында ол 1494 жылдардан кейінгі өз басынан 
өткен оқиғаларды сипаттап жазады. 

Бабырнаме шығармасы күні бүгінге дейін Орта Азия, 
Қазақстан, Ауғанстан мен Үндістанның XV ғасырдың аяғы 
– XVI ғасырдың басындағы саяси тарихын, табиғатын, 
этнографиясын, мәдениетін зерттеуде құнды ескерткіш күйінде 
маңызын жойған жоқ. Бұл шығарма біз қарастырып отырған 

��� Бабурнаме. Записки Бабура / Пер. М. Салье. Под ред. С.А. 
Азимджановой. – Ташкент, 1958. -27 б.
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жалайыр тайпасының тарихын зерттеу үшін де құнды дерек көзі 
болып отыр. Нақ осы шығарма арқылы біз XV ғасырдың аяғы 
– XVI ғасырларда өмір сүрген, жалайыр тайпасынан шыққан 
ортағасырлық мемлекет қайраткері Сейіт Қасым Жалайыри 
мен Хасан Али Жалайыри сияқты ақынның өмірі, қызметі 
туралы мәліметтер ала аламыз. Жоғарыдағы тарауларымызда 
1375 жылы Әмір Темірдің бұйрығымен Ходженд аймағындағы 
жалайырлар ұлысы талқандалғанын айтып өттік. Бұл шара бір 
жерде ұйысып отырған жалайырлардың саяси күш ретіндегі 
тұтастығын жойғанымен, оларды мүлде жойып жібере алмады. 
Мұны арада бір ғасырдан астам уақыт өткенде Мәуереннахр 
жалайырларынан шыққан белгілі тұлғалардың Бабыр 
билеушінің қасынан табылуынан көреміз. Жоғарыда айтып 
өткеніміздей Темір және оның ұрпақтары құрған мемлекетті 
XVI ғасырдың басында көшпелі өзбектер ұлысының басшысы 
Мұхаммед Шайбани хан жаулап алып, Бабырды Ферғананы 
тастап, Кабулды, одан Бадахшанда орналасуға мәжбүр еткені 
белгілі.���  Бабырдың 1505-1515 жылдары аралығындағы 
«заңды» иеліктерін қайтару әрекетінен ешнәрсе шықпайды. 
Осылайша Бабыр Үндістанға кетіп, ол 1526 жылы Делиден 
солтүстікке қарай Пашептдар деген жерде Дели сұлтаны 
Ибрахим Лодидің әскерін жеңіп, Ұлы Моғолдар империясының 
негізін қалайды.

Міне, осы кезеңде Бабырдың қасынан табылған сенімді 
серіктері жалайырлардан шыққан тұлғалар туралы Бабырдың 
өзі не дейді?

1497 жылы Бабыр заңды билеуші ретінде салтанатты 
түрде Самарқандқа кірді. Ол Темір тағының заңды мұрагері 
деп танылды. Бірақ Бабыр өзара алауыздықтан туындаған 
тонаушылық соғыстардан әбден жұтап, құлдыраған Самарқанд 
қаласында ұзақ қала алмады. Ол Самарқандтан Андижанға 
аттанды. Бірақ, жолда қаланы бүлікші Ұзын Хасан басып 

���Азимджанов С.К. К истории Ферганы во второй половине XV в.
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алғанын естиді. Бабырдың өзі «Андижан үшін біз Самарқандты 
қолымыздан шығарып алдық, ал Андижан да бізден кетті... 
Маған өте ауыр болды және туған елімнен айырылып едім»,- 
деп жазады.���  Андижанды қайтарып алудан үміттерін үзген 
Бабырдың кейбір жақтастары оны тастап кетеді. Солардың 
ішінде Әли Дервиш бек, Әли Мазид Қаушин, Мұхаммед Бәкір 
бек, Шейх абд Аллах есік-аға және Мирим-Лагари болды. Ал, 
Қасым қаушын бек, Уәйіс Лагари бек, Ширим Тағай, Сиди 
Қара Бек, Сеид Қасым есік-аға Жалайыри және т.б. болды. 
Осы жылы Бабыр бұрынғы жалайырлар иелігі Ходжендте 
рамазан айын өткізеді.���  Бабырнамада осы кезеңнен бастап 
Сейід Қасым Жалайыри есімі жиі атала бастайды. Көріп 
отырғанымыздай Сейід Қасым Жалайыри есімімен «есік-аға» 
деген лауазымы қоса аталады. Енді осы лауазымның мәнін 
түсіндіре кетсек. Есік-аға немесе есік ағасы лауазымы сарай 
есіктерінің мырзасы дегенді білдіреді. Басқаша айтқанда 
ол Темір әулеті мемлекетіндегі ең ірі лауазымдардың бірі.145  

Нақтылай түссек ... хан сарайының немесе ордасының барша 
ішкі шаруашылығы «есік-ағасының» жауапкершілігінде 
болған. Бүкіл жер-жиһаннан келіп жататын мәмілегерлер 
мен шипагерлер, саудагерлер, саяхатшылар, өнер иелері мен 
ғалымдар, сондай-ақ өз иеліктеріндегі бектер мен билер, 
батырлар мен қолбасшылар алдымен есік ағасына жолығып 
отырған. Оларға көрсетілер сый-сияпат, құрметті де Есік ағасы 
шештін болған.146  Көріп отырғанымыздай Бабырдың жақын 
серіктерінің бірі саналатын Сейід Қасым Жалайыри бабамыз 
атқарған қызметі жағынан да билеушіге жақын болған. Бабыр 
Андижанды иеленгенімен, оның бақталастарының қарсылығы 
әлі басылмаған еді. 1500 жылы Ферғана иелігі Бабыр мен оның 
ағасы Жаһангир екеуінің арасына бөлінгені белгілі. Самарқанд 

���  Бабурнаме. Записки Бабура.  -78 б.
144  Сонда. -78-79 бб.
145  Бұл да сонда. -377 б.
146   Исмаилов О. Әлем тарихындағы жалйырлар. -281 б.
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сияқты астана тұрғанда қандай нәрсе адамды, уақытын бекер 
Әндижанда өткізуге мәжбүр ете алуы мүмкін?147  Осылайша 
Бабырдың Самарқанд үшін күресі тоқтамайды. Жолда оған өз 
адамдарымен, яғни жалайырлармен Сейід Қасым Жалайыри 
де қосылады.148  Бірақ мемлекет ішіндегі мұндай алауыздық 
сыртқы жауларға оңай олжа дайындап берді. Осылайша Бабыр 
Самарқандты екінші қайтара иеленген тұста, Орта Азияға 
Мұхаммед Шайбани ханның жаулап алу жорығы басталды. 
Бабыр мен Мұхаммед Шайбани арасында 1500-1501 жылдары 
өткен шайқастарда және Самарқанд қаласын қорғауда Сейід 
Қасым Жалайыри сарай қызметкері ғана емес, өзін тамаша 
жауынгер, қолбасшы ретінде де көрсете білді.149  Самарқандтан 
түнде қашып шыққап Бабыр және оның жақтастары біраз уақыт 
өз иелігі жоқ билеушілерімен бірге қазақшылық құрып жүрді. 
Олар әрбір жерде тек қана тонаушылықпен айналысып қана 
күн көрді. Міне, осы кезеңде бастан кешкен бір оқиға туралы 
Бабыр былай деп баяндайды: Бір күні Бабырдың жігіттері 
Ахси өлкесіндегі ең мықты бекіністердің бірі  - Папты басып 
алады. Сол кезеңде Ахси өлкесіндегі Шейх Баязид 200-дей 
қарулы жігіттерімен түн ішінде аталған бекіністі басып алады. 
Бекіністе қаннен-қаперсіз жатқан Сейід Қасым Жалайыри бес-
алты жігітімен-ақ осыншама әскерге тойтарыс беріп, бекіністі 
құтқарып қалады. Осы оқиға туралы жазып отырған Бабыр 
Сейід Қасым жалайыридің осылайша еш сақтық шарасын 
жасамай алаңсыз жатуы әскери тұрғыдан ақылға қонымсыз 
әрекет десе, дегенмен аз адаммен табан астында жеңіске жетуі 
(оншақтысының басын кесіп, қалғанын қуып жіберу) үлкен 
ерлік деп бағалайды.150  Осылайша Сейід Қасым Жалайыри 
сияқты бабаларымыз жеке бас ерліктерімен Бабырдың басына 
түскен осындай ауыр күндерінде оған сенімді серік бола білді. 

147 Бабурнаме. Записки Бабура. - 97 б.
148  Сонда. -97 б.
149  Бұл да сонда. -106 б.
150   Бұл да сонда. – 124 б.
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1502-1503 жылдар Бабырдың өміріндегі ең бір ауыр сәттер 
болғанға ұқсайды. Себебі осы кезеңде Шейбани хан Сырдың 
екі жағалауында орналасқан бірнеше қалаларды жаулап алады. 
Оның қолына Мәуереннахрдағы ірі қалалар: Самарқанд, 
Бұхара, Ош, Андижан, Ташкент өтеді.151  Осындай кезеңде 
Сейід Қасым Жалайыри сияқты серіктері ғана болашақ ұлы 
падишахтың қасынан табыла білген.152 

1504 жылы күзде Бабыр Темір әулеті мемлекетінің Кабул 
иелігіндегі билікті иеленуге қол жеткізеді. Ол бүкіл мемлекетті 
14 түменнен тұратын әкімшілік басқару жүйесіне бөледі. 
Зерттеушілердің жазуына қарағанда Бабырдың Кабулда билік 
құрған алғашқы жылдарындағы  (1504-1509 жж.) іс-әрекеттері 
негізінен бос тұрған қазынаны толтыруға бағытталған.  
Сондықтан Бабыр және оның жақын серіктері жергілікті 
көшпелі тайпаларға үнемі тонаушылық мақсаттағы шабуыл 
жасап отырған. Бұл туралы Бабырдың өзі де естелігінде толық 
баяндайды. Осындай кезекті бір шабуыл сәтінде Бабыр өз 
әскерінің басында тұрған адамдар туралы айта келіп, ортаңғы 
қанатта негізінен тек қана өзімнің жақын серіктерімді құрайтын 
бектер (туыстары емес – авт.) ғана болды. Соның ішінде ең 
алдында Сейід Қасым Есік-аға Жалайыри тұрды,- деп атап 
көрсетеді.154  

Жоғарыда Бабырдың жергілікті ауған тайпаларына 
қарсы тонаушылық сипаттағы жорықтар жасап тұрғаны 
туралы айттық. Сонымен 1507 жылы Бабыр және оның 6 
мың әскері хильджей тайпасына қарсы аттанады. «Бабыр-
намада» осы жорық туралы толығырақ жазған Бабыр өз 
әскерінің құрылымы туралы толығырақ баяндайды. Міне, 

151  Безертинов Р.Н. Татары, тюрки-потрясатели вселенной (История 
великих империй). – Новосибирск, 2001. -510 б.

152 Бабурнаме. Записки Бабура. -126 б.
153 Безертинов Р.Н. Татары, тюрки-потрясатели вселенной (История 

великих империй). -511 б.
154 Бабурнаме. Записки Бабура. -159 б.
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осы тұста да Сейід Қасым Жалайыри Есік-аға да алғы шепті 
құраған таңдаулы адамдардың арасында аталады.155 

Бабыр 1511-1513 жылдары соңғы рет Мәуереннахрға 
қайта оралуға талпыныс жасағаны белгілі. Ал, 1519 жылдан 
бастап ол Солтүстік Үндістанды жаулап алуды бастайды. Осы 
кезеңдегі оқиғалар туралы Бабырнаманы оқи отырып Сейід 
Қасым Жалайыридің осы жорықтар кезінде де Бабырдың 
қасынан табылғанын көреміз.156  Бабырнамеде бұдан ары 
қарайғы кезеңдегі оқиғаларға қатысты Сейід Қасым Жалайыри 
есімі айтылмайды. Естеліктің соңғы бөлігін құрайтын 1528-
1529 жылдардағы оқиғалар туралы айтылғанда ғана Бабыр 
өзі құрған Ұлы Моғолдар империясындағы әкімшілік басқару 
істерін ретке келтіру, жетілдіру туралы ұлдары, әрі мұрагерлері 
Хумаюн мен Камранға жазған хатында Сейід Қасымның есімін 
атайды. Билеуші «маған Кабул иелігіндегі жүгенсіздіктер 
туралы келіп түскен хаттарды оқи отырып, егер бір облыста 
жеті немесе сегіз билеуші болса, онда ондай жерде қандай 
тәртіп болмақ деген ойға келдім»,- деп жазады.157 Міне, осыған 
байланысты ұлдарына өз шешімі туралы жазған хатында Сейід 
Қасым Жалайыридің көмекші отрядтың басшысы ретінде 
тағайындалғаны туралы айтады.158 

«Бабырнаме» шығармасында Сейід Қасым Жалайыридан 
басқа жалайыр тайпасынан шыққан тағы да бірнеше 
тұлғалардың есімдері аталады. Олар Абул-Қасым жалайыри 
мен Али Жалайырдың ұлы Хұсейн Жалайыри.159  Соңғысы 
көбінесе Хасан Али немесе Туфейли деген лақап атпен белгілі 
ақын.160  Кезінде көпшілікке Хасан Али деген атпен әйгілі 
болып, кейінірек өзіне Туфейли деген ат алған бабамыздың 

155 Бабурнаме. Записки Бабура. -215 б
156 Сонда.  -227, 230, 241 бб.
157 Бұл да сонда. -349 б.
158 Бұл да сонда. -350 б.
159 Бұл да сонда.  -278, 182, 186 бб.
160 Бұл да сонда. - 182-183 бб.
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әкесі Али Жалайыри Әмір Темірдің ұрпағы Сұлтан Хусейн 
мырзаның бектерінің бірі болғанға ұқсайды. Сұлтан Хусейн 
Хорасан иелігінің билеушісі еді. Бабырдың жазуынша Ядгар 
Мұхаммед Герат қаласын басып алғанда, оның сарайында Али 
Жалайырдан беделді адам болмаған көрінеді.161  Бұдан әрі Бабыр 
Хасан Алидің өзі де Әмір Хусейннің сарайында құсбегі қызметін 
атқарған көрінеді. Ол өз заманындағы абыройлы, талантты 
ақын болған. Бабыр оның тамаша қасидалар жазатыны, әрі 
бұл салада ол жетекші саналғандығын ерекше атап өтеді.162  
Қасида дегеніміз – ода, поэма түрінде жазылтаны дидактикалық 
сарындағы шығарма. Ол көбінесе 15 өлеңнен көбірек болады.163  
Бабыр 1511 жылы Самарқандты соңғы рет қайтарып алған 
кезеңде Хасан Али соның сарайын келсе керек. Осылайша ол бес-
алты жыл Бабырдың жанында болып, оған да тамаша қасидалар 
арнаған.164  Хасан Али немес Туфейли атты лақап есімі бар бұл 
бабамыз өз заманының перзенті. Бабыр оның сауықшыл, серілік 
мінезін сипаттап жазады. Соған қарағанда әрқашан халқының 
ерке ұлы ретінде таланты арқылы танымал болса керек. Себебі, 
Хасан Али Жалайыридің орны мен рөлін бағалау үшін қайтадан 
Бабырнамаға көз салайық. Бабыр: «Сұлтан Хусейн мырзаның 
кезі ғажайып заман еді»,- деп жазады. Одан әрі: «Хорасан, 
әсіресе Герат қаласы ғалымдар мен теңдесі жоқ адамдарға толы 
еді. Сондай адамдардың бірі – Маулана Абд ар-Рахман Джами. 
Оның кезінде белгілі және қасиетті ғылымдар туралы одан асқан 
білгір адам жоқ еді. Оның өлеңдері жақсы танымал, әрі оның 
қасиеттері оны мадақтап айтудан да жоғары тұр»!165  Міне, Бабыр 
осылайша жоғары баға берген Маулана Абд ар-Рахман Джами 
Сұлтан Хусейн мырзаның ең бас ақыны да саналған. Ал, Сарайда 

161 Бабурнаме. Записки Бабура.  -183 б.
162 Сонда. -183 б.
163 Бұл да сонда. -383 б.
164 Бұл да сонда. -183 б.
165 Бұл да сонда. - 185 б.



93

Джамиден кейін таланты мен соған сәйкес орнына байланысты 
Шейхим Сухейли мен Хусейн Али Туфейли Жалайыридің орны 
ерекше болған.166  Сондай-ақ, бұлардың есімдері мен таланты 
туралы әңгімелер Сұлтан Хусейн мырзаның жақын серіктері 
мен бектерінің ауыздарынан түспейтін болған.167 

Көріп отырғанымыздай алғашқы кезеңде, яғни Бабыр 
әлі Мәуереннахрдағы атасынан қалған мұра үшін күрескен 
тұста «Есік ағасы» сияқты Темір әулеті мемлекетіндегі ең 
жоғарғы сарай лауазымын иеленген Сейід Қасым Жалайыри 
сияқты тұлғалар өздері қолдаған, өздері сенген Бабыр сияқты 
билеушісіне өмірінің соңына дейін адалдығын сақтап қалған. 
Олар Бабыр сияқты ұлы падишахтың билікке таласқан 
сансыз мұрагерлерінің қатарынан сытылып шығып, ұлан-
ғайыр аумақты иеленген, әрі Солтүстік Үндістан сияқты бай 
өлкенің әміршісіне айналуына өз үлестерін қосты. Бабыр және 
оның ұрпақтары билік құрған Ұлы Моғолдар империясының 
Үндістан сияқты мемлекеттің саяси, экономикалық және 
мәдени жағынан дамуы тарихында алар орны ерекше екені 
белгілі. Осы күнде Үндістан атауының символына айналған 
«Тәж-Махал» сияқты әлемдік сәулет өнерінің ғажайып 
туындысы да осы Моғолдар империясы дәуірінің жемісі. 
Сондықтан әлем тарихы мен өркениеті туралы сөз еткенде 
біздің ұлы ата-бабаларымыздың осы оқиғаларға қатыстылығы 
туралы ойдың өзі көкірегіңді қуаныш сезіміне бөлейді. Бұның 
өзі тарих сияқты уақыт пен кеңістіктің қым-қиғаш оқиғалары 
туралы баяндайтын ғылымда жеке тарихи тұлғалардың, 
басқаша айтқанда әр дәуірде өмір сүрген жеке адамдардың іс-
әрекетіне, жігері мен қайратына, алдына қойған мақсатының 
ұлылығы мен шынайылығына тікелей бағынышты екендігін 
де дәлелдей түседі.

166 Бабурнаме. Записки Бабура. -187 б.
167 Сонда. -187 б.
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§3. Моғолстандағы Жалайырлар 

Бұрынығы Шағатай ұлысының негізгі халқын құраған 
жалайырлардың бір бөлігі оның ыдырауы нәтижесінде 
екіге бөлінді. Сондықтан жалайырлардың бір бөлігі әмір 
Темірдің билігіне қараған Мәуереннахр өлкесінде, екіншісі 
Жетісу аймағында шоғырланды. Қазіргі Жетісу аймағы мен 
Қырғызстан, Шығыс Түркістанды алып жатқан Моғолстан 
мемлекеті Шағатай ұлысының ыдырауы нәтижесінде оның 
шығыс бөлігінде құрылды. Сондықтан Жетісу өлкесіндегі 
жалайырлардың ендігі тарихы Моғолстан мемлекетімен 
байланысты болды. Енді осы мәселелерге тереңірек тоқтала 
өтсек. 

Жалпы Қазақ хандығының құрылу қарсаңында қазақ 
халқының негізін қалаған ру-тайпалар әртүрлі этносаяси 
қауымдастыққа бірікті. Жалпы алғанда ХІҮ-ХҮ ғғ. қалыптасуы 
аяқталып келе жатқан қазақ халқының жекелеген бөліктерінің 
саяси жағынан Моғолстан, Ақ Орда, Ноғай Ордасы сияқты 
мемлекеттерге бөлшектеліп кетуі оның этникалық тарихының 
барысына ықпал етті. Ол қалыптасқан халықтың ертедегі 
этникалық орталықтар аумақтарының табиғи-географиялық 
жағынан оқшаулануы себепті168 ежелден айқындалған 
жүздерге бөлінуін орнықтырды деп есептей аламыз. Мәселен, 
қазақ халқының Кіші және Орта жүзінің құрамына кірген ру-
тайпалар аталған кезеңде негізінен «ноғайлар», «шайбанилер», 
«көшпелі өзбектер» деп аталған этносаяси қауымдастықтарға 
біріксе, ал Ұлы жүздің негізгі ұйытқысы болған ру-тайпалардың 
көпшілігі «моғол» этносаяси қауымдастығына кірген. Осыған 
орай біз қарастырып отарған кезеңдегі жалайыр тайпасы 
моғолдар құрамында болған. 

Сондықтан оқырманға түсінікті болуы үшін ең алдымен 
«моғол» этнонимінен келіп шыққан Моғолстан мемлекеті 

168 Востров В.В., Муканов М.С. Родо-племенной состав и расселение 
казахов (конец ХІХ – начало ХХ вв). - Алма-Ата, 1968. – 22 б.
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және онық негізгі халқын құраған «моғолдардың» этникалық 
құрамы туралы мәселеге тоқтала кетсек. 

Тарихшылар ұзақ жылдардан бері Моғолстанды ХІV 
ғасырдың орта шенінде қазіргі Оңтүстік Батыс Қазақстанның 
және Қырғызстанның жерінде құрылған, яғни Жетісу мен 
Тянь-Шань өлкесін қамтыған, Шағатай мемлекетінің құлауы 
нәтижесінде пайда болған ортағасырлық мемлекет деп келеді. 
Ол ХVІ ғасыр ортасына дейін өмір сүрді. М.Х.Дулатидің өзі 
Моғолстан мемлекетінің шекарасын былай көрсетеді: “... қазір 
Моғолстан атап жүрген территория өзінің ұзындығы және 
ені жөнінен жеті-сегіз айлық жолды құрайды. Оның шығыс 
шекарасы қалмақтар жеріне – Барскөлге (Баркөл – авт.), Емілге 
(Алакөлге құятын Тарбағатайдағы өзен – авт.), және Ертіске 
(Тарым өзенінің жүйесі - авт) жалғасады. Солтүстігінде ол Көкше 
теңізге (Балқаш көлі - авт), Бумлишке және Қараталға (Балқашқа 
құятын өзен – авт.) ұштасады, батысында Түркістанмен және 
Тәшкентпен, оңтүстігінде Ферғанамен, Қашғармен, Ақсумен, 
Чалишпен және Турфанмен шектеседі”169.

Міне, Моғолстанның М.Х. Дулати куә болатын тарихи жер 
көлемі осындай. “Тарих-и Рашидидің” Тәшкент басылымына 
түсініктеме берген ғалымдар М.Х. Дулати көрсеткен Моғолстан 
территориясының ХІV-ХVІ ғасырлардың өн бойында өзгеріп 
отырғанын, оның құрамына алғаш Сырдария, Сарысу, 
Балқаш, Ертіс және Оңтүстік Тянь-Шанның оңтүстік сілемдері 
аралығындағы үлкен жерлер, онан соң тек Қырғызстан және Іле 
өлкесінің үлкен бөлігі ғана кіргенін айтады. Ал мемлекет құлар 
кезінде моғол хандары билігі тек Қашғарияға ғана таралғанын 
атап өтеді170.

Сондықтан, “Бабур-намеге” түсініктеме берген ғалымдар 
Моғолстанды – Шығыс Түркістан ретінде көрсеткен171. 

169 Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. - 467 б.
170 Сонда. - 609 б.
171 Бабурнаме. Записки Бабура / Пер. М. Салье. Под ред. С.А. 

Азимджановой. – Ташкент, 1958. - 454 б.
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Ендігі жерде мемлекеттің атауы, тарихи-географиялық 
термин ретінде қолданылатын Моғолстан атауына тоқтала 
кетсек. Моғолстан – моғол этнониміне байланысты шыққан. 
Себебі сол кезеңде Орта Азияда моңғол сөзін сәл бұрмалап, 
моғол деп атау орын алған. Сондықтан ХІV ғасырдағы 
парсы-түркі тілдес шығармаларда да «монғол» сөзі моғол 
деп жазылған. 

Белгілі Ресейлік зерттеушілер С.Г. Кляшторный мен 
Т.И. Сұлтанов Моғолстанның Шағатай мемлекеті күйреген 
соң оның орнында пайда болған көптеген иеліктердің бірі 
екенін айта келе былай деп жазады: “Шағатай мемлекеті 
екі бөлікке – батысқа және шығысқа бөлінді. Батыстағы 
иеліктерде – Мәуереннахрда Шағатай тұқымы өзінің билігін 
жоғалтты және нақты билік түрік-моңғол әмірлері қолында 
болды. Олардың арасында түріктенген монғол тайпасы 
барластан шыққан әмір Темір (1370-1405 жж.) ерекшеленді. 
Шығыс бөлігінде Шағатай руынан шыққан жалған және 
шын хандар үстемдік етті. Шағатай мемлекетінің осы, 
шығыс бөлігіндегі көшпелілер өздерін моғолдармыз деп 
атады. Монғолдардың аты Орта Азияда осылай, “н” әрпінсіз 
айтылатын және жазылатын. Сол тұста осы терминнен 
парсыша географиялық атау Моғолстан келіп шықты”172. 

Бірақ моғолдарды моңғолдармен шатастырмауымыз 
керек. Себебі, Моғолстан мемлекеті құрылған тұста 
ХІІІ ғасырдан моңғол шапқыншылығынан кейін Жетісу 
мен Оңтүстік Қазақстан жерін басып алып, үстемдікке 
қол жеткізген моңғолдар уақыт өте келе жергілікті ру-
тайпалармен араласып, түркіленіп кеткен еді. Бірақ ХІV 
ғасырдағы авторлар оларды жалпы моғолдар (моңғолдар) 
деп атағандарымен, олардың жергілікті түркі ру-тайпалары 
екендігін жоққа шығармайды. Сондықтан моғолдар, 
моғолдар елі (Моғолстан) деп отырғанымыз жергілікті түркі 

172 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех 
тысячелетий. – А., 1992. -216 б.
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және түркіленген моңғол ру-тайпалары. Атап айтсақ, олар 
дулаттар, керейттер, аркинуттар, қаңлылар, баарындар, 
булгашылар, жалайырлар, үйсіндер және т.б.

Белгілі шығыстанушы ғалым В.П. Юдин Мұхаммед Хайдар 
Дулатидың «Тарих-и Рашиди», Шах Махмуд бен Мырза Фазыл 
Шорастың «Тарих», авторы белгісіз «Тарих-и Кашгар» атты 
негізгі деректерді құрайтын ортағасырлық шығармалардың, 
сондай-ақ Хафиз-и Абру, Шараф ад Дин Али Йезди, Низам ад-
Дин Шами, Абд ар-Раззаки Самарканди сияқты ортағасырлық 
авторлардың да шығармаларына сүйене отырып моғолдардың 
ру-тайпалық құрамын талдайды173.

Осылайша, автор моғолдардың рулық-тайпалық құрамының 
керейт, қаңлы, арканут (бұл атауды белгілі зерттеуші Н.А. 
Аристов арғындармен байланыстырады. Дегенмен бұл мәселе 
әлі күнге дейін басы ашық күйінде қалып отырғандықтан біз 
бұдан ары қарай да алғашқы деректерде кездесетін атауын 
қалдыруды жөн көрдік – авт.), сұлдыз, дулат, шорас, құрлауыт, 
қарлұқ, итаршы, қоншы, құсшы, байрын, қалушы, бұлғашы, 
арлат, барлас, дохтуй, йарки, ордабегі, меркіт, шунқаршы, 
нарын, долан, балықшы, татар тайпаларынан құралғандығын 
анықтайды174.

Әрине, Моғолстанның негізгі халқын құраған ру-
тайпалардың толық құрамы туралы нақты мәліметтер 
сақталмаған. Дегенмен әртүрлі деректерде кездесетін 
мәліметтерді талдай отырып, Моғолстан аумағын мекендеген 
бірқатар ру-тайпаларды нақты анықтауға болады. Көптеген 
зерттеушілер мәліметтерді талдай келе, Моғолстан халқын 
негізінен дулаттар, керейіттер, шорастар, құрлауыттар, 
барластар, барындар, қаңлылар, қалушылар, бұлғашылар, 

173 Юдин В.П. О родоплеменном составе могулов Могулистана и 
Могулии и их этнических связах с казахскими и другими соседними 
народами. // В кн.: Юдин В.П. Центральная Азия в ХІV-ХVІІІ веках 
глазами востоковеда. – Алматы, 2001. -73 б.

174 Сонда, -73-81 бб.  
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арлаттар, құсшылар, аргинуттар, қазшылар, атаршылар, 
меркіттер құрағаны туралы қорытындыға келген175.

Моғолстанның этникалық құрамына тарих ғылымдарының 
докторы С.Жолдасбайұлы да “негізінен жергілікті түркі тілдес 
дулат, қаңлы, жалайыр, керей, найман, үйсін, т.б. және толық 
түріктеніп болған моңғол тайпалары бұлғашы, шурас, баарин, 
арлат және т.б.” кіргізеді176.

Қазақстандық шығыстанушы В.П. Юдин: «Моғол этнонимін 
кезінде Шағатай және Үгедей ұлыстарына бөлінген моңғолдар 
Жетісу жеріне алып келді. Бірақ олар аз еді және олардың 
тағдыры Дешті-Қыпшақтағы моңғолдар тағдыры тәріздес болды: 
олар түркітілдес тайпалармен жедел араласып кетті. Моғол 
этнонимін сақтауға моңғолдардың көшпелі тұрмысы үлгі болған 
көшпелілік дәстүрлерін және хандар-шағатайлар билігінің 
мұрагерлігін алғашқы кездері сақтауға моғол феодалдарының 
ұмтылулары ықпал еткен тәрізді», - дейді177.

В.П. Юдин сонымен қатар бұл мәселеде зерттеушілер 
арасында әр түрлі пікірлер орын алғанына назар аударады. 
Мысалы, академик В.В.Бартольд могулдарды монғолдар деп 
атап көрсетсе, профессор С.Аманжолов оларды түріктер, 
Н.А. Аристов оларды шағатайлық хандарға қызмет жасайтын 
сословияға жатқызатынын атап өтеді178.

175Абрамзон С.М. Этнический состав населения Северной Киргизии. 
// Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. -1960. Т.ІҮ. 
-3-137 бб.; Петров К.И. Очерки феодальных отношений у киргизов.; Юдин 
В.П. О родо-племенном составе могулов и Могулии и их этнических 
связах с казахскими и другими соседними народами.; Пищулина К.А. 
Юго-восточный Казахстан в середине ХІV – начале ХVІ веков. -192 б.

176 Жолдасбайұлы С. Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан: ерте 
дүниеден ХҮІ ғасырға дейін. – Алматы, 1995. -110 б.

177 Юдин В.П. О родоплеменном составе могулов Могулистана и 
Могулии и их этнических связях с казахскими и другими соседними 
народами. // Центральная Азия в ХІҮ-ХҮІІІ веках глазами востоковеда. 
-82 б.
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Сонымен бірге Н.А. Аристовтың төмендегідей пікіріне 
назар аударған жөн. Ол моғол және Моғолстан атауын белгілі 
бір тайпаның немесе халықтың атауы деп қабылдауға қарсы 
болды және мұның саяси атау екенін атап көрсетіп былай деп 
жазды: «Әрине, шағатайлықтар Шыңғыс хан ұрпақтары ретінде, 
өздерін және өздерінің иеліктеріндегі халықтарды моғолдар, ал 
өздерінің мемлекеттерін Моғолстан деп атай алатын еді. Бірақ 
халықтың басым көпшілігі түрік көшпелілерінен тұрды. Нағыз 
монғолдар тіптен де көп емес еді: бұлар Шағатайдың байырғы 4 
мың ғана әскерлерінің ұрпақтары еді. Оның үстіне Моғолстанда 
олардың бір бөлігі ғана қалуы тиіс еді...»179.

Мұның өзі Моғолстанның этникалық негізде емес, Шағатай 
тұқымдарының таққа таласуы негізінде жоғарыдан құрылғанын 
дәлелдей түседі. Сондықтан да бұл мемлекеттің өмірі ұзақ 
болмай, кейіннен оның орасан зор бөлігі этникалық негізде 
құрылған Қазақ хандығы құрамына қосылып кетті.

Ал енді Моғолстан халқы қандай тілде сөйледі? – деген 
сауалға жауап берер болсақ, ол әрине, түрік тілінде сөйледі 
дейміз.  

Дулаттан шыққан М.Х.Дулатидің және оның бөлесі 
түркіленген монғолдан шыққан Захираддин Бабур түрік және 
сол кездегі халықаралық тіл – парсы тілінде сөйлеген және 
жазған. Моғолдардың тілдік ерекшеліктері М.Х. Дулатидің 
еңбегінде әңгіме болмайды. Алайда оның еңбегіндегі 
пікірлері олардың түркі тілдес болғанын айқындай түседі. 
Осыған байланысты арнайы зерттеу жүргізген қазақстандық 
шығыстанушы В.П. Юдиннің мына пікірі М.Х. Дулатидің 
еңбегін толықтыра түседі: «Моғолдардың монғол тілдестігіне 
келер болсақ, оған қарсы алғашқы дәлел деректерде қандай 
да бір болмасын олардың монғол тілділігінің үлгілерінің 
кездеспеуі болып табылады. Ал енді олардың түркітілділігіне 

179 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы: очерки 
истории и быта населения Западного Тянь-Шаня и исследования по его 
исторической географии. – Бишкек, 2001. -374-375 бб.
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фактор аз емес. Бәрінен бұрын моғолдардың тайпалық құрамы 
осыны мақұлдайды. Моғолдар құрамында қаңлылар болды. 
Ал олардың түркі халықтарына жататындығы даусыз. Егер 
моғолдар халық болып табылса, онда олар ортақ тілде сөйлеулері 
тиіс болды. Ал егер халықтың бір бөлігі түрік тілінде сөйлеген 
болса, онда барлық халық сол тілде сөйлеуі тиіс еді»180. 

Осылайша, XIV-XV ғасырдың ортасына дейінгі 
жалайырлардың тарихы Моғолстан мемлекетімен, моғолдармен 
тығыз байланысты екендігіне көз жеткіземіз. 

XIV ғасырда бұрынғы Шағатай ұлысында жергілікті 
түркі және түркіленген моңғол тайпаларының ықпалы өсе 
түсті. Әсіресе, жекелеген тайпа көсемдері саяси билікте үлкен 
табыстарға жетті. Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде ХІV 
ғасырдың ортасына қарай жергілікті тайпа көсемдерінің 
ықпалы өте жоғары болды. Шағатай ұлысының ыдырауы мен 
жергілікті ру-тайпа әмірлерінің билігінің күшеюінің бірнеше 
себептері болды. Солардың бірі Шағатай мемлекетіндегі 
көшпелі және отырықшы өмір салтын жақтаушылар арасындағы 
күрестен туындады десек те болады. ХІV ғасырдың басынан 
бастап Шағатай мемлекетінің хандары отырықшылық өмір 
салтын, қала мәдениетін көркейту бағытын ұстанды. Міне, осы 
тұста бұрыннан келе жатқан көшпелі өмір салтын сақтауды 
жақтаған ру-тайпалар мен олардың қарсыластары арасында 
күрес өрши түседі. 1346 жылы Шағатай ұлысының ханы Қазан 
хан өлтіріліп, оның орнына билікті әмір Қазаған иеленгенін 
алдыңғы тарауларымызда айтып өттік. Осындай кезде Шағатай 
ұлысы аумағында Қазағанның билігін мойындаудан бас 
тартқан бірнеше дербес жеке иеліктер құрылады. Нәтижесінде 
Шағатай ұлысы екіге бөлініп, ыдырап кетеді. Мәселен, Ходжент 
және оның аймағы жалайырлар иелігі болып саналды. Осы 

180 Юдин В.П. О родоплеменном составе могулов Могулистана и 
Могулии и их этнических связях с казахскими и другими соседними 
народами. // Центральная Азия в ХІҮ-ХҮІІІ веках глазами востоковеда. 
-82-83 бб.
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оқиғалар барысында Дулат әмірлерінің қолдауымен, Шағатай 
ұлысының шығыс бөлігінде Шағатайлық Тоғылық Темір хан 
билікке келеді. Осылайша, 1348 жылдың күзінде іс жүзінде 
дулат әмірлері билік жүргізген Моғолстан мемлекеті құрылады. 
Нәтижесінде Шағатай ұлысының ыдырауымен доғарыда айтып 
өткеніміздей жалайырлар да оның аумағында пайда болған 
ортағасырлық мемлекеттерге бөлініп кетті. Мәуереннахар 
өлкесіндегі жайырлар тарихын бұдан бұрын баяндап өттік. 
Ал, бұрынғы Шағатай ұлысының бір бөлігі болып саналған 
Жетісудағы жалайырлар ендігі тұста Моғолстан деген атаумен 
пайда болған ортағасырлық мемлкеттің негізгі халқын құраған 
ру-тайпалардың біріне айналды. 

Моғолстан мемлекеті де өз ішінде бірнеше дербес иеліктерден 
тұрды. Деректерде дулат әмірлерінің ұлыстары жайлы мол 
мағлұматтар сақталған. Дегенмен Моғолстан аумағында 
дәл осы кезеңде дулат әмірлерінің иеліктерімен қатар, тағы 
бірнеше дербес иеліктер өмір сүрді. Олардың бірі Іле өзенінің 
арғы бетінде, солтүстік-шығыс Тянь-Шань аумағында аркинут 
тайпасының билеушісі Қажы бектің, Еміл-Тарбағатай ауданында 
Енге төренің иеліктері болды. Әрине, Жетісудағы жалайырлар 
да дербес бір иелікті құраған деп есептейміз. Мәселен біздің 
бұл пікірімізді жазба деректердің үздік-үздік мәліметтері де 
дәлелдей алады. 

Темір бүкіл Мәуереннахр өлкесіне билігін орнатқан тұстан 
бастап бұрынғы Шағатай ұлысының бір бөлігі саналған 
Жетісудағы  Моғолстан  мемлекетін жаулап алу ойынан бас 
тартқан емес. Сондықтан Темірдің Моғолстан мемлекетіне 
жасаған шапқыншылық жорықтары оның сарай тарихшыларының 
еңбектерінде жан-жақты баяндалған. Осындай деректерде 
жалайыр тайпасынан шыққан әмірлердің есімдері мен оларға 
қатысты оқиғалар Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтарына 
байланысты айтылады. Сонымен Темір 1370-1371 жылдары 
Сейхун мен Кумара өзендерінен өтіп, Урунг-Темір иелігін 
бағындырып, Моғолстанның бұл бөлігіне билеуші ретінде өз 
атынан Кебек-Темірді қалдырып кетеді. Бірақ арада біраз уақыт 
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өткенде ол Темірге бағынудан бас тартып, бүлік шығарады. 
Темір әскер басшылары Бахрам жалайыр мен Аббас Бахадурді 
әскермен бүлікшіге қарсы аттандырады. Осы кезеңде мынандай 
бір оқиға орын алады. Бахрамның өз тайпасы жалайырлардың 
бір бөлігі жүзбасы Тезекшінің басшылығымен Бахрамға қарсы 
көтеріледі. Бұл туралы алдын-ала біліп қалған Бахрам олардың 
назарын басқа жаққа аударып, көңілдерін алдайды. Сондықтан 
олардың (бүлікшілердің) ойлары жүзеге аспай қалады. Темірдің 
әмірлері сол жерде Темірге бағынудан бас тартқан Кебек-
Темірмен келісімге келіп, кері қайтады. Жолда олар Бахрамға 
қарсы қастандық ойластырған жалайырлардың бір бөлігін жазаға 
тартады181. Біздің пікірімізше бұл жерде Бахрам жалайыр жазаға 
ұшыратқан жалайырлардың бір бөлігі Жетісулық  жалайырлар. 
Сондықтан басқа да ру-тайпалар сияқты Жетісу жерінде Моғол 
хандары тұсында жалайырлардың да дербес иеліктері болған 
деп тұжырымдай аламыз. Бірақ, жалайыр иеліктері жайлы 
мәліметтердің деректерден нақты ұшыраспауының бірнеше 
себептері болуы мүмкін. Соның бірі негізінен бұл кезеңдегі 
ортағасырлық авторлардың   ешқайсысы Жетісудың этникалық 
тарихын баяндауды мақсат тұтпаған. Бұл деректердегі ру-
тайпалар тарихына қатысты мәліметтер көбінесе белгілі бір 
саяси оқиғаларға қатысты ғана айтылады. Сондай-ақ осы тұста 
саяси жағынан екіге бөлінген жалайырлардың жағдайына да 
байланысты болса керек. Бірақ, деректерде жалайырлар ғана 
емес, Жетісудің байырғы тайпалары, мәселен үйсіндер жайлы 
да мәліметтерді кездестіре қою қиын. Сондықтан деректердің 
мардымсыздығана қарамастан жалайырлардың бір бөлігінің 
Жетісу жерінде мекендеп мұндағы этносаяси оқиғалардың бел 
ортасында жүргендігі жайлы батыл тұжырым жасай аламыз. 

Моғолстан мемлкетіндегі жағдайды сараптай отырып, біз 
оның негізгі халқын жалпы «моғолдар» деген атпен құраған ру-

181 Юдин В.П. О родоплеменном составе могулов Могулистана и 
Могулии и их этнических связях с казахскими и другими соседними 
народами. // Центральная Азия в ХІҮ-ХҮІІІ веках глазами востоковеда. 
-143 б.



�0�

тайпалардың аталаған мемлекеттің өз ішінде табиғи-географилық 
орналасуы мен шаруашылық жүргізу ерекшеліктеріне 
байланысты үш топқа бөлінгенін байқаймыз. Бірінші топты 
негізінен көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтын ұстанатын 
Жетісу аумағындағы жетісулық ру-тайпалар құраса, екіншісін 
өмір салтарында негізінен отырықшы-егіншілік, қала мәдениеті 
басым Шығыс Түркістандық (Маңғылай-Сүбе) ру-тайпалар, 
үшіншісін топты кейінірек негізінен қырғыз халқының негізін 
қалаған Тянь-Шяндық ру-тайпалар құраған. Ал, біз қарастырып 
отырған кезеңде жалайырлар негізінен алғашқы екі топты да 
құраған. Сондықтан аталған кезеңдегі жалайыр әмірлерінің 
Моғолстан мемлекетіндегі жүргізген саясаты ұстанған бағыттары 
олардың қай топты жатқандығына да байланысты болды.  

Алғашқы моғол хандары тұсындағы жергілікті ру-тайпа 
әмірлері ханның Шағатай хан ұрпағы ретінде бұрынғы Шағатай 
ұлысы аумағына толық билік жүргізуге деген құлшынысын 
барынша қолдады. Тіпті олар өздері ханның сыртқы саясатын 
Мәуереннахр өлкесін жаулап алуға бағыттады десек те болады.

Сондықтан Тоғылық Темір хан да сыртқы саясаттағы алғашқы 
қадамын бұрынғы Шағатай ұлысының батыс бөлігі Мәуереннахр 
өлкесіне жаулап алу жорықтарын жүргізуден бастады. Осы 
кезеңде бір-біріне тәуелсіз, бірнеше дербес иеліктерге бөлініп 
кеткен Мәуереннахрда ХІV ғасырдың 50-60-шы жылдарында 
Ходжент және оның аймағы жалайырлардың, Шахрисябз (Кеш) 
аймағы барластардың, Бұхара садрлардың діни иеліктері пайда 
болған еді.  Ал әмір Қазағанның (1346/47 – 1358 жж.) иелігі 
негізінен Балх аймағын ғана қамтыған. Ал, оның 1358 жылы 
өлтірілуі Тоғылық Темір ханға өз билігін Мәуереннахр аймағына 
да орнатуға мүмкіндік туғызды. Сондықтан орналасуы жағынан 
Жетісу мен Мәуереннахр өлкесіне бөлінген жалайырлар екі 
жақта бір-біріне қарсы шайқасуға мәжбүр болды. 

Моғолстандағы Жалайырлар жайлы белгілі орыс зерттеушісі 
Н.А.Аристов: “Конечно и моголистанскіе джалаиры были 
немногочисленны, такъ что нынъшнее колъно джалаиръ въ 
копальскомъ уъздъ, численностью болъе 16 т. кибитокъ, нельзя 
считать кровнымъ потомствомъ джагатаидскихъ джалаировъ. 
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Развъ только роды балгалы и кальчилы являются кровными 
джалаирами, потому что на эти же роды дълится джалаиры, 
обитающіе въ долинъ Зеравшана въ катты-курганскомъ уъездъ. 
Изъ остальныхъ родовъ кучукъ и арыкъ-тынымъ повидимому 
кара-киргизскаго происхожденія, потому что кости кучукъ 
и арыкъ принадлежатъ, какъ увидимъ, къ древнимъ кара-
киргизским родом”, - деп жазады182. 

Бұдан әрі автор: “В числъ отдъленій джалаировскаго рода 
мурза ... может быть это потомство проповъдниковъ ислама 
въ средъ джагатаидскихъ тюрковъ, кочевавшее при ордъ 
джагатаидовъ въ качествъ придворнаго духовенства, по удаленіи 
же сыновей Юнусъ-хана въ восточный Туркестанъ оставшееся 
въ Моголистанъ и примкнувшее к джалаирамъ”183  деген болжам 
айтады. 

Моғолстан мемлекетінің тарихы жайлы іргелі зерттеу 
еңбегінің авторы К.А. Пищулина оның саяси-әкімшілік 
құрылымы жайлы: «Моғолстан халқының әлеуметтік 
құрылымы сословиелік-таптық сипатта болды. Мемлекеттің 
жоғарғы билеушілері – Шағатай ханның ұрпақтары хандар, 
сұлтандар саналды. Олар әмірлердің, билердің, байлардың 
өкілдерінен тұратын тайпалар мен ру ақсүйектеріне сүйенді. 
Моғолстандағы түркі тайпаларының басшылары деректерде 
әмірлер деп аталды. Дегенмен бек атауы жиі қолданылды. Олар 
мемлекеттік аппараттағы қызметтерді атқарды. Моғолстанда 
түркі ақсүйектерінің арасында Мұхаммед бек, Кебек бек, 
Қажы бектер жоғары лауазымды атаққа ие болған әмірлер еді. 
Фазлаллах Ибн Рузбихан Исфаханидің көрсеткеніндей “бай” 
атауы моғол тайпалары арасында “дәулетті адамды, аса көп мал 
иесіне” байланысты айтылған»184 - дей келе хан билігі жайлы 
өзіндік тұжырымдарын ұсынады.  

182   Аристов Н.А. Опытъ выясненія этническаго состава киргизъ 
казаковъ Большой Орды. - СПб., - 1895. - 16-17 бб.

183 Аристов Н.А. Опытъ выясненія этническаго состава киргизъ 
казаковъ Большой Орды. - 17 б.

184 Пищулина К.А. Юго-восточный Казахстан в сер. XIV - нач. XVI 
вв.– 157 б. 
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Зерттеуші ханның билігі мұрагерлік жолмен келесі өкілге 
беріліп отырғынын алдыға тартады. Алайда ханды ру-тайпа 
ақсүйектері сайлады. Ханның басқаруы рулық-тайпалық үстем 
тап өкілдерінің мүдделеріне байланысты жүрді. Ұлыс, тайпа 
бірлестіктердің билеушілері ханға вассалдық тәуелділікте 
болды. Олар ұлысты, тайпаны хан атынан басқарып отырған, 
сонымен қатар саяси, сот-әкімшілік міндеттерді, шаруашылық 
билікті қоса жүргізген185. Дегенмен ру-тайпа көсемдері хан билі 
гін тек өз мүдделеріне сәйкес саясат жүргізгенде ғана қолдап, 
жеке билігін нығайтуға ұмтылған хандардан іргесін аулақ салып 
отырғаны жайлы деректерден көптеген мәліметтер кездестіруге 
болады. Сондықтан Моғолстан мемлекетінде хан билігі әлсіз 
болды. Сондықтан Моғолстан халқын құраған ру-тайпа 
өкілдері өздерін біршама дербес сезініп, ханнан тәуелсіз саясат 
жүргізіп отыруға мүмкіндік алды. Олар тіпті, кейде хан саясаты 
өз мүделеріне сәйкес келмесе, оны биліктен тайдыруға дейін 
баратын. Мұндай жағдай бұрынғы Шағатай ұлысы аумығанда 
жиі байқалады. 

Мәселен, Мауереннахрлық Жалайырлар көршілес 
Моғолстандағы тайпалармен жиі қарым-қатынаста болды. 
Олардың өкілдері алағашқы моғол хандарының Мауереннахрға 
басып Кіру кезінде Тоғылық-Темір ханның жағына өтті. 
Деректерден көретініміздей Әмір Темірге қарсы бүліктерге 
қатысты. Ақ Орданың ханы Ұрыспен, Қамар ад-Дин дулатпен 
байланыстар орнатты. 

Мәуереннахрдағы Жалайырлар ХІҮ ғасырдың соңындағы 
саяси оқиғаларға байланысты Жетісуға қоныс аударуы мүмкін. 
Осылайша олар бірте-бірте Жетісу тарихындағы аса маңызды 
оқиғалардың бірегейі болып саналатын Қазақ хандығының 
құрылу процесіне белесене қатысты. 

 Жетісуда өмір сүрген жалайырлар кейінірек Ұлы жүздің 
құрамына кірген. Атақты ғалым А.Х.Марғұлан Жетісу өлкесін 

185 Пищулина К.А. Юго-восточный Казахстан в сер. XIV - нач. XVI 
вв. – 157 б. 
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мекендеген Жалайырлардың құрамындағы шуманақ, сырманақ 
руларының болуына  назар аударады. Ол шуманақтарды Шудың, 
сырманақтарды Сырдарияның манақтарымен байланыстырады. 
Х ғасырдағы “Худуд ал-ғалам” дерегінде көрсетілген манақ 
этнонимінің Қазақстанның Оңтүстігі мен Оңтүстік-Шығысына 
байланысын аша келіп, кейінгі қазақ халқының құрамындағы 
Жалайырлардың Жетісуды моңғол дәуірінен бастап мекендегенін 
дәлелдеуге тырысты186. 

ХV ғасырдың екінші ширегінде Моғолстан мемлекетіндегі 
саяси алауыздық шарықтау шегіне жетті. Мұхаммед Хайдардың 
айтуы бойынша осы кезеңдегі ықпалды ру-тайпа көсемдері 
өз бетерінше әрекет жасап, өздерін тәуелсіз сезінген187. Дулат 
тайпасының өкілі әмір Міркәрімберді хан билігінен оқшаулап, 
Алабұға жерінде бекініс салдырып, содан Әндіжан мен оның 
маңында жорықтар ұйымдастырды. Тағы бір әмір Мір Хақ-берді 
Ыстық көл маңына бекініп, Түркістан мен Сайрамды басып 
алуға дайындалды. Шорас және барин тайпаларының әмірлері 
қалмақтарға (ойраттарға) көшіп кетті.  Қалғандары Моғолстанға 
жайыла орналасты. Белгілі зерттеуші К.А. Пищулина осы 
оқиғалардың нәтижесінде Жетісудың этникалық картасының 
өзгеріске ұшырап, қазақ халқының құрамына кіретін ру-
тайпалардың іріктеліп қалғаны жайлы пікір айтады. 

Осылайша жоғарыда айтылған ойларымызды қорыта келе, 
Жетісудағы Жалайырлардың жергілікті түркі тайпаларымен 
араласып, осы жерде белгілі, беделді тайпалардың бірі болған 
деген тұжырым жасаймыз. Моғолстан мемлекетінің негізгі 
халқын құраған «моғол» этносаяси  қауымдастығына енген 
түрлі этникалық топтар, түркі және түркіленген тайпалар мен 
рулар кейіннен қазақтың Ұлы жүзінің негізін қалайды.

186   Валиханов Ч.Ч. Собр. соч., - Т. 1. - Алма-Ата, - 1961. - 638 б.
187  Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. – 109 б.
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ЖЕТІНШІ  ТАРАУ

ЖАЛАЙЫРЛАР АЛТЫН ОРДА МЕМЛЕКЕТІНІҢ 
ЫДЫРАУЫ ТҰСЫНДА

§1. Ақ Орда құрамындағы Жалайырлар

Монғол жаулап алуынан біраз уақыт өткеннен кейін 
шапқыншылықтан зардап шеккен аудандар қалпына келтіріліп, 
қайта жанданып, шаруашылығы мен мәдениеті, сауда 
қатынастары бірте-бірте дами бастады.

Әлеуметтік-экономикалық жағдайдың жаңғыруы 
және біртіндеп нығая түсуі жергілікті түркі, түркіленген 
билеушілердің мәртебесін үстем етті. Осыған орай Жошы 
мен Шағатай ұлыстарының билеушілері халық бұқарасының 
Алтын Ордаға наразылықтарын ұтымды пайдаланып, Шығыс 
Дешті Қыпшақ пен Жетісуда өздерінің саяси билігін орнатуға 
ұмтылып, күрес жүргізді. Ымырасыз күрес біраз уақыттарға 
созылды. Соның нәтижесінде XVI ғасырдың бас кезінде 
Алтын Орданың құрамынан Солтүстік Шығыс, Орталық және 
Оңтүстік Қазақстан аумақтары бөлініп шығып, өз алдына бөлек 
Ақ Орда атты мемлекет құрылды. Ақ Орданың аумағы Ертістен 
Сырдарияның құйғаны, Саураннан Аралға дейінгі, тіптен 
Муин ад-дин Натанзидің («Аноним Искандера») қосымша 
хабары бойынша сәл-пәл толықтыра түсер болсақ, «Ұлытау 
өңірі, Сегіз-Ағаш (В.В. Бартольд «Сенгир- Ағаш»), Қараталдан 
Түйсенге (В. Бартольд «Тюмень») дейін, Женд, Джарчкентке 
дейінгі өлкені алып жатты»188.

Ақ Ордада Орда-Еженнің ұрпақтары билік құрды. Ұлыстың 
екі бөлігінде де Жошының 13-ұлы Тоқа-Темірдің ұрпақтары 
билік етті. XIV-XV ғасырдың басында бұл аумақты шығыс 
авторлары бірде Ақ Орда, бірде Көк деп атайды.  

188 Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. –Астана, 2004. 
-179 б.
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XIV ғасырдағы парсы тарихшысы «Вассаф-и-хазрет» лақап 
атымен әйгілі болған Шихаб ад-дин Абдаллахтың мәліметі 
бойынша Орда Еженнің көзі тірісінде тікелей өз билігінде 10 мың 
тұрақты жасағы болған деп жазды189. Осы жасақтың құрамынан 
түркі және түркіленген тайпа өкілдерімен қатар Жалайырлар 
да орын алған. Себебі Шыңғыс ханның әскерінде, Алтын Орда 
жасақтарында Жалайырлар есімі дарынды қолбасшы, билеушінің 
сенімді серігі, айбынды жауынгер деген ұғымдармен, сөздермен 
қоса айтылған. 

Жәнібек хан қайтыс болғаннан кейін Алтын Ордада бүлік 
пен алауыздық, тақ үшін қырқыс басталды. Таққа жетудің 
бірден бір жолы билеушіні өлтіру деп саналды. Өлтірудің түрлі 
тәсілдері ойлап шығарылған. Нәтижесінде 1351-1364 жылдар 
аралығында Орда Ежен әулетінен 8 хан қаза болған190. Билік 
үшін тартыс, бүліншілік Ақ Орда тағына Ұрұс хан келгеннен 
кейін біршама саябырлап, тыныш ахуал қалыптасты. Ұрұс 
ханның таққа келуіне байланысты Ақ Орда нығайып, күшейе 
түсті. Мемлекеттің саяси өмірінде бірқатар өзгерістер орын 
алды. Мұндай жағдай шығыс мұсылман шежірелерінен көрініс 
тауып, оларда Ұрұс хан батыл мінезді, қажыр-қайратты билеуші 
ретінде сипатталып, бейнеленді191.

Ақ Орда мен Алтын Орданы қосып, біртұтас мемлекет 
құрып, өзінің билігін күшейту мақсатында Ұрұс хан 1367 жылы 
Орданың бек, тархан, т.б. басын қосып, құрылтай шақырып, 
Алтын Ордаға жорық жасау мәселелерін шешті. Құрылтайдың 
шешімі мен билеушілердің қолдауына сүйенген Ұрұс хан 
1368 жылы Еділ жорығына аттанған. Бастапқы жорығы сәтсіз 
аяқталған хан, екінші рет әскери сапарға шығуға мәжбүр 
болған. Сол заманның ереже-талаптарына сәйкес құрылған 
жасағының арқасында Астрахан және Сарай қалаларын басып 

189  Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. – 181 б.
190  Сонда. -131 б.
191 Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қыдырғали би Қосымұлы және 

оның Жылнамалар жинағы. – Алма-Ата, 1991. -?
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алған. 1377-1378 жылдары Сарайда Алтын және Ақ Орданың 
ханы ретінде ақша соқтырған. Ханның жорықтары мұнымен 
шектеліп қалмады. Бір жағынан Алтын Ордадан түбегейлі 
дербес мемлекет құруға, екінші жағынан оның аумағын 
кеңейту мақсатында жорықтар ұйымдастырды. Үнемі жорық 
үстінде жүрген хан тарихи деректерде әртүрлі аталады. Ұрұсты 
кейбіреулері «Жорық хан», ал енді біреулері «Ұрұс хан» деп 
атаған. Сондай жорықтардың бірі Жетісу жеріне жасалып, 
ханның беделі мен мәртебесі еселенген. Осы жорық жайында 
Қадырғали би Қосымұлының «Жылнамалар жинағында» былай 
деп жазылған: «... Жәнібек хан өлген соң қарауындағылары 
әрқайсысы әр тарапқа тарқады. Жәнібек ханның уалаятын 
Фетка Науқрат келіп бұзды. Осы арада Орус хан Алатауға 
әскерімен кетті. Ол заманда Жәнібек ханнан соң қият Истайұлы 
Үнрақтлу ұлысты түгел биледі. Үнрақтлуны Орус хан өлтірді. 
Орус ханды бәрінің ағалары патшалыққа отырғызды. Содан 
Орус Алатау маңына орын тепті. Ол өте биік көрінетін тау... Ол 
таудың қисапсыз (көп) сулары да бар. Талашқыры шаһары сонда. 
Отрар, Сайрам шаһарлары Хиваға жақын. Чу, Талас, Ыстық көл, 
Текелік, Алмалық және Қаратал сол елдерде. Четикентте сонда. 

Ақ Орда
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(Адамдары) өте биік, қуатты және сәнді, батыр келеді. Бұл мәлім 
және белгілі (жай). Орус хан неше жылдар осы жерде патшалық 
құрды»192.

Ұрұс ханның жорықтарының сәтті, әрі нәтижелі, олжалы 
болатын себебі – оның айбынды жасағының мықтылығында. 
Хан Ақ Ордада оң және сол қанаттан тұратын пәрменді қарулы 
күш – Алаш мыңын жасақтады. Өйткені Орда шаңырағының 
астында алты арыс елдің басын біріктірді. Бұл тарихта алты 
алаштың басын қосқан алғашқы әскери-саяси құрылым ретінде 
танылады.193  Қадырғали би Қосымұлы Жалайыр қарулы жасақ 
– Алаш мыңына мимана және мисара деп айдар таққан. Осының 
дәйектілігіне көз жеткізу үшін дерекке назар аударайық. 
Жалайырдан шыққан жылнамашының «Шежірелер жинағында»: 
«Хазрет Нух Али – Ассаламдан Оғузға дейін, Оғуздан Хижратқа 
дейін, Хижраттан Чингизге дейін, Чингиздан бұ заманға дейін 
неше қилы патшалар, хандар өтіп еді, барлығы баяндалды.

Қадыр Али-бек, Хошум-бек ұлы, Тамджек-баһадур ұлы, 
Иранджи-баһадур ұлы, Адамшакмырза ағасы Қарач-бек 
ұлы, Құбайұлы, Қанбар-мырза ұлы, Айтула бек ұлы, Итбаға 
ұлы, Шыңғыс хан заманында Сартақ ноян болған. Оның ұлы 
Жалайыр Сба болады. Оның ұрпағы Жалайыр Тебре бек. Оның 
ұрпағы Шайх-Сыры-бек болады. Оның ұрпағы Айтулы бек 
болады. (Ол) мәлім-мәшһүр болған. Урус-ханның ұрпағында 
ұлы әмір болған. Урус-ханның оңы мен солы мынадай. Бұл 
жерде еске алынғаны, яғни мимана-оң қол, мисара-сол қол194,- 
деп жазылған. Осыдан көріп отырғанымыздай, Ұрұс хан қос 
қанатты әскери сапты пайдаланған. Түркілер мұндай әскерді 
бұрынғар және жуанғар деп атаған. Ал өзіміз дерегін талдап 

192 Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қыдырғали би Қосымұлы және 
оның Жылнамалар жинағы. – 251 б.

193 Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. –Астана, 2004. 
-193 б.

194 Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қыдырғали би Қосымұлы және 
оның Жылнамалар жинағы. – 263 б.
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отырған Қадырғали бидің айтуынша сол қанат - мисара, оң 
қанат-мимана. Келтірілген мағлұматтар біз тарихын қарастырып 
отырған жалайырлар жайында құнды дерек болып табылады. 
Жылнама авторы өз әулетінің шежіресін тарқатып қана қоймай, 
олардың билеушілер арасынан орын алғанын көрсеткен. 
Жалайыр тайпасынын шыққан Сартақ ноян Шыңғыс ханның 
замандасы ғана емес, оның сенімді серігі, дарынды қолбасшысы 
болған. Оның ұлы Сба да қаражаяу адам болмаса керек. Сбаның 
ұрпақтары бек дәрежесіне дейін көтерілген билеушілер, Алтын 
Орданың әлеуметтік-саяси өмірінде айтарлықтай рөл атқарып, 
мемлекетті басқаруға араласқан. Жалайырлардың Ұрұс ханның 
билігі кезінде ұлы әмір мәртебесіне көтерілгендігі жылнама 
беттерінен айқын көрінеді. Ұрұс ханның оң, сол қолдарына 
айналғандар да осы Жалайырлар. Оны Қадырғали Жалайыр 
былай жеткізген: «Қатағин қауымы болады екі сан. Алач мыңы 
болады үш сан. Қатағин қауымы өз араларында бұл заманға 
дейін үлкендерін біледі. Ал Алач мыңы арасында үлкені тарақ 
тамғалы Жалайыр болады. Шыңғыс хан заманынан бері бір 
мәртебеден (үлкендік) Тебребекке (13-би) тиді, одан Итбаға-
бекке тиді, одан Карач-бекке тиді, одан Тоңқа-бекке тиді. Алач 
мыңының ағасы болып келген осылар. (Бұл) Өзбекия арасында 
мағлұм-мәшһүр»195. Деректен көріп отырғанымыздай, жоғарыда 
аталған қарулы күш – Ұрұс ханның жасағы, яғни Алаш мыңы 3 
мың әскери сарбаздан тұрған. Осы үш мың әскерилердің ішінде 
ең үлкені Жалайырлар болған. Жалайырларға үлкендік құрметті 
Шыңғыс ханның билік еткен кезеңінен басталуы жоғарыда 
айтқан Сартақ нояннан бастау алатыны күмәнсіз. Бұл мәртебе 
ұрпақтан ұрпаққа беріліп, жалғасып отырған. Қадырғали би 
жазғандай қарулы күштің негізін қалағандар да осы аталған 
бектер. Мұндай үлкендік бүкіл Дешті Қыпшаққа тарап, мәлім 
болған. Алаш мыңының құрамына Жалайрылардан өзге қыпшақ, 
найман, қоңырат, алшын, т.б. тайпалар енген.

195 Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қыдырғали би Қосымұлы және 
оның Жылнамалар жинағы. – 263 б.
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Осылайша алты Алаштың басын біріктіріп, Алаш мыңын 
құрып, ұлан-байтақ жерлерді өзіне қосқан Ұрұс ханның 
мемлекеті, яғни Ақ Орда жұрты «Алаш елі» деп атанды196 . Осылай 
атануына оның бір жағынан көптеген түркі және түркіленген 
тайпалардан құралғандығы мұрындық болса, екінші жағынан 
мемлекеттің аумағының үлкендігі әсерін тигізді, үшінші 
жағынан Орданың халқының саны да ел деп айтуға жететін 
дәрежеде еді. Ұрұс хан 1374 жылы Сарайда Алтын Орданың 
тағына отырып, өз мемлекетінің аумағын ұлғайтуға мүмкіндік 
алды. Жошы ұлысы батысында Дон өзенінен шығысында Алтай 
тауларына, оңтүстігінде Сырдариядан солтүстігінде Сібір 
далаларына дейінгі жерлерді алып жатты. Ел іргесі кеңейіп қана 
қоймай Ордада қолайлы ахуал қалыптасып, тыныштық орнады. 
Мемлекеттің қауіпсіздігін Алаш мыңдығы қорғап, жасақтың 
даңқы бүкіл Ордаға тарады. Жасақта Жалайырдан шыққан 
Қараш батыр бас болып, ақ қарабас ту ұстау мәртебесіне ие 
болған. Себебі, Алаш мыңында үлкендік құрметі Жалайырларға 
берілгендіктен олардың қарулы күште бас батыры ту ұстау 
мәртебесіне кенелген. Қараш батырдың, яғни бектің атасы 
Итбаға бек те, баласы Тоңқа бек те Алаш мыңының ағалары 
саналып, қолбасшылар ретінде Ордада белгілі болған. 

Ұрұс ханның билігі кезінде Ақ Орданың астанасы Сығанақ 
қаласы да өсіп, өркендеді. Ол сауда, мәдениет, әкімшілік 
орталығына айналып, теңге сарайларында ханның атынан ақша 
соғылды197. 

Державаның тіректері мен сарай шонжарларының қолдауына 
сүйенген Ұрұс хан 1374-1375 жылдары Сарайды алып, Астрахан, 
Кама өзені бойындағы бұлғарларды бағындырды. Осы батысқа 
жасаған жорығы сәтті басталып, деректерде Еділ, Кама жерлері 
«Ұрұс хан жұрты» деп аталды198. Алайда Ұрұс ханның табысы 

196 Артықбаев Ж.О. Материалы к истории правящего дома казахов. 
–Алматы, 2001. -45 б.

197 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. –М.-Л., 
1950. -306 б.

198 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Оды. – Саранск, 1860. -130 б.
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ұзаққа бармады, жаулап алудан кейін бір жыл өткен соң Еділ 
бойынан кетуге мәжбүр болды. Ханның кері қайтуына екі 
түрлі жағдай әсер етті. Оның біріншісі, Алтын Орданың батыс 
бөлігінде атарлықтай билікке қол жеткізген Орданың бұрынғы 
билеушісі Мамай ханның бет алған әрекеттерін іске асыруға 
кедергі келтіруі. Екіншісі, Ақ Орданың оңтүстік шегінде Орта 
Азияның билеушісі Әмір Темір өзінің жаулап алу жорықтарын 
қарқынды түрде жүргізіп жатқан болатын. Осыларға орай Ұрұс 
хан Сығанаққа қайтып оралуға мәжбүр болды. Оның үстіне 
Тоқтамыстың Әмір Темірге қашып баруы Ұрұс ханды мазалады. 
Себебі Тоқтамыстың әкесі Тайқожаның өлтірілуі оны Ұрұс 
ханның қас жауына айналуына тікелей ықпал етті. 

Ақ Орда мен Алтын Орданы өзінің келешек бас қарсыласы 
санап, олардың өзара қақтығысуына себеп-салдар іздеп отырған 
Темір үшін Тоқтамыстың келуі оған таптырмайтын мүмкіндік 
еді. Темір Тоқтамысты құшақ жая қарсы алып оған хан 
дәрежесінде сый-сияпат көрсеткен. Темір онымен де тоқтамай 
Сауран мен Отырарды Тоқтамысқа тарту еткен199. Тіптен Шереф 
ад-Дин Иездидің хабарлауынша тіптен Ақ Орданың астанасы 
Сығанақты да Тоқтамысқа ұсынған�00. 

Өзіне көршілес әмірліктегі оқиғалар Ұрұс ханды қаннен-
қаперсіз қалдыра алмады. Дереу Сығанаққа келгеннен кейін 
жасақ жинап, Құтлық Бұқа басқарған қолды Тоқтамысқа қарсы 
аттандырды. Алғашқы шайқаста Құтлық Бұқа көзінен жарақат 
алып, қаза тапқанына азаланған ақ ордалықтар Тоқтамыс қолын 
тас-талқан етіп жеңген. Жеңіліске ұшыраған Тоқтамыс Ақсақ 
Темірге екінші рет қайтып барған. Әмір Темір Тоқтамысты 
тағы да ықыласпен қабылдап, оған қайтадан қол жинап берген. 
Ондағы мақсаты Тоқтамыс арқылы Ақ Орданы бағындырып, 
ұлан-ғайыр жерін тартып алу еді. Бұл кезде Әмір Темір Орталық 

199  Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. -195 б.
200 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 

Золотой Орды. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2. –М.-Л., 1841. 
-148 б.
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Азия аумағын өзіне қаратып, басқа да жерлерді империясына 
қосып алу ниеті бар болатын. Сондықтан да Тоқтамысқа қол 
жинап, көмек беруден аянбады.

Ал Ұрұс хан болса жасақ жасақтап, оны ұлы Тоқтақияға 
басқартып, екінші рет Тоқтамысқа қарсы аттандырды. Осы 
жорықта Жалайырлар Ұрұс ханның жағында соғысты. Біз зерттеп 
отырған кезеңде Жалайырлар, соның ішінде сырманақтар 
Қазақстанның оңтүстігінде өмір сүрген. Сондықтан да Ұрұс 
ханның Тоқтамысқа қарсы шайқасына Байшегір, Балғалы, 
Арықтыным, Қайшылы, Шегелек тәрізді руларының өкілдері 
қатысты. Дарынды қолбасшылар мен қайтпас жауынгерлерден 
құралған Ұрұс ханның жасағы Әмір Темірдің әскеріне қарағанда 
анағұрлым мызғымас, мықты болды.  Ақ Орда әскері Тоқтамысқа 
күйрете соққы беріп, ол ұрыс даласынан әрең дегенде қашып 
құтылып, үшінші рет Әмір Темірге қайтып оралған. Алайда, 
шиеленіскен шайқаста Ұрұс ханның ұлы Тоқтақия қаза болған. 
Ұлының қазасына төзе алмаған Ұрұс хан жасақты өзі бастап, кек 
алу үшін шайқасқа аттанған. Осы оқиғаны тарихшы-ғалым З. 
Қинаятұлы былай деп баяндайды: «Ұлымды өлтірген Тоқтамыс 
сенің қолыңда отыр. Жауымды өзіме қайтарып бер немесе 
тұратын жеріңді айт!»- деген датпен Ұрұс хан Темірге маңғыттық 
Кенек және Тулуджан бастаған құрамында жүз адамы бар елші 
аттандырады. Темір: «Иә, Тоқтамыс менде тұрғаны рас, бірақ 
оны қайтарып бере алмаймын. Ал соғыс жайына келсек, біз де 
оған әзірміз...»,- деп, өз жауабын қысқа қайырады. Сөйтіп, әскери 
екі топ 1376 жылдың күз айында Сығанаққа жетіп, Отырардан 
24 фарсах қашықтықта келіп жайғасады. Табиғаттың қатқыл 
қысымына байланысты аңдысу үш айға созылады. Ақыры Орыс 
хан мұнда ұлы Темір-Мәлік және Қаракесек оғланды қалдырып, 
өзі ел ордасына қайтуға мәжбүр болады. Орыс ханның аяқ 
асты кетуін Муин ад-дин Натанзи «табиғаттың аязымен» 
байланыстырса, кейбір авторлар мұны «Мамай қысымы», 
«Тоқай-Темір ұрпақтарының бас билікке ұмтылуының әсерінен 
болды» деп пайымдайды. Қалай дегенмен алдағы шайқасқа 
Орыс хан қатыспаған. Үш ай бойы аңдысқан қаһарлы екі қолдың 
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арасындағы шайқас доңыз жылының (1376 ж.) қараша күзінде 
Сығанақ маңында болады. Темір-Мәлік аяғынан жарақат алып, 
Темірдің екі бірдей бас батыры Әмір Ярык-Тимур және Қытай 
батырдың өлгеніне қарағанда, бұл жан алысып, жан беріскен аса 
ірі шайқас болса керек. Әрине, бұл шайқас жайында Темір туралы 
алғашқы ресми тарихтың авторы Назем ад-дин Шами және 
Шереф ад-дин Иезди жазып  қалдырғандықтан, Темір жағының 
салмақ тасын басым етіп көрсеткені байқалады. Дегенмен бұл 
жолы Темір мен Тоқтамыстың біріккен қолы Темір-Мәліктің он 
мың қолын Сығанақтан шегінуге мәжбүр еткені шындық»�0�. 
Осы кескілескен шайқасқа Жалайырлар да белсене араласып, 
соғыс жүргізудің түрлі айла-амалдарын ұстанды. Әсіресе 
Қараш бек бастаған Жалайырдан шыққан қас батырлардың 
өздерін қолдайтын Ұрұс хан, Ақ Орда үшін ерліктері ел аузында 
болған. Шайқаста жеңіске жетіп, мәртебесі еселенген Әмір 
Темір Сауранда Тоқтамысты «Дешті-Қыпшақ (Ақ Орда) және 
Жошы ұлысының (Алтын Орда) билеушісі» деп жариялап, ханға 
лайықты құрмет-қошемет көрсетіп, өзіне Қоңқыран атты тұлпар 
сыйлаған�0�. 

Осылайша Темірдің көмегімен Ақ Ордадағы билікті 
қолына алған Тоқтамыс Жошы ұлысының шығыс және батыс 
бөліктерін біріктіру саясатын жалғастырды. Алтын Орда 
Тоқтамыстың кезінде уақытша жанданып, нығая түсті. Сондай 
табыстарға жеткен Тоқтамыс өзін Сығанақта Ақ Орданың ханы 
деп жариялады. Ақ Орданың қазынасы мен әскери күштерін 
пайдаланып, 1380 жылы Жошы ұлысының батыс бөлігін жаулап 
алды. 

Дегенмен «Тоқтамыс үшін Ақ Орданың астанасы Сығанаққа 
қол жеткізу оңайға түскен жоқ. Өйткені ол кезде Сығанаққа қол 
жеткізу деген Сарайшық билігіне қол жеткізудің баспалдағы 
болатын. Сығанақтың саяси тағдыры 1379 жылы Сығанақ 

�0�  Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. -196 б.
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маңында бір жағынан Тоқтамыс және Темірдің әміршілерінің 
бірі Ұрық-Темір, екінші жағынан Орыс ханның ұлы Темір-Мәлік 
қолы арасында болған ақтық шайқаста шешілді. Бұл Сығанақ 
үшін болған төртінші шайқас деп жазылады. Шайқаста Темір-
Мәлік қолы жеңіліске ұшырап шегінеді. Ал Тоқтамыс Ақ Орда 
билігіне қол жеткізеді»�0�.

Сығанақ қаласы үшін шайқастың төрт рет болуын Ақ Орда 
мемлекетінің әскери қарулы күштерінің мықтылығы деп санау 
қажет. Орда ханы Ұрұстың өзі үнемі жорық сапарларында, ат 
үстінде жүріп, әскерде бабасы Шыңғыс хан тәрізді темірдей 
тәртіп орнауын талап еткен. Соның негізінде Ақ Орда аумағын 
кеңітіп отырған. Сығанақ үшін ақордалықтардың аянбай күресуі 
бір жағынан мемлекеттің кемелденуін көрсетсе, екінші жағынан 
Алаш мыңы тәрізді қарулы күштерінің табандылығын танытады. 
Сол Алаш мыңының негізін Жалайырлардың құратындығын 
тағы да еске саламыз. 

Сөйтіп Ақ Ордадағы билік Жошыдан тараған бір әулеттің 
қолынан екіншісіне көшті. Сығанақты басып алу Тоқтамыс үшін 
өте тиімді әрі саяси мақсаттарын іске асыруға қолайлы болды, ол 
Ақ Орда арқылы жаңа күш жинады. Мемлекеттің әскери әулетін 
ұтымды пайдаланып, 1378-1380 жылдар Берке-Сарай, Астрахан, 
Қырым, Мамай ордасын жаулады.

Ақ Орданың бұдан кейінгі әлеуметтік-саяси дамуына 
Моғолстандағы жағдай ықпал етті.   Ұлы Моғолдар хандығы 
әлеуметтік, этникалық құрылымы жағынан күрделі бірлестік 
болды. Хандықта үнемі билік үшін қақтығыстар орын алды. 
Ондағы хан ұрпақтары мен тайпа басшылары дербестікке 
ұмтылып, оның соңы қақтығыстарға, талас-тартыстарға, 
алауыздықтарға әкеліп отырды. Осындай аласапыран кезді Әмір 
Темір Моғолстанды жаулап алу үшін ұтымды пайдаланғысы 
келіп, оған дүркін-дүркін жорықтар ұйымдастырды. Міне, 
Моғолстан үшін шешуші сәтте оның хандары Ақ Ордаға арқа 

�0� Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. -198 б.
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сүйеді. Себебі ұлы моғолдар хандығындағы тұрғындардың 
көпшілігі Ақ Ордадағы тайпалармен этникалық жағынан бірдей 
болды. Осыған байланысты Моғолстанның билеушілері Қамар 
ад-Дин, Еңге-Төре, Қызыр-Қожа, т.б. Ақ Ордадан саяси пана 
іздеп, оның көмегіне үміттенді. Ақ Орда да Моғолстанға қол 
ұшын беруден қашпады. Соның нәтижесінде Әмір Темірге қарсы 
Ақ Орда мен Моғолстанның саяси одағы дүниеге келді, бірақ 
олардың бірлескен қолы Әмір Темірге қарсы тұруға дәрменсіз 
еді�0�.

Ақ Орданың да, Моғолстанныңда жасағында Жалайыр 
тайпаларының өкілдері өз мемлекеттерінің тәуелсіздігі мен 
тұтастығы үшін жан аямай күресті. Мәселен, Ақ Орда жасағының 
құрамында сырманақтар болса, Моғолстан хандығының әскер 
жағында шуманақтар, дәлірек айтсақ Орақты, Сыпатай, Андас, 
Күшік, Мырза, Қарашапан руларынан шыққан сарбаздар 
Тоқтамыстың қолына қарсы шайқасты.

1388 жылы одақ әскері Ташкент, Сайрам, Самарқан, Бұқараға 
шабуыл жасады. Осы шабуылға қарсылық ретінде Темір Ақ 
Орда жерлерін жаулап алуға ұмтылды. Осындай жағдайда 
Темір әскерлеріне қарсы Тоқтамыс өзінің қолын бастап шықты. 
Бір кезде қол жинап Ақ Ордаға, оның ханы Ұрұсқа қарсы 
аттандырған Тоқтамыстың өзіне қарсы шығуы Әмір Темір үшін 
жаңалық емес-ті. Жошы ұрпақтарының ішкі пиғылы Темірге 
мәлім еді. Темірдің Тоқтамысқа қарсы жорығы жеті жылға 
созылды. Ұзаққа созылған жорықтардың салдарынан Ақ Орда 
әлсіреп, оның халқы күйзеліске ұшырады, шаруашылығы 
тығырыққа тіреліп, берекесі қашты. 

Алғашқы ұлы шайқас 1391 жылы 18 маусымда Құндызша 
өзенінің бойында болып, Тоқтамыс жеңіліске ұшырады205. 
Темірдің бұл жеңісі Ақ Орда үшін тағы да екіұшты әсер етті. 

�0� Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 
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Біріншіден, Ақ Орданың заңды билеушілері Кунче-оғлан, Темір-
Құтылық және Едігелер Темірдің жеңісіне сүйеніп, «Өз ел-жеріне 
өздері иелік етуге» тархандық құқық алып оралды206.  Екіншіден, 
ұлұғ орданы жеңгендіктен Темір Ақ Орда билеушілерін «өзінің 
өкілі» ретінде қарайтын моральдық құқыққа ие болды207. Бірақ 
стратегиялық мақсаты тереңде жатқан Ақ Орда билеушілері 
өздерін Темірдің ордадағы өкілі деп танымады208. Олардың 
мақсаты тек Ақ Орда ғана емес, Жошы ұлысының бас билігін 
өз қолдарына қайтарып алу болатын. Ақ Орда билеушілерінің 
бұл мақсаты ақыры оларды да Темірмен арақайшылыққа әкеліп 
соқтырды. Осы қайшылықтың салдарлары жайында ғалым-
тарихшы З.Қинаятұлы былай баяндады: «Темірдің державалық 
мақсатына алғаш қарсы шыққандардың бірі Едіге болды»209. 
Едіге Батының немересі Монх-Темірдің әйгілі қолбасшысы 
болған Ноғай әулетінен... Тоқтамыс Жошы ұлысының бас 
билігіне келгенде, Едіге Жошы ұлысының ұлы қолының сол 
қанатын басқаратын. Бірақ ол Тоқтамыс билігінің күшеюіне 
іштей наразы еді. 1391 жылы Темір және Тоқтамыс арасында 
болған шайқаста ол Темір жағында болды. Тоқтамыс бұл 
жолы жеңіліске ұшырағанымен, 1393 жылы Жошы ұлысының 
бұрынғы билігін қалпына келтіруге мүмкіндік алды. Бірақ 
Едіге бастаған Ақ Орда билеушілері іс жүзінде Тоқтамыстың 
билігін мойындамады. Едігенің саяси ықпалы қаншама қуатты 
болғанымен, ол Ақ Орданың бас билігіне мұрагер емес-тін. 
Бұл туралы тарихи жазбаларда Ақ Орданың сол кездегі беделді 
үштігін құрағандар: Темір-Құтылық, Кунче-оғландарды «Хан-
оғлы, ал Едігені тек «Әмір Едіге» деп көрсетуі жоғарыдағының 
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куәсі болмақ��0. Аталған жаймен санаспасқа шарасы қалмаған 
Едіге 1393 жылы Орыс ханның немересі Темір-Құтылықты Ақ 
Орданың ханы деп жариялады���.

Тоқтамыс та қарап жатпады, қайтадан күш жинау үшін 
Литвамен жақындай бастады»���. 

Айтылған оқиғалар дүние жүзін жаулап алуға ұмтылған Әмір 
Темірге жаңа жорықтар ұйымдастыруға түрткі болды. Темір мен 
Тоқтамыстың арасындағы ақтық шайқас 1395 жылы 15 сәуірде 
Терек өзенінің аңғарында өтті. Кескілескен жойқын шайқаста 
Тоқтамыс әскері жеңіліске ұшырап, халқы қара жамылды.

Жорықты ақырына дейін жеткізіп, Жошы ұлысына 
күйрете соққы беру мақсатында Әмір Темір бар күшін батысқа 
жұмылдырды. Сөйтіп, Жошы ұлысының сәулетті қалаларын 
қиратып, Орда астанасы Сарай-Беркені талқандап, Қырым, 
Жайық, Азов теңізі жағалауларын қырып-жойып, дүние-
мүліктерін тонап, құндылықтарын аяқ асты етті.

Жорықтан қайтар жолында Тоқтамыстан біржола кек алу 
үшін Жошы ұлысының байырғы астанасы Сарайды өртеп, 
қазынасын, байлығын тонап, халқын құлдыққа түсірді. Астрахан 
(хажы-Тархан) қаласын да от қойып өртеп, жермен жексен етуге 
тырысты���. Алайда Ақ Орда Темір иелігіне ресми түрде өткен 
жоқ. 

Осындай оқиғалардан соң Ұрұс ханның ұлы Қойыршақ 
Жошы ұлысының бас билеушісі болды. Ақ Орда ендігі жерде 
басқаша аталғанымен өзінің мемлекеттік сипаты мен басқару 
жүйесін сақтап қалды.

Ақ Орданың мемлекеттік-әкімшілік құрылысы туралы 
айтатын болсақ, ол ең алдымен Монғол империясы құрамындағы 
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Шыңғыс хан иеліктерінің атауы тәрізді ұлыс деп саналды. Ақ 
Орданың халқы ірі бірнеше аумақтық топтар мен тайпалық 
бірлестіктерге бөлінді. Олар ел, аймақ, тайпа деп те атала 
берген. Ұлыстардың, тайпалық бірлестіктердің билеушілері 
мемлекет басшысы ретінде вассалдық бағынышта болған. Олар 
тайпаға билікті хан атынан жүргізіп отырған. Тайпа немесе ұлыс 
билеушісі соғыс жағдайында жасақ ретінде белгілі бір мөлшерде 
жауынгерлер ретінде белгілі бір мөлшерде жауынгерлер 
шығаруға, өзіне бағынышты халықтан салық жинауға міндетті 
болған���. 

Ақ Орда біршама тұрақты, көшпелі билеушілер жетекші 
рөл атқарған, мемлекеттік-әкімшілік жүйесі бар саяси 
құрылым болды. Сол жүйе мемлекеттің тұтастығын сақтап, 
көрші елдермен өзара қарым-қатынас орнатып, өзінің аумағын 
қорғауды қамтамасыз етті. 

§ 2. «Көшпелі өзбектер» мемлекеті құрамындағы 
Жалайырлар 

Біз қарастырып отырған кезеңдегі жалайыр тайпасының 
тарихы Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы этносаяси 
өмірдегі өзгерістермен тығыз байланысты болды. Шығыс 
Дешті Қыпшақтың негізгі халқын құраған ру-тайпалардың 
бірі ретінде белгілі болған жалайырлар ендігі тұста Ақ 
Орда  мемлекетінің орнында пайда болған жаңа мемлекеттік 
құрылымның негізгі халқы ретінде атала бастады. Сөзіміз 
дәлелді болуы үшін кезекті дерек мәліметтеріне берсек. 
XV ғасырдағы көшпелі өзбектер мемлекетінің ру-тайпалық 
құрамы туралы мәліметтер беретін жазба деректер туралы 
жоғарыдағы тарауларымызда айтылған. Атап айтар болсақ 
ол Әбілхайыр хандығының негізгі халқын құраған «92 
баулы өзбек» тайпаларының тізімі туралы ортағасырлық 

��� Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии. –М., 1958. -35 б.
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авторлар жазып қалдырған мәліметтер. «92 баулы өзбек» 
тайпаларының тізімі ең алғаш рет XVI ғасырда Ферғанада 
Сайф ад-Дин Ахсекенти жазған «Маджму ат-таварих» 
еңбегінде беріледі215. «92 баулы өзбек» тайпаларының тізімі 
бұдан басқа тағы үш дерек көзінде келтіріледі. Олар: Аваз 
Мұхаммед б. Мулла Рузи Мухаммад Суфи Аттардың «Тухфат 
ат-таварих-и хани» шығармасы мен белгісіз автордың XIX 
ғасырдың екінші жартысында жазылған қолжазбасы және 1871 
жылы «Туркестанская ведомости» газетінің №10 жарияланған 
А.Хорошкин мақаласында берілген тізім216.

Жалайыр тайпасының атауы көрсетілген барлық тізімде 
аталып отыр. Өз кезегінде зерттеуші Г.Е.Грумм-Гржимайло 
Әбілхайыр мемлекетінің құрамындағы ру-тайпалар туралы 
төмендегідей мәліметтер береді: “... вместе с тем мы встречаем 
в их числе имена почти всех значительных родов и племен 
на тюркских, так и монгольских, с которыми нас знакомит 
эпоха Чингис-хана. Так, в него вошли части следующих родов 
и племен: тюркских и отуреченных динлинских: канглы, 
кипчак, киргиз, уйгур, карлык, аргын, алачин, тогус, юс, 
кучин; монгольских: хорлас, нукуз, кыиот, джалаир, ойрат, 
дарбет, онгут, татар, хонкират, мангыт, монгол, хатагин”217. 
Одан әрі Әбілхайыр хандығы аумағындағы Жалайырлардың 
жайлы: “В эпоху Чингис-хана джалаиры (джелаиры) были 
далеко отброшены к западу, где вошли в состав некоторых 
образовавшихся там народностей; так, Радлов упоминает 
о джалаирах как об одном из четырех составных элементов 
курама-народностей, населяющей подгорье Тянь-Шаня между 

215 Сұлтанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв. - 
М.,1982,- 45 б.

216 Сонда. - 46-47 бб.
217Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

- Т. 2. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней 
Азии. - Л., - 1926. - 531 б.



���

Ташкентом и Ходжентом. Ибн-Арабшах называет джалаиров в 
числе четырех главных родов, поселенных в Мавераннагре”218, 
- деп түйіндейді. Зерттеушінің бұл пікірін Н.А.Аристов одан 
әрі былайша түйіндей түседі: “Въроятно, съ раздъленіемъ 
джагатаидов на двъ вътви, ханствовавшія одна въ Моголистанъ, 
другая въ Мавереннагръ, подълилась на двъ части и ихъ 
монгольская гвардія, а съ нею и джалаиры”219.

Міне осылайша «көшпелі өзбектер» немесе «өзбектерді» 
құраған ру-тайпаларды негізінен анықтадық. Жалпы алғанда 
оқырманды «өзбек» деген атау шатастырмауы тиіс. Себебі 
өзбек атауы қазақ этнонимі пайда болғанға дейін Әбілхайыр 
хандығының негізгі халқын атау үшін қолданылған. Қазіргі 
өзбек халқы «өзбек» атауын негізгі этноним ретінде XIX 
ғасырдың екінші жартысынан кейін ғана біртіндеп қабылдаған. 
Мәселен XVI ғасыр басында Мұхаммед Шайбани ханмен бірге 
Мауереннахрға кеткен «өзбектер» арада 400 жыл өткенде де өз 
тілдерін, әндерін сақтап қалған. Оларды этнограф А.Д.Гребенкин 
таза қазақ тілі деп көрсеткен��0.

Ал нақты зерттеулерге сүйенсек «Көшпелі өзбектер» 
атауының мән-мағынасын зерттеуші З.Қинаятұлы Алтын 
Орда ханы сонау Өзбек хан (1312-1342 жж) тұсынан бастайды. 
Автордың пайымдауынша бұл атаудың пайда болуы Өзбек хан 
Шыңғыс ханның «көшпенділік өмір салтын отырықшылыққа 
аударуға болмайды» деген «Ұлы жарғы» ережесін бұзып 
отырықшылыққа  бет бұрған кезеңнен бастау алған���.  Себебі 
көшпелілік өмір салтын сақтап қалған Орда Ежен ұлысының 
адамдарын бөліп көрсету үшін «көшпелі өзбектер» атауы 

218 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский 
край. - Т. 2. Исторический очерк этих стран в связи с историей 
Средней Азии. - Л., - 1926. -  532 б.

219 Аристов Н.А. Опытъ выясненія этническаго состава киргизъ 
казаковъ Большой Орды. - СПб., -1895. - 16 б.

220 Гребенкин А.Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сб. Изданный по 
поводу политической выставки. - М., 1872. вып. 2. – 84 б.

221 Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан.   – 217 б.
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«көшпелілік салтын сақтап қалып Өзбек ханға бағынбай, өзіне 
өзі бек немесе билеуші» деген мағынада қолданылса керек���.

Дегенмен ортағасырлық дерек мәліметтері бойынша 
ХІҮ ғасырдың 70-80-ші жылдарынан бастап Дешті Қыпшақ 
тайпаларының жиынтық атауы ретінде - өзбек терминінің 
қолданыла бастағандығын көреміз. Нақтырақ айтсақ Ақ Орда 
хандығына  ХІҮ ғ. ІІ жартысы мен ХҮ ғ. І ширегінде шығысы 
Ертістен, батысы Еділге дейінгі, оңтүстігі Сырдариядан, 
солтүстігі Тобылдың орта ағысы бойына дейінгі территория 
еніп, барлық тайпаларын ортақ атаумен «өзбектер» деп, ал 
далалы аймақтардағы бөлігін «көшпелі өзбектер» деп атау орын 
алған���.

Біз бұл мемлекет тұрғындарының «өзбек» атауын алуы 
туралы «Тама» кітабының авторларымен толық келісеміз. Ол 
көзқарас төмендегідей: «... Осы мәселемен арнайы айналысып, 
қалам тартқан ғалымдар арасында «өзбек» терминіне байланысты 
екі түрлі пікір бар. 

...«Өзбек» терминінің шығуын зерттеушілердің бір 
тобы Алтын Орда ханы Өзбектің (1312 – 1342 ж.ж.) есімімен 
байланыстырады. Өзбек хан тұсында Алтын Ордада Ислам діні 
мемлекеттің ресми дініне айналып, мемлекет өз гүлденуінің ең 
шырқау шегіне жеткендіктен, сол заманғы тарихшылар Алтын 
Орданы «Өзбек Ордасы» деп, халқын «Өзбек жұрты», «Өзбек 
елі» немесе «өзбектер», - деп жазған деседі зерттеушілердің 
біразы. Ал зерттеушілердің екінші тобы бұл пікірмен келіспей, 
«өзбек» сөзін «өзі бек», яғни «өзіне өзі қожайын», деген сөзден 
шыққан деп түсіндіреді. Олардың ортақ дәлеліне – Дешті 
Қыпшақ тайпалары өздерін өте еркін ұстап, еркін сезінген деген 
пікірлері жатады. Дәлелдің жаны бар, ежелден-ақ Дешті Қыпшақ 
тайпаларының мемлекет басшысына тәуелділігі отырықшы 

222 Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан.  - 202-214 бб.
223 Қазақтың ру-тайпаларының тарихы. Т. 1. Тама. 2-кітап. – 53-54 

бб.
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елдердегі сияқты қатаң түрде емес болатын. Билеушінің билігі, 
әскери қуаты күшті болып, жүргізген саясаты жергілікті ру-
тайпалардың өмірлік мүддесіне сай келсе, онда ру-тайпа 
көсемдері ханға бағынады және оны қолдайды. Ал егерде 
ханның қауқары әлсіз, саясаты берекесіз болып, ол ру-тайпалар 
мүддесіне сай келмесе, онда билер мен бектер өз жолдарын өздері 
таңдайды, билеушіге бағынбайды. Оған тіптен қарсы шығады, 
не оны биліктен тайдырады, не болмаса басқа өңірлерге көшіп 
кетеді. Екінші пікірдің жаны бар деуіміз де осыған байланысты 
айтылып отыр.

Дегенмен де тарихшылардың басым бөлігі бірінші пікірді 
қолдайды. Алғашқы пікірдің ғылыми негізі берік. Біз де 
осыны қолдай отыра мынадай дәлелдеме айтамыз. Барлық 
этнонимдердің (халық атауы) шығуында, пайда болуында 
белгілі бір заңдылықтар болады. Түркі тілдес халықтардың 
басым бөлігіндегі атаулардың, яғни этнонимдердің нақты бір 
тарихи тұлғалар есімдерімен байланысты екендігі белгілі. 
Мысалы, Оғыз қаған – оғыздар, Бұлғар – бұлғарлар, Хазар – 
хазарлар, Ноғай – ноғайлар, Ашина – ашиналықтар деген жеке 
тұлғадан туындаған тайпалар аттары аз емес. Қазіргі күнде 
қазақ халқының құрамындағы ру мен ру бөлімшелерінің бәрі 
дерлік адамның есімімен немесе сол адамға байланысты пайда 
болған (мінезіне, түріне, түсіне және т.б.) атаулармен аталады. 
Яғни түркі тілдес халықтар үшін этнонимнің тарихи тұлғалар 
есімдеріне байланысты пайда болуы, ол – заңдылық. Олай болса, 
«өзбек» термині де Алтын Орда ханы Өзбекке байланысты пайда 
болған деуге негіз бар. «Өзбек» сөзі жеке адам есімі ретінде 
Рашид ад-Дин шығармасында жиі кездеседі���. Сондай-ақ бұл 
Хандалах Казвини мен оның ұлы Зайн ад-дин Казвинидың 
«Тарих-и гузиде» атты еңбегінде де айтылады225.

��� Рашид ад-дин. Джами ат-таварих.- Т. I, кн. 2. – М.,  1952. - 124, 
159, 133, 194 бб.; Т. II. 1960. 73, 76 бб.

225 СМИЗО.-Т. II.  - 221-222 бб.
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XIV ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап, «өзбек» сөзі 
этникалық мән ретінде, яғни бір елдің халқының атауы ретінде 
қолданыла бастайды. 1418 жылы қайтыс болған араб тарихшысы 
ал-Калкашинди Тоқтамыс ханды өзбек елінің билеушісі деп 
атайды226. Низам ад-Дин Шами «Зафар нама» атты кітабында Ақ 
Орда ханы Ұрыс ханды - өзбек ханы деп жазады227.

1390 жылы Ақсақ Темірдің әмірлері Мауереннахр билеушісін 
Тоқтамыс ханға қарсы соғысуға үгіттей келе, Ақ Орданы «дийар-
и узбек» - өзбектер елі деп атағандығын баяндайды Низам ад-
дин Шами 228. 

Жоғарыда  келтірілген дерек мәліметтері XIV ғасырдың 70-80-
ші жылдарынан бастап Дешті Қыпшақ тайпаларының жиынтық 
атауы ретінде - өзбек терминінің қолданыла бастағандығын 
көрсетеді. Ақ Орда хандығына XIV ғ. II жартысы мен XV ғ. I 
ширегінде шығысы Ертістен, батысы Еділге дейінгі, оңтүстігі 
Сырдариядан, солтүстігі Тобылдың орта ағысы бойына дейінгі 
территория еніп, барлық тайпаларын ортақ атаумен - өзбектер 
деп, ал далалық аймақтардағы бөлігін – «көшпелі өзбектер» деп 
атау орын алды.

Бұл уақыттарда Шығыс дешті Қыпшақта «өзбектердің» 
негізгі үш «тайпасы» үстемдік құрып тұрды. «Михман-наме-
ий Бұқара» шығармасының авторы Фазлаллах ибн Рузбихан 
сол замандарда өзбектер деп кімдерді атағанын анықтап береді: 
«Шыңғыс хан иеліктерінен шыққан, асыл текті үш тайпаны 
өзбектерге жатқызады. Қазір (олардың) біреуі – шайбанилер, 
ал оның мәртебелі ұлы ханы бірқатар ата-бабаларынан кейін 
солардың билеушісі болып келеді және болып отыр. Екінші 
тайпа қазақтар, олар барша әлемге күш-қайратымен, ержүрек 
батылдығымен әйгілі, үшінші тайпа – маңғыттар, олардың 
патшалары астраханнан»229.

226 СМИЗО.-Т. II. -  414 б.
227 Сонда  - 106 б.
228 Бұл да сонда  - 112 б.
229 Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-ий Бухара. 

- М., 1976. – 62 б.
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Осылайша, айтылған ойларымызды түйіндей келе, 
«өзбектер», «көшпелі өзбектер» туралы мынандай тұжырымдар 
жасаймыз:

1) «Өзбек» этнонимі – Алтын Орда ханы Өзбектің есіміне 
байланысты пайда болған;

2) «Өзбек» этнонимі – XIV ғ. 60-шы жылдарынан бастап 
қолданыла  бастаған;

3) Ақ Орда халқы – «өзбектер» деп аталынған да, «көшпелі 
өзбектерге» Ақ Орданың далалы аймақтарын мекендеген тайпалар 
жатқан;

4) Шамамен, XV ғ. 50-60-шы жылдарынан бастап, яғни 
Әбілқайыр хандығының құлауы мен Қазақ хандығының 
құрылуына байланысты «көшпелі өзбектер» атауының 
орнына «маңғыт», «қазақ» және «шибан» атаулары қолданыла 
бастайды»��0.

Сонымен хижраның 833 жылы (1428-1429 жж.) 17 жасында 
хан сайланған Әбілхайырды сол кездегі ру-тайпалардың ықпалды 
өкілдері толығымен қолдайды. Бұл туралы жазған Махмуд ибн 
Уәли Әбілхайырды екі жүздей ру-тайпа өкілдері қолдағанын 
айтады���. Олардың ішінде сол кездегі белді әрі ықпалды ру-
тайпалар: қыпшақ, найман, маңғыт, қарлұқ, қоңырат, қаңлы,  
ұйылын, кенегес және т.б. аталады.

Ал, Әбілхайыр хандығының тарихы бойынша негізгі жазба 
дерек көзі болып табылатын Усман Кухистанидың «Тарих-и 
Әбілхайыр хани» шығармасында оны қолдаған ру-тайпалар 
аттары нақты аталады. Егер оларды жинақтасақ мынандай тізім 
аламыз: қыйат, маңғыт, чинбай, иджан, табгут, дурман, кушчи, 
найман, украш-найман, кенегес, конграт, курлаут, туман-минг232 

Көрнекті  тарихшы Т.И.Сұлтанов келтірген Әбілхайырды 
хан сайлауға қатысқан ру-тайпалардың тізімінде���  жалайыр 

��0 Қазақ ру-тайпаларының тарихы. Тама. 1 том. Екінші кітап.  – 52- 54 
бб.

231 Ахмедов Б.А. Государство кочевых ... – 46 б.
232 МИКХ - 143-144 бб.
233 Султанов Т.И. Кочевые племена Приараоья в XV-XVII вв.  – 15-16 бб.
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руы аталмайды. Біздің ойымызша жалайыр руының көшпелі 
өзбектер мемлекетінің құрамына кірмеуі мүмкін емес. Себебі 
ол мемлекеттің құрамына Ноғай Ордасынан шығысқа, батыста 
– Жайықтан, шығыста – Балқашқа, оңтүстікте – Арал теңізі мен 
Сырдарияның төменгі ағысы, солтүстікте Тобыл мен Ертістің 
орта ағысына дейінгі жерлер кірді. Ал жоғарыда айтылғандай 
жалайырлар барлық деректерде «көшпелі өзбектер» мемлекетінің 
негізгі халқының құрамында аталады.

«Көшпелі өзбектер» мемлекеті XV ғасырдың 20-шы 
жылдарында бұрынырақта Алтын Орда иелігіне кіріп, бірақ 
оның әлсіреу кезеңінде одан біраз уақыт дербес мемлекет ретінде 
өмір сүрген Ақ Орда мемлекетінің далалық аумақтарында жаңа 
әулет саяси билікке келуімен пайда болды. Атап айтар болсақ 
Жошының үлкен ұлы Орда Ежен ұрпақтары билеген Ақ Орда 
мемлекетінде 1428 жылы ұзақ саяси күрестен кейін Жошының 
тағы бір баласы Шайбаннан тарайтын Әбілхайыр билікті 
иеленеді. Бұл оқиға туралы ортағасырлық авторлар былай деп 
жазды: «Жәнібек хан (өмірінің) аяқталу мезгілінің ең шегі болған 
хижра бойынша 758 жылдың (1356-1357 жж.) басынан Шайбан 
ұрпақтары шығуының басы болған хижра бойынша 835 жылдың 
(1431-1432 жж.) ортасына дейін Дешті Қыпшақ мемлекетінің тағы 
ақылды падишах пен жігерлі билеушісіз қалды, сол себепті дін 
мен мемлекет істерінің құрылысында  жүгенсіздік пайда болды, 
сол аумақтағы қоғамды (байланыстырушы) арқау үзілді, сөйтіп 
бірлік жойылды»���. Міне Алтын Орда мемлекетінің  әлсіреуі мен 
ыдырауына байланысты орын алған осындай тұрақсыз заманда 
Жайықта және оның батысына қарайғы аумақты иеленген 
Ноғай Ордасы дербестеліп, күшейгенін жоғарыда айтып өттік. 
Ал, Жайықтың шығыс жағында Ырғыз, Елек, Торғай, Сарысу 
бойында, Тобыл мен Еділдің жоғарғы ағысында Шайбани 
ұрпақтары, Сарысу, Жем аралығы мен Арал өңірінде Жұмадық 
хан, Тобыл мен Есілдің оң жақ саласы Атбасар аралығында 
Махмуд қожа хан және т.б. күшейеді235.

���   МИКХ, -346 б.
235Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. -43-48 бб. -51-52 бб.
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Бастапқы кезеңінде Батыс 
Қазақстан мен Орталық 
Қазақстан аумағының бір 
бөлігін иеленген Шайбани 
ұрпақтары Алтын Орда, 
ал оның әлсіреу кезеңінде 
Ақ Орда хандары билігін 
мойындаған еді. Оқырманға 
түсінікті болу үшін 
ортағасырлық деректер-
де кейде «шайбанидтер» 
деп аталатын этно-саяси 

қауымдастық қалай пайда болғаны және Шайбани ханның өзі 
туралы айта кетелік.

Жоғарыда Шайбанның Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының 
бесінші ұлы екендігі айтылды. Сол замандардан хабар беретін 
дерек мәліметтеріне сүйенсек, Шайбанның шын есімі Сыбан. 
Тек кейінгі мұсылман авторлары өзгеріске ұшыратып Шайбан 
деп атаған236. Шайбан басқа Жошы ұрпақтарымен бірге сол 
кездегі тарихи оқиғаларға белсене араласқан.

Өтеміс қажының мәліметі бойынша әкелері Жошы хан 
қайтыс болғаннан кейін аталары Шыңғысханның таңдауымен 
тақты иеленген Батый237  басқа аға-інілеріне үлес бөліп берген. 
Зерттеуші З.Қинаятұлы осы мәліметке сүйене отырып Сибан 
әулеті атадан (Шыңғыс хан немесе Жошы) енші алған жоқ, олар 
еншіні  ағасы Батый ханнан алғанын атап өтеді238. Сондықтан 
Әбілхайыр қаншама Жошы әулетінен тарағанымен, Ақ Орданың 
заңды мұрагері деп саналмайды239.

Келесі бір автор Әбілғазы Баһадүр ханның хабарлауынша 
осы кезде Шайбанға Орда Ежен мен Батый иелігінің арасындағы 

XV ғ. І-ширегіндегі Шайбан
 Ұлысы

236 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских 
степей. Древность и средневековье. - СПб., 2004. – 311 б.

237 Өтеміс қажы. Шыңғыс-наме // Қазақстан тарихы туралы түркі 
деректемелері.  – Алматы, 2005. – 157-161 бб.

238 Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. - Астана, 2004. – 217 б.
239 Сонда, - 215 б.



129

жер тиген. Сондықтан ол жазда Ырғыз, Ор, Елек бойында, яғни 
Жайық пен Орал тауларынан шығысқа қарайғы аймақта көшіп-
қонып жүрсе, қысты Сырдария жағалауы, Қарақұм, Шу мен 
Сарысу бойында өткізген��0. Міне осы аралықты мекендеген 
негізгі халық уақыт өте келе дерек беттерінде «шайбанидтер» 
деп аталып, яғни Шайбан ұлысының тұрғындары деген мағынада 
қолданылған.

Ақ  Орданың әлсіреу кезеңі мен жоғарыда айтып өткеніміздей 
Дешті Қыпшақ даласының әр өңірінде дербес билікке ұмтылған 
билеушілер заманында Шайбани ұрпағы Әбілхайыр олардың 
барлығын 20 жылға созылған күрестің нәтижесінде жеңіп шығып, 
өз билігін орнатады.  Шайбани ұрпағы Дәулет-Шайхтың баласы 
Әбілхайыр Тура өңірінде (Батыс Сібір) хан деп жарияланды���.

Әбілхайыр өз қоластына Сібірден Сырдарияға дейінгі 
ұланғайыр аумақты біріктірді. Жаңа құрылған мемлекет 
«көшпелі өзбектер хандығы» деп те, «Әбілхайыр хандығы» деп 
те аталды.

«Ол мемлекеттің этникалық негізін Дешті Қыпшақтың 
байырғы түркі тілдес тайпалары мен XIII-XIV ғасырларда 
түріктенген немесе қыпшақтанған моңғол тайпалары 
құрады»���.

Көріп отырғанымыздай Шығыс Дешті Қыпшақ даласының 
негізгі халқы, яғни кейін қазақ халқының негізін қалаған ру-
тайпалар тарихы саяси аренада «Көшпелі өзбектер» немесе 
«Әбілхайыр хандығы» деген атаумен белгілі болған мемлекет 
тарихымен тығыз байланыста болды.

Қысқа мерзім ішінде Әбілхайыр жоғарыда аттары аталған 
Шайбан ұлысында дербес билікке ұмтылған Махмуд қожаны да 
жеңіп, 1428-1431 жылдар аралығында бүкіл Шайбан ұлысына өз 
билігін орнатады. Ал, 1446 жылы Сыр бойы қалаларын жаулап 
алды. Біз нақ осы кезеңнен бастап басқа ру-тайпалармен бірге 

��0 Әбілғазы. Түрік шежіресі. – Алматы, 1992. – 120 б.
241  МИКХ, -144 б.; 352 б.
242 Қазақтың ру-тайпаларының тарихы. Т. 1. Тама. 2-кітап. – Алматы, 

2006. – 12 б.



��0

жалайырлар да Әбілхайыр мемлекетінің құрамына қосылғанын 
нақты айта аламыз. 

Әбілхайыр ханың ресми тарихын баяндайтын ортағасырлық 
шығармаларда оны билікке келген күнінен бастап қолдаған ру-
тайпалар тізімі толық берілгенін жоғарыда айтып өттік. Бірақ 
бұл шығармалардың ешқайсысында жалайырлар аталмайды. 
Дегенмен Әбілхайыр хандығының негізгі халқы жайлы 
мағлұмат беретін өзге деректердің жалайырларды Шығыс Дешті 
Қыпшақтың негізігі халқын құраған ру-тайпаларқатарында 
атайтыны белгілі. Олай болса, жалайырлар Әбілхайыр ханның 
маңында неге табылмады деген саулардар заңды түрде 
туындайтыны рас. Сондықтан осы бағыттағы ізденістеріміз бізді 
басқаша тұжырым жасауға итемелейді. Жалпы жалайырлар ғана 
емес, қазақ халқының тарихына қатысты құнды шығарманың 
авторы Қадырғали бек Қосымұлы Жалайыр «Жылнамалар 
жинағы» деп аталатын еңбегінде өзінің шығу тегі төмендегідей 
таратады: «Қадыр-Али бек, Хожум-бек ұлы Талиджек-баһадур 
ұлы, Иранджи-баһадур ұлы, Адамшакмырза ағасы Карач-бек 
ұлы, Құбайұлы, Қанбармырза ұлы, Айтулы бек ұлы, Итбаға 
ұлы. Шыңғыс хан заманында Сартақ ноян болған. Оның ұлы 
Жалайыр Оба болған. Оның ұрпағы Жалайыр Тебре бек. Оның 
ұрпағы Шайх-Софы-бек болады. Оның ұрпағы Айтулы бек 
болады. (Ол) мәлім-мәшһүр болған. Урус-ханның ұрпағында ұлы 
Әмір болған. Урус-ханның оңы мен солы мынадай. Бұл жерде 
еске алынғаны, яғни мимана – оң қол, мисара – сол қол»���. 

Мұндағы мәліметтер жалайырлардың, соның ішінде 
Қадырғали бек Қосымұлы Жалайырдың арғы ата-бабаларының 
сонау Шыңғыс хан заманынан бастап бедел мен атақ-даңққа ие 
болғанын, әрі жалайырлардың осы дәрежесін кейінгі кезеңдерде 
де, яғни Ақ Орда билеушілері тұсында да сақтап қалғандарын 
көрсетеді. Жалайыр бектері Ақ Орда мемлекетінде ханнан 
кейінгі лауазымды қызметті иеленген. Сондықтан бізге Ақ Орда 

���Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның 
жылнамалар жинағы. -Алматы, 1991. -236 б.
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билеушілері тұсында олардың маңында жоғарғы лауазымды 
қызметтерді иеленген жалайырлар Ақ Орда тағының заңды 
мұрагерлері болып саналатын Жошының Орда Еженнен 
тарайтын ұрпақтарына адалдығын сақтап қалғаны туралы 
ой түюге болады. Ал, XV ғасырдың басында далада билеуші 
әулет ауысып, Шайбан әулетінің өкілдері  бұрынығы Орда 
Ежен ұрпақтарының билігін иеленген тұста жалайырлар 
соңғыларының ұрпақтары болып келетін сұлтандарман бірге 
шибанидтердің билігін мойындаудан бас тартқан. Сондықтан 
олар ортағасырлық деректерде Әбілхайырды қолдаған ру-
тайпалар қатарында аталмайды.  

Белгілі Алаш қайраткері, зерттеуші М.Тынышпаев та: 
“Жалайырлар үнемі Ақ Орда (Орда-Ежен әулеті) атауымен 
белгілі болған Жошы Ұлысының Шығыс бөлігінде орналасты. 
... 15-16 ғасырларда олар шамамен осы жерлерде мекендеді”���, 
- деп жазғаны белгілі. Ал, Қадырғали бидің еңбегінде бұдан 
әрі Шығыс Дешті Қыпшақтың негізгі халқын құраған үш сан 

XY ғ. ортасындағы “көшпелі өзбектер” мемлекеті

���Тынышпаев М. История казахского народа. - 72 б
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Алаштың арасында Жалайыр тайпасының алатын орны туралы да 
айтылған: «Қатағин қауымы болады екі сан. Алач мыңы болады 
үш сан. Қатағин өз араларында бұл заманға дейін үлкендерін 
біледі: Ал Алач мыңы арасында үлкені тарақ тамғалы Жалайыр 
болады. Шыңғыс хан заманынан бері бір мәртебеден (үлкендік) 
Тебребекке (В – би) тиді, одан Шайх-Софы-бекке тиді, одан 
Айтулы-бекке тиді, одан Итбаға-бекке тиді, одан Карач-бекке 
тиді, одан Тоңқа-бекке тиді. Алач мыңының ағасы болып келген 
осылар. Өзбекия арасында мағлұм-мәшһүр»245. Сондықтан 
Алаш мыңы арасындағы үлкені болып саналған, Орда Ежен 
әулеті билігі тұсында осы мемлекеттің қоғамдық-саяси өмірінде 
маңызды орынды иеленген жалайырлар Әбілхайыр ханның 
билігін мойындай қоймаған деп топшылай аламыз. Бұдан әрі 
ойымызды дамыта келе, Керей мен Жәнібек сұлтандардың 
маңына топтасқан жалайырлар және т.б. қазақ ру-тайпалары ұзақ 
уақыт бойы Әбілхайыр ханның билігін мойындай қоймағанын, 
олардың тәуелсіз ұлыс тұрғындары ретінде өмір сүргендерін 
байқауға болады.  

Ақ Орда билеушілері, яғни Жошының үлкен ұлдарынан  
тарайтын ұрпақтары Шайбанидтер билігіне қарсы тынымсыз 
күрес жүргізді. Бұрынғы Ақ Орда мемлекетінің негізгі халқын 
құраған «көшпелі өзбектерге» 40 жыл билік жүргізгеніне 
қарамастан Әбілхайыр хан мемлекеті саяси жағынан тұрақты, 
күшті мемлекет бола алған жоқ. Сондықтан да болар бұл 
мемлекет Әбілхайыр қайтыс болысымен бірден ыдырап кетті. 
Керей мен Жәнібек сұлтан бастаған топ ата-баба жұртындағы 
билікті қайтарып алуға ұмтылды. Дерек тілімен айтсақ «бүлік 
пен бұзақылық туын көтеріп, бағынбау және құлақ аспау 
жағында тұрған»246  Жошы ұрпақтары Ахмад хан, Махмұд хан 
Әбілхайырға көп қарсылық көрсетті. Бұл жағдай ең соңында 
Әбілхайыр хан қайтыс бола салысымен ол құрған мемлекеттің 
ыдырап кетуіне әкеліп  соқты. 

245 Тынышпаев М. История казахского народа.  -262 б.
246  МИКХ – 153 б.
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Әбілхайыр хандығының ыдырау кезіндегі Жалайырлардың 
Қазақ хандығы құрамына қосылу процесі орын алды. Әбілхайыр 
хандығы мен Моғолстанның әлсіреуі және ыдырауы жағдайында 
аталған кең байтақ аймақтың рулары мен тайпаларының ең 
ықпалды көсемдері саяси тәуелсіздікке ұмтылды немесе әлдебір 
Шыңғыс ұрпағы арқылы қамқоршы іздестірді. Олардың көбісі 
алғашқы қазақ хандарының біртұтас мемлекет құру мен оны 
нығайтуға бағытталған іс-әрекеттерін қолдады247. Сондықтан 
қазақ рулары мен тайпаларының едәуір бөлігі сонау 40-50 
жылдардың өзінде Қазақстанның оңтүстігіндегі жерлерде 
– Қаратау баурайларында, Сырдарияның төменгі ағысында, 
Түркістанның солтүстік бөлігінде Керей мен Жәнібектің маңына 
топтасқан еді248. 

 Ал, Әбілхайыр хан өз билігін нығайту жолындағы 
күреспен, көптеген Жошы ұрпақтарының және рулар мен 
тайпалардың бағынбаған басшыларының қарсылығын басумен 
әлек болып жүргенде, Ақ Орда хандарының мұрагерлері бұл 
аумақта тұрақты билігін қамтамасыз етіп алды249.

«Көшпелі өэбектер» мемлекеті ыдыраған кезеңде, яғни 
Әбілхайырдың мұрагерлері ұлы Шайх-Хайдар мен немересі 
Мұхаммед Шайбани ханның билік үшін жүргізген күресі 
тұсындағы жалайырлар  тағдырына қатысты бірнеше болжам 
айтуға болады. Шығыс Дешті Қыпшақтағы биліктің о бастан 
заңды мұрагерлері болып саналмайтын Шайбани ұрпақтары 
Әбілхайыр қайтыс болғаннан кейін бұл өлкеде тұрақтап тұра 
алмағаны белгілі. Сондықтан бұл мемлекеттің негізгі халқын 
құраған «көшпелі өзбектердің» бір бөлігі Мұхаммед Шайбани 
ханның басшылығымен Орта Азияға кетті. Бұлардың арасында 
жалайырлар  да болды. 

Шайбанидтердің өздерін қолдайтын ру-тайпалармен бірге 
Дешті Қыпшақтан көшіп кетуін арнайы зерттеу нысаны ретінде 

247 Қазақстан тарихы: көне заманан бүгінге дейін.  Т.2. – 328 б.
248 Сонда, - 328 б.
249 Бұл да сонда, - 328 б.
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қарастырған зерттеуші Т.И.Сұлтанов ортағасырлық жазба дерек 
мәліметтеріне сүйене отырып Шайбанилік Әбілхайыр ханның 
немересі Мұхаммед ханға адалдығын сақтап қалған «көшпелі 
өзбек» ру-тайпаларын атайды. Олар: арғын, ас, башгирд, 
джуркун, дурман, ички, ички-байри, йети-минг, конграт, кушчи, 
маджар, мангыт, найман, салор, татар, тили-минг, тубай, туман, 
уйгур, уйсун, хытайлар250. Ал, жалайырлар Мұхаммед Шайбани 
хан әскері құрамында XVI ғасырдың басында Орта Азияны 
жаулап алуға қатысқан ру-тайпалар құрамында ғана айтылады251. 
Дегенмен біз Мұхаммед Шайбанимен бірге Орта Азияға бұрынғы 
Әбілхайыр хандығының рулары мен тайпаларының азын-аулақ 
бөлігі ғана кеткенін ескеруіміз керек.

Ортағасырлық авторлардың бірі Хондемирдің XVI ғасырда 
жазылған  «Хабиб ас-сияр» шығармасының үшінші, төртінші 
бөлімдерінде 1524 жылдарға дейінгі оқиғалар баяндалады. Осы 
аралықтағы Темір ұрпақтарының Мәуереннахр, Хорасандағы 
ішкі қырқыстары және Мұхаммед Шайбани хан бастаған 
көшпелі өзбектердің Орта Азияны жаулап алуына қатысты 
мол мағлұматтар берілген. Саяси оқиғаларды баяндай отырып, 
автор шығармасында этнографиялық материалдарды да мол 
пайдаланаған.  Осылайша арғын, барлас, қыпшақ, қоңырат, 
хазараникудари, аймақ, тулкичи, сайканчжи және жалайыр 
тайпаларының елдің қоғамдық-саяси өміріндегі орны, олардың 
орналасуы мен қоныстануы жайлы құнды мәліметтер береді252. 
Хондемеирдің бұл шығармасындағы жалайырлар туралы 
мағлұматтар әрине, Мұхаммед Шайбани ханмен бірге Орта 
Азияны жаулап алуға қатысқан, Шығыс Дешті Қыпшақтан 
шыққан жалайырлараға да қатысты. Дегенмен мұнда көбінесе 
сонау Шағатай ұлысы тұсында Мәуереннахр өлкесінде тұрақтап 
қалған, кейін Ходжент және оның аймағында жеке тәуелсіз 

250 Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья .... - 8 б.
251 Сонда. – 9 б.; 15 б.
252 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии 

XV-XVIII вв. (письменные памятники). -Ташкент, 1985. -36 б. 
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ұлыстарын құруға қол жеткізген жалайырлардың тағдыры 
көбірек сөз болған.  

Жалпы алғанда ХҮ ғасырдың соңы мен ХҮІ ғасырдың 
алғашқы он жылдығында орын алған оқиғалар нәтижесінде 
Шығыс Дешті Қыпшақтың «көшпелі өзбек» халқының Орта 
Азияға көшіп кетуі мен «өзбек» терминінің этнонимге айлану 
оқиғасы басқа арнамен дамыды.

Керей мен Жәнібек бөлініп көшіп кетісімен Әбілхайыр хан 
олардың қарсылықтарын басуға ұмтылғаны белгілі. Бірақ ол 
өз мемлекетінің ішінде орын алған Жошы ұрпақтарының, атап 
айтсақ Орда Ежен, Тоқа Темір, Шайбан ұрпақтары мен ықпалды 
ру-тайпа басшыларының өзіне қарсы күресін басумен әлектеніп 
жүрді. Сондықтан ол (Әбілхайыр хан) қайтыс бола салысымен, 
оның мемлекеті үлкен дағдарысқа ұшырады. Қазақ билеушілері 
Керей мен Жәнібек Шығыс Дешті Қыпшаққа ұмтылды. Міне осы 
кезеңнен бастап жалайырлардың да өзге қазақ ру-тайпаларымен 
бірге Қазақ хандығының құрамына қосылуы басталды деп 
топшылай аламыз. 

Қорыта келе жалайырлар  Ақ Орда мемлекетіндегі билікті 
иеленген Әбілхайыр хандығы мемлекеті құрамына кіргенін айта 
аламыз. Бұны сол замандардағы Дешті Қыпшақтың ру-тайпалық 
құрамы туралы құнды мәліметтер беретін ортағасырлық жазба 
деректер дәлелдей алады. 

Өз мемлекетінің ішіндегі алауыздық пен билік үшін күресті 
тия алмаған Әбілхайыр хан уақыт өте келе сыртқы жауларына 
да тойтарыс бере алмады. Нәтижесінде бұл мемлекет тарих 
сахнасында 40 жыл уақыт қана өмір сүріп құлады. Шығыс Дешті 
Қыпшақтағы саяси билікті ұстап тұруға мүмкіндігі болмаған 
Мұхаммед Шайбани хан Орта Азияға кетті. Бұл өңірдегі 
саяси тұрақсыздықты сәтті пайдалана отырып, көп ұзамай өз 
билігін орнатты. Осы кезеңде жалайырлардың да аз ғана бөлігі 
Мұхаммед Шайбани ханмен бірге Орта Азияға қоныс аудараған. 
Дегенмен жалайырлардың басым бөлігінің Қазақ хандығының 
құрамына қосылуы жүзеге асты. Бұл мәселені толығырақ келесі 
тарауларымызда баяндаймыз. 
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§3. Жалайырлар түркі халықтары қауымдастығында

Қазақ халқын құраған көптеген ру-тайпалардың көрші 
түркі халықтарының құрамында кездесуі заңды құбылыс 
болып саналады. Бұл жағдай қазақ, өзбек, қырғыз, түркмен, 
ноғай, қарақалпақ сияқты түркі халықтарының этникалық 
шығу тегінде бір ортақ заңдылықтың бар екендігін көрсетсе, 
екіншіден олардың жеке халық болып қалыптасу процесі 
аяқталғанға дейінгі ортақ тарихи-саяси тағдырымен де 
түсіндіріледі. Ұлы жүздің «ноқта ағасы» аталған жалайырлар 
да көптеген түркі халықтарының этникалық қалыптасу 
процесіне қатысты. Бұл халықтардың этникалық негіздері 
туралы зерттеулерде олардық ру-тайпалық құрамын талдағанда 
жалайырларды да кездестіреміз. Ендігі жерде жалайырлардың 
ноғай, башқұрт, қарақалпақ, түркмен, өзбек халықтарының 
құрамына қосылуы қалай жүзеге асқанын талдап көрелік.

Алдымен ноғайлар құрамындағы жалайырлар тарихы 
туралы бірер сөз. Әрине, негізінен Жетісудың байырғы 
тұрғындары болып саналатын жалайырлар сонау Еділ мен 
Жайық аумағындағы немесе батыстағы ноғайлардың арасына 
қалай баруы мүмкін деген сұрақ әркімді де қызықтырары 
анық. Дегенмен тарихи деректер жалайырлардың ноғай ру-
тайпаларының құрамында болғанын көрсетіп отыр. Ноғай 
Ордасының тарихына арналған ірі монографиялық зерттеудің 
авторы В.В. Трепавлов XVI-XVII ғасырлардағы орыс құжаттары, 
XV-XVIII ғасырлардағы «92 баулы» өзбек тайпаларының 
тізімі, сондай-ақ мұрағат қорларында сақталған 1803 жылғы 
Ноғай ордасының тайпалары туралы мәліметтерге сүйене 
отырып ноғай ру-тайпалық бірлестігін құраған тайпалар 
тізімін жасаған. Осы тізімде жалайырлар ноғайларды құраған 
70 тайпаның ішінде аталып отыр253.  Зерттеуші бұл өзінің 
негізгі мақсаты болмағандықтан жалайырлардың ноғайлардың 

253 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. –М., 2002. -500 б.
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құрамына қосылуының мәселелеріне тоқталмайды. Бірақ 
Жайық пен Еділ бойына барғанға дейінгі ноғайлардың арғы 
ата-бабаларының жүріп өткен жолын қарастырады. Зерттеуші 
осы тұрғыдан алғандағы бізге қажетті дерек мәліметтерінің 
үздік-создық, әрі шашыраңқы түрде кездесетінін атап 
өтеді254. 

Осындай мәліметтердің бірі ретінде 1863 жылы А.О. 
Рудаковский қараноғайлар арасында өздерінің ежелгі тарихы 
туралы сақталған аңыз-әңгімені жазып алып жариялағанын 
атап өтіп, бұл әңгіменің желісін келтіреді. Халық бірнеше жыл 
Бұхара, Хиуа, Үргеніште Шыңғысханның басшылығымен 
көшіп жүрген. Бұдан кейін оларды Боуролтой және Бурюлтег 
деп аталатын екі қалмақ ханы билеп, халыққа көп қысым 
көрсеткен. Сондықтан ноғайлар «Алатаулы-қырғыз» деп 
аталатын шатқалға Өзбек ханның қоластына көшіп кеткен. 
Осы жерден олар Мұса бидің қол астынаға қарай ауысқан255. 
Бұл аңыз-әңгімеден мынандай тарихи мәліметтерді алуға 
болады. Біріншіден, бұл ноғайлардың қоныс аудару кезеңін 
көрсетсе, екіншіден, оның бағытын анықтауға мүмкіндік 
береді. Сонымен ноғайлар XIII ғасыр басы мен XV ғасырдың 
екінші жартысы аралығында Мәуереннахр, Хорезм, Алатау 
таулары (Жетісу), Алакөл өзені бағытында жүріп өткен. Ал, 
бұл жерлерді аталған кезеңде жалайырлардың негізгі мекен 
еткен қонысы болғанын ескерер болсақ, онда олардың бір бөлігі 
ноғайлардың ата-бабаларымен бірге батысқа қоныс аударуы 
әбден мүмкін. Сондықтан Шағатай ұлысының аумағындағы 
жалайырлардың бір бөлігі қыпшақ-маңғыттардың құрамында 
қазақ даласына қоныс аударып, Жошы ұрпақтары -  Орда Ежен 
мен Шибан иеліктеріне таралып, қоныстанған. Сондықтан XIV 
ғасырдың ортасында өзінің саяси, экономикалық және мәдени 

254 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. –М., 2002. -53 б.
255 Сонда. -53 б.
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жағынан гүлденуінің ең биік шыңына жеткен Алтын Орда 
мемлекетінің құрамындағы жалайырлар өздеріне белгіленген 
аймақтарда белгілі бір обақтардың құрамында өмір сүрген. 
Обақ дегеніміз – белгілі бір аймақ немесе осы аймақта өмір 
сүрген ру-тайпа256.  Ортағасырлық деректерде кейде бір обақты 
құраған ру-тайпалардың аттары толық аталмайды, кейде олардың 
ішінен билеушілердің саясатына тікелей қатысы бар адамдар 
шықса ғана сол адамның руы аталады. Сондықтан Алтын 
Орда тарихындағы «ұлы дүрбелең» уақыты басталғанға дейін, 
оның құрамындағы ру-тайпалардың айтарлықтай миграциясы 
орын алмаған. Сонымен, XIV ғасырдың екінші жартысынан 
кейін бұрынғы Моңғол империясының негізінде құрылған 
мемлекеттердің барлығы дерлік саяси тұрақсыздық пен әлсіреу 
кезеңін басынан кешіре бастағаны белгілі. Нақ осы кезеңде 
ру-тайпалардың миграциясы орын алды. Сондықтан біздің 
пікірімізше, Шағатай ұлысы аумағындағы жалайырлардың 
ноғайлардың ата-бабаларымен бірге Алтын Орда аумағына 
келген бір бөлігі одан әрі жылжи түскен болса керек. Сонымен 
қорыта келе XIII-XV ғасырларда ноғай ру-тайпаларының 
құрамында батысқа қарай жылжыған жалайырлардың бір бөлігі 
ноғай халқының негізін қалауға қатысты деп айта аламыз. 
Бұдан бұрынғы зерттеулерімізде, мәселен Кіші жүздің Жетіру 
бірлестігін құраған ру-тайпалардың барлығы дерлік ұзақ уақыт 
ноғай этносаяси қауымдастығының құрамында өмір сүріп, кейін 
олардың басым бөлігі Қазақ хандығының құрамына қосылғанын 
көрсеткен едік257. Ал Ұлы жүздің құрамындағы жалайырлар 
туралы бұлай айта алмаймыз. Олардың қазақ халқының негізін 
қалаған басым бөлігі Жетісу өлкесінде шоғырланды. Ал XIII-XV 
ғасырдың алғашқы кезеңі аралығында жалайырлардың батысқа 
кеткен бөлігі ноғай халқының негізгі компонентіне айналды. 

256   МИКХ. -494 б.
257  Қазақ ру-тайпаларының тарихы. Табын. Т. 2. I–кітап. –Алматы, 2006. 

211-224- бб.
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Ноғай этносаяси қауымдастығының негізін құраған ру-
тайпалардың шығу тегін белгілі зерттеушілер (С.Е.Малов, 
Р.Т.Кузеев және т.б. – авт.) Жошы ұрпағы Алтын Орда 
түмені Ноғайдың әскері құрамына кірген тайпалармен 
байланыстырады258. 

Ноғай Ордасы негізінен Еділ мен Жайық арасындағы кең-
байтақ аумақты алып жатты. Олар шығысында Жайықтың сол 
жағалауы бойында көшіп жүрді. Ноғайлардың көші-қон аумағы 
солтүстік-шығысында Батыс Сібір ойпатына дейін, солтүстік-
батысында Қазанға, оңтүстік батысында Арал өңірі мен Каспий 
аймағының солтүстігіне дейін жететін, ал кейде олар Маңғыстау 
мен Хорезмге барып жүретін259.

Ноғай Ордасының негізін қалаушы, Алтын Орда 
мемлекетінде Шыңғыс ұрпақтарынан хан көтеру дәстүрі 
Едіге мен ұрпақтарының келісімінсіз заңсыз деп танылатын 
дәстүрді қалыптастырған260  Едіге еді. Сондықтан Едіге мен 
оның ұрпақтары билеген Ноғай Ордасы өз кезегіндегі күшті 
саяси бірлестік болды. Зерттеушілердің пікірінше ХҮІ ғасыр 
басында Едіге ұрпағы Мұса би тұсында  шын мәнінде  тәуелсіз 
мемлекетке айналды261. Жоғарыда айтып өткеніміздей Ноғай 
Ордасының негізгі тұрғындарын маңғыттармен қатар қоңырат, 
найман, арғын, қаңлы, жалайыр, алшын, қыпшақ, қарлұқ, ашаси, 
тама, табын және т.б. тайпалар құрады.

ХҮІ ғасырдың екінші жартысынан бастап Ноғай Ордасы 
әлсірей бастағаны белгілі. Ноғайлар мен қазақтардың этникалық 
негіздерінің ортақтығы тарих ғылымында мойындалған жайт. 
Қазақты құраған ру-тайпалар ноғайлар құрамында өте көп 
болғанына қарамастан,  ноғай билеушілері оларды ұстап тұра 
алмады. Осы кезеңде Ноғай ордасының мырзалары арасында 

258  Кочекаев Б.А. Ногайско-русские отношения в ХҮ-ХҮІІІ вв. Алма-Ата, 
1988. – 24-26 бб.; Калмыков И.Х., Керейтов Р.Х., Сикалиев А.И. Ногайцы. - 
Черкесск, 1988. – 18-23 бб.

259  Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. – 101 б.
260 Камал ад-дин Бинай. Шайбани наме  // МИКХ. - 104 б.
261 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – 44-49 бб.
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күрес болып, соның салдарынан екі жік пайда болғанын атап 
өткен жөн. Бұл күрестің негізінде экономикалық сипаттағы екі 
себеп бар еді: ноғай ұлыстарының бір бөлігінің (батыс бөлігі) 
Москвамен, ал екіншісінің Орта Азиямен неғұрлым тығыз сауда 
байланыстары болды. Соңғы топтың өкілдері негізінен Ноғай 
ордасының шығыс бөлігіндегі Жайық өзенінің жағалауына 
және оның шығыс жағына топталды. Москва тобына қарсы 
күресте сәтсіздікке ұшыраған жағдайда оның қарсыластарының 
өз ұлыстарымен бірге шығысқа, 1557 жылғы сияқты, қазақ 
даласына қоныс аударуына әрқашан мүмкіндігі болды.262 

XVI ғасырдың екінші жартысынан кейін Ноғай Ордасы 
саяси, экономикалық-әлеуметтік жағынан дағдарысқа 
ұшырады. Жоғарыда айтып өткеніміздей Ноғай мырзаларының 
экономикалық, саяси бағыт бойынша екіге жарылуы өзара 
алауыздықты өршітті. Елде саяси дағдарыс басталды. Бұл 
жағдай 1550 жылғы ұлы аштық нәтижесінде тым шиеленісіп 
кетті. Осы аштықтың салдарын өз көзімен көрген ағылшын 
саяхатшысы 1558 жылы Астраханнан өтіп бара жатқанда 
көзімен көргендері туралы былай деп жазды: «...Олардың көп 
бөлігі аштықтан қайтыс болды: олардың өлі денелері ашық 
күйінде, аңдар сияқты топ-тобымен шашылып жатты»263. Бұл 
жағдай башқұрт халқының аңыз-әңгімелерінің желісіне де арқау 
болған. Солардың бірінде: «қалың қар түсіп, қатарынан үш жыл 
қатты қыс болды. Қой мен ірі қара қырылып, астық та шықпай 
қалды», - деп айтылады. Бұл ноғайлардың жаппай Башкириядан 
оңтүстік далаларға көшуін туғызған264. Көріп отырғанымыздай, 
тарих сахнасына шыққан қуатты көшпелілер мемлекеттерінің 
тағы біреуі одан кету алдына келіп тоқтады. Ноғай Ордасы Үлкен 

262Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – 397 б.
263 Дженкинсон А. Путешествие господина Антония Дженкинсона из 

города Москвы в России до города Бухары в Бактрии в 1558 г. // АПМГ. 
- 169; 171-172 бб.

264 Соколов Д.Н. Опыт разбора одной Башкирской летописи // 
ГОУАК. 1898. вып 4. - 51 б.
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және Кіші ноғайлар деп бөлініп кетті. Үлкен ноғайлар бұрынғы 
қуатты Ноғай Ордасының «кішірейтілген» кейпін сақтап қалса, 
сонау солтүстік-батыс Кавказда Кіші Ноғайлар өмір сүрді. Бірақ 
олардың ыдырау процесі жалғаса берді. Ноғайлардың бір бөлігі 
қарақалпақ халқының негізін қаласа, көп бөлігі қазақтың Кіші 
жүзі құрамына кірді.

Ноғай Ордасының одан әрі ыдырауы жоғарыда айтып өткен 
«дүрбелең», «ұлы аштық» жылдары билік құрған Исмаилдың 
немересі Ормамбет бидің қазасынан одан әрі қарқынды өріс 
алады. 

Ал, бұдан кейін ХҮІІ ғасырдың ортасына таман бұрынғы 
ноғайлардың қалған бөлігі одан әрі ыдырап кетеді. 1640 жылдан 
бастап олардың көп бөлігі қалмақ тайшысының саяси үстемдігін 
мойындайды265. Осылайша ноғайлардың қалған бөлшегі 
қалмақтардың билігіне қарайды. Қазақ пен ноғайдың ортасын 
сыналай бөлген қалмақтардың Еділ бойына көшіп келуімен 
қазақ-ноғайдың іргесі ажырады. 

Сонымен қорыта келсек, жоғарыда айтып өткеніміздей, 
Алтын Орда мемлекетінің әлсіреу кезеңінде оның құрамындағы 
ру-тайпалардың миграциясы басталды. Бұл процесті Әмір 
Темірдің Алтын Ордаға қарсы шапқыншылықтары да күшейтіп 
жіберді. Осылайша моңғол шапқыншылығының алғашқы 
кезеңіндегідей (әсіресе, XIII ғасырдың алғашқы жартысы) 
тайпалар мен халықтардың жылжуы мен бір-бірімен араласуы 
қайта күшейді. Сондықтан біздің пікірімізше, жалайырлардың 
бұрынғы Шағатай ұлысындағы, сондай-ақ Ақ Орда мен Алтын 
Ордаға кеткен бір бөлігінің жылжуы орын алған. Осылайша 
олар Ноғай Ордасына дейін жеткен. Ал XV-XVI ғасырлар 
тұсында әр жерлерге шашыраған жалайыр тайпасының ру-
тайпалары түркмендерге, қарақалпақтарға, тіпті ноғай,  қырғыз 
халықтарының құрамына кірген. 

Жалайырлар қарақалпақтардың да құрамында кездеседі. 
Орыс деректерінде қарақалпақ жалайырлары XVII-XVI-

265   Трепавлов В.В. История Ногайской Орды.- 429
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II ғасырлардағы қазақ тарихына байланысты оқиғаларға 
қатыстылығы туралы мәліметтер сақталған266.  Жалайырлардың 
қарақалпақтардың құрамына енуі қалай жүзеге асты? Негізінен 
алғанда тарихи деректерде қарақалпақтардың XVI ғасырға 
дейінгі тарихы бойынша нақты мәліметтер сақталмаған. Бұл 
халық қарақалпақ деген этникалық атаумен XVI ғасырдан 
кейін ғана белгілі бола бастаған. Сондықтан аталған халықтың 
қалыптасу процесі XVI ғасырда аяқталған, ал халықтың 
негізгі этникалық ядросы бірнеше (немесе бір) ірі ру-тайпалық 
бірлестіктің құрамында дамыған болуы керек. Бұл болжамды 
қарақалпақ халқының негізін қалаған ру-тайпалардың башқұрт, 
өзбек, қазақ халықтарының да құрамында кездесуімен 
нақтылауға болады. Бұның айқын мысалы ретінде жалайыр 
тайпасын алсақ та болады.

Көптеген зерттеушілер қарақалпақтардың негізгі шығу тегін 
печенегтермен байланыстырады. Ал, бұл тайпалық бірлестік XIII 
ғасырдың алғашқы жартысында қыпшақтармен араласып кетті. 
Бұны XIII-XIV ғасырлардағы Алтын Орда, оның негізгі халқын 
жазған авторлардың қыпшақтар деп көрсетуімен дәлелдеуге 
болады. Мәселен араб тарихшысы әл-Нувейри (1333 ж. қайтыс 
болған.) Алтын Орданың негізін құрайтын қыпшақтардың руын 
атай отырып, солардың бірі ретінде қарақалпақтарды атайды267. 

Ал, белгілі зерттеуші А.И. Аристов бұл мәселеде 
«қарақалпақтың шығу тегін печенегтермен байланыстыратын 
ғалымдардың пікірлері дұрыс болуы керек» дегеннен әрі 
аспайды268.  Сонымен Рашид-ад-дин мен әл-Нувейри кезінде 
қарақалпақ деген атаумен белгілі тайпалық бірлестіктің XVI 
ғасырдың аяғынан бастап Сырдария аймағында қарақалпақ 
деген халық атауымен пайда болған кезеңімен және осы 
аралықтағы олардың ру-тайпалық құрамы, халық болып 

266   Материалы по истории каракалпаков. ТИВ. Т. VII. –М.-Л., 1935. -220 
б; 240 б.

267 Тизенгаузен В. СМИЗО. Т. 1. –СПб., 1884. -539-541 бб.
268 Аристов А.Н. Живая старина. 1896 г. Вып., III и IV. -311 б.  
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қалыптасу процесінің қалай жүргені, этносаяси тарихы өте 
қызғылықты әрі күрделі мәселе болып табылады. Мәселенің 
аталған кезең аралығындағы түйткілдерін шешу арқылы 
біз өзіміз қарастырып отырған мәселе – жалайырлардың 
қарақалпақ халқының құрамында кездесуін анықтай аламыз. 
Қарақалпақтардың арғы тарихы туралы халық аузындағы 
аңыз-әңгімелердің көп бөлігін XVIII ғасырдың ортасына 
таман П.Рычков жазып алған. Осы әңгімелердің барлығында 
қарақалпақтар өздерінің тегін ноғайлардан таратады, ал ежелгі 
отандары ретінде Астрахань мен Қазан аралығын, яғни Еділдің 
оң жағалауын атайды269 . Ал, олардың бұл жерден жылжуының 
басты себебі ретінде Әмір Темірдің шапқыншылығын атайды. 
Ал, басқа аңыз бойынша олар орыстардың Қазанды жаулап 
алуына байланысты туындаған дүрбелең кезеңде қоныс 
аударуға мәжбүр болған.270  Осылайша олар Еділдің сол 
жағалауына өтіп, Арал теңізін солтүстік жағынан айналуға 
мәжбүр болып, Сыр өзені жағалауларына тұрақтаған.271  Ал, енді 
осы аңыз-әңгімелерге негіз болған тарихи оқиғаларды талдап 
көрелік. Алтын Орда мемлекетінің әлсіреуі мен оның негізгі 
аумағындағы ру-тайпалардың күшті миграциясы XIV ғасырдың 
екінші жартысынан кейін орын алғанын жоғарыда айттық. Ал, 
аңыз-әңгімеде айтылғанда бұл процесс Әмір Темірдің Алтын 
Ордаға жасаған (1389, 1391, 1394 жылдары) жорықтарынан кейін 
күшейгенін көреміз. Ортағасырлық тарихшы Ибн Арабшахтың 
мәліметіне қарағанда Едіге өзіне бағынышты тайпаларды 
Темірдің зорлық-зомбылығынан құтқару үшін алыс өлкелерге 
көшіруге ұйғарым жасаған. Сондықтан оларға Темір әскерлері 
қуып жетпес үшін күні-түні тоқтамай жылжып отыруға жарлық 
берген.272  Ал, Едіге арқа сүйеген негізгі тайпа – маңғыттар 
(ноғайлар) еді. Сондықтан өздерінің шығу тегін ноғайлармен 

269 Рычков П. Топография Оренбургской губернии. – 1762. -348 б.
270 Сонда. -343-348 бб.
271 Бұл да  сонда. -343-348 бб.
272 Тизенгаузен В. СМИЗО. -346-467 бб.
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байланыстыратын қарақалпақтар да осы оқиғалардың ішінде 
жүрді. Ал, енді қарақалпақтарды маңғыттармен байланыстырсақ, 
жоғарыда атап өткеніміздей олардың қыпшақтардың негізгі 
тайпаларының бірі ретінде аталуын қалай түсіндіруге болады. 
Бұл жерде ең алдымен ноғай атауы алғашқы кезеңде этникалық 
емес, саяси мәнге ие болғанын ескеруіміз керек. Сондықтан 
алғашқыда ноғай этносаяси қауымдастығының негізін маңғыт, 
қыпшақ, қаңлы, найман, қоңырат, қытай, ұйғыр, үйсін, кенегес, 
минг, нукуз және т.б. ру-тайпалар құраған.273  Ал, В.В. Трепавлов 
келтірген 70 ноғай ру-тайпаларының ішінде жалайырлармен 
қатар байұлы, қаңлы, қатаған, керейт, қыпшақ, қоңырат, меркіт, 
найман, тама, үйсін, телеу сияқты қазақ халқының негізін қалаған 
ру-тайпалар атаулары да кездеседі.274  Сондықтан өз негізін 
ноғай этносаяси қауымдастығынан алатын қарақалпақтардың 
құрамындағы жалайырлар тарихы ноғайларға келіп тірелетінін 
байқаймыз. Жоғарыда жалайырлардың ноғайларға қосылуының 
негізгі бағыттарын ғана қарастырып өттік. Ендігі жерде бұл 
мәселеге нақты тарихи оқиғалар тізбегіне сүйене отырып 
тоқталсақ.

Қазақ ру-тайпалары белгілі тарихи кезеңдерде түрлі 
этносаяси қауымдастықтарды құрады. Этносаяси қауымдастық 
дегеніміз  – белгілі бір тарихи-этнографиялық аймақ шебінде 
құрылған мемлекет тұрғындарының жалпы атауы екені белгілі. 
ХІҮ-ХҮ ғғ. Қазақстан аумағында құрылған осындай этносаяси 
қауымдастықтар қатарында (халық емес – авт.) «өзбек-қазақ», 
«өзбек», «моғол», «ноғай», «маңғыттарды» атай аламыз. Біз 
қарастырып отырған кезеңде қазақ ру-тайпалары осы аталған 
этносаяси қауымдастықтарға бірікті. Жоғарыда ортағасырлар 
кезеңінде саяси билікті иеленген тайпалық бірлестіктер атауы 
ғана кейде мемлекет атауы ретінде беріліп, жазба деректерде жиі 
аталатыны туралы айттық. Ал Жошы ханның немересі, Алтын 

273 Материалы по истории каракалпаков. -26 б.
274 Трепавлов В. История Ногайской Орды. -499-504 бб.
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Орда мемлекетіндегі әскери қолбасшы Ноғай есімін иеленген 
Ноғай Ордасы мемлекетінің негізгі тұрғындары маңғыттар еді. 
Сондықтан да болар Ноғай Ордасы кейбір шығыс деректерінде 
«Ноғай жұрты», «Маңғыт елі» деп те атала береді.

ХІҮ ғасырдың соңына таман Едіге бастаған маңғыттар Батыс 
Қазақстан далаларында, Жайық пен Ембі өзендері бассейндері 
аумағында орналасады. Бұл кезде аталған аймақ Алтын Орда 
құрамында еді. Алтын Орда мемлекетінің әлсіреу кезеңімен 
тұспа-тұс келген уақытта (ХІҮ ғ. аяғы – авт.) Едіге Алтын 
Ордадан тәуелсіз саясат жүргізе бастайды. Біздің пікірімізше осы 
кезеңде жалайырлар да маңғыттар құрамында Мәуереннахрдан 
Дешті-Қыпшақ далаларына, одан әрі батысқа қарай жылжыған 
болуы керек. Сөйтіп олар Едіге билігіне қараған болуы керек 
деп топшылай аламыз. Себебі белгілі ноғайтанушы ғалым 
В.В. Трепавлов Алтын Орда ханы Тоқтамыс әмір Темірден 
жеңілгеннен кейін өз билігін мүлде әлсіретіп алғанын атап өтеді. 
Осы жағдайды пайдаланған жеке билеушілер саяси дербестікке 
айқын ұмтыла бастаған. Мәселен Едіге осы кезде ханнан өз 
иелігіне тархандық құқық алған275 . Оқырманға түсінікті болуы 
үшін айта кетелік бұл кездегі тархандық құқық дегеніміз – белгілі 
бір аймақтан жиналатын салықты мемлекет емес, өз пайдасы 
үшін жинау дегенді білдірген. Бұл жағдай өз кезегінде Алтын 
Ордадағы ауыр салықтан қашқан жұрттың Жайықтың арғы 
жағына көптеп өтуіне себеп болған. Осылайша қазақты құраған 
ру-тайпалардың біршама бөлігі ноғайлар құрамына кіреді. 
Осылайша біршама уақыт ноғай этносаяси қауымдастығының 
негізін қалады. Кейін бұл қауымдастық ыдыраған кезеңде олар 
туыс түркі халықтарының құрамына қосылды. Кеңестік кезеңдегі 
зерттеушілер қарақалпақтардың негізгі отаны Арал теңізі 
аумағы екендігін анықтап берді. Дегенмен олар бұл фактінің 
қарақалпақ халқының этникалық құрамының қалыптасуы 

275   Трепавлов В.В.  История Ногайской Орды.   - 76 б.
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барысына өзге тайпалар мен халықтардың миграциясы әсер 
етпеді дегенді білдірмейді, - деп атап көрсетеді276. Бұл 
туралы түркі халықтарының ру-тайпалық құрамы туралы 
іргелі зерттеу еңбегінің авторы, белгілі зерттеуші А.Н. 
Аристов қарақалпақтардың рулары туралы мәліметтер 
олардың қазақ халқын құраған ру-тайпалардан тұратынын 
көрсетеді дей келе, қарақалпақтардың аңыз-әңгімелері 
бойынша бұл халық Арал бойына Еділ бойынан келгені 
туралы айтылатындығына қарамастан, олардың Азия 
далаларынан қоныс аударағанына күмән келтіруге болмайды, 
- деп жазады277. Қарақалпақтардың ішінде жалайырлардың 
балғалы руының тоқымбет, түркмен, шөмішті, қостамғалы 
тармақтары кездеседі278. Ал, А.Н. Аристовқа сүйенсек 
жалайырларды құрайтын көптеген рулар құрама болып 
келеді. Ал қарақалпақтардың құрамына кірген балғалы 
руымен қатар қайшылы руы ежелден жалайыр тайпалары 
болып саналады279. Қарақалпақтардың құрамында кездесетін 
жалайырдың балғалы руының ақсақалдары өздерінің отаны 
туралы мынандай аңыз әңгімені сақтап қалған: Ертеде 
барлық балғалылар Жиделі-Байсында өмір сүрген. Оларға 
... қысым көрсеткеннен кейін, бір бөлігі Байсында қалып, 
қалаған бөлігі Хорезмге кетіп қалаған280. Ал Жиделі-Байсын 

276Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. 
Родоплеменная структура и расселение в XIX - нач. XX  вв. – М.,-Л., 1950. 
– 99 б.

277 Аристов А.Н. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. –СПб., 1897. – 179 б.

278 Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. 
Родоплеменная структура и расселение в XIX - нач. XX  вв.  – 165-168 бб.

279 Аристов Н.А. Киргизы: этнологический очерк // Записки западно-
сибирского отдела и географического общества. Кн. 7. вып. 2. – Омск, 1885. 
– 50-51 бб.

280 Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. 
Родоплеменная структура и расселение в XIX - нач. XX  вв.  – 131 б.
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елі Лепсі, Қапал уездеріндегі қазақтардың есінде жақсы 
сақталған. Жиделі – тау аты, Байсын – Бұхарадаға қала281. 
Ал, деректер бойынша бұрынғы Лепсі, Қапал уездерінің 
негізгі халқын жалайырлардың балғалы руының тармақтары 
мекендеген282. Қазақ халқының шығу тегі туралы аңыздарда 
жалайырлар Ұлы Жүздің негізі болып табылатын үсіндердің 
негізгі тайпаларының бірі ретінде аталады. Тарихи шежіре 
бойынша олардың негізін шуманақтар мен сырманақатар 
құрайды. Ал көптеген зерттеушілер жалайырдың шуманақ 
тайпаларын ежелгі чумгуньдермен байланыстырады. Ал 
олардың сырманақ тобын оғыз тайпаларымен байланыстырады. 
Мәселен ежелгі оғыз руларының жалайырлардың құрамында 
(ақмарқа, қарамарқа (аққойлы, қарақойлы), елтезер) кездесуі 
олардың түркілік тегін дәлелдей түседі283 . Сондықтан біздің 
пікірімізше, жоғарыда қарақалпақ халқының қалыптасуына 
байланысты айтылған пікірлерді қорыта келе, аталған халықтың 
құрамындағы жалайырлардың Сыр бойында орналасқан рулары 
қарақалпақтардың да этникалық құрамына негіз болғанын 
көреміз. Бұдан кейін кезеңде, яғни моңғол шапқыншылығы 
дәуірінде Шағатай әскерінің құрамында Мәуеренннахр мен 
Жетісуға келіп қоныстанған жалайырлардың бір бөлігі сол 
замандардағы саяси оқиғалар ағымының әсерімен басқа жақтарға 
да қоныс аударғанын көрсетеді.  Осылайша жалайырлардың 
келесі тобы ендігі жерде нақты жалайыр деген атаумен 
қарақалпақтардың құрамына ноғай этносаяси қауымдастығының 
ыдырауы нәтижесінде қосылса керек.         

Сонымен жалайырлардың балғалы руы негізінен қарақалпақ 
жалайырларының негізін қалағанын көреміз. Қорыта айтсақ, 
олардың бір бөлігі Жетісу мен Мәуереннахр өлкесінен батысқа 
қарай жылжыған ру-тайпалармен бірге қоныс аударған. 

281 Бартольду от ташкентских друзей.  – Ташкент, 1917. – 62 б. 
282 МКЗ. Копальский уезд. Т. ІІ. – СПб., 1911.; Лепсинский уезд. Т. 1. – 

СПб., 1911. 
283 Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. 

– Алма-Ата, 1959. – 43-46 бб.
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Осылайша Алтын Орда мемлекетінің әлсіреуі мен ыдырауы 
кезеңінде ноғай этносаяси қауымдастығының құрамына кірген. 
Біздің пікірімізше, ноғайлар құрамындағы жалайырлар Арал 
бойы мен Хорезм аумағына қарай жиі қоныстанған. Кейінірек 
ноғай этносаяси қауымдастығы ыдыраған тұста олар қарақалпақ 
халқының негізін қалаған басқа ру-тайпалармен қатар аталған 
халықтың құрамына кірсе керек.

Жалайырлар түрікмен халқының да қалыптасу процесіне 
қатысқан түркі-моңғол тайпаларының бірі болып табылады. 
Жалайырлардың түрікмендердің құрамына қосылуы моңғол 
жаулап алушылығымен байланысты екендігі белгілі. Шыңғыс 
хан әскері Орта Азияны Ұлы қағанның көзі тірісінде-ақ 
бағындырғаны белгілі. Бірақ, Хорасан, Иран және Алдыңғы 
Азияны толық бағындыру Хулагу тұсында толық жүзеге 
асырылып, бұл өңірлердегі моңғолдар құрған мемлекет тарихта 
Хулагулер мемлекеті деген атпен белгілі болды. Бірақ Хулагу 
ханның мұрагері Абаға хан тұсында (1265-1281 жж.) Моңғолдар 
Иран жеріне орнықан соң олар атамекендерімен байланыссыз 
қалды. Сондықтан Хулагу мен оның мұрагерлерінің 
мемлекеттері – Ильхандар мемлекеті деп аталды284 . Хулагу 
немесе Ильхандар мемлекетінің негізгі аумағы «Алгуйеден 
Мисрға» дейін, яғни Амудариядан Мысырға дейінгі жерлерді 
алып жатты285. Ал, қазіргі Түркменстанның оңтүстік бөлігі осы 
мемлекеттің шеткі аймақтарының бірі болды. Уақыт өте келе 
Ильхандар мемлекетінің іс жүзіндегі билеушілері жалайыр 
тайпасынан шыққан әмірлер болды. Қазіргі кезде Ирандағы 
Жалайырлар мемлекеті туралы айтылып жүр. Жалайырлардың 
билік басына келуі Ильхандар мемлекетінің Газан хан мен оның 
мұрагері Газан-Улджайту қайтыс болғаннан кейін билік басына 
жас бала Абу Сеидтің келуімен және ірі мемлекет қайраткері 
болған, бізге ірі тарихшы-ғалым ретінде таныс Рашид-ад-диннің 
өлтірілуі орын алған оқиғалармен тұспа-тұс келген. Міне, осы 

284 Риза Шабани. Иран тарихы. –Алматы, 2002. -156 б.
285 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 2. -275 б; 282 б.
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мемлекетті кейін Әмір Темір жаулап алғанға дейін оңтүстік 
Түркменстан аумағы да жалайырлар билігінде болды. Бұл 
дегеніміз – осы өңірлерде орналасқан жалайырлардың бір бөлігі 
жергілікті халықпен тығыз араласып кеткенін көрсетеді. Ал, 
Амударияның оң жағалауы мен оңтүстік Хорезмнің бір бөлігі 
Шағатай ұлысының құрамына кірді.

Кейінірек оңтүстік Түркменстан мен Хорезм Темір 
мемлекетінің құрамына кіргені белгілі. Міне, осы кезеңдегі 
аталған аймақтың этникалық құрамы туралы азды-көпті мәлімет 
беретін ортағасырлық деректерден мынадай мәліметтер аламыз: 
Солтүстік Хорасан аумағында (Языр, Нис, Атрек, Дехистан, 
Мерв) жергілікті түрікмен тайпаларымен286  бірге «шағатайлық» 
тайпалар тобы арлаттар287  мен жалайырлар288  да өмір сүрген. 
Жалайырлардың түрікмен тарихымен және түрікмен халқының 
тағдырымен сабақтастығын келесі тарихи оқиғалар да дәлелдей 
түседі. Бұл «көшпелі өзбектер» немесе Әбілхайыр хандығы 
атанған мемлекеттің билеушісі Әбілхайыр ханның немересі 
Мұхаммед Шайбани ханның есімімен байланысты оқиғалар 
тізбегі. 1504 жылы Шайбани Үргенішке шабуыл жасады. 
Хорезмнің бас қаласын қорғауға бүкіл түрікмен тайпалары 
көтерілді. Шайбани ханға қарсы осы кезеңде Қарақұмның 
оңтүстік-шығысында орналасқан арлаттар мен жалайырлар да 
көтеріледі. Бірақ олар жеңіліс тауып, бір бөлігі Түркменстан 
аумағынан тыс жерлерге қоныс аударуға мәжбүр болады289. Ал, 
Дешті-Қыпшақ даласынан Мұхаммед Шайбани ханмен бірге 
Орта Азияға кеткен ру-тайпалар ішінде де жалайырлар аталады. 
Ортағасырлық авторлардың бірі Мұхаммед Салих Шайбани 
ханның тарихына арналған еңбегінде хан әскерінің ру-тайпалық 
құрамымен қатар, оның санын да нақты көрсетеді. Сонымен 
Мұхаммед Салих бойынша Мұхаммед Шайбани хан әскері 

286  История народов Узбекистана. Т. 1. -396-397 бб.; МИТТ. Т. 1. -528 б., 
529-530 бб.

287  Әбілғазы. Түрік шежіресі. – Алматы, 1991. – 44 б.
288 Мирхонд Раузат-ас-сафа. МИТТ. Т. 1. -597 б.
289 История Туркменской ССР. Т. 1. –Ашхабад, 1955. -369 б.
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сихиут, қыйат, құсшы, жалайыр, қарлық, сулдуз, нукуз, тама, 
татар, адғу, адлу-оғлы, ички, ойрат тайпаларынан құралған290. 
Көріп отырғанымыздай, ортағасырлар кезеңінде, әсіресе моңғол 
шапқыншылығынан кейінгі дәуірлердегі тынышсыз заманда 
бір-бірімен туыс немесе бір тайпа өкілдері өз билеушілерінің 
саясатына қарай бір-біріне қарама-қарсы лагерлерде қалды. 
Олар кезінде моңғолдар империясының иелігіне кірген, кейін 
дербестеніп кеткен иеліктерге шашырап кетті. Осылайша, 
түбі бір туыс тайпалар сол жерлердегі басқа ру-тайпалармен 
араласып, болашақтағы қазақ, қырғыз, өзбек, түрікмен және 
т.б. халықтардың бір этникалық компонентіне айналды. Міне, 
қолда бар деректердің азды-көпті мәліметтері жалайырлардың 
моңғол шапқыншылығы дәуірі деп аталатын кезеңнен бастап 
Орта Азия аумағының әр аймағына таралып, қоныстануы мен 
олардың жергілікті ру-тайпалармен тығыз араласқандығын 
көрсетеді. Ал XV ғасырдың аяғы – XX ғасыр басындағы 
деректерде түрікмендер құрамындағы жалайырлар түрікмен 
тайпаларының бірі ретінде аталады. Мәселен, XVI ғасырдың 30-
шы жылдарының ортасына таман өзара бір-бірімен жауласқан 
Хорезм сұлтандарының арасынан шыққан Дін Мұхаммед хан 
Хорезммен қатар Оңтүстік Түркменстанды толық жаулап алады291. 
Ал XVI ғасырдың 70-ші жылдарында билік құрған мұрагері Нұр 
Мұхаммед ханның ішкі саясаты туралы жазған Әбілғазы Нұр 
Мұхаммед ханның «өзіне көп реніш пен мазасыздық әкелген 
және оған жандарымен берілмеген өзбектерді қырып, оларды 
түрікмендермен, сарттармен ауыстырғанын атап өтеді»292. 
Ал келесі автор Ескендір Мұңшы бұл түрікмендер, яғни хан 
әскерінің негізгі күштерін құрағандар жалайыр, алили және 
тағы басқа тайпалардан шыққан түрікмендер екендігін анықтап 
атап көрсетеді293. Бірақ, 1593 жылы Нұр Мұхаммед хан Мерв пен 

290 Мухаммед Салих. Шейбани-наме. Джагатайский текст. - СПб., 1908. 
– 137-138 бб. 

291 История Туркменской ССР. - Т. 1. -382 б.
292 Әбілғазы. Түрік шежіресі. – 154 б.
293 Искандер Мунши. МИТТ. - Т. 2. -99 б.
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Оңтүстік Түркменстанның көп бөлігінен айырылып қалады. Бұл 
өлкені Мерв өзбек-наймандарының көмегімен Бұхара әскері 
басып алады. Алайда көп уақыт өтпей, Нұр Мұхаммед хан 
Иран шахы Аббас I көмегімен Мервті қайтарып алады. Тағы да 
Ескендір Мұңшының хабарына сүйенсек Нұр Мұхаммед хан 
Мервке қайта оралған тұста түрікмендердің алили, жалайыр 
тайпаларының беделді адамдары мен облыстың басқа да халқы 
ханды салтанатты түрде қарсы алған294. Бірақ, арада 2-3 жыл 
өткен соң Иран шахы Аббас I оңтүстік  Түркменстанның Нұр 
Мұхаммед хан басқарған тәуелсіз мемлекетін талқандайды. 
Осылайша бұл өлке қайтадан Иран шахтарына бағынышты 
өлкеге айналады. Көріп отырғанымыздай, түрікмендер 
құрамындағы жалайырлар жалпы XV ғасырдың екінші 
жартысынан кейін халық болып қалыптасу процесі біртіндеп 
аяқталған түркі халықтарының құрамына қосылып, осы 
халықтардың біртұтас бөлігіне айналып кетті. Бұл жағдай 
түрікмендер құрамындағы жалайырларға да тікелей қатысты.

Түркі халықтарының шығу тегі мен ру-тайпалық құрамы 
туралы әйгілі еңбегінде А.Н. Аристов Вамберидің еңбегіне 
сүйене отырып, түрікмендердің XIX ғасырдың аяғына таман 
кезеңіндегі ру-тайпалық құрамын былай көрсетеді: чаудырлар 
және имрайлы; иомуттар; гөклендер; текелер; сарықтар, 
салорлар, ерсарылар. Осы ру-тайпалар ішіндегі гөклендер 
шеркес, күшік, шекір-бегделі руларынан тұрады295. Гөклен 
тайпасы Атрек өзені бойында орналасқан әрі парсылардың 
боданы болып есептелген. Осы мәліметтерге сүйене отырып, 
біз гөклендер құрамындағы күшік руы жалайырларды 
құрайтын сырманақ тобындағы күшік руы болар деп 
топшылаймыз. Себебі, XVIII ғасырдың екінші ширегінен 
кейін оңтүстік Түркменстан жері орналасқан жалайыр 
тайпасының бір бөлігі Хулагулер билеген Иран мемлекетінің 

294 Искандер Мунши. МИТТ. Т. 2. -92 б.
295 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 

народностей и сведения об их численности. – СПб., 1897. -140 б. 
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қоластында болғанын жоғарыда айтып өттік. Ал, жалайырдың 
күшік руы Н.А. Аристовтың пікірінше жалайырдың сырманақ 
тобына ең соңында қосылған ру болып табылады296. Сондай-
ақ түрікмен тайпалары негізінен ежелгі Алтай өңірінде 
емес, керісінше Сыр бойында қалыптасып, одан әрі оңтүстік 
пен батысқа жылжыған ру-тайпалардан құралған297.  Ал, біз 
жалайырлардың ежелгі тарихын қарастыра отырып, олардың 
жарты бөлігі жалайырларға әр кезеңдерде қосылған өзге 
ру-тайпаларынан құралғандығын көреміз (Осы кітаптың 
бірінші тарауын көріңіз – авт.). Жалайырлар ортағасырлар 
кезеңінде оңтүстік түркмендер, жаңа заман кезеңінде қазіргі 
Түркменстан жерінің біраз бөлігі иелігіне кірген Иран жерінде 
де өмір сүрді. Олар Персия мен Закавказьенің негізгі түркі 
халықтарының негізін қалады. Жалайырлар бұл өңірлерге XIII 
ғасырда Хулагу хан әскері құрамында келгені белгілі. Олар 
қаджар, аушар, абулхасан, кенгерлі, ходжа-али, баят, жалайыр 
және т.б298. Міне, ішінде жалайыр тайпасы да бар Иран мен 
Закавказьенің түркі халықтары XIX ғасырдың аяғына таман 
сан жағынан 2 млн. жетіп, бүкіл мемлекет халқының үштен 
бірін құраған299. Сондықтан Иран жеріндегі жалайырлардың 
бір бөлігі түрікмендер құрамындағы жалайырлар тобымен 
қосылып, қазіргі түркмен халқын құраған ру-тайпалармен 
бірге осы халықтың бір бөлшегіне айналып отыр. 

Қазіргі өзбек халқының құрамына Ортаазиялық Қосөзен 
бойының ежелгі түркі тайпалары, X ғасырдың аяғы мен XI 
ғасырда Қарахан әулетімен бірге келген түркі тайпалары, 
соғдылықтар мен хорезмдіктер, сондай-ақ тәжіктер, моңғол 

296   Аристов А.Н. Опытъ выясненія этническаго состава киргизъ казаковъ 
Большой Орды. - СПб., - 1895. - 7 б.

297  Сонда. -7 б.
298 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 

народностей и сведения об их численности. – СПб., 1897. -139 б.
299 Сонда. – 139 б. 
300 История народов Узбекистана. Т. 2. –Ташкент, 1950. -11 б. 
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халқы Қашқадария аумағында қоныстана бастаған барластар 
мен Ангрен бойындағы жалайырлар кірген.�00

Ангрен бойындағы жалайырлар бұл өлкеге 1266 жылы өз 
ордасын Іле бойынан Мәуереннахрға көшірген Мүбәрак шахпен 
бірге келген еді.�0�  Осылайша Шағатай ұлысының негізгі ру-
тайпаларын құраған жалайырлар екіге бөлінді. Олардың негізгі 
бөлігі Жетісуда қалып, бұрынғы көшпелілік салт-дәстүрлерін 
сақтап қалды. Ал, жалайырлардың Мәуереннахр өлкесінің 
негізінен Ходженд пен оның аймақтары аумағын мекендеген 
келесі бөлігі бірте-бірте отырықшылық өмір салтына бейімделе 
бастаған. Осы кезеңнен бастап Әмір Темір және оның 
ұрпақтары құрған мемлекет тарихындағы жалайырлар тарихы 
өзбек халқының тарихымен және өзбек халқының қалыптасу 
процесімен байланысты болды. Жоғарыда айтып өткеніміздей 
Мәуереннахр жалайырларына XVI ғасырдың басында Мұхаммед 
Шайбани хан әскерінің құрамында келген Дешті-Қыпшақ 
жалайырларының бір бөлігі де қосылған деп топшылай аламыз. 
Алайда біздің пікірімізше, Мұхаммед Шайбани ханмен бірге 
Орта Азияға кеткен ру-тайпалардың көлемін ұлғайтып көрсетуге 
болмайды. Жетісу мен Дешті Қыпшақ жалайырлары негізінен 
өз аумақтарында қалды. Олар арада біраз уақыт өткенде Қазақ 
хандығының шаңырағын көтерген негізгі ру-тайпалардың біріне 
айналды.�0�  

Ал, Мәуереннахр жалайырларының негізгі бөлігі өзбектер 
құрамына қосылды. Кеңестік кезеңдегі қазақстандық 
зерттеушілер М. Мұқанов пен В. Востров өздерінің қазақ 
халқының ру-тайпалық құрамы мен XIX ғасыр мен XX ғасырдың 
бас кезіндегі орналасуына арналған зерттеу еңбектерінде 
жалайырлардың балғалы ру-тармағының өзбек халқының 
құрамында кездесетінін көрсетіп берді�0�. Жоғарыда айтып 

�0� История народов Узбекистана. Т. 2. –Ташкент, 1950. -336 б.
�0� Бұл жайында осы еңбегіміздің тиісті тарауынан қараңыз
303 Муканов М., Востров В. Родоплеменной состав и расселение казахов 

в XIX- нач. XX вв. -43 б.
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өткеніміздей ноғайлардың, қарақалпақтардың, сонымен қатар 
өзбектердің құрамында жалайырлардың негізінен балғалы руы 
кіретіндігін көріп отырмыз. Ал жалайырлар негізінен Шуманақ 
және Сырманақ деп екі ірі бірлестікке бөлінетіні белгілі. 
Ал, осы соңғы Сырманақ тобын жалайырдың арық-тыным, 
байшегір, сиыршы, балғалы, қайшылы деп аталатын бес руы 
құрайды�0�. Сонымен ноғай, қарақалпақ, өзбек халықтарының 
негізін қалаған ру-тайпалардың бірі болып табылатын 
жалайырлардың аталған халықтардың құрамына Сырманақ 
тобының балғалы және қайшылы (қарақалпақтарда - авт.) 
рулары кірген.

Өзбек атауы алғашқы кезеңде Жошы ұлысының шығыс 
бөлігін мекендеген түркі тайпаларының ортақ атауы ретінде 
белгілі болды. Көптеген зерттеушілер өзбек атауы 1312-1342 
жылдары Алтын Орда мемлекетінде билік құрған Өзбек 
ханның есімімен байланыстырады. Өзбектер немесе көшпелі 
өзбектердің бір бөлігі алғашқы қазақ хандары Керей мен 
Жәнібекпен ілесіп, Жетісуға көшкен кезде олар өзбек-қазақ 
атауына ие болды. Ал өзбек атауы енді Мәуереннахр өлкесіне 
ауысты. Себебі бұл есімді негізгі әскерін Дешті Қыпшақ 
тайпалары құраған Мұхаммед Шайбани хан өзімен бірге ала 
кетті. Бүкіл Орта Азияны бағындырған Шайбани әскерінің 
құрамындағы ру-тайпалар: мажар, үйсін, татар, жамалық, 
отажы, найман, қият, қоңырат, бүркіт, құсшы, жалайыр, 
қарлық, сулдуз, нукуз және т.б. жергілікті тайпалармен 
бірге өзбектер құрамына кірді305. Н.А. Аристов 1871 жылы 
А.Д. Гребенкин жариялаған мақаласына сүйене отырып, 
бұрынғы Заравшан округіндегі өзбектердің негізінен 20-дан 
аса ірі тайпалардан тұратынын көрсетіп берді. Олар: тұяқты 
(мола кесек, мырза-кесек бөлімдерінен тұрады), митандар 

�0� Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз казаков 
Большой Орды и каракиргизов. СПб., 1895. – 7 б.

305 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – СПб., -147 б.
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(олар өздерін өзбек емес, ноғайлық деп санайды), наймандар 
(қостамғалы, уақтамғалы, садырбек тармақтары), үйсін (ошақты, 
қызтамғалы, ергенекті), құсшы, қатаған, сарой, багриндер, 
қырқ, мингтер, қытай, қыпшақ, қарақалпақ, түркмен (жеке 
тайпасы), жалайыр, дүрмен, үргенші, түрік тайпалары. Бұл 
тізім өзбек халқының да этникалық құрамының қаншалықты 
күрделі екендігін көрсетеді306. Н.А. Аристов Зеравшан өлкесі 
мен бұрынғы Ходженд, Жизақ уездерін мекендеген өзбектер 
ұзақ уақыт бойы қазақтар мен қырғыздар сияқты көшпелі өмір 
салттарын сақтап қалған тайпалары жалпы қытай-қыпшақ 
деп аталады деп көрсетеді.307  Олар қытай, қыпшақ деп екі 
ірі бірлестікке бөлінген. Соның ішіндегі қытай тобына сары 
қытай, отаршы, қанжығалы,қостамғалы, тарақты және балғалы 
рулары кірген. Осылардың ішінде балғалы деп отырғанымыз 
жалайыр тайпасының негізін қалаған ежелгі руы екендігі де 
белгілі. Бірақ өзбек халқының құрамына кірген ру-тайпалар, 
солардың ішінде жалайырлар да бірте-бірте жеті аталарын 
ұмыта бастаған. Бұл әсіресе, Ходженд уезіндегі өзбектер 
арасынан айқын білінген308. Ал, Жизақ уезіндегі өзбектер тек 
ру-тайпаларының аттарын ғана: қазлы, салық, түркмен, түрік, 
найман, маңғыт, қытай-жүз, сунақты, алаша, бүркіт, сіргелі, 
баймақты, жалайыр, қараша, жүз,  кусшы, орақты, қостамғалы, 
сарай, қанжығалы және т.б. сақтап қалған309. Н.А. Аристов 
Вамберидің бір руға жататын өзбектердің арасында ешқандай 
рулас, аталастық деген туыстық сезімдерінің жоқтығы 
туралы мәліметін былайша түсіндіреді. Бұл біріншіден, - деп 
атап көрсетеді автор – бұны өзбектердің тарихи қалыптасу 
ерекшелігімен түсіндіруге болады. Себебі олар Сырдың арғы 
бойына ұсақ-ұсақ рулардан құралған әскери жасақтар ретінде 

306Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -148 б.

307Сонда. 149 б.
308 Смирнова С. Сыр-дарьинская область. – СПб., 1887. -46 б.
309 Сонда. -322-323 бб.
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өтуімен түсіндіріледі. Ал, екіншіден, мұның себебі оларда 
көшпеліліктен отырықшылыққа өту процесінің басталуымен 
байланысты��0. 

XIX ғасырдың екінші жартысындағы Заравшан өлкесі 
мен Қаттақорған уезінде жалайырлардың балғалы және 
қайшылы руларының өкілдері  мекендеген. Олар осы кезеңде 
34 қыстақта қоныстанған 3500 адамнан тұрған, негізінен 
жер шаруашылығымен айналысқан. Дегенмен олар өздерін 
түркмендермен туыспыз деп санаған.���  Ал кеңестік кезеңде 
жүргізілген этнографиялық зерттеулерге көз салсақ Өзбекстанның 
солтүстік Бұхара аймағындағы жалайырлар тайпасының өкілдері 
Сурхан өзенінің оң жағалауындағы Жалайыр деп аталатын 
ауылда шоғырланған.���  Осылайша өзбек халқының құрамына 
негізінен моңғол дәуірі кезінде Ходженд пен оның аумағына 
қоныстанған жалайырлар қосылған. Олар бірте-бірте өздерінің 
көшпелілік салт-дәстүрлерін ұмытып, жергілікті отырықшы 
халықтың мәдениеті мен шаруашылық түріне бейімделе 
бастайды. Сондай-ақ өзбектер құрамына XV ғасыр басында 
Дешті Қыпшақ даласына Мұхаммед Шайбани ханмен бірге 
келген түркі ру-тайпалары қатарындағы жалайырлардың келесі 
бір тобы да қосылған. Бірақ олар жалпы саны жағынан барынша 
аз адам санынан тұрған. Уақыт өте келе өз салт-дәстүрлері мен 
ғұрыптарынан  бірте-бірте айырыла бастаған жалайырлардың 
бұл тобы өзге өзбек халқын құраған ру-тайпалармен араласып 
кеткен. Сөйтіп олар тіпті жеті атасын тарату дәстүрлерінен 
де айрылған. Көріп отырғанымыздай ортағасырлар кезеңінде 
Мәуереннахр өлкесіне тұрақтаған жалайырлар түбі бір туыс 
халық - өзбектер құрамына қосылып, оларға сіңіп кетті. 

310 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 151 б.

311   Русский Туркестан. Вып. 2. статьи по этнографии, технике, 
сельскому хозяйству и естественной истории. Под ред. В.Н. Троцкого. 
– М., 1872. – 109 б.

312 Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов 
Таджикстана и Узбекистана. – М., 1976. – 109 б.
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Жалайырлар қырғыз халқының құрамында да кездеседі. 
Бұл туралы кезінде Я.Р. Винников жалайырлардың күшік руы 
қырғыздардың бағыш, саяқ, ал маңғытай руы жәдігер және 
мунгуш рулары құрамында кездесетіндігін жазған.���  XV-XVII 
ғасырлардағы Арал бойындағы көшпелі тайпалар тарихын 
жазған Т.И. Сұлтанов та жалайыр этнонимінің қазақтармен 
қатар қырғыздарда кездесетінін жазады.���  Ал қырғыз 
халқының этногенетикалық және тарихи-мәдени байланыстары 
туралы іргелі зерттеу еңбегінің авторы С.М. Абрамзон қырғыз 
халқының этникалық негізі мен қалыптасу кезеңдері туралы 
мәселені сөз еткенде, Орталық Азия, Оңтүстік Сібір, Орта 
Азия және Қазақстанның далалық аймақтарында орын алған 
этникалық процестерді есепке алудың аса маңыздылығын 
атап өтеді.315               

Н.А. Аристов жалайырлар құрамындағы күшік және арық-
тыным руларын шығу тегі бойынша қарақырғыз (қырғыз-
авт.) рулары деп көрсетеді316. Сондай-ақ автор қырғыз рулары 
арасында шағатайлық моңғолдардың қалдықтары бар, олар 
мунгуш руы құрамында кездесетінін атап өтеді317. Жоғарыда 
қырғыздардың ру тайпалық құрамы туралы зерттеу жүргізген 
кеңестік кезеңдегі автор Я.Р. Винников жалайырлардың 
мыңғытай руы қырғыздың мунгуш руы құрамында 
кездесетінін жазғанын атап өттік.318  Жалпы қырғыздардың 

���Винников Я.Р. Родоплеменной состав, расселение киргизов на 
территории южной Киргизии. // Труды киргизской археолого-этнографической 
экспедиции. Т. 1. -1956. -168 б.

314 Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья вXV-XVIII вв. –М., 1982. 
-34 б.

315 Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные 
связи. – Л., 1971. -17 б.

316 Аристов А.Н. Опытъ выясненія этническаго состава киргизъ казаковъ 
Большой Орды -17 б.

317Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. - 122 б.

318Винников Я.Р. Родоплеменной состав, расселение киргизов 
на территории южной Киргизии. // Труды киргизской археолого-
этнографической экспедиции. Т. 1. -1956. -168 б.  
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арасында сақталған аңыз-әңгімелер бойынша олар өз аталарын 
Қырғызбайдан таратады319. Ал, Ш. Уалиханов қырғыздардың 
негізін қырғыз тайпасы құрайды деп көрсетеді. Ал оларға 
бірнеше жат рулар қосылған. Солардың бірін қыпшақ, найман, 
қытай және ішкілік рулары құрайды. Олардың қырғыздарға 
қосылуы барлығының басшысы ретінде  қырғыздардың түп 
атасы Қырғызбайдың аталуы. Ал,  нағыз қырғыздар оң және 
сол қанат болып екіге бөлінеді. Оң қанат адгене, тағай деп 
екіге бөлінеді. Тағай – бұғы, сарыбағыш, солту, саяқ, шерік, 
шонбағыш, бассыз руларынан тұрады. Сол қанат Талас бойында 
көшіп жүретін сары, қошы, мунгуш руларынан тұрады��0. 
Егер жоғарыдағы авторлардың пікірлеріне сүйенсек, онда 
жалайырлардың мыңғытай руы кездесетін мунгуш руы сол 
қанаттағы қырғыз тайпасына жатса, жалайырдың күшік руы 
кіретін бағыш, саяқ тайпалары оң қанатты құрайтын тағай 
тайпасына кіреді.

Енді оқырмандарға аталған авторлардың, соның ішінде 
Н.А.Аристовтың қырғыз тайпаларының бір атасы ретінде 
аталатын күшік, маңғытай руларын неліктен жалайыр рулары 
деп көрсететіндігін түсіндіре кетсек. Себебі бұл аталардың 
(күшік, маңғытай) басқа тайпаға жататын руы болуы да мүмкін 
ғой. Сондай-ақ ол неге жалайыр деген атауларын да сақтап 
қалмаған? 

Зерттеуші бұл сұрақтардың жауабын қырғыз халқының 
құрамына кірген ру-тайпалардың ерекшеліктерін анықтап 
көрсете отырып, жауабын беруге тырысады. Басқаша айтқанда, 
ол  өз пікірін былайша негіздейді. Автор Г.С. Загряжскийге 
сүйене отырып, оның қырғыздың қай руға жататындығы қатып 
қалған, өзгермейтін ереже емес екендігін атап өтеді. Мысалы, 
біреу сарыбағыштар руынан бөлініп солталарға көшіп кетсе, 
солтамын деп атай бастайды. Бірақ бұл жағдай қара халыққа 
ғана байланысты. Манаптар руға бөлінуді қатаң бақылайды 

319 Воронин., Нифантьев. Сведения о дико-каменных киргизах. // Записки 
императорского русского общества, 1851. -140 б.

320 Валиханов Ч.Ч. Очерки Джунгарии. //Записки императорского 
русского общества. 1861. Кн. 2. -40-54 бб.
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әрі олар оны бұлжытпай сақтайды���. Кезінде Левшин де ру-
тайпалардың ұлғаюына байланысты олардың алғашқы атаулары 
ұмыт бола бастап, кейінгі ұрпақтары өздерін соңғы аталарының 
аттарымен атай бастайтындығын да айтып өткен���. Жоғарыда 
аталған авторлардың пікірлерімен ішінара ғана келісуге болады. 
Расымен көптеген ру тармақтары өз аттарын жоғалтып алады, ал 
кейбіреулер өз атауларын ғасырдан-ғасырға дейін сақтап келеді. 
Дегенмен қырғыздардың құрамына кірген жалайыр рулары да 
өздерінің жалайыр атауынан айырылып, қырғыз тайпаларының 
бір тармағы ретінде қалыптасып кетуі мүмкін бе? 

Мәселен В.В. Радловтың мәліметінше бұғы руы: шелек, 
торға, бапа, елден, таңабай, бауыр, долос, қыдық, қоңырат, 
монгундар, саяқ, шихмаят, қаба, асан, тұқым, күшік, серікей, 
ондан аталарынан тұрады. Оң қанатты құрайтын қырғыздың 
басқа 4 руы мен сол қанатты қоса есептегенде барлығы жиырма 
сегіз аталық бар. Н. А. Аристов осы аталықтардың әр рудың 
құрамында кездесуін салыстыра келе китай, монгулдар, 
қоңырат, саяқ бөтен қоспадан тұрады деп есептейді���. Соның 
ішінде саяқтың құрамында күшік руы кездеседі. Сонымен 
күшік және арық (арық-тыным) руларының қырғыздардың ру-
тайпалық құрамында кездесуі оларды нақты жалайырлардың 
рулары деп атауға негіз болғандығын көреміз. Мәселен  Н.А. 
Аристов жалайырлардың күшік руы ол ежелден Шу өңірін 
мекендеген, кезінде Батыс түрік қағанатының бес тайпадан 
тұратын нушиби тайпалық одағының бір аймағын күшіктер суан, 
албан тайпаларымен бірге құраған деп есептейді���. Сондықтан 
қырғыздардың негізгі рулары болып саналатын, кейініректе 
саяқ руы құрамында аталатын күшік (немесе кушу) руы 
жалайырлардың бір руы ретінде соларға қосылған деп есептейді325.  

321 Загряжский Г.С. Очерки Токмакского уезда 1869 г. // Туркестанские 
ведомости. -1873. -№ 10.

322 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 
степей. - СПб., 1832. – 48 б.

���Аристов Н. А. Опытъ выясненія этническаго состава киргизъ казаковъ 
Большой Орды. - 60 б.

324 Сонда. -71 б.
325  Бұлда сонда. -73 б.
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Әрине, бұл пікірлерге сүйене отырып, жалайырлардың 
күшік және арық-тыным рулары қырғыздардың құрамындағы 
жалайыр рулары деп те нақты кесіп айта алмаймыз. Дегенмен 
жалайырлардың ежелден ауылы аралас, қойы қоралас қырғыз 
халқының құрамында кездесуі заңды деп есептейміз. Басқасын 
айтпағанда жалайырлар тығыз қоныстанған Жетісу өлкесі негізгі 
аумағы болған Моғолстан мемлекеті қазақ пен қырғыздың 
халық болып қалыптасу процесінде маңызды рөл атқарғаны 
белгілі. 

Сонымен жалайыр тайпасының рулары көптеген түркі 
халықтарының құрамында кездесетінін көріп отырмыз. Атап 
айтар болсақ, олар ноғай, қарақалпақ, өзбек, түрікмен, қырғыз 
халықтары құрамындағы жалайырлардың негізінен балғалы, 
күшік және бірнеше жекелеген рулары болып табылады. 
Жалайырлардың аталған түркі халықтарының құрамында 
кездесуі монғол шапқыншылығы кезеңімен байланысты. 
Шыңғыс хан және оның ұрпақтарының әскері құрамында Орта 
Азия мен Қазақстан аумағына келген жалайырлардың көп бөлігі 
осы аймақтарда қоныстанып қалды. Тіпті жоғарыда айтып 
өткеніміздей, олардың кейбір бөліктері (мәселен, Ходженд 
аймағындағы-авт.) өздерінің көшпелілік салт-дәстүрлерін 
ұмытып, отырықшылық өмірге бет бұрды. Моңғолдар өздері 
жаулап алған елдерге өздерінің идеологиясын қоса ала келгені 
белгілі. Басқаша айтқанда моңғолдар жаулап алған жерлерде 
өз үстемдіктерін орнатты. Барлық артықшылықтар алдымен 
моңғолдарға көрсетілді. Осы орайда моңғолдармен еріп келген 
түркі-моңғол тайпалары қоғамда моңғолдардан кейін екінші 
орынды иеленді. Сондықтан болар Шыңғыс хан және оның 
ұрпақтары сенім артқан жалайырлар жаулап алған өлкелерде 
моңғол билеушілерінің сенімді тіректеріне айналды. Олар 
басқа бағындырылған халықтарды басқарған бектер, билер, 
әмірлер еді. Сондықтан болар жергілікті ру-тайпалардың басым 
бөлігі жалайырлардың мұндай жағдайын сөзсіз мойындады. 
Уақыт өте келе жалайырлар жергілікті ру-тайпалармен біте 
қайнасып кетті. Олардың көп бөлігі Шыңғыс ханның үшінші 
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ұлы Шағатай ұлысының негізін қалады. Ал, бір бөлігі Алтын 
Орданы және оның сол қанаты Ақ Орда мемлекетінің аумағына 
жылжып, Батый бастаған Алтын Орда билеушілерінің жаулап 
алу жорықтарына қатысты. Ал жалайырлардың тағы бір бөлігі 
Шыңғыс ханның немересі Хулагудың Иранға жорығына 
қатысып, осы өңірде өз мемлекеттерін де құрды. Олар кейін 
Ирандағы түркі халықтары арасына сіңісіп кетті. Олардың 
бір бөлігі жалайыр Мұқылай қолбасшының басшылығымен 
Қытайды жаулап алуға да қатысқан. Дегенмен жалайырлардың 
жоғарыда аталған түркі халықтарының құрамына қосылуын тек 
саяси оқиғалар тізбегімен ғана түсіндіріп қоюға болмайды. Бұл 
процесс түркі халықтарының ортақ негізінде жүрген, олардың 
жеке-жеке халық ретінде қалыптасу процесінің заңды жалғасы 
болып табылады. Кезінде ғұндардың қоныс аударуымен 
көптеген ру-тайпалар мен халықтардың орын ауыстыруы мен 
бір-бірімен араласу процесі жүзеге асса, Шыңғыс хан және 
оның жаулап алу соғыстары нәтижесінде де негізгі түп-тамыры 
сонау ежелгі дәуірлерде Саян-Алтай өңірінен бастау алатын 
түркі тайпаларының бір-бірімен араласуы мен жақындасуының 
тағы бір кезеңі орын алды. Мәселен, осы кезеңде негізінен Сыр 
өңірінде сонау әуелгі ортағасырлар кезеңінде белгілі боған, 
Сыр бойына Жетісу жерінен қоныс аударған оғыздардан бастау 
алатын жалайырлардың көптеген кейінгі жалайырлардың бір 
бөлігі ретінде аталып қазақ, қырғыз, қарақалпақ халықтарының 
құрамына кірген.

Сонымен жалайыр және т.б. ру-тайпалардың түркі 
халықтары құрамында кездесуі бұл халықтардың шығу тегі мен 
тарихи тағдырының ортақтығын көрсетеді. Сондай-ақ өзге түркі 
халықтары құрамындағы ру-тайпалар тарихын оқып-үйрену 
жаһандану сияқты мәселені қоса ала келген XXI ғасырдағы 
түркі халықтарының өзіндік болмысы мен тарихи тұтастығын 
сақтап қалудың жолдарын табуға көмектесері даусыз.
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СЕГІЗІНШІ ТАРАУ 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ДӘУІРІНДЕГІ ЖАЛАЙЫРЛАР 

§ 1. Қазақ хандығының құрылуы кезіндегі Жалайырлар

Қазақ хандығының құрылуы – ортағасырлық Қазақстан 
тарихындағы терең мәнге ие болған, маңызы өте жоғары аса 
ірі оқиға болып саналады. Хандықтың құрылуымен Қазақстан 
тарихындағы ортағасырлық дәуірдің бір кезеңі аяқталып, келесі 
кезеңі – кейінгі ортағасырлық кезеңі басталады. Бұл кезең 
– Қазақстан тарихындағы Қазақ хандығы дәуірі деп аталып та, 
жазылып та жүр.

Қазақ тарихында ерекше орын алатын бұл оқиғаның 
этникалық, саяси, мемлекеттік маңызы әлі күнге дейін толық 
зерттеліп, анықталып болған жоқ. Біздің ойымызша, бұл 
мәселелермен болашақта тарихшылар арнайы түрде айналысып, 
зерттейді деген ойдамыз. 

Сонымен Қазақ хандығының құрылуы – үш мың жылдай 
тарихы бар қазақ жеріндегі мемлекеттілік тарихының жаңа 
кезеңіне жол салған аса маңызды оқиға. Үш мың жылдық тарихтың 
барысында Қазақстан аумағындағы барлық этникалық, мәдени, 
рухани, саяси, діни, мемлекеттік дамулар ХV ғасыр ортасында 
тоғыса келе, ұлттық сипатқа ие болады. Жаңадан пайда болған 
этноқауымдастық – қазақ халқы, жаңадан құрылған мемлекет 
– Қазақ хандығы, ал олардың территориясы – Қазақстан деген 
атауларға ие болады. Егерде ежелгі дәуірлерден ХV ғасырдың 
ортасына дейінгі Қазақстан аумағында болған тарихи дамулар 
міндетті түрде Қазақ хандығының құрылуына алып келсе, ХV 
ғасырдың ортасынан басталған барлық тарихи дамулар барысы 
Қазақ хандығының және қазақ этносының атауымен тікелей 
байланысты болады. 

ХV ғасыр ортасына дейін қазіргі Қазақстан аумағында 
жиырмадан астам мемлекеттер өмір сүріп, олардың атаулары 
сол мемлекеттегі жетекші тайпаның атауымен аталғаны белгілі. 
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Мысалы, Қимақ, Оғыз, Қыпшақ, Түргеш, Қарлық, Қаңлы, Үйсін, 
Ноғай және т.б. мемлекеттер.

Ал ХV ғасырдың ортасынан бері қарай бір ғана мемлекет 
атауы – Қазақ хандығы атауы түпкілікті қалыптасады. Қазіргі 
кездегі еліміздің ресми атауы – Қазақстан Республикасы, кешегі 
Кеңес дәуіріндегі – Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы 
деген атаулардың негізінде ХV ғасырдың ортасында пайда 
болған «қазақ» атауы тұр.

Сондай-ақ ХV ғасыр ортасына дейін қазіргі қазақ жерінде өмір 
сүрген этноқауымдастықтар – «көшпелі өзбектер», қыпшақтар, 
оғыздар, түркілер, сақтар деген жалпылама атаулармен аталынып 
келсе, Қазақ хандығының құрылуымен Дешті Қыпшақта бір 
ғана этноним – қазақ этнонимі пайда болады да, бұл атау қазірге 
дейін өз мәнін жоғалтпай келе жатыр. Қазіргі күнде Қазақстан 
Республикасындағы мемлекет құраушы, мемлекетті басқарып 
және негізі болып отырған ұлт – осы қазақ ұлты.

Қазақ хандығының құрылуымен географиялық ұғым да 
өзгеріске ұшырайды. ХV ғасыр ортасына дейін Ертіс пен Еділ, 
Сыр мен Тобыл аралығындағы орасан зор аймақ - Өзбекстан, 
Дешті Қыпшақ, Түркістан, Тұран деген атаулармен айтылса, 
Қазақ хандығының құрылуымен жаңа ұғым – Қазақстан атауы 
пайда болып, бұл ұғым қазіргі күнде әрі саяси, әрі географиялық 
мәнде қолданылып жүр. Парсы тілінен аударғанда – «Қазақстан» 
ұғымы – «қазақтар тұратын аймақ», «қазақтардың елі, мекені» 
деген мағыналар береді.

Осылайша, Қазақ хандығының құрылуының маңызы туралы 
ойларымызды түйіндей келе, бұл оқиға – этно-саяси, мемлекеттік 
тұрғыдан алғанда ұлттық сипатқа жол ашқан, қазіргі кезеңдегі 
этникалық ұғымдардың бастауы болған, сондай-ақ ХV ғасырға 
дейінгі тарихтың қорытындысы және ХV ғасырдан кейінгі 
тарихтың бастауы болған оқиға деп есептейміз.  

Олай болса, осындай маңызды ірі оқиғаға қазақ ру-тайпалары, 
оның ішінде өзіміз қарастырып отырған Жалайыр тайпасы қалай 
қатынасқан, қандай рөл атқарған деген сұрақтарға жауаптар 
іздеп көрелік.
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1428 жылы Ақ Орда ханы Барақ хан қайтыс болғаннан 
кейін, Дешті Қыпшақтағы саяси билікке шибанилық сұлтан 
Әбілқайырдың келгені баршаға мәлім. 40 жыл тақта отырған 
Әбілқайыр хан Дешті Қыпшақтың саяси бытыраңқылығын 
жою үшін ондағы жеке иеліктерге жорықтар ұйымдастырып, 
шамамен алғанда, ХV ғасырдың 40-шы жылдарының соңына 
таман мақсатына жетеді. Әбілқайыр ханның билігін мойындаған 
аймақтардың бәрі Әбілқайыр хандығының территориясына 
жатқызылса, ондағы тұрғындардың бәрі «көшпелі өзбектер» 
атты жалпы атаумен атала бастайды. Ортағасырлық тарихи 
шығармалар «көшпелі өзбектер» этноқауымдастығында 
92 тайпаның болғандығын көрсетеді326. Осы тайпалардың 
тізімін алғаш рет қағаз бетіне түсірген «Маджму ат-тауарих» 
шығармасының авторы сол кездегі дәстүр бойынша тайпалардың 
қоғамдағы алатын орны мен рөліне қарай рет-ретімен тізімде 
орналастырады. Алғашқы ондықтың ішінде жалайыр – 4-ші, 
қоңырат – 6-шы, алшын – 7-ші, арғын – 8-ші, найман – 9-шы 
және қыпшақ – 10-шы болып айтылады327.

«Көшпелі өзбектер» этноқауымдастығындағы тайпалар 
мен 1428-1448 жылдар аралығында Әбілқайырды хан сайлаған, 
оның Дешті Қыпшақты саяси жағынан біріктіру жолындағы 
күрестеріне белсене ат салысқан тайпаларды салыстыру 
барысында біз, мынадай жағдайға көз жеткіздік. Негізінен 
шибанилық әулетті қолдап, Әбілқайырға бүйрегі бұрған 
тайпаларға Мың, Қият, Дурман, Құсшы, Отаршы, Тубай, Жат, 
Қытай, Кенегес, Құрлауыт, Итжан, Шынбай, Таймас, Барақ, 
Ұйғыр секілді тайпалар, Найман, Өкіреш-Найман, Қоңырат 
тайпаларының бір бөлігі жатса, Арғын, Қыпшақ, Жалайыр, 
Алшын тайпаларының атаулары Әбілқайыр ханның бірде-бір 
саяси-әскери әрекеттерінде аталмайды. Бұл тайпалар атауы 

326   Материалы по истории киргизов и Киргизии.  Вып., І. – М., 1973. 
– 210 б. 

327 Материалы по истории киргизов и Киргизии.  Вып., І. – 210 б.
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Әбілқайырдың хан сайлануында да, оның 1428-1448 жылдардағы 
жорықтарына қатынасқан тайпалар қатарында ұшыраспайды. 
Соған қарап, әу бастан-ақ қазақ тайпалары жалпы алғанда, Шибан 
әулетінің билігіне, нақтырақ айтсақ Әбілқайыр ханның таққа 
келуіне іштей болса да қарсы болған секілді. Ал Маңғыттардың 
«көшпелі өзбектер» құрамында кездесуін біз, саяси жағдайға 
байланысты болған деп ойлаймыз. Сол жылдардағы Маңғыт 
Ұлысының биі Оқас Әбілқайыр ханға өте жақын болып, оның 
жорықтарының бәріне қатынасады. Дерек мәліметтерінде Оқас 
бидің екі рет Әбілқайырды таққа отырғызғаны айтылса328, 
Қадырғали Жалайыри: ол екеуінің достығы сондай, олар бір 
кеседен бал ішкен деп жазады. Әбілқайыр мен Оқас – бірі хан, 
бірі би болып саяси одаққа бірігуі – олардың қарамағындағы ру-
тайпаларға да әсер етеді. Бидің рөлі ханға қарағанда бір саты 
болса да төмен болғандықтан, Оқастың маңғыттары Әбілқайыр 
жұртының маңызды бір бөлігі болған және «көшпелі өзбектер» 
құрамындағы 92 тайпаның бірі ретінде айтылған.

Ал Шибан әулетінің билігін қолдаған тайпалар болса, 
ХІІІ ғасырдың бірінші ширегінен бері Шибан ұлысында өмір 
сүріп, Жошының бесінші ұлы Шибаннан оның ұрпақтарына 
бағынған, соларды қолдаған. Әбілқайыр да шибанилық сұлтан 
болғандықтан, оның тек қана осы тайпалардан қолдау табуы, 
сол тайпаларға арқа сүйеуі – заңды құбылыс.

Жалайыр, Арғын, Қыпшақ, Алшын, Найман, Қоңырат 
тайпалары мен тайпалар одағына келсек, олар Ақ Орда 
хандығында бірнеше ғасыр бойы билік құрған Ордаежендік 
әулетке адал болған секілді. Олардың «көшпелі өзбектер» 
құрамында кездесуін саяси-экономикалық себептермен 
байланыстырамыз. Біріншіден, олар – Дешті Қыпшақтың 
негізгі тайпалары болғандықтан, саяси-жағдайдың өзгеруіне 
қарамастан, өздерінің жаз-жайлауын, қыс-қыстауын өзгертпей, 
шибанилық әулеттің билігін амалсыз мойындаған. Екіншіден, 

328   Таварих-и гузида-йи нусрат-наме. // МИКХ. - 17 б.
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Барақ хан кенеттен қаза тапқаннан кейін, Орыс хан ұрпақтары 
ішінде тұлғалық рөлі, қайраткерлік қасиеті бар, елді бастай 
да басқара да алатын адам табыла қоймаған секілді. Біздің 
ойымызша, 1428 жылы Керей де, Жәнібек те әлі жас болса керек. 
Сол себепті де жоғарыда аталған тайпалар Дешті Қыпшақтың 
жаңа этноқауымдастығы – «көшпелі өзбектер» құрамына  
енгізіліп, 92 тайпаның біріне айналған. 

Сөйтіп біз, 1428-1468/69 жылдары Әбілқайыр ханның 
тұсында қалыптасқан «көшпелі өзбектер» атты жаңа 
қауымдастықтың ішінде үлкен үш топтың бар екендігіне 
көз жеткіздік. Олардың біріншісі – маңғыттар болса, 
екіншісі – шибан әулетінің билігін қолдаушы, соған сәйкес, 
ортағасырлық дерек мәліметінде шибанилықтар деп аталатын 
тайпалар. Ал үшінші топқа – Ақ Орда хандарының билігіне 
адалдығын сақтаған, көп ұзамай-ақ қазақ атанған Жалайыр, 
Қыпшақ, Арғын, Алшын тайпалары және Найман, Қоңырат 
тайпаларының бөліктері.

Біздің бұл пікіріміз 1509 жылы жазылған Фазлаллах 
ибн Рузбихан Исфаханидың дерегімен сәйкес келеді. Оның 
дерегінде Дешті Қыпшақтың тұрғындары бұрынырақ жалпы 
атаумен «көшпелі өзбектер» деп аталған. Ол үш халыққа 
бөлініп кетеді де, біріншісін – маңғыттар, екіншісін – 
шибандықтар, ал негізгі басым бөлігін – қазақтар деп атайды 
делінген болатын329. 

Міне, Қазақ хандығының құрылуына осы үшінші 
топтағы тайпалардың, яғни Жалайыр, Арғын, Қыпшақ, 
Алшын тайпаларының «көшпелі өзбектерден» бөлінуі алып 
келеді. Бөлінуге дейін, яғни 1446-1449 жылдары Әбілқайыр 
хандығының саяси жағдайына тікелей әсер еткен этносаяси 
сипаты бар бірнеше оқиғалар болады. Олардың біріншісіне 
– 1446 жылы Әбілқайыр ханның Сыр бойындағы қалалар 
мен өңірлерге билігінің орнауы жатса, екіншісіне – 1449 

329Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман намэ-и Бухара 
(Записки Бухарского гостя). - М., - 1976. – 47-48 бб.
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жылы Оқас би қайтыс болғаннан кейін оның мұрагерлерінің 
Әбілқайыр ханмен одақтастықтан бас тартуы, соған сәйкес, 
маңғыт жұртының «көшпелі өзбектер» бірлестігінен бөлініп 
кетуі жатады.

«Көшпелі өзбектер» көп ұзамай екінші рет бөлініске 
ұшырап, одан «қазақтар» деген атауға ие болған тайпалар 
бөлініп кетеді. Біз, осы этникалық дамудың барысын – Қазақ 
хандығы құрылуының этникалық алғышартына жатқызамыз.

Біз этникалық алғышарттарды анықтау барысында 
«көшпелі өзбектер» атты этноқауымдастықтың 92 тайпадан 
және олардың өз ішінде үш үлкен топқа бөлінетіндігін айтып 
өткенбіз. Олар – маңғыттар, шибанилықтар және кейіннен 
қазақтар деп аталған Арғын, Қыпшақ, Алшын, Найман, 
Қоңырат, Жалайыр және тағы басқа тайпалар. Қазақ деген 
этнонимді иеленгеніне дейін бұл тайпаларды шартты түрде 
Ордаежендік әулетті қолдаушы тайпалар деп атауға болады. 
Осы тайпалар ішінде Жалайырлар жетекші орында болған 
секілді. Олардың «ноқта ағалық» мәртебесі ойымызды осыған 
меңзейді. Ортағасырлық тарихшы, жалайыр тайпасынан 
шыққан Қадырғали би Қосымұлы Жалайырдың шығармасында 
жалайырлардың сонау Шыңғыс хан дәуірінен бастап оның 
үлкен ұлы Жошының, соның ішінде Жошының үлкен ұлы 
Орда Ежен ұрпақтарының сенімді серіктері болғандығын 
атап өтеді��0. Онда ол өзінің «тарақ тамғалы Жалайыр» 
тайпасынан екендігін хабардар етеді де, ата-бабаларының 
шығу тегін Шыңғыс хан заманынан бастайды. Онда былай 
делінеді: «Қадырғали бек Қосым бек ұлы, Темшік баһадүр 
ұлы, Анджы баһадүр ұлы, Адам шейх мырза ағасы Қараш бек 
ұлы, Құбай ұлы, Қамбар мырза ұлы, Айтөле бек ұлы, Итбаға 
ұлы. Шыңғыс хан заманында Сартақ ноян болған. Оның ұлы 
Жалайыр Саба еді. Оның ұрпағы Жалайыр Тебре бек. Оның 
ұрпағы Айтөле бек еді. ...Ұрыс (Орыс) ханның ұрпағында ұлы 

330 Қадырғали Жалайыр.  Шежірелер жинағы. – Алматы, 1997. – 126 б.
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әмір болған»���. Одан әрі автор «Маймене және Майсара» атты 
бөлімде «...Майсара – Алаш мыңы болды, ол үш сан еді. ... Ал 
Алаш мыңы арасында үлкені тарақ тамғалы жалайыр болады. 
Шыңғыс хан заманынан бері бір мәртебеден (ұлықтық) Тебре 
бекке тиді. Одан Шайх-Софы бекке тиді, одан Итбаға бекке 
тиді, одан Қараш бекке тиді. Алаш мыңының ағасы болып 
келген осылар еді. Олар Өзбекия арасында да мәлім-мәшһүр»���. 
Қадырғали Жалайыридың бұл мәліметтерінен біз, оның он 
үшінші атасына дейінгі шығу-тегін, сондай-ақ ХІІІ ғасырдың 
басынан XV-XVI ғасырларға дейін Орда Ежен ұлысында, Ақ 
Ордада ұлыс бектерінің (ұлы әмір) кімдер болғанын біле аламыз. 
Ұлыс бектерінің (ұлы әмірдің) ортағасырлық мемлекеттердің 
билік жүйесінде Шыңғыс әулетінен шыққан хандардан кейінгі 
екінші орында тұратынын ескерсек, онда не себепті жалайыр 
тайпасының «ноқта аға» болғандығын түсінеміз. Сондай-
ақ Қадырғали бидің өзін де тікелей жалайыр ішіндегі ұлыс 
бектері әулетінің өкіліне жатқызамыз. Оның арғы аталары 
– Сартақ ноян мен Жалайыр Сабаның Шыңғыс хан дәуірінде 
өмір сүріп, тарихта есімдері қалған тұлғалар. Рашид ад-диннің 
«Жылнамалар жинағында» Жалайыр Саба туралы мынадай 
мәліметтер кездеседі: «Шыңғыс хан меркіт тайпасымен соғысып 
жүрген кезінде жеңіліп қалып, әйелі Бөртені меркіттер тұтқынға 
алады. Оның аяғы ауыр болатын. Меркіттер мен Он ханның 
ара-қатынасы бейбіт сипатта болғандықтан меркіттер Бөртені 
Он-ханға тапсырады. Шыңғыс ханның әкесі мен Он хан да 
кезінде достық қатынаста болғандықтан, Он хан Бөртеге келін 
деп қарайды. Мұның бәрін естіп білген Шыңғыс хан Бөртені 
алып келуді Жалайыр Сартақ ноянның атасы Сабаны жібереді. 
Он хан құрмет көрсетіп, Бөртені Сабаға тапсырады. Жолда 
Жошы дүниеге келеді. Бағыттары өте қауіпті болғандықтан, 
жолаушылардың тоқтап, бесік жасауға мүмкіндіктері болмайды. 
Сол кезде Саба азғантай ұннан қамыр жасап, Жошыны соған 

��� Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. -126 б.
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орайды да, алдына алады»���. Екінші бір мәліметте Рашид ад-
дин Сабаны Сартақ ноянның әкесі деп айтып өтеді���.

Шыңғыс ханның Жалайыр Сабаны Он ханға жұмсап, аяғы 
ауыр әйелін алып келуді сеніп тапсыруы – Сабаның сенімді серік, 
көмекші болғандығын көрсетсе керек. Ал шыр етіп дүниеге 
келген Жошыны қамырға орап аман сақтап қалғандықтан және 
әкесіне аман-есен жеткізгендігіне қарап, біз, өзіміз, Сабаны 
Жошының «кіндік» әкесі деп есептейміз. Кейіннен Саба 
ұрпақтарының Жошы ұрпақтарына адал қызмет етуі, олардың 
мемлекеттерінде ұлыс бегі болуы, оларға кеңесші, ақылшы 
қызметтерін атқаруына Сабаның Жошыны дүниеге келтіріп 
алуынан басталатын сияқты.

Қадырғали Жалайырдың Оразмұхаммед ханға кеңесші, 
ақылшы, тәрбиеші болуы, сондай-ақ оң жағында отыратын 
екі бегінің бірі болуы тегіннен емес, сонау ХІІ ғасырдың 70-ші 
жылдарында Жалайыр Сабадан бастау алады. Бірақ та неге екені 
белгісіз, Қадырғали Жалайыри Сабаны Сартақ ноянның ұлы 
деп жазады. Ал Рашид ад-динде Сартақ ноян – Сабаның ұлы 
немесе немересі деп айтылған. Біздің ойымызша, бұл Жалайыри 
еңбегінің түпнұсқасын көшірушілерден кеткен қате секілді.

Рашид ад-дин еңбегінде Сабаның бір ұлы Сартақ ноян 
Хорасан мен Мазендаран аймағында әмір болған делінеді335.

Қадырғали Жалайыридың тоғызыншы және сегізінші 
аталары Итбаға бек пен Айтөле бек Жошы ұлысында ұлы әмірлік 
қызметте болған336. Одан кейінгі аталары – Қамбар мырза мен 

���Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. Перевод с персидского 
О.И.Смирновой, примечания Б.И.Панкратовой и О.И.Смирновой, 
редакция профессора А.А.Семенова. –М.-Л., 1952. -69 б.

334 Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. Перевод с персидского 
О.И.Смирновой, примечания Б.И.Панкратовой и О.И.Смирновой, 
редакция профессора А.А.Семенова. -272 б.

335 Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. Перевод с персидского 
Л.А.Хетагурова. Редакция и примечания проф. А.А.Семенова. – М.-Л., 
1952. -97 б.
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Құбайдың есімдері ғана деректе аталынып өтіледі. Бесінші 
атасы – Қараш бек те жоғарыда аталған ата-бабалары секілді ұлы 
әмірлік лауазымда болған337. Қараш бектен кейін ұлы әмірлік 
қызмет оның басқа ұлдарының үлесіне тиеді. Ал Қадырғалидың 
бергі ата-бабалары: Адамшайх мырза, Иранджы баһадүр, Темшік 
баһадүр, Қосым бектердің  өмір сүрген дәуірі XV-XVI ғасырларға 
сәйкес келеді.  Олар жөнінде деректерде ешқандай мәліметтер 
кездеспейді. Соған қарамастан біз, Жалайыр тайпасының, оның 
ішінде баяғы жалайыр Сапа ұрпақтарының Шыңғыс әулетіне 
бірнеше ғасыр бойы қызметі үзілген жоқ деп есептейміз. Соның 
бір көрінісіне Қадырғали бектің Оразмұхаммед жанында болуы, 
оның Қасым хандығындағы билігінде оң қол санатында бек 
қызметі міндетін атқаруы жатады338. 

Осы жерде Қадырғали Жалайырдың еңбегіндегі өзінің шығу-
тегі, ата-бабалары жайлы мәліметтері жалпы жалайырлардың 
Шығыс Дешті Қыпшақта, Ақ Ордада қандай рөлге ие 
болғандығын көрсете алады деп ойлаймыз. 

Жоғарыда айтылған ойларымызды тұжырымдай келе 
жалайырлар әрқашан да Орда Ежен ұрпақтарын қолдаған, 
олардың ең сенімді, мықты тірегі болған тайпа болып 
саналған. Олардың «ноқта ағалығын» осындай жағдайлармен 
байланыстырамыз. Жалайырлардың мұндай мәртебесін кейінгі 
орыс зерттеушілері де атап өтеді. Мәселен, Н.И.Гродеков өз 
кезегінде Жалайырлардың Ұлы жүздегі үлкендігі туралы былай 
деп жазған: “Род Джалаир считается ныне старшим из Великой 
Орды. На пирах, при подаче кушаньев, спрашивают: есть-ли на 
лицо старший из родов, Джалаир? (нухтағасы Джалаир бар ма?), 
для того чтобы поднести ему первому. На свадьбах начинают 
пение Джалаиры, а когда их нет, то Ошакты”339.

Ал, Қазақ хандығының құрылу мәселесіне қайта оралсақ. 
Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр ханнан бөлінуінің басты 

337  Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. -124 б.
338  Сонда. -124 б.
339  Гродеков Н.И. Кыргызы и каракыргызы Сыр-Дарьинской области. 
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себептеріне біз, Керей мен Жәнібектің 1428 жылдан кейін 
үзіліп қалған Ақ Орда хандарының Дешті Қыпшақтағы саяси 
билігін қайта қалпына келтіру жолындағы күресті жатқызамыз. 
Әбілқайыр ханнан бөліну – сол күрестің бір көрінісі ғана.

Келесі бір себепке – Ордаежендік әулеттің билігін 
қолдайтын тайпалардың Әбілқайыр ханның саясатына қарсы 
наразылықтары жатады. 1446 жылы Сырдың орта және төменгі 
ағысы бойындағы жерлер Әбілқайыр ханның қарауына өтіп, 
шайбанилық хан ол өңірдегі рулар мен тайпаларға біршама 
қысымшылықтар көрсетеді. Мұндағы тайпалар – Ордаежендік 
әулетті қолдайтын: Жалайыр, Арғын, Қыпшақ, Алшын және 
тағы басқа тайпалар болатын. Жергілікті тайпалардың хан 
саясатына қарсы наразылықтары Керей мен Жәнібектің ата-
баба әулетін қалпына келтіру жолындағы күресімен ұштасады. 
Ал Ақжол бидің өліміне байланысты туындаған мәселелер 
жергілікті тайпалар мен Орыс хан ұрпақтарын ортақ мақсатқа 
- Әбілқайыр ханның билігіне қарсы күреске жұмылдырады. Сол 
себепті де біз, Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр хандығынан 
бөлінуінде, оның тікелей жалғасы болып саналатын – Қазақ 
хандығының құрылуында ордаежендік тайпалардың Дешті 
Қыпшақ тайпалары ішінде ерекше роль атқарып, маңызды орын 
алады деп есептейміз.

Жалайыр тайпасының Дешті Қыпшақтың басқа да 
ірі тайпаларымен бірге Қазақ хандығының құрылуының 
алғышарттарында басты роль атқарғанын анықтағаннан кейін, 
енді хандықтың құрылу барысына көңілімізді аударалық. Бұл 
жерде алдын-ала мынадай жағдайды ескерте кетелік. Ешбір дерек 
мәліметі Керей мен Жәнібек хандарға қосылып, Моғолстанға 
көшіп келгендердің ру-тайпасын анықтап, ажыратып көрсетпейді. 
Олардың барлығын Мұхаммед Хайдар Дулат жалпылама атаумен 
– «өзбек-қазақ» деп атайды��0. «Өзбек-қазақтар» дегеніміз, ол 
– Керей мен Жәнібек хандардың Моғолстанға көшіп келуіне 
байланысты пайда болған жаңа этноқауымдастық, Моғолстанда 

��0Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. –110 б.



172

құрылған жаңа мемлекет – Қазақ хандығының этникалық 
негізі. Сондай-ақ «өзбек-қазақтар» дегеніміз – кешегі «көшпелі 
өзбектердің» маңғыттар, шибандықтар секілді бір тобы. 
Оның құрамында Ордаежендік әулетті қолдаушы тайпалар 
болған. Ол тайпалар ішінде Жалайырлардың жетекші орын 
алғандығын біз, бұған дейін айтқанбыз. Олай болса, Жалайыр 
тайпасының атауы Керей мен Жәнібектің көшуінен кейінгі 
оқиғалардың ешқайсысында аталмаса да, біз оны «өзбек-қазақ» 
этноқауымдастығының ішінде деп ұғынамыз. Сол себепті де, 
«өзбек-қазақ» атауы айтылған жерде Жалайыр тайпасы да жүр 
деп түсінуіміз керек.

Енді хандықтың құрылуы барысындағы оқиғаларға, оның 
кезеңдеріне аз да болса тоқтала кетсек.

Хандықтың құрылуының барысы 1457 жылғы Сығанақ 
түбіндегі Әбілқайыр ханның қалмақтардан жеңілісінен басталады. 
Шайқастың барысын шейбанилық әулеттің тарихшысы Махмұд 
ибн Осман Кухистани өзінің «Тарих-и Абулхайрхани» атты 
еңбегінде толығымен баяндап береді���. Біздің ойымызша, 
шайқас 1457 жылдың жаз айларында болған. Қалмақтармен Көк 
Кесене деген жерде алғашқы ұрыстар болып, Әбілқайыр ханның 
Бақтияр сұлтан, Ахмет сұлтан атты екі туысы, әрі екі атақты 
әскербасылары қаза табады���. Сығанаққа келіп, Әбілқайыр хан 
қаланы ұзақ қорғанысқа даярлайды. Екі жақ арасында елшілер 
жүріп, шибанилық хан қалмақтардың қойған шартына көнбеске 
лажы қалмайды. Аманат ретінде хан үш жасар немересі Махмұт 
сұлтанды қалмақ тайшысына береді���. Осы жерде айта кетелік, 
жеті жыл қалмақтарда аманатта болған ханның немересі он 
жасында туған еліне қайтып оралады.  

Деректерде жазылғандай, қалмақтардың тонаушылығынан 
кейін, Әбілқайыр хан Сығанақ қаласын қалдырып, өзінің 
ұлысына келеді де, мемлекеттік істермен және әскерін тәртіпке 

��� Тарихи Абулхайрхани. // МИКХ. - 168-170 бб.
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173

келтірумен айналысады���. Осы мәліметтердің астарына үңілсек, 
бірталай мән-жайды аңғарамыз.

Біріншіден, Әбілқайыр хан өзінің жеңілісін өзін қолдамаған 
ру-тайпалар мен сұлтандардан көрген секілді. Көк Кесенедегі 
шайқаста қият, шынбай, итжан, қытай, қоңырат, қосшы, маңғыт, 
найман, дурман тайпаларының жасақтары ғана қатысып, басқа 
тайпалардың атаулары деректерде аталмайды. Ордаежендік 
әулетті қолдайтын тайпаларды айтпағанда, шибандық әулетті 
қолдайтын тайпалардың көпшілігінің атаулары кездеспейді. 
Соған қарағанда, бұл шибандық тайпалардың жасақтары 
ұрысқа кешігіп келген немесе тайпа басшылары Әбілқайыр 
ханға өз наразылықтарын осылай білдірген.

Ал Ордаежендік тайпаларға келсек, оларды басқарған 
Керей мен Жәнібек сұлтандар ұрысқа қатысудан ашық бас 
тартып, тіпті оларға Әбілқайыр ханның Үз-Темір тайшыдан 
жеңіліс табуы өте тиімді болады. Шибанилық ханның жеңіліс 
табуы, оларға ордаежендік әулеттің билігін қайта қалпына 
келтіруде бір қадам болса да алға жылжытқан болар еді. 
Әбілқайыр хан жеңіліс тапты, бірақ толық талқандалған жоқ. 
Оның қолында әлі де болса күш бар болатын. Сондықтанда 
оның жеңілістен кейін дерек мәліметінде айтылғандай 
мемлекеттік әскери істерімен айналысуында үлкен мән жатты, 
яғни кейбір тайпа жетекшілерінің наразылықтарын басу, бас 
көтере бастаған сұлтандардың қарсылықтарын басып-жаншу, 
сөйтіп өз билігін сақтап қалу - Әбілқайыр хан үшін сол 
мезеттегі әрі мемлекеттік, әрі әскери маңызды шараға жатты. 
Біздің ойымызша, «Тарих-и Абулхайрхани» еңбегінің авторы 
1457 жылғы Сығанақ түбіндегі шайқастан кейінгі жағдайды 
өте дәл сипаттаған.

Ал енді Керей мен Жәнібек сұлтандарға келсек, алдыңғы 
беттерде айтып өткеніміздей, олар 1457 жылға дейін Әбілқайыр 
хандығында ханға қарсы, наразы топтың басында болған. 
Ордаежендік тайпалардың қысқы мекені – Сыр өңірі болса, 
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жазғы жайлауы – Дешті Қыпшақтың солтүстік өңірлерінде 
болса керек. 1457 жылдың жазындағы Сығанақ түбіндегі 
шайқастан кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар Әбілқайыр 
ханның ашуы өздеріне тиетінін алдын-ала сезеді де, күзге қарай 
дәстүрлі қыстауларына қарай емес, Моғолстанға қарай көшуді 
жөн көреді. Бұл туралы Мұхаммед Хайдар Дулат «Тарих-и 
Рашидидің» екінші дәптерінде былай деп жазады: «Әбілқайыр 
хан Дешті Қыпшақты өзіне толық бағындырған кезде жошылық 
әулеттің кейбір сұлтандары өздеріне хан тарапынан төніп келе 
жатқан қауіпті алдын-ала сезіп, оны болдырмауға тырысты. Сол 
мақсатпен бірнеше сұлтандар – Керей хан, Жәнібек сұлтан және 
сол сияқтылар қарамағындағы азғантай адамдарымен Әбілқайыр 
ханнан қашып, Моғолстанға келді»345. Біздің ойымызша, 
Әбілқайыр ханнан бөліну және Моғолстанға келу 1457 жылдың 
күз айларының соңында болған.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, сол кездегі «моғол ханы 
Есенбұға оларға ерекше қайырымдылық пен құрмет көрсетіп, 
Моғолстанның бір өңірінен жер береді»346. ХVІІ ғасырдың 30-
шы жылдарында жазылған тарихи шығарманың авторы Махмұд 
ибн Уәли бұл туралы былайша тиянақтап баяндайды: «Бұл кезде 
Моғолстанда Шағатай ханның ұрпағы, Уәйіс ханның баласы 
Есенбұға хан билік құрып тұрды. Әбу Сайд мырза Ирактан 
Есенбұға ханның ағасы Жүністі шақырып қолдау көрсетеді 
де, туған інісіне қарсы айдап салады. Соған байланысты 
Есенбұға ханның билігіне қауіп төнеді. Есенбұға хан Жәнібек 
пен Керей ханның келуін ізгілілік көзі мен өз адамдары үшін 
қайырымдылық іс деп қабылдайды. Ол сұлтандарды құрметтеп 
қарсы алғаннан кейін, оларға Моғолстанның батыс өңірін береді. 
Бұл өңір – Есенбұға хан мен Жүніс хан иеліктерінің арасында 
орналасқан Шу мен Қозыбасы деп аталатын өңір болатын»347. 

345 Мухаммед Хайдар Мирза Дулати. Тарих-и Рашиди. // МИКХ. 221-
222 бб.
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Одан әрі Мұхаммед Хайдар Дулат та, Махмұд ибн Уәли де 
Керейдің хан болғандығын бір ауыздан мақұлдап айтады348.

Белгілі археолог М.Елеуұлының осы мәселеге қатысты 
ғылыми айналымға енгізген тарихи аңыз-әңгімелерінде Керей 
мен Жәнібек сұлтандардың көшіп келген мезгілі тышқан 
жылы, күз айында болатын делінеді349. Одан әрі тарихи аңыз-
әңгімеде көшіп келгендердің Шу өңірінде қыстап шығып, келесі 
жылы көктемде Керейдің хан болып сайланғандығы жөнінде 
айтылады. Уақыт жағынан қарағанда, ол – 1458 жылдың көктемі. 
Ортағасырлардағы түсінік бойынша, хан – тек мемлекеттің 
жоғары билеушісі ғана емес, сонымен бірге мемлекеттіліктің 
символы болып есептелген. Осы тұрғыдан алып қарағанда, 
Керейдің хан болып сайланған кезін біз, Қазақ хандығының пайда 
болған жылы деп санаймыз. Деректерде нақты айтылмаса да, 
хан сайлауда ордаежендік тайпалар өкілдерінің қатысқандығы 
даусыз. Ал олардың ішінде Жалайырлардың жетекші роль 
атқарғандығын алдыңғы беттерде біз, айтып өттік. Осылайша, 
Керейдің хан сайлануымен Қазақ хандығының құрылу 
барысындағы бірінші кезең аяқталады. Уақыт жағынан алғанда 
бірінші кезеңнің басы – 1457 жылдың күзінен, яғни Әбілқайыр 
ханнан бөлініп, кетуден басталады да, 1458 жылдың көктемінде 
Керейдің хан сайлануымен аяқталады.

Қазақ хандығының құрылу барысындағы бірінші кезеңнің 
оқиғаларының мәні зор. Біріншіден, саяси тарих мінберіне жаңа 
мемлекет – Қазақ хандығы көтерілсе, этникалық өмірде – «өзбек-
қазақ» атты жаңа этноқауымдастық пайда болады.

Хандықтың құрылу барысындағы екінші кезеңге – 1458-
1461/62 жылдар аралығы жатады. Бұл кезеңнің басты ерекшелігі 
Махмұд ибн Уәлидің мынадай мәліметінен көре аламыз: 
«Есенбұға хан тірі тұрғанда жоғарыда айтылған хандардың 

348 Тарих-и Рашиди. МИКХ. - 198, 222; Бахр ал-асрар фи манакиб ал-
ахйар. // МИКХ. – 352 б.
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176

(Керей мен Жәнібек хандарды айтып отыр – авт.) көмегі мен 
қолдауының арқасында Жүніс хан оның иелігіне аяғын аттап 
баспады»350. Біз бұған дейін Жүніс ханның Есенбұға ханға қарсы 
бірінші жорығы 1455-1456 жылы болғандығын, Жүніс ханның 
жеңіліс тауып, Мауереннахрға қайтып келгендігін және Әбу 
Сайд Мырза оған Андижан аймағынан Жетікент деген өңірді 
бергендігін айтқанбыз. Жүніс ханның екінші жорығы болуы 
керек еді, бірақ болмай қалды. Біз екінші жорықтың болмауын 
Керей мен Жәнібектің көшіп келуімен және сол арқылы Есенбұға 
ханның өзіне сенімді одақтас табуымен байланыстырамыз. 
Жоғарыда келтірілген дерек мәліметі біздің осы ойымызды 
дәлелдейді. Сөйтіп, Қазақ хандығының Шу бойында өмірге 
келуі 1462 жылға дейін, яғни Есенбұға хан қайтыс болғанға 
дейін Жүніс ханға тосқауыл ретінде қызмет атқарады. Екінші 
жағынан Әбілқайырға наразы сұлтандар, бектер, батырлар одан 
бөлініп, Қазақ хандығына қарай ауа бастайды. Бұл процесті 
біз, Қазақ хандығының құрылуының екінші кезеңіндегі негізгі 
оқиғаларға жатқызамыз. 

Қазақ хандығының құрылуы барысындағы үшінші кезеңге 
– 1461/62 жылдан, яғни Есенбұға қайтыс болған жылдан – 1469 
жылға дейінгі аралық жатады. Бұл кезеңнің басты белгілеріне 
жаңадан құрылған жас хандықтың іргесінің беки түсуі, ру-
тайпалар санының арта түсуі, моғол билеушілері арасындағы 
билік үшін күресте өздері үшін тиімді саясат пен позицияны 
сақтай білуі, сондай-ақ осы үшінші кезеңдегі ірі оқиғаға 
Әбілқайыр ханның Моғолстанның батыс аймағына, яғни Қазақ 
хандығына соңғы жорығы жатады. 

Енді осы белгілер мен оқиғаларды талдап көрсек. 
1461/62 жылы Керей мен Жәнібек хандардың одақтасы, моғол 

ханы Есенбұға қайтыс болады да, билік оның баласы 17 жастағы 
Досмұхаммедке ауысады351. Оның жеті жылдық билігі тұсында 
Моғолстанның кешегі достары жауларына, жаулары достарына 

350 Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар. // МИКХ. - 353 б.
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айналады. Оның жеке басындағы қасиеттері мен мінездерін 
Мұхаммед Хайдар Дулати былайша сипаттайды: «Ол парасатты 
адамдар қатарына жатпайтын, көптеген істері ақылға қонбайтын 
еді, оның үстіне бір сәт болса да мастықтан есін жиған емес»352. 
Міне, осындай жағдайда Досмұхаммед ханнан көңілі қалған 
көптеген әмірлер Жетікенттегі Жүніс ханға қарай мойын бұра 
бастайды. Қазақ билеушілері де осы жылдары Жүніс ханды 
қолдай бастаған секілді. Олардың бұл әрекеті сыртқы саясатта 
өзіндік ұстанымдары мен дербес саясаты болғанын көрсетсе 
керек. 

Керей мен Жәнібектің бөлініп кетуінен кейін «көшпелі 
өзбектер» еліндегі бытыраңқылық процесс одан әрі жалғаса 
береді. Жекелеген ру-тайпалар Қазақ хандығына келіп, 
оның санын бірте-бірте арттыра береді. Хандықтың құрылу 
барысындағы үшінші кезеңнің ірі оқиғасына – 1469 жылғы 
Әбілқайыр ханның жас Қазақ хандығына жасаған соңғы жорығы 
жатады. Бұл жорық жөнінде әлі күнге дейін ешбір зерттеуші 
терең мән беріп, арнайы зерттеу жүргізбегендіктен, біз ол 
туралы тереңірек қарастыра кетуді жөн санап отырмыз.

Әбілқайыр ханға қарсы әрекет жасаушылар есебінен күннен-
күнге күшейіп келе жатқан Қазақ хандығы оған ең басты 
қарсыласқа айналады. Әзірге Қазақ хандығын талқандамай, 
Әбілқайыр хан Дешті Қыпшақтың ру-тайпаларын толық 
бағындырудың мүмкін еместігін, өз билігінің өте қауіпті 
жағдайда екендігін түсінеді. Сол себепті де ол 1469 жылдың 
жазында Қазақ хандығына қарсы жорық жасауға шешім 
қабылдап, әскер жинауға жарлық береді.

Әбілқайыр ханның әскер жию туралы жарлығынан кейін, 
әскердің жиылуы, оларды тексеру және соншама мол әскермен 
Ұлытау – Қызыл Нәдір арқылы жүруі бірталай уақытқа созылады. 
Хан әскері Қызыл Нәдірден Моғолстанға қарай бірнеше асу 
жер жүріп Жетіқұдық деген жерге жеткенде күн суытып, қыс 

352 Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. – 115 б.
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түседі. Махмұд ибн Уәли: «...осы мезгілде қалың қар түсіп, 
құйындата жаңбыр жауды және күшті жел басталып, суық 
ең жоғары белгіге жетті». Одан әрі, ол биылғы қыстың басқа 
жылдармен салыстырғанда өте суық және қар аралас жаңбырлы 
болғандығын айтады353.

Суыққа қарамай Әбілқайыр хан жорықты жалғастыра 
береді. Ақ Қышлақ деген жерге жеткенде, суықтың күшейгені 
соншалық, Әбілқайыр хан әскерін тоқтатуға мәжбүр болады. 
Онда әрі өзі кенеттен ауыра бастап, көп ұзамай қайтыс болады. 
Хан өлімінен кейін амалсыздан жорық тоқтатылады.

Тағдырдың өзі 1469 жылы Қазақ хандығына төнген қатерді 
өз жауының ортасына аударады. Әбілқайыр ханның өлер 
алдындағы ұрпақтарына қалдырған «достық пен ынтымақта 
болыңдар»354  деген өсиетіне қарамастан, «көшпелі өзбектер» 
мемлекетінде Әбілқайыр хан өлгеннен кейін жағдай қиындап 
кетеді. Дерек мәліметтерінде: «Әбілқайыр хан бұл өмірмен 
қоштасқаннан кейін... өзбек хандарының ұлыстарында 
дүрбелеңдер басталды»355. «Әбілқайыр хан өлгеннен кейін Өзбек 
ұлысы бұзылады және онда көптеген бүліншіліктер басталды»356  
- делінеді. 

Бір қызығы, 1469 жылы тек Әбілқайыр хан ғана емес, жеті 
жылдық биліктен соң 24 жасында моғол ханы Досмұхаммед, 
Мауереннахр билеушісі, Әмір Темірдің ұрпағы Әбу Сайд мырза 
қайтыс болады357. Үш мемлекеттің жоғары билеушілерінің бір 
жылда әр түрлі жағдайда қайтыс болуы және соған байланысты 
үш мемлекеттегі қалыптасқан жағдайлар Қазақ хандығының 
саяси билігінің Дешті Қыпшақта орнығуына қолайлы 
алғышарттар жасап, оң ықпал етеді. Мұның бәрі хандықтың 
құрылуы барысындағы төртінші кезеңде жүзеге асады.

353 Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар. //  МИКХ. – 359 б.
354 Сонда. – 360 б.
355 Тарих-и Рашиди. // МИКХ. – 222 б.
356 Сонда. – 195 б.
357 Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. – 117 б.; МИКХ. Примечания. – 130 б.



179

Біз шартты түрде төртінші кезеңге 1469-1470/71 жылдар 
аралығын жатқызамыз. Бұл кезеңнің басты оқиғасына Дешті 
Қыпшақта бұрынғы ордаежендік әулет билігінің жаңа сапада, 
жаңа атаумен – «қазақ» атауымен орнығуын жатқызамыз.

Енді осы төртінші кезеңдегі оқиғалардың дамуы барысына 
тоқталып көрсек.

Моғолстанда Досмұхаммед ханнан соң, жергілікті әмірлердің 
қолдауымен Жүніс хан Шығыс Түркістанда орналасқан Ақсу 
қаласына келіп, ел-жұрттың бәрін өзіне бағындырады358. 40 
жылдай бөгде елде жүріп, ата-бабасынан мұрагерлік жолымен 
беріліп келе жатқан тақты жаңадан иеленген Жүніс хан 
қарамағындағы әмірлердің көңілін табу үшін, Досмұхаммед 
хан тұсында бұзылған ұстанымдарды қалпына келтіру үшін 
бірден сыртқы саясатта белсенділік танытпады. Керісінше, ол 
өз билігінің алғашқы жылдарында әмірлердің мүдделері мен 
талаптарын орындау мақсатымен ішкі саясатқа көп көңіл бөледі. 
Сол себепті де ол Қазақ хандығының Дешті Қыпшақ үшін 
күресіне ешқандай кедергі, тосқауыл жасамады.

Ал Мауереннахрдағы жағдайға келсек, 1469 жылы Әбу 
Сайд мырза қайтыс болғаннан кейін, оның артында қалған 
үш ұлы Мауереннахрды үш аймаққа бөліп, онда бір-бірінен 
дербес саясат жүргізеді. Жер мәселесіне байланысты олар тіпті 
бір-бірімен соғысып та жатты. Сондықтанда олардың Қазақ 
хандығының Дешті Қыпшақтағы саяси билікке келуі үшін 
жүргізген күрестеріне араласпады, араласуға мүмкіндіктері де 
жоқ болатын.

Әбілқайыр ханның өлімінен кейінгі Дешті Қыпшақтағы 
жағдайлар шибанилық әулет үшін қаншалықты ауыр, қиын болса, 
Қазақ хандығы үшін өте тиімді, қолайлы болады. Деректерде 
айтылғандай, Әбілқайырдан кейін «көшпелі өзбектер» елінде 
көптеген бүліншіліктер басталады. Бүліншілікке шыдамаған 
көптеген ру-тайпалар Қазақ хандығына келіп қосыла бастайды.

358 Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. – 117 б.
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Әбілқайыр ханның өліміне дейін ру-тайпалардың Қазақ 
хандығына қосылуы бірте-бірте, жәй жүрген процесс болса, 
шибанилық ханның өлімі және одан кейінгі бүліншіліктер 
кезінде ру-тайпалардың Қазақ хандығын келіп паналауы жаппай 
сипат алады. Қандай деректерге сүйенгендігі белгісіз, Мұхаммед 
Хайдар Дулати осы тұстағы, яғни 1469-70 жылдардағы «өзбек-
қазақтардың» санын екі жүз мыңға жетті деп жазады359.

Әбілқайырдан кейін «көшпелі өзбектер» елінде таққа оның 
екінші ұлы Шайх Хайдар хан келеді. Шайх Хайдар ханның 
жүргізген басты шарасы – ыдырап бара жатқан ұлыстардың 
басын қайта біріктіру еді360. Бірақ ол дербестене бастаған ру-
тайпа көсемдерінің, ұлыс билеушілерінің қарсылығына тап 
болады. «Адамдар бұрынғыдай болғысы келмеді361» сол себепті 
де мемлекетті басқару ісінде қиындықтар көбейеді. «Шах-Хайдар 
ханның жеке басында мемлекет басқарардай үлкен қабілеттілік 
көріне қоймады»362.

Кешегі Әбілқайыр ханның қарсыластары енді ашық түрде 
қимылдай бастайды. Олардың ішінде Қазақ хандығы да болған. 
Шайбанилық дерек мәліметтері «Шайх-Хайдар ханға қарсы 
жаулары бірнеше рет соғысты, бірақ әр кезде олар жеңіліс 
тауып, кейін қайтып отырды»363,- дейді. Біздіңше, осы мәлімет 
шындыққа сай келеді. Қазақ хандығы жағынан «көшпелі 
өзбектер» мемлекетін талқандауға Жәнібек ханмен бірге 
Бұрындық та қатынасады. Шайх-Хайдар ханның жағдайының 
әлсіздігін біліп: «Жәнібектің ұрпақтарының бірі Бұрындық 
хан елін жиып Әбілқайыр ханның ұлдарына шабуыл жасады. 
Олардың қарсыласуға күштері жетпей, жан-жаққа тарап кетті. 
Олар кетісімен Әбілқайыр хан ұлдары қайта бас қосты», - деп 
жазады Қожамқұлы бек Балхи364. Бұл мәліметтің ерекшелігі 

359 Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. – 110 б.
360 Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар. МИКХ. – 361 б.
361 Шайбани-наме. // МИКХ. – 99 б.
362 Тарихи Кипчаки. // МИКХ. – 393 б. 
363 Шайбани-наме. // МИКХ. – 99 б.
364 Тарихи Кипчаки. // МИКХ. – 393 б. 
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сонда, мұнда тұңғыш рет Бұрындық хан көзге түседі. Бірақ та 
ол жаңсақтықпен Жәнібектің ұлы деп көрсетіледі. Бұл мәлімет 
бойынша, біз Қазақ хандығы тарапынан Дешті Қыпшақтағы 
саяси билікті иелену үшін болған күрестердің бірін көреміз.

1470 жылдан бастап Дешті Қыпшақтағы билікті иелену 
жолындағы күресте тек қана Жәнібек ханның есімі кездеседі. 
Соған қарағанда Керей хан Қазақ хандығы құрылғаннан кейін 
бірнеше жылдан соң қайтыс болса керек. 

М.Елеуұлының тарихи аңыз-әңгімелеріндегі «Керей хан 
он шақты жылдай хан болып, сосын қайтыс болды»,- деген 
мәліметі дұрысырақ секілді. «Шайбани-нама» мен «Бахр әл-
асрар фи манакиб әл-ахйар» деректерінде жалғыз Жәнібек 
хан басқа сұлтандар қатарында айтылады. «Шайбанинамада»: 
«Шайх-Хайдар ханның ұлысын иеленуге келгендер: Хожа-
Мұхаммед ханның ұлы Сейтек – Айтбақ хан, Барақ ханның 
ұлы Жәнібек хан, Керей – Араб ұлы Береке сұлтан және маңғыт 
әмірлері Айбас бек, Мұса мен Жаңбыршы билер365» - десе, 
Махмұд ибн Уәли: «...Хожа Мұхаммедтің ұлы Сейтек сұлтан, 
Сейіт Махмүдектің ұлы Абақ хан – бұлар шайбанилар, Барақ 
сұлтанның ұлы Жәнібек хан – Тұқай Темірлік сұлтан»366  және 
қалғандарын «Шайбанинамадағыдай» нақтырақ келтіреді. 
Билік үшін күрестің бірінде Алтын Орда ханы Ахметтің 
әскери көмегімен Айбақ хан тұтқиылдан жорық жасап, қаннен-
қаперсіз отырған Шайх-Хайдар ханды өлтіреді. Әбілқайыр 
ханның басқа ұлдары жан-жаққа тарыдай шашырап кетеді. 
Шайх-Хайдар ханның өлімінен соң Дешті Қыпшақта 40 жылдан 
астам билік құрған Шибан әулеті жойылып, олардың мемлекеті 
– «Көшпелі өзбектер» мемлекеті өмір сүруін тоқтатады. Бұл 
оқиға 1470 не 1471 жылдары болған еді.

Осы жылдардан бастап Моғолстанның батысында 
1458 жылдың көктемінде құрылған Қазақ хандығы Дешті 
Қыпшақтың саяси билігін өз қолына алады. Бұл жылды Қазақ 
хандығының құрылуының аяқталған жылы деп санаймыз. 

365 Шайбани-наме. // МИКХ. – 99 б.
366 Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар.// МИКХ. – 362 б.
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Сөйтіп, Қазақ хандығы Қазақстан аумағында ХV 
ғасырдың бірінші жартысында болған саяси дамулардың 
заңды қорытындысы ретінде дүниеге келеді.

«Өзбек-қазақ» атауының орнын осы жылдардан бастап, 
тек «қазақ» деген атау ауыстырады. 

Осылайша осы тараушадағы айтылған ойларымызды 
түйіндей келе, Қазақ хандығының құрылуын – біріншіден, 
Қазақстан аумағындағы ежелден бері үзбей жалғасып 
келе жатқан тарихи дамудың заңды қорытындысы десек, 
екіншіден, ХV ғасырдың ортасынан қазіргі күндерге дейінгі 
тарихи даму барысы Қазақ хандығымен тікелей байланысты 
болып есептеледі.

Екіншіден, Қазақ хандығының құрылуы мен қазақ 
халқының қалыптасуының аяқталуы қатар жүрген және 
бір тарихи кезеңде жүзеге асқан терең мәні бар оқиға 
болып саналады. Мемлекеттің қалыптасуында этникалық 
процестердің объективті алғышарттар атқаратындығын Қазақ 
хандығының құрылуы мен қазақ халқының қалыптасуының 
аяқталуы дәлелдеп көрсетеді.

Үшіншіден, Қазақ хандығының этникалық негізін 
92 көшпелі тайпадан тұрған «көшпелі өзбектер» 
этноқауымдастығындағы туыс тайпалар тобы құрады. Біз, 
ол тайпалар тобын ордаежендік әулетті қолдаушы тайпалар 
деп атадық. Осы тайпалар ішінде жалайыр тайпасы жетекші, 
басты орындардың бірін алатындығын атап өттік. Олай болса, 
жалайыр тайпасын – Қазақ хандығының құрылуында ерекше 
роль атқарған, өзіндік маңызға ие болған тайпа деп тұжырым 
жасап, қорытындыға келеміз.

§2. Қадырғали Жалайыри және оның еңбегі

Қазақ хандығы деп аталатын ел тарихының XV-XVII 
ғасырлар аралығындағы кезеңде артында өшпестей із 
қалдырған, үлгі аларлықтай іс, ұмтылмастай сөз қалдырған 
хандар мен сұлтандар, билер мен бектер, батырлар мен 
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қолбасшылар, ақындар мен жыраулар, әулие-әмбиелер өте көп 
болған. Ал халқының өткенін қағаз бетіне түсіріп, халқының 
тарихын кітап етіп жазған тұлғалар өте аз. XVI ғасыр мен XVII 
ғасыр басында қолына қалам алып, тарихи еңбек жазған және 
де сол кітаптарының дәл өзі немесе көшірмелерінің бірі күні 
бүгінге жеткен тарихи тұлғаларымыздың бірі – Қадырғали 
би Қосымұлы Жалайыр. Оның «Жылнамалар жинағы» атты 
тарихи шығармасы ортағасырлардағы түркі жазба мәдениеті 
үзінділерінің қатарына жатады. Әсіресе, автор еңбегіндегі 
тарихи деректердің қазақ халқы мен оған көршілес түркі 
халықтарының тарихын зерттеуде алатын орны ерекше деп 
білеміз.

Қазақ халқының өкілі, Жалайыр тайпасынан шыққан 
Қадырғали бидің өмірі мен оның еңбегін бір-бірінен бөле-
жара қарастыру өте қиын. Сондықтанда болар, бізге дейінгі 
зерттеушілер автор мен оның туындысын бірге қарастырған. 
«Жылнамалар жинағында» ортағасырлық қазақ тарихына 
қатысты деректер мен материалдар мол болса да, автор өзі 
туралы өте қиын қысқаша мәліметтермен шектелді. Сол 
себепті де тарихшылар да, әдебиетшілер де Қадырғали 
Жалайыри жөнінде қысқаша ғана тұжырымдар береді де, 
негізінен, автордың шығармасы, оның зерттелуі, түпнұсқа 
мен көшірмелері, деректерінің құндылығына көп көңіл 
бөледі. Бір жағынан, бұл дұрыс та. Біз осы тараушаларымызда 
айтылғандарды қайталамауға тырысып, негізінен, автор 
мен оның еңбегінің қазақ тарихына қатысты оригиналды 
деректеріне баса назар аударамыз.

Алдыменен, Қадырғали Жалайыри еңбегінің зерттелу 
тарихымен оқырмандарды таныстыра кетуді жөн көріп 
отырмыз.

Хронологиялық тұрғыдан алып қарағанда Қадырғали 
Жалайыри еңбегінің зерттелу тарихын шартты түрде үш 
кезеңге бөліп қарауға болады. Бірінші кезеңге – ХІХ ғасырдың 
ортасынан ХХ ғасыр басына дейінгі зерттеулер жатады. Екінші 
кезеңнің зерттеулеріне ХХ ғасырдың басынан осы ғасырдың 
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90-шы жылдарына дейінгі аралық жатса, соңғы, үшінші 
кезеңге – ХХ ғасырдың 90-шы жылдарының басынан бастап 
қазіргі күндерге дейінгі жүргізілген зерттеу жұмыстары 
жатады.

1602 жылы жазылған Қадырғали Жалайыри еңбегінің 1641-
1642 жылы көшірілген нұсқасын татар ғалымы Ибрагим Халфин 
1819 жылы Қазан Университетінің кітапханасына тапсырады. 
Бұл нұсқа 157 беттен тұрады. Татар халқының шығыстанушы-
ғалымы М.А. Усмановтың хабарлауынша «Жылнамалар 
жинағының» осы көшірме-нұсқасы Петербург (бұрынғы 
Ленинград) Мемлекеттік Университеті Ғылыми кітапханасының 
Шығыс бөлімінде сақтаулы тұр367. Қадырғали Жалайыри 
шығармасының екінші көшірме-нұсқасы 1732 жылы наурызда 
жасалған. Ол нұсқа қазіргі күнде Қазан Университеті Ғылыми 
кітапханасының шығыс бөлімінде сақтаулы. Бұл нұсқаны 1922 
жылы филолог Әли Рахим (А.Ш. Абдрахимов) тауып, ғылыми 
көпшілікті өзінің жаңалығымен таныстырған368. 1972 жылы ол 
Жалайыри еңбегінің бір үзіндісін татар тіліндегі жылнамалар 
арасынан табады369. 

«Жылнамалар жинағымен» алғаш танысқан ғалымдардың 
бірі – академик Х.Д. Френ. Ал бұл шығарманың ғылыми 
тұрғыда зерттеліп, қалың көпшілікке таныстыруға, еңбектің 
құндылығы мен деректерінің маңыздылығын көрсетуде 
белгілі шығыстанушы-ғалым Илья Николаевич Березин көп 
еңбек сіңіреді. Бұл ғалымның есімін Қадырғали Жалайырдың 
еңбегін зерттеген ғалымдардың көшбасына қоямыз. Ол 

367 Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII-XVIII вв. 
«Сборник летописей», «Дафтар-и Чингиз-наме», «Таварих-и Булгария», 
Татарские шаджара. Издательство Казанского Университета. 1972. -35-
36 бб.

368 Сонда. -33-34 бб.
369 Сыздыкова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның 

Жылнамалар жинағы. – Алма-Аты, 1991. -11 б. 
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1851 жылы «Москвитянин» атты журналда «Татарский 
летописец. Современник Бориса Федоровича Годунова» деген 
кішігірім хабарламаны сол тұстағы жалғыз нұсқа бойынша 
жариялайды370.

Хабарламада Н.И. Ильминский орыс тіліне аударған 
үзінділері бірге беріледі. Арада үш жыл өткеннен кейін 
ғалым шығарма мен оның авторы жөнінде бұрын айтылған 
тұжырымдарын кеңейтіп, өзі шығаратын «Библиотека 
восточных историков» деген көп сериялы басылымда жарыққа 
шығарады371. Еңбектің Н.И. Ильминский аударған толық 
аудармасы белгісіз себептермен серияның екінші томының 
екінші бөліміне енбей қалған. Аударманың қолжазба күйіндегі 
одан кейінгі тағдыры осы күнге дейін ғылымда белгісіз қалып 
отыр.

И.Н. Березиннің «Шығыс тарихшыларының кітапханасы» 
атты сериясында Қадырғали Жалайыри еңбегінің аудармасыз 
жариялануынан кейін, ол жөнінде зерттеушілер арасында бірінші 
болып үн қатқан Ш.Ш.Уалиханов болды. Ол шамамен, 1853-
1854 жылдары «Жами ат-тауарихтың» үзінділерін орыс тіліне 
аударып, түсініктемелер береді372. Ш.Уәлиханов «Жылнамалар 
жинағының» қазақ тарихына қатысты бөлімдерін, атап айтсақ, 
бірінші – Оғыз тайпалары туралы тарауды, Орыс хан, Хажы 
Мұхаммед хан, Әбілхайыр хан, Темір Құтлық хан, Хажы Керей 
хан, Оразмұхаммед хан туралы дастандарды аударып, ғылыми 
түсініктеме және «Жами ат-тауарихта» кездесетін, бірақ қазірде 
татарлар қолданбайтын сөздердің сөзтізбесін құрастырады. 
Түсініктемеде Ш. Уәлиханов Қадырғали Жалайырдың 
шығармасын бағалай келе, «Жами ат-тауарихтың» тілі 

370 Березин И.Н. Татарский летописец, современник Бориса Федоровича 
Годунова. – «Москвитянин». 1851. № 24, Кн. 2. -552-554 бб.

371Березин И.Н. Библиотека восточных историков. Сборник 
летописей, татарский текст. Т. 2. Ч. 1. – Казань, 1854. 1-7 бб.

372 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. – Алма-
Ата, 1984. -228-254 бб.
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шағатайлық, қазіргі қазақ тіліне өте жақын, мазмұндалуы 
жағынан бұл [кітап] өте қызықты. Әбілғазы мен «Шайбани-
намаға» қарағанда мұнда аңыздар аз, «Сөздері мен ұйқастары 
да керемет, көптеген сөздері әлі күнге дейін қазақтарда 
қолданыста жүр» деген пікірлер айтады373.

«Профессор И.Н. Березинге хат» деген мақаласында    
Ш. Уәлиханов Тоқтамыс ханның Ягайлоға жазған 
жарлығындағы кейбір терминдердің мәні туралы айта 
келе, «...Ұлы жүздегі тарақ таңбалы жалайыр тайпасының 
қазағы жазған «Жами ат-тауарих»374; «Қазақ шежіресі» 
атты мақаласында Қадырғали Жалайыри еңбегінің қазақ 
тарихы үшін атқарар рөлін былай деп көрсетеді: «Қазақтарға 
қатысты дерек мәліметтері жөнінде айтар болсақ, сөз жоқ, 
бірінші орынды Березин шығарған «Сборник летописей» 
алады және де ол қазақтардың өткен өмірінен жеткен жалғыз 
ескерткіш»375. Сонымен бірге зерттеуші Қадырғали Жалайыри 
еңбегінің ғылыми құндылығын терең бағалап, қазақ хандары 
мен сұлтандарының шығу тегін зерттеудегі маңызын жоғары 
бағалайды. 

Жалпы алғанда, Ш.Уәлиханов Қадырғали Жалайыридың 
«Жылнамалар жинағын» зерттеген ғалымдардың бірі болып, 
оның мәліметтерінің XIII-XVI ғасырлардағы Қазақстан 
тарихында алатын орны мен маңызын өте дәл анықтап 
көрсетеді. Оның 1854-1859 жылдары «Жылнамалар жинағына» 
байланысты айтқан ойлары мен пікірлері әлі күнге дейін 
өзінің маңызын жоғалтқан жоқ. Сол себепті де біз болашақта 
Ш.Уәлиханов және Қадырғали Жалайыридың «Жылнамалар 
жинағы» деген тақырыпта арнайы ғылыми жұмыстар жазылады 
деген үміттеміз.

Қадырғали Жалайыри  еңбегіне алғашқы баға беріп, 
көшірме-нұсқаның  алғашқы бетінің болмауына байланысты, 

373 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. -244 б.
374 Сонда. -163-172 бб.
375 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. -164 б.
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оның көп бөлігінің XIV ғасырдағы парсы тарихшысы Рашид-
ад-дин еңбегінің қысқартылған аудармалық нұсқасы екендігін 
аңғарған И.Н. Березин шығарманы «Джами ат-тауарих» 
деп атауды ұсынады. Міне, сол кезден бастап қазірге дейін 
Қадырғали Жалайыри шығармасы осы атаумен, орысша 
«Сборник летописей», қазақша «Жылнамалар жинағы» деп 
аталынып келеді. 

Қадырғали Жалайыри еңбегінің деректік мәліметтерін 
алғаш рет шығыстанушы-ғалым В.В. Вельяминов-Зернов 
өзінің 1864 жылы жарық көрген «Исследование о Касимовских 
царях и царевичах» атты еңбегінде пайдаланады376. Еңбектің 
«Оразмұхаммед» деп аталатын бөлімінде «Оразмұхаммедтің 
шығу тегі туралы деректер» атты тараушада зерттеуші 
кейіпкерлерінің шыққан тегін анықтау үшін бірнеше шығыс 
деректерінің мәліметтерін кең қолданады. Сол деректердің бірі 
– Қадырғали Жалайыри еңбегінің мәліметтері. В.В. Вельяминов-
Зернов Оразмұхаммедтің шыққан тегін анықтау үшін оның 
құран салатын күміс сандығындағы ойып жазылған Орыс ханға 
дейінгі шежіресін негізге алып, ондағы мәліметтерді И.Н.Березин 
жариялаған Қадырғали Жалайыридың деректерімен салыстырады. 
Сөйтіп автор: «Көріп отырғанымыздай «Жылнамалар 
жинағының» авторы жазған шежіре сандыққа ойып жазылған 
шежіремен өте дәл келеді. ... Осыларды негізге ала отыра, әрбір 
қадамымызға абайлап қарап: аталған тұлғалар туралы басқа да 
мәліметтерді таба аламыз ба екен»,- деп зерттеуші «Жылнамалар 
жинағына» тереңірек үңіледі377.

Одан әрі автор Оразмұхаммедтің арғы аталары – Жәнібек 
пен Жадық жөнінде қызықты мәліметтерді «Тарихи Рашидиден» 
кездестіргенін жазып, соған терең тоқталады378.    

376 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и 
царевичах. Ч. 2. – СПб., 1864. -7-498 бб.

377 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и 
царевичах. Ч. 2. -122 б.

378 Сонда. -124-140 бб.
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«Жылнамалар жинағының» мәліметтері В.В. Вельяминов-
Зерновтың зерттеуі, И.Н. Березиннің сериялық басылымы 
арқылы ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары белгілі болады. 
Ш. Құдайбердіұлының еңбегінен Қадырғали Жалайыри 
шығармасының мәліметтерін кездестіруге болады379. 

Осылайша, Қадырғали Жалайыридың «Жылнамалар 
жинағы» И.Н.Березиннің зерттеуі арқасында ХХ ғасырдың 
басына дейін көпшілік қауымға белгілі болып, деректерінің 
мәліметтеріне зерттеушілер жиі сілтемелер жасайды.

Кеңес дәуіріне жататын екінші тарихнамалық кезеңде 
«Жылнамалар жинағын» зерттеу ісінде тарихшылар жақсы 
нәтижелерге қол жеткізеді. Оның бірі – 1922 жылы «Жылнамалар 
жинағының» екінші бір көшірмесінің табылуы және ғылыми 
тұрғыда зерттелуі жатты. Сонымен бірге филолог Ә.Рахим 
1927 жылы «Жылнамалар жинағының» бір үзіндісін тауып, 
Қадырғали Жалайыри еңбегін зерттеу ісіне үлкен жаңалық 
енгізіп, зор үлес қосады.   

Осылайша, қазіргі күнде Қадырғали Жалайыри еңбегінің 
тарих ғылымына екі көшірмесі және бір үзіндісі белгілі.

ХХ ғасырдың 20-80-ші жылдарында «Жылнамалар 
жинағының» деректерін түркі халықтарының ортағасырлық 
мәселелерімен айналысатын тарихшылардың бәрі жиі 
пайдаланады. Ал дерек мәліметтерін зерттеу, оларға сын көзбен 
қарау секілді арнайы ғылыми жұмыстармен М.Г.Сафаргалиев, 
Х.Хисматуллин, М.А.Усманов секілді шығыстанушы мамандар 
айналысты380.

379 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі.  -
19-24 бб.

380 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. – Саранск, 1960.; 
Хисматуллин Х. «Жәмигь-эт-таварихның» татарча тәржемэсе. Татар 
теле һәм әдәбияты. – Казан, 1959. -309-317 бб.; Усманов М.А. Татарские 
исторические источники XVII-XVIII вв. «Сборник летописей», «Дафтар-и 
Чингиз-наме», «Таварих-и Булгария», Татарские шаджара. Издательство 
Казанского Университета. – 1972. 
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Әсіресе, М.А. Усманов Қадырғали Жалайыри еңбегін 
зерттеуде өте көп еңбек сіңіріп, осы саладағы ірі маман 
екендігін көрсетті.

Ал енді қазақ жерінде Қадырғали Жалайыри еңбегінің 
зерттелуі қалай жүрді, соған көңіл аударалық. Алдыңғы 
беттерде біз, Ш.Уәлихановтың «Жылнамалар жинағын» 
алғаш зерттеген ғалымдардың бірі ретінде атап өткендіктен, 
бұл жерде оның пікірлері мен тұжырымдарына тоқталып 
жатпаймыз. 

Қазақстандық зерттеушілердің «Жылнамалар жинағына» 
көңіл аударуы ХХ ғасырдың 50-ші жылдарынан басталады. 
1957 жылы жарық көрген Қазақ ССР тарихының бірінші 
томында Қадырғали Жалайыри еңбегінің қазақ халқының 
тарихы мен мәдениетінде алатын орны ерекше бағаланады381. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында Қадырғали Жалайыридың 
еңбегін зерттеуде зор үлес қосып, Қазақстандағы Жалайыртану 
саласының іргетасын қалаған ғалым-академик Әлкей 
Марғұлан болып саналады. Ол өз еңбектерінде «Жылнамалар 
жинағының» авторын, оның өмірі мен шығармашылығын 
тарихи шығарманың Қазақстан тарихының ортағасырлық 
кезеңдегі мәселелер үшін деректік жағынан құндылығын 
анықтап береді.

Ә.Марғұлан Ш.Уәлиханов аударған «Жылнамалар 
жинағына» төмендегідей ғылыми түсініктеме береді: «Бұл 
«Жылнамалар жинағы» - XIII-XV ғасырлардағы кезеңде 
Қазақстан мен Орта Азияда болған оқиғаларды баяндайтын 
тарихи шығарма. Ол қазақ-шағатай тілдерінде аралас жазылған, 
онда қазіргі күнде қазақ тілінде қолданылып жүрген халық 
мәтелдері мен мақалдары кең қолданылған»382.

381Қазақ ССР тарихы. – Алма-Ата, 1957. - Т. 1. - 232 б.
382 Қараңыз: Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах.  Т.1.– 

Алма-Ата, 1984. Комментарии. -388 б.
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Қадырғали Жалайыридың өзіне және оның еңбегіне 
қатысты ғылыми пікірлерді Е.А.Масанов, К.Жүнісбаев 
айтты383.

Кеңес дәуіріндегі тарихнамада Қадырғали Жалайыри 
еңбегіне тарихшылардан басқа әдебиетшілер де ерекше назар 
аударады. Олардың зерттеулеріндегі негізгі тақырыптар 
«Жылнамалар жинағындағы» тілі, грамматика, синтаксис, 
тұрақты тіркестер және тағы басқа тіл мәселелері болып, 
зерттеушілер шығарма тілі мен қазіргі қазақ тілі арасындағы 
байланыстарды дәлелдеп көрсетеді.

Қадырғали Жалайыри еңбегін зерттеудің үшінші кезеңіне 
ХХ ғасырдың 90-шы жылдарынан қазіргі күнге дейінгі 
жүргізілген зерттеулерді жатқызамыз. Осы үшінші кезеңдердегі 
алғашқы еңбекке белгілі тарихшы М.Қ.Қойгелдиевтің 
Р.Сыздықовамен бірлесіп жазған «Қадырғали бек Қосымұлы 
және оның «Жылнамалар жинағы» атты кітабы жатады»384. 

Кітаптың «Жамиат –тауарих – мәдениет ескерткіші және 
тарихи дерек» деген бірінші тарауы бес тараушаға бөлініп, оны 
жазған М. Қойгелдиев Жалайыри еңбегінің зерттелу тарихы, 
автордың өмір сүрген заманы, еңбектің жазылу дәстүрі, 
деректік маңызы және шығарманың аты-жөнінде өз пікірлері 
мен ойларын, тұжырымдарын ашық білдіреді»385. Сонымен 
бірге осы кітаптың екінші тарауын қазақ тілінің ірі зерттеуші-
маманы, белгілі ғалым-филолог Р.Сыздықова жазып, ол 
шығарма тілінің зерттелу мәселесіне, еңбектің лексикасы мен 
фразеологиясына, шығармадағы өзге тілдерге, әсіресе, араб 
және парсы сөздерінің қолданыстарына тұрақты тіркестерге 
грамматикалық сипатына, жазу мен емле мәселелеріне ерекше 

383 Масанов Э.А. Из истории этнографического изучения казахского 
народа в России (XV-XVII вв.). – М., 1964.; Жунисбаев К. Кадыргали 
Жалаири. Мына кітапта: Великие ученые Средней Азии и Казахстана 
(VIII-ХIХ в.). –Алма-Ата, 1965. -204-217 бб. 

384 Сыздыкова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның 
Жылнамалар жинағы. -272 б.

385 Сонда. -9-51 бб. 
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назар аударады да, аталған мәселелерді жеке тараушаларда 
қарастырады386.

Авторлар қазақ оқырмандарына Қадырғали Жалайыридың 
Рашид ад-Диннен аударған қысқаша бөлігінің мәтінін араб 
графикасынан транскрипциялап береді де, Борис Годуновқа 
арнау ретінде жазылған бөлім мен Қадырғали Жалайыридың 
өзі жазған Орыс ханнан Оразмұхаммед ханға дейін аударып 
ұсынады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл зерттеу – 
Қадырғали Жалайыри еңбегін зерттеудегі үшінші кезеңнің 
алғашқы және Жалайыртану саласындағы ірі қомақты дүниелер 
қатарына жатады. Бұл еңбекке дейін зерттеушілердің бірен-
сараны ғана болмаса, негізгі басым бөлігінің көне қазақ тіліндегі 
мәтіндерді оқуға тістері батпайтын. Енді олар өткен ғасырдың 
90-шы жылдарынан бастап, «Жылнамалар жинағының» 
мәліметтерін өз зерттеулерінде пайдалануға мүмкіндіктер 
алады. Біздің ойымызша, қазақ тілді оқырмандар бұл зерттеу 
еңбегінің маңызын және Жалайыртану саласындағы рөлін әлі 
күнге дейін жете түсініп болмаған сияқты. 

Бірінші тарауды орындап шыққан М. Қойгелдиев 
Қадырғали Жалайыри мен оның «Жылнамалар жинағы» 
жөнінде мынадай пікірлер айтып, тұжырымдар жасайды. 

Біріншіден, зерттеуші қысқаша түрде алғаш рет 
«Жылнамалар жинағының» зерттелуін, оның нәтижелерін 
қорытындылайды. «Әлі де атқарылуға тиіс жұмыстардың 
жеткілікті» екендігіне, «ортағасырлық Қазақстан тарихына 
байланысты деректік мәнін жан-жақты толық ашып бере 
алатын жұмыстың жоқтығына» мамандардың назарын 
аударады387.

Екіншіден, М. Қойгелдиев Қадырғали Жалайыридың жеке 
тұлғасы жөнінде өзіне дейінгі зерттеушілердің пікірлерін 
талдай келе, «Жылнамалар жинағының» авторы мен Тобылда 

386 Сыздыкова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның 
Жылнамалар жинағы. -53-121 б.

387 Сонда. -14 б.
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Сейтек пен Оразмұхаммедтің жанында бірге болған Қарашы 
бекті бір адам деп түсіндіретін авторлардың тұжырымдарын 
қате деп есептейді де, Қадырғали Жалайыри мен Қарашы бек 
бөлек кісілер деген тұжырымдар жасайды. «Қадырғали бүкіл 
саналы өмірін қазақ ханы Шығайда, оның ұлы Ондан сұлтанда 
қызметте өткізген, кейінірек оның ұлы Оразмұхаммед 
тұтқынға түскенде сұлтанның семьясымен бірге және басқа 
билер сияқты кеңесші би есебінде Мәскеуге жіберілген»,- деп 
ойын түйіндейді М.Қойгелдиев388.

Үшіншіден, тарихшы «Қадырғали би еңбегі – ортағасырлық 
түркі жазба тарихы дәстүрі арқасында өмірге келген еңбек». 
Сондай-ақ, Қадырғали би – сол тарихи кезеңдегі мәдени 
дамудың деңгейі мен сипатына сай жазба тарихпен қатар, жатқа 
тарих айту дәстүрін де жақсы меңгерген автор. ...Қадырғали 
би еңбегі – жазба және ауызекі тарих айту дәстүрлерінің өзара 
ықпалының тамаша көрінісі»,- деп қорытынды жасайды389.

Төртіншіден, М. Қойгелдиев «Жылнамалар жинағының» 
деректік мәніне ерекше тоқталып, ондағы хандар туралы 
мәліметтердің, қазақ халқының қалыптасу барысындағы 
этнокомпоненттерге: қаңлы, қатаған, апашы мыңы секілді ру-
тайпалық бірлестіктер жөніндегі деректердің тың, оригиналды 
сипатта екендігін дәлелдейді.

Бесіншіден, М.Қ.Қойгелдиев Қадырғали Жалайыри 
еңбегінің «Жылнамалар жинағы» деп аталуы шарттылық 
екенін мойындай отыра, бүкіл мәтінмен танысқаннан кейін, 
еңбектің атауы «Дастани Ораз Мұхаммед-хани» болуы мүмкін 
деген ғылыми болжам айтады390. 

Жалпы, жоғарыда айтылған ойларымызды қорыта келе, 
қазіргі таңда еліміздегі жетекші тарихшыларымыздың бірі 
– М.Қ. Қойгелдиев Қадырғали Жалайыри мен оның еңбегін 

388 Сыздыкова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның 
Жылнамалар жинағы. 22 б.

389 Сонда. -23 б.
390 Бұл да сонда. -51 б.
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зерттеуде үлкен еңбек сіңіріп, Жалайыртану саласын бірнеше 
қадам алға жылжытып, бірер саты көтерді деп есептейміз.

Қадырғали Жалайыри еңбегін зерттеудегі үшінші кезеңде 
тағы бір ірі оқиғаға – автор еңбегінің 1997 жылы толығымен 
қазақша басылып шығуы жатады391. Еңбекті ескі шағатай-қазақ 
тілінен қазіргі қазақ тіліне белгілі шығыстанушы ғалымдар: 
Б.Көмеков, Н.Мингулов, С.Өтениязов аударып, жарыққа 
шығарады. 5000 данамен жарық көрген кітап қазірдің өзінде 
библиографиялық құндылыққа айналып отыр. Авторлар 
кітаптың алғы сөзінде Қадырғали Жалайыри еңбегінің 
негізгі желісі – Оразмұхаммед екендігін айтып, оған біршама 
тоқталып өтеді. Сонымен бірге авторлар еңбектің аты туралы 
төмендегідей дәлелдеулер айтып, өздерінің мынадай болжамын 
ұсынады: «Қ.Жалайыр кітабының алғашқы беттері жоғалып 
кеткендіктен, И.Березин бұл еңбекті Рашид ад-Диннің «Жами 
ат-тауарих» атты кітабының түрікше аудармасы деп санап, 
жаңа кітаптың атын да солай атаған болатын, оған автордың 
қойған аты әлі күнге дейін белгісіз болып отыр. Қадырғали 
өз заманының араб, иран тіліндегі талай тарихи кітаптарымен 
таныс болған. Әрине, Қазақ хандығына дейінгі тарихты 
жазу үшін Рашид ад-Дин еңбектерін аттап кету мүмкін емес. 
Сондықтан ол «Жами ат-тауарихты» пайдаланған және қысқа 
күйінде шежірелерді баяндаған. Ал ешқашан оның аудармасын 
жазуды ойламаған. Егер ол болса, оның көлемі де бірнеше есе 
үлкен болып шығар еді. 

Осы жайларды ескере отырып, біз бұл кітаптың атын 
И.Березинше «Жами ат-тауарих» деп қоюға да, «Жылнамалар 
жинағы» деп қоюға да болмайтынын ескеріп, «Шежірелер 
жинағы» деп атауды жөн көрдік. Шынында, Қадырғалидың бұл 
еңбегі бұрынғы тарих пен Қазақ хандығының XVI ғасырдың 
аяғына дейінгі шежіресі»392.

391 Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. Шағатай-қазақ тілінен 
аударып, алғы сөзін жазғандар Н.Мингулов, Б.Көмеков, С.Өтениязов. 
Жалпы редакциясын қараған М.Мағауин. – Алматы, 1997. -128 б.

392 Сонда. -9 б.
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Шығыстанушы-ғалымдар Қадырғали Жалайыридың араб, 
парсы тілдеріндегі тарихи еңбектерді мол пайдаланғандығын 
және өте бай қазақ халқының ауыз әдебиетінің үлгілерін әсіресе, 
көпке мәлім Едіге туралы жырдың қолданғандығын дәлелдеп 
көрсетеді. Өздерінің алғысөздеріндегі ойларын авторлар 
былайша қорытындылайды: «Қадырғали Жалайыридың 
«Шежірелер жинағы» тек қазақ қана емес, бүкіл түркі 
халықтарының мәдениет тарихында айрықша орын алатын 
құнды тарихи мұра»393.

1995 жылы Қадырғали Жалайыридың өмірі мен 
шығармашылығын зерттеуді жүйелі түрде жүргізу үшін, 
зерттеуші мамандардың осы саладағы зерттеу жұмыстарын 
үйлестіру мақсатында Қазақстанда Халықаралық Қадырғали 
Жалайыри атындағы қор құрылды. Қордың ұйымдастыруымен 
2001 жылы Алматы қаласында Қадырғали Жалайыри мен оның 
шығармашылығына арналған халықаралық деңгейде ғылыми 
конференция болып, оның жұмысына Қазақстанның зерттеуші 
мамандарымен қатар, алыс және жақын шетелдерден ғалымдар 
қатысты. Конференция материалдарының жеке жинақ болып 
шығуын біз, Жалайыртану саласындағы үлкен ізденістердің 
бірі деп есептейміз.

Сонымен бірге, Қордың тікелей демеушілігімен құрамында 
«Қадырғали би Жалайри қорының» төрағасы, Қонаев атындағы 
университеттің ректоры, заң ғылымдарының докторы, 
профессор Қопабаев Өмірәлі, Қор төрағасының орынбасары, 
Қазақстан Республикасы Сыртқы Істер министрінің кеңесшісі, 
экономика ғылымдарының докторы, профессор Батырша-
ұлы Сайлау және көне қолжазбалар маманы Шафиғи Мақсұт 
бар Қазақстандық делегация Ресейдің Рязань облысындағы 
Касимов қаласына барып, ондағы ескі мұсылмандар зиратынан 

393 Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. Шағатай-қазақ тілінен 
аударып, алғы сөзін жазғандар Н.Мингулов, Б.Көмеков, С.Өтениязов. 
Жалпы редакциясын қараған М. Мағауин. -16 б.
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Қадырғали Жалайыридың бейітін тауып, оның басына белгі тас 
орнатып қайтты. Делегация мүшелері – Сайлау Батыршаұлы 
мен Мақсұт Шафиғидың іс-сапар жайында жазған мақаласынан 
үзінді береміз.

Олардың мақаласы «400 жылдан кейін бабамыз Қадырғали 
би Жалайырдың зираты табылды» деп аталады. Мақала өте 
көлемді болғандықтан, біз оның тек маңызды жерлерін ғана 
осы жерде оқырмандар назарына ұсынамыз.

...Арнайы ұйымдастырылған сапардың негізгі мақсаты 
– XVI ғасырда өмір сүріп, түркі халықтарының сол дәуірдегі 
ата тарихын хатқа түсіріп, артына өшпес жазба мұра 
қалдырған тарихшы, ғұлама бабамыз Қадырғали би 
Қосымұлы Жалайридың (1530-1605) жерленген орнын тауып 
анықтау болды. Сонымен бірге Ресейдегі Мәскеу, Рязань архив 
қорларынан осы тұлғаның өміріне қатысты және қалдырған 
мұрасы жайлы деректер мен мағлұматтарды табу еді. 

...Үстіміздегі жылдың 14 қазанында Ө.Қопабаев пен 
С.Батырша-ұлы мырзалар Қазақстанның Ресейдегі елшісі 
Қ.Көшербаевтың қабылдауында болып қызмет тобының 
жұмыс жоспары туралы әңгіме өткізіп, алда істелінетін 
жұмыстың бағыт-бағдарын белгіледі. Елшіліктен дипломат 
М.Тұяқбайұлы бізді Рязань, Қасымов қалаларына алып барып 
мемлекеттік архивтерде Қ.Жалайыридың өміріне қатысты 
деректерді іздеуге көп жәрдем берді. Біз Қ.Жалайыри өмір 
сүріп дүниеден өткен жерге барып жергілікті өлке танушы, 
тарихшылармен тікелей байланыс жасадық. Оның ар жағында 
бұрынғы Қасым хандығының орталығы болған Қасым қаласы 
орналасқан, оны орыстар қазір «Қасимов қаласы» деп 
атайды.

Біз Рязань облысының архив қорында 1715 жылдан 1904 
жылға дейінгі аралықта жиналған материалдарды қарадық. 
Мұнда XIV-XVIII ғасырларға тән грамоталар коллекциясының 
жинағы, сондай-ақ кейбір дворян, помещик, ақсүйек әулетінен 
шыққан Беклемишов, Д.А.Ерепкиндер әулеті, князь Меньшиков, 
Кареевтер әулеті, В.И.Чулков, Исаковтар әулеті т.б. 
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адамдардың жеке архивтері, қолжазбаларымен таныстық. 
13 дана фонды архивті ақтардық. «Государственный архив 
Рязанской области. Путеводитель» деген 1959 жылы шыққан 
638 беттік кітапті де сүзіп шықтық. Қасым қаласы мен Қасым 
хандығының тарихына байланысты ертеректе жарияланған 
мақалалар мен материалдарды Ресей Энциклопедиясынан 
көшірме түсіріп алдық. Сонымен бірге осы архивке келіп 
ғылыми жұмыспен айналысып жүрген тарихшы А.А.Беляковпен 
кездесіп, сөйлесудің сәті түсті. Қалалық Дума депутаты 
Сергей Васин деген азамат көп жәрдем берді. Жұмысымыздың 
басынан аяғына дейін бізбен бірге болып үлкен көмек жасады. 
Қалада бізді бірсыпыра қажетті адамдармен жолықтырып, 
әңгімелестірді. Тарихты көп жағдайда біздер осы адамдар 
арқылы естіп білдік. Бұл адамдардың ішінде әсіресе, қалалық 
архив мекемелерінің, өлкетану мұражайларының басшылары, 
ғылыми қызметкерлері бізге Қасымов қаласының тарихы жайлы 
мол мағлұматтар берді. Қалалық мұсылмандар мешітінің бас 
имамы татар Мұқадес Сейфолла-ұлы Ахунов ақсақал Қасымов 
қаласындағы бұрынғы және қазіргі мұсылмандар зиратының 
орнын көрсетіп, ондағы құлпы тастар жайынан әңгіме шертті. 
Дін оқуын арғы ата-бабаларынан қабылдапты. Біздерді бейне 
бірге туған туысындай көріп, құшақ жая қарсы алды. Осында 
қазақ азаматтарын таптық, олар біздің іс шаруаларымызға 
қатысты. Міне, осындай абзал жандардың шын ықылас, адал 
көңілдерімен жасаған көмектерінің, қолдауларының арқасында 
біз діттеген мақсатымызға жетіп, міндетімізді атқарып 
қайттық. 

...Жұмысты жергілікті орыннан барып бастағанымыз 
өз нәтижесін көрсетті. Себебі Қадырғали би Жалайыридың 
өмірінің соңы осы Қасым қаласымен және осындағы Қасым 
хандығының тарихымен тығыз байланысты еді. Ол ханзада 
Ораз Мұхаммедті Қасымға хан етіп көтеру салтанатында 
оны алтын таққа көтеріп отырғызған атақты төрт бектің 
оң жақтағы біріншісі болған. Демек, Қадырғали би Қасым 
хандығының патша сарайындағы беделді адамдарының бірі 
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болғандығы осыдан көрініп тұр. Хан Ораз Мұхаммедтің 1610 
жылы өлтірілгені анық. Тарихи деректер бойынша бұл оқиға 
Қадырғали би қайтыс болған уақытынан бес жыл кейін болған. 
Жалайыри Қазан хандығының сарай қызметінде жүргенде Борис 
Годунов патшаны мадақтап, Ораз Мұхаммедтің Шыңғыс хан 
ұрпағынан шыққанын дәлелдеп, оны хан тағына лайық адам 
етіп көрсету мақсатында жазған Жылнамалар жинағын 1602 
жылы жазып бітірген. Сонда таққа отырғызу салтанаты 
1602-1605 жылдар аралығында болған деуге болады. Олай 
болса, Қадырғали бабамыздың сексеннің сеңгірігіне жеткен 
өмірінің дәм-тұзы осы Қасым қаласында таусылып 1605 жылы 
дүнеиеден өткен. 

Ендігі әңгіме Қадырғали бабамыздың топырағы (жерлеген 
орны) қазіргі Қасымов қаласының қай жағында жатқаны туралы 
болмақ. Жоғарыда аттары аталған, біз жолығып әңгімелескен 
адамдардың сөздеріне қарағанда Қасым қаласындағы 
мұсылмандар әулетінің о дүниелік болғандары бұрын да және 
осы күнге дейін де тек қана мұсылмандар зиратына қойылады 
екен. Мұсылмандардың қазіргі зираты қаланың жанында, ол 
қоршалып, арнайы күзет қойылған. Ал, мұсылмандардың ескі 
(бұрынғы) зираты Қасымов қаласының шығыс жақ шетінде, 
Ока өзенінің биік жағалауында қаланың алғашқы іргетасы 
қаланған қазір «Старый посад» (Ескі қоныс) деп аталатын, 
қаладан 2 шақырым жерде.

Түсінікті болу үшін тарихқа біраз шегініс жасайық. ХІІ 
ғасырда бұл жер мешер тайрасы мекені болып, «Мешерлер 
қаласы» деген атпен 1152 жылы қаланың ірге тасы қаланады. 
XII-XV ғасырлардағы үлкен тарихи өзгерістер кезінде мешерлер 
түгелге жуық славяндармен ассимиляцияға ұшырайды. XV 
ғасырда бұл жер Мәскеу княздігінің құрамына енеді. Мәскеу князі 
Василий ІІ (Темный) Қазан ханзадасы Қасымның құрметіне бұл 
қаланың атын «Қасым қаласы» деп өзгертіп, Мәскеу княздігінің 
шығыс жақ шетінде, орыс патшасының қолтығының астындағы 
«Қасым хандығын» құрады. 1471 жылы қала ресми түрде 
«Касимов» қаласы болып аталады. Содан бері де талай замандар 
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өтіп қала өзгеріп, өсіп, Ока өзенінің жоғарғы жағына қарай 
ауысады. Ал, ескі қоныстағы («Старый посад») мұсылмандар 
зираты сыртта қалады. ХХ ғасырдың басына дейін осы 
зиратта көптеген құлыптастардың болғанын көрген адамдар 
бар екен. Бір деректе 1920 жылдары осы құлпытастардың 
ішінде Қадырғали би Жалайыридің аты жазылған тасты осы 
жердегі бір тұрғынның қорасынан көргенін жазған зерттеуші. 
Бірақ ол тастың кейінгі тағдыры белгісіз.

Бұл зират ұзақ уақыт қоршаусыз, қорғаусыз қалғандықтан 
әлгі айтылған құлыптастардың бұл күндері көбісі жоғалып 
біткен. Кеңес Одағы уақтысында дінмен күресеміз деген 
сылтаумен Қасым хандығындағы мұсылман мешіттері, 
зираттары қиратылған. Зираттың үстіне шөп шығып, ол жер 
мал жайылымына айналған. Дегенмен бұл орында тарихтың 
куәсіндей болып белгі қалыпты. Ол Афған Мұхаммед Сұлтанның 
ақ тастан қаланған кесенесі. Мұны жергілікті татарлар «Текие 
кесенесі» деп атайды.

...Біз көне жазбаларға, архив материалдарына және естіп, 
білген мағлұматтарымызға сүйене отырып, Қадырғали би 
Қосымұлы Жалайыри бабамыздың осы қорымда жерленгені анық 
деген байламға келдік. Бұл тұжырымды Рязань облысының архив 
директоры Синельникова Татьяна, Қасым хандығын зерттеуші 
ғалым, тарих ғылымының кандидаты Беляков Александр 
Александрович, Қасымов қаласы өлкетану музейінің директоры 
Горожанова Марина мақұлдады. Ендеше осы жерге белгі тас 
қоюға тура келеді. Дегенмен тағы да ойланатын мәселе туды. 
Кесененің айналасы шабындық болып кеткен. Оның айналасы 
жасыл орман, бау-бақша. Сонда жалғыз ескерткіш тасты 
айдалаға қалай қоямыз? Олай болса қойылатын құлыптасты 
кесененің ішіндегі Афған Сұлтанның және 5 ханзадаларының 
құлыптастарымен бірдей қылып, соның қатарына қойғанымыз 
жөн болар деген бекімге келіп, бұл ұсынысымызды жергілікті 
жауапты адамдарға жеткізіп олармен ой бөлістік. Қала 
басшылары, мұсылмандар имамы М.Сейфолла-ұлы мұны 
бірауыздан құптады. Бірақ жұмыс аса күрделі, жауапты әрі 
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нәзік. Осындай жақтарын ескеріп коммуналдық мекеме бізден 
кемінде жарты айға жуық уақыт беруді сұрады. Бізде екі 
тәулік қана уақыт қалған. Сондықтан топ мүшелері олардың 
бұл ұсыныстарын мақұл көріп, жұмысты тапсырып кетейік, 
біткен кезде біреуіміз келіп көрейік деген ойға да кеттік. Алайда 
С. Батырша-ұлы бұл  ойымызға қарсы болып, «күн, түн демей 
жұмылып барлық жұмысты бітіріп, бірақ елге қайтамыз» деген 
үзілді-кесілді ұсынысын айтты. Біраз пікір таласына бардық. 
Бұл әрине жұмыс бабындағы құбылыс. Ақыры Сайлаудың 
ұсынысымен жұмысқа кірістік.

Қасым қаласы Дума депутаты Сергей Васин басқарған 
жауапты адамдар өз қарауындағы мекемелерде жұмыс 
істейтін 20-дан астам инженер, жұмысшы, шеберлері бар 
құрылыс бригадасы екі тәулік бойы жұмыс істеді.

Тас туралы әңгіме болғанда алғашында Алматының мәрмәрі 
немесе гранитін әкеліп қойсақ қалай болар екен деген ойда 
болғанбыз. Сөйтсек, осы жерде Ока өзенінің бойынан бозғылт 
түсті ақ тас шығады екен. Ол атам заманнан құрылыс 
материалы, ескерткішке пайдаланады екен. Қалада тас өңдейтін 
зауыт және бірнеше шеберханалар бар. Біз де осы тастан 
ескерткіш жасауды жөн көріп, тас әкелген зауытына барып 
үлкен бір алып, жарты тоннадай тасты шаптырып алдық. Бұл 
тасты сол күні кеште кесененің ішіне апарып кіргізіп, Афған 
Сұлтанның құлыптасының қабырға жақ қатарына дәл сондай 
ғып орнаттық. Ақ тастың бетіне Құран Кәрімнен «Бисмиллахи 
Ар-Рахмани Ар-Рахим» деп жаздық. Ал төменірек араб, яғни көне 
қазақ әрпімен «Қадырғали би Қосымұлы Жалайыри». 1530-1605. 
Құлыптасты қойған «Қадырғали Жалайыри» қоры. Қазақстан. 
20.10.2005. Осы сөздерді түгел қазақша да жазып шықтық.

Сол күні Қасым қаласының мұсылмандар мешітінде 
бабамыздың аруағына бағыштап құран оқытып, құрбан шалып, 
құдайы ас бердік.

Қор басқармасының шешуі бойынша Қонаев атындағы 
университетте халықаралық ғылыми конференция өткізіледі, 
тарих факультетінде студенттерге ғалым Қадырғали би 
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Қосымұлының «Жами ат-Тауарих» (Жылнама жинақтары) 
еңбегі туралы зерттеу жұмыстары жүргізіліп, диплом 
жұмысының тақырыбы болады, болашақта диссертациялық 
еңбек жазылады. Біздің ойымызша, ең абзалы осы саладан 
тақырып беріп, мамандарды дайындау керек, болашақта 
диссертациялық еңбектер жазатын жас ғалымдардан үміт 
күтуге болады.

Мұнан бұрын белгілі «Тарихи Рашиди» еңбегінің авторы 
әйгілі тарихшы және әдебиетші Мұхаммед Хайдар Дулатидың 
сонау Кашмирде жатқан жері табылып, басына қойылған 
ескерткіш тасы анықталғаннан кейін міне, тағы бір ұлы 
бабамыз Қадырғали би Қосымұлы Жалайыридың жатқан жері 
табылып, басына жаңадан ескерткіш құлыптас қойылды.

Осы игі істерге көмек берген қазақ елшісі Қ. Көшербаевқа, 
Рязань облысының губернаторы Г.И.Шпак және басқаларға 
ризашылығымызды білдіреміз. Осы бір қасиетті істің басы 
қасында болғанымыз үшін Аллаға мың рахмет!»394 .  

Қадырғали Жалайырға қатысты зерттеу жұмыстарын 
осы үшінші кезеңде әдебиетшілер де тарихшылармен қатар 
жүргізеді. Біз олардың қатарына жазушы Бек Тоғысбайұлының 
«Жұлдыз» журналында 1996 жылы «Жылқының жалын, жаудың 
жағын айырған» атты көлемді мақаласында «Қадір Әлі» би атты 
тараушаны395, жазушы-журналист Ораз Исмаиловтың «Әлем 
тарихындағы жалайырлар» атты ғылыми-зерттеу еңбегіндегі 
«Қадырғали Жалайыри» атты396, мақаланы жатқызамыз. 
Жазушыларымыздың бұл аталған мақалаларындағы Қадырғали 
Жалайыриға қатысты айтылған ой-пікірлер оған дейінгі 
тарихшылардың зерттеулерінде айтылса да, танымдық жағынан 

394Батыршаұлы С., Шафиғи М. 400 жылдан кейін бабамыз Қадырғали 
би Жалайридың зираты табылды. // Ислам әлемі. Қоғамдық діни-мәдени 
журнал. № 10 (46). 2005. -5-8 бб.

395Тоғысбайұлы Б. Жылқының жалын, жаудың жағын айырған. 
Тарихи баян. // Жұлдыз. 1996. № 4. көкек. -74-78 бб.

396 Исмаилов О. Әлем тарихындағы жалайырлар. – Алматы, 1999. -
298-319 бб.
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және қарапайым түсінікті түрде қалың оқырмандарға жеңіл 
жеткізілуімен маңызы ерекше.

Жалпы Қадырғали Қосымұлы Жалайыридың өзі мен оның 
«Жылнамалар жинағы» атты еңбегінің зерттелуі тарихына 
шолу жасай келе, мынадай тұжырымдар жасаймыз.

Біріншіден, ХІХ ғасыр ортасында И.Н.Березиннен бастау 
алатын Жалайыртану саласы қазіргі күндерге дейін жалғасып 
келеді. Оның себебін біз «Жылнамалар жинағы» атты еңбектің 
ғылыми құндылығымен байланыстырамыз.

Екіншіден, ХХ ғасырдың 90-шы жылдарына дейін 
Қадырғали Жалайыри мәселесімен тек қана арнайы мамандар 
айналысып келсе, 90-шы жылдардан кейін бұл мәселемен 
қоғамтанушы ғалымдар да айналыса бастағанын көреміз. 
Бұл – Жалайыртанудың жан-жақты, көп қырлы екендігін 
көрсетеді.

Үшіншіден, Жалайыртану саласы толық зерттеліп болды 
деуге әлі ертерек. Керісінше, бұл саланы енді ғана кең түрде 
зерттеуге мүмкіндіктер туып отыр дейміз.

Осы жерде Қадырғали Жалайыридың өзі мен ата-бабаларын 
Мұхаммед Хайдар мырза Дулатимен салыстырып көптеген 
ұқсастықтарды кездестіреміз.

Біріншіден, екі тұлға бір заманда өмір сүрген. Қадырғали 
Жалайыри 1530-1605 жылдары өмір сүрсе, екінші ғалым сәл 
одан ертерек, 1499-1551 ғұмыр кешеді. Екеуінің де өмірлерінің 
негізгі кезеңдері XVI ғасырда, бірі – сол ғасырдың бірінші 
жартысында, екіншісі – екінші жартысында өтеді, сол себепті 
де Қадырғали Жалайыри мен Мұхаммед Хайдар Дулатиды бір 
ғасырдың адамдары деп, замандас деуге толық негіз бар.

Екіншіден, екеуі де арттарында тарихи шығарма қалдырған 
тұлғалар. «Жылнамалар жинағы» мен «Тарих-и Рашиди» 
еңбектерінде қазақ халқы мен Қазақ хандығының тарихына 
қатысты басқа ешбір деректерде кездеспейтін оригиналды 
мәліметтер бар. 

Үшіншіден, екі ғалым қазақ халқын құраған негізгі 
тайпалардан шығып, өздерінің шыққан тегін – Жалайыри және 
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Дулати деп көрсеткен. Бұл тайпалар XIII-XVII ғасырларда 
Дешті Қыпшақ пен Жетісудың қоғамдық-саяси өмірінде үлкен 
рөл атқарған.

Төртіншіден, екі тұлғаның ата-бабалары ХІІІ ғасырдан бері 
Жошы ұлысы мен Шағатай ұлысындағы мемлекеттік басқару 
жүйеде ханнан кейінгі лауазымдарды – ұлы әмір, ұлыс бегі 
қызметтерін атқарып, оны мұрагерлікпен кейінгі ұрпақтарына 
қалдырып отырған.

Бесіншіден, екі автор да өздерінің шығу тегін өз 
кітаптарында көрсетіп өтеді. Олардың ата-бабаларынан 
өздеріне дейін 10-11 буынды құрайды

Алтыншыдан, тағы бір ұқсастыққа екі ғалым да өздерінің 
тарихи еңбектерін туған жердің топырағынан тым алыста 
жүріп жазады.

Жетіншіден, қазақ елі өз тізгінін өз қолына алғаннан 
кейін, қазақ халқының қазіргі кезеңдегі ұрпақтарының 
өкілдері Үнді елінің Кашмир өлкесінде жерленген Мұхаммед 
Хайдар Дулатидың қабірін тауып, оның басын жаңғыртып, 
қазақ топырағының бір уысын қабіріне салса, Ресейдің 
Қасым қаласында қалған Қадырғали Жалайыридың да қабірі 
табылып, ол жаңғыртылып, туған жердің бір уыс топырағы 
оған да бұйырады.

Сегізіншіден, Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін 
жариялағаннан кейін көп ұзамай қазақ елінің зиялы қауым 
өкілдерінің бастамасымен Мұхаммед Хайдар Дулатидың 
500 жылдық мерекесіне дайындықтары жүргізіліп, ол 
мереке ойдағыдай жүзеге асты. 1999 жылы М.Х.Дулатидың 
500 жылдық мерекесі ЮНЕСКО көлемінде атап өтілді, 
Қазақстанның Алматы және Тараз қалаларында бірнеше 
халықаралық конференциялар болды, осы қалаларда 
М.Х.Дулатиға арнап көше берілді, Тараз қаласындағы 
мемлекеттік университетке М.Х.Дулати есімі берілді және 
де осы университеттің алдына М.Х.Дулатидың ескерткіші 
орнатылды. Дәл осындай құрметке Қадырғалы Жалайыри да 
лайықты. Оның есімімен Алматы қаласында бір көше аталса, 
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мемлекеттік бір университетке немесе жаңадан бой көтеріп 
жатқан орталық ғылыми кітапханалардың біріне оның есімі 
берілсе, сол ғимараттың алдына Қ.Жалайыридың ескерткіші 
орнатылса, бұл М.Х.Дулати мен Қ.Жалайыри арасындағы 
келесі бір ұқсастыққа жатар еді. Біз мұндай ойымыздың жақын 
арада жүзеге асатындығына кәміл сенеміз. 

Мұндай ұқсастықтарды салыстыра берсек әлі де көп табуға 
болады. Бұл заңдылық па, әлде, кездейсоқтық па, ол жағы 
бізге тұмандау. Дегенменде бір күштің екі тұлғаны осылайша 
байланыстырып, ұқсаттырып тұрғаны анық.

Қадырғали Жалайыри «Жылнамалар жинағында» өзі 
туралы өте аз мәлімет қалдырған. Туған жылы, өскен ортасы, 
отбасылық жағдайы, Ресейге келу жағдайы жөнінде автор 
ештеңе жазбайды. Сол себепті де зерттеушілер арасында 
Қадырғали Жалайыридың жеке тұлғасына қатысты бір-біріне 
қарама-қайшы келетін пікірлер бар.

Солардың ең бастысына Сібір жылнамаларында айтылатын 
Қарашы мен біз әңгімелеп отырған Қадырғали Жалайыри 
бір кісі ме, әлде екі түрлі тұлға ма деген мәселе жатады. Бұл 
жөнінде өз тұжырымдарын татар ғалымы М.А.Усманов және 
М.Қ.Қойгелдиев ғылыми тұрғыда дәлелдейді.

М.А.Усманов Сібірлік Қарашы мен Қадырғали бекті бір 
адам деп дәлелдеуге тырысса, М.Қ.Қойгелдиев өз тұжырымын 
былайша береді: «Қорыта айтқанда, біріншіден, «Жинақ» 
авторы Қосымұлы Қадырғали би мен Тобылда тұтқынға 
алынған, Көшім ханның, кейіннен Сейтек ханның қызметінде 
болған Қарашы мырза бөлек кісілер. Екіншіден, Қадырғали 
бүкіл саналы өмірін қазақ ханы Шығайда, оның ұлы Ондан 
сұлтанда қызметте өткізген, кейінірек оның ұлы Оразмұхаммед 
тұтқынға түскенде сұлтанның семьясымен бірге және басқа 
билер сияқты кеңесші би есебінде Москваға жіберілген»397. 

397 Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және 
оның Жылнамалар жинағы. –Алматы, 1991. -22 б.
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2004 жылы жарық көрген Қазақстан Ұлттық Энцикло-
педиясының 6-шы томындағы «Қыдырғали (Қадырғали) 
Жалайыри» атты мақаласында М.Қойгелдиев өзінің бұрынғы 
пікірінен өзгешелеу мынадай ойлар айтады. «Қадырғали 
Жалайыри хан ордасында жас бекзадалардың ақылгөй-
тәрбиешісі, ханның қарашысы (ақылшы, кеңесші) болды. 
Ауылын, қалмақтар шауып, Шығай ханның баласы Тәуекел 
ханның інісі, әскер басы Ондан сұлтан жау қолынан қаза тапқан 
соң сұлтанның 13 жасар ұлы Оразмұхаммедті ертіп, ауыл-
аймағымен Сібір ханы Көшімнің қол астына көшіп барады... 
Қыдырғали Жалайыридың ғұламалығы мен даналығын 
жоғары бағалаған Көшім хан оны өзінің ақылгөй кеңесшісі 
еткен. Ол Сібір князі Сейтектің де кеңесші биі болған. Кейіннен 
Көшім ханға қарсы шығып, Оразмұхаммедпен бірге Сейтекпен 
жақындасқан. Сібір воеводасы Д.Чулков 1588 жылы Ертіс 
өзенінің жағасында қаршыға салып, көңіл көтеріп жүрген 
кезінде Қыдырғали Жалайыриды Ораз-Мұхаммед және 
Сейтекпен бірге алдап тұтқынға түсіреді де, үй-іші, жақын 
туыстарымен бірге «аманат» ретінде ұстайды»398. Сөйтіп, 
Қадырғали Жалайыридың жеке тұлғасына байланысты 
қайшы пікірлер қайтадан үндестік тауып, Қарашы бек 
пен «Жылнамалар жинағының» авторы бір адам екендігі 
мойындалады.

Ал 1588 жылдан өмірінің соңына дейін Қадырғали 
Жалайыри  Ресейде, Мәскеу мен Қасым қалаларында 
Оразмұхаммедтің жанында болады. Шамамен, ол 1605 жылы 
Қасым қаласында қайтыс болып, сонда жерленеді.

Енді Жалайыридың еңбегіне қысқаша болса да тоқтала 
кетелік.

Алдыңғы беттерде біз, «Жынамалар жинағы» бізге дейін 
түпнұсқа күйінде жетпей, түпнұсқадан көшірілген екі көшірме 
түрінде жеткендігін айтып өткенбіз. Кітаптың жазылған жылы 
– 1602 жыл399.

398 Қазақстан Ұлттық Энциклопедия. Т.6. – Алматы, 2004. -153 б. 
399 Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. –Алматы, 1997. -126 б.
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«Жылнамалар жинағы» өзінің құрылымы мен мазмұны 
жағынан шартты түрде үш бөлікке бөлінеді. 

Бірінші бөлікке – орыс патшасы Борис Годуновқа арнау; 
екінші бөлікке – Рашид ад-диннің «Жами ат-тауарих» 
атты еңбегінің негізінде, қысқаша түрде жазылған тарих 
жатса, үшінші бөлікке – Орыс ханнан Оразмұхаммед 
сұлтанға дейінгі Дешті Қыпшақ аумағында билік құрған 
Шыңғыс ұрпақтарының тарихы баяндалады. Осы үшінші 
бөлік «Жылнамалар жинағының» оригиналды бөлімі 
болып есептеледі. Өйткені мұндағы баяндалатын тарихи 
оқиғалар бұған дейінгі ешбір жазба дерек ескерткіштерінде 
кездеспейді. Үшінші бөлім тоғыз дастаннан тұрады. Оның 
сегізі Шыңғыстың әулет өкілдеріне, ал біреуі – Едіге би мен 
оның ұрпақтарына арналған. Осы тоғыз дастандағы деректік 
материалдардың ғылыми маңыздылығы мен құндылығын әр 
жылдары М.А.Усманов, М.Қ.Қойгелдиев және Н.Мингулов, 
Б.Көмеков, С.Өтениязовтар�00 өз еңбектерінде арнайы 
қарастырып өткендіктен, біз, бұл мәселені тағы да қайталамау 
үшін Қадырғали Жалайыри еңбегіндегі тоғыз дастанның 
басқа жағына назар аударамыз. Тоғыз дастанға терең көңіл 
қою барысында біз мынадай жағдайға көзімізді жеткіздік. 
Біріншіден, ол тараулар Шыңғыс ұрпақтары мен Едіге биге 
арналса да, ең алдыменен, әрбір аймақтағы Шыңғыстық 
жаңа әулеттің негізін қалаған тұлғалар мен әулет өкілдерін 
қамтыған. «Орыс хан атты дастанда» Орыс ханның қият Исатай 
ұлы Шарқатлыны өлтіріп, билікке келгені айтылады да, «Орыс 
ханды барлығы аға тұтып, оны патшалыққа отырғызды»,- 
делінеді�0�. Одан әрі оның ұлы Құйыршақ, одан кейін Барақ, 

�00   Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII-XVIII вв. 
«Сборник летописей», «Дафтар-и Чингиз-наме», «Таварих-и Булгария», 
Татарские шаджара. –Казань, 1972. -33-55 б.; Сыздықова Р., Қойгелдиев 
М. Қадырғали би Қосымұлы және оның Жылнамалар жинағы. -37-49 
бб.; Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. -10-16 б.

401 Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. -114 б.
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Барақтың ұлы кіші Жәнібек және оның ұлдары: Қасым хан, 
Қамбар сұлтан, Үсек хан, Жәдік хан, Бауыш, Бұйдаш, Қожаш 
хан жөнінде қысқаша мәліметтер айтылады. Бұл жерде хандар 
шежіресі айтылса да, екінші жағынан Ақ Орда мен Қазақ 
хандығының тарихы баяндалып тұрғанын аңғару қиын емес. 

«Тоқтамыс хан туралы дастанда» Тоқтамыс ханның 
Алтын Ордадағы билігі, оның күрестері баяндалса, «Темір 
Құтлы хан дастанында» - Қажы Тархан (Астрахан), «Қажы 
Керей хан дастанында» - Қырым хандығының, «Едіге 
би дастанында» - Ноғай Ордасының, «Хажы Мұхаммед 
дастанында» - Сібір хандығының, «Бұлхайыр хан дастанында» 
- Әбілқайыр хандығының, «Жәдігер хан дастанында» - 
Хиуадағы Шайбанилар мемлекетінің тарихы баяндалады. Ал 
«Оразмұхаммед хан дастанында» автор Оразмұхаммедтен 
Орыс ханға дейіні оның ата-бабаларын бір қайталап өтіп, 
«Оразмұхаммед ханның барлық ата-бабалары, туыстарымен бір 
дастанда жазылды. Өйткені Орыс ханнан Жәнібек ханға дейін 
төртінші буын еді. Ол жайлы да бұрын айтылып өткен еді»,- 
деп жазады�0�. Одан әрі автор Жәнібек ханнан Оразмұхаммедке 
дейінгі тарихи оқиғаларды баяндайды. Бұл дегеніміз – Қазақ 
хандығының тарихын баяндау болып саналады. «Орыс хан 
туралы дастанда» Ақ Орда тарихы Орыс ханнан кіші Жәнібекке 
дейінгі, яғни Ақ Орданың тарихын XV ғасырдың 30-шы 
жылдарына дейінгі аралықты қамтыса, Қазақ хандығының 
кезеңін Жәнібек ханнан бастайды. Ал Жәнібек ханның Керей 
ханмен бірге Қазақ хандығының негізін салушылардың бірі 
болғандығы баршаға мәлім. Соңғы дастанның бір бөлігі XVI 
ғасырдың соңына дейінгі Қазақ хандығындағы хандар туралы 
болса, екінші бөлігі тікелей – Оразмұхаммедке арналып, оның 
8 жасында атасы Шығай ханнан айырылғандығынан Қасым 
қаласында таққа отыру салтанатына дейінгі өмірін қамтып 
өтеді. 

�0�   Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. -121 б.
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Қорыта айтсақ, соңғы 
тарау Қазақ хандығының 
тарихын қамтыған дейміз.

О с ы л а й ш а ,  б і з , 
жоғарыдағы зерттеушілердің 
тұжырымдарымен келісе 
отыра, Қадырғали Жалайыри 
ө з і н і ң  « Ж ы л н а м а л а р 
ж и н а ғ ы н д а »  Ш ы ң ғ ы с 
ұрпақтарының шежіресімен 
қоса, XIV-XVI ғасырларда 
бұрынғы Жошы ұлысының 

аумағында пайда болған Қырым, Астрахан, Сібір, «Көшпелі 
өзбектер» хандықтарының, Ноғай Ордасының және 
Қазақ хандығының тарихын баяндаған. Біз «Жылнамалар 
жинағының» соңғы бөліміндегі тоғыз дастанды терең зерттеу 
барысында осындай тұжырымға келдік. Сондықтанда еңбек 
атының шартты түрдегі «Жылнамалар жинағы» деп аталуы 
еңбектің мазмұнына сай келеді.

Қадырғали Жалайыри және оның «Жылнамалар жинағына» 
қатысты жоғарыда айтып өткен ойларымызды түйіндей келе, 
мындай қорытындылар жасаймыз.

Бірінші, ХІХ ғасырдың 50-шы жылдарынан бері 
зерттеушілер назарына ілінген Қадырғали Жалайыри еңбегінің 
бір жарым ғасырдан астам уақыт бойғы зерттелу тарихы бар.

Осы уақытта Жалайыртану саласы қалыптасып болып, 
оның өз ішінде бірнеше арнаға тарамдалады. Тарихшылар 
мен филологтар бұл саланы әрбір тарихнамалық кезеңде өз 
күштеріне сай жоғары көтерді деуге болады.

Қазіргі ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарында 
Жалайыртануға Қазақстанда мол мүмкіндіктер туып отыр. 
Арнайы түрде бұл мәселемен айналысқан зерттеушілер осы 
салада мол табыстарға қол жеткізетініне сеніміміз мол.

Екінші, Қадырғали Жалайыри ХІІ ғасырдан бері Жошы 
ұлысында, одан кейін Ақ Орда мен Қазақ хандығында ұлысбегі 

Ораз Мұхаммед ханның Құран 
салатын күміс сандығы (1603/04 

жылы жасалған)
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қызметін атқарған Жалайыр тайпасындағы текті әулетің 
тікелей өкілі. Оның бір атасы Жошыға «кіндік» әке болса, 
Қадырғали бидің өзі Оразмұхаммедтің «өкіл» әкесі іспетті. Ол 
бүкіл өмірін өзінің тәрбиеленушісіне, оның әкесіне арнаған.

Үшінші, Қадырғали Жалайыри өзінің еңбегінен басқа Сібір 
жылнамаларында Қарашы бек деген атаумен қалған тарихи 
тұлға. Шыңғыс ұрпақтарымен бірге оның жазба деректе есімін 
қалдыруы – жай тұлға болмағандығын дәлелдейді.

Төртінші, Қадырғали Жалайыридың «Жылнамалар жинағы» 
- XIV-XVI  ғасырлардағы Жошы ұрпақтарының шежіресін 
баяндайтын және осы ғасырлардағы Алтын Орда мен оның 
ыдырауы нәтижесінде құрылған хандықтардың тарихына 
қатысты құнды мәліметтер беретін тарихи шығарма.

Бесінші, Қадырғали Жалайыридың еңбегі – көне қазақ 
тілінде жазылған және Қазақстан тарихының XIV-XVI  
ғасырлардағы маңызды оқиғаларын, қазақ хандарының 
шежіресін зерттеуде маңызы зор туындыға жатады. Сол себепті 
де қазақ зерттеушілерінің ортағасырлық  дәуірмен айналысатын 
өкілдері бұл шығарманы айналып өте алмайды. Болашақта 
қаншама уақыт өтсе де, тарихшылардың әр буын өкілдері 
Қадырғали Жалайыри еңбегінен өздеріне қажетті деректерді 
алып отырады. «Ғалымның хаты өлмейді» деген халық мәтелі 
осындай жағдайларға байланысты айтылған шығар деп, біз, 
Қадырғали Жалайыриға қатысты ойларымызды аяқтаймыз. 
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ТОҒЫЗЫНШЫ ТАРАУ 

ЖАЛАЙЫРЛАР ХҮІІ-ХҮІІІ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ЖОҢҒАР 
ШАПҚЫНШЫЛЫҒЫНА ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ 

§1. Қазақ-жоңғар қатынастары тұсындағы Жалайырлар

Отан тарихының ел үшін ерлік көрсетудің жарқын үлгісі, 
сондай-ақ қасіреті де мол ауыр уақыты ретінде сипатталатын 
кезеңі қазақ-жоңғар қатынастары тұсына тура келеді. Жалайыр 
тайпасы да ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы басталған саяси шиеленістен 
тыс қалмады. Жалайырлар сол кезеңде Ресей билігінде болған 
Еділ мен Жайық аймағына жылжыған қалмақтармен, іле-
шала жоңғарлармен жер үшін болған қақтығыстарға белсене 
араласты. Орталық Азияның геосаяси жағдайында елеулі рөл 
атқарған жоңғар факторы XVII ғасырдың екінші ширегінен кейін 
күшейе түскені белгілі. Ал енді көптеген ғылыми және көпшілік 
басылым беттерінде кейде қалмақ, ойрат немесе жоңғар деген 
атпен белгілі бұл халықтың қайдан, қашан шыққаны және атауы 
туралы қысқаша тоқтала кетсек дейміз. 

Бұл жағдай 1635 жылы Батыс Моңғолия жерінде Батыр 
қонтайшы негізін қалаған Жоңғар хандығының құрылуымен 
тікелей байланысты екендігі белгілі. Зерттеулер мен деректерге 
назар аударсақ, Ойрат тайпалары Шыңғысхан ұрпақтары құрған 
Юань империясы ыдыраған соң (1368 ж.) Батыс Моңғолияда 
қоныстанып қалған. Ал, ойрат деген тайпалық атау Шыңғыс хан 
кезеңінде белгілі болған�0�. 

Өз кезегінде ойраттар жайында Плано Карпинидің 
жолжазбаларынан кездестіреміз�0�. Карпинидің жолжазбалары 
Қытай тарихшыларына Төрт ойрат тайпасы: хойот, жоңғар, 

�0�Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 
–Т. 2. –Л., 1926. -561-716 б.

404 Иоанн де Плано Карпини. История Монголов. // Пер. А.И. Малеина. 
– СПб., 1911. -18 б. 



��0

дүрбет, торгут туралы жазуға мұрындық болды. Ойраттарға 
Рашид ад-Дин де назар аударып, олардың саны жағынан көп 
болғандығын айтады405. Ал Шығыс Моңғолия жерінде туысқан 
тайпалардың бір бөлігі Халхалар тайпасы болатын. Алайда бұл 
тайпалар Қытайға апаратын сауда жолдарын иемдену құқығы 
үшін Шығыс және Батыс Моңғолияда тұратын ойраттардың 
арасында бірнеше дүркін соғыстардың болуына алып келді. 

XVI ғасырдың екінші жартысында дүрбен-ойрат одағының 
басында тұрған әрі XV ғасырда Тоған және Ечен тәрізді атақты 
билеушілерді дүниеге әкелген дүрбет княздығы екі тармаққа 
бөлінген, бір бөлігін дүрбеттер билесе, екіншісін, яғни сол 
қанатын аға тайпа-ойраттардан құралған жоңғарлар басқарды. 
Қалмақ-Жоңғар хандары өздеріне батыс монғолдарды 
қаратқаннан кейін мықты мемлекет құрды406.

 Бірақ бұл мемлекет ұзақ өмір сүре алмады, өйткені оның 
ішкі ахуалы тұрақсыз, тақ үшін талас-тартысқа толса, сыртқы 
жағдайлары өздерінің жаугершілік саясатының таяздығына 
байланысты тиімді болмады. 

Сондықтан да бұл кезеңге байланысты М.Тынышпаев 
былай дейді: монғол тайпаларымен бірге Жалайыр тайпасы 
Дешті-Қыпшақ жеріне келгеннен кейін Шыңғысханның 
баласы Жошы ханның қарамағына өтіп, Шығыс жағы Шу мен 
Талас бойына қоныстанған407. Сонымен қатар XV ғасырдың 
екінші жартысында ойрат, қалмақтардың Моғолстанға, Қазақ 
хандығына жасаған жорықтары сәтсіз аяқталады. 

Ортағасырларда Алтын Орда ыдырап орнына Ақ Орда 
құрылғаннан кейін оның іргелі жұрты болған Жалайыр 
тайпасының Сыр бойынан, Шуға одан ары Қараталға қарай 
жаппай жылжуы ХҮІ ғасырдың 30 жылдарында орын алғанын 
деректерден аңғарамыз. 

405Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 
-564 б.

406 Сонда. -566 б.
407Тынышпаев М. История казахского народа. - Алма-Ата, - 1993. - 

71-72 бб.
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Осы кезде Сыр бойында отырған әйгілі Қасым хан жұрты 
ол өлген соң, үш ұлысқа бөлініп кетті. Бұйдаш Моғолстанды, 
Тоғым терістік Жетісуды, Ахмет Қаратауды биледі. Бұл 
тұста тарихи әдебиеттерде баяндалғандай, Бұйдаш билеген 
тайпалар арасында Балғалы мен Жалайыр тайпалары да 
болған. Олар Қалмақ шапқыншылығына дейін осы маңды 
тұрақтап мекендесе керек. Қалмақ көштерінің жақындығы 
Жалайырларды әрқашан қауіпті ахуалда ұстады. XV-XVII 
ғасырларда ойраттар батысында Зайсан көлімен шектесетін 
Қарашар қаласын, Хангай тауларының батыс бөліктерін, 
оңтүстігінде Турфан, Баркөл, Хаминге дейінгі жерлерді 
қамтыса, солтүстігінде Ертіс пен Енисей бойында көшіп-қонып 
жүрген қазақ, қырғыз және т.б. халықтардың иеліктерінің 
оңтүстікке дейінгі жерлерін алып жатты408. 

Қазақ хандығы құрыла салысымен-ақ ойраттар 
шапқыншылығы қаупіне ұшырады. Бұл туралы зерттеуші 
В.А. Моисеев өз зерттеуінде Моғолстан ханы Есенбұғаның 
қазақтардың Жетісуға орналасуына кедергі жасамауының тағы 
да бір себебі – олардың күшін ойраттарға қарсы пайдалану 
еді,- деп жазды409. 

Осылайша Қазақ хандығы алғаш шаңырақ көтерген кезінен-ақ 
қалмақтар тарапынан төнген қауіпке қарсы күресуге мәжбүр 
болды. Қалмақтардың негізгі шапқыншылықтары Жетісу 
өлкесіне қарсы бағытталды. Себебі Жетісудың шұрайлы 
қоныстарын басып алудың әскери-стратегиялық маңызы 
өлкені бұдан кейінгі қазақ даласына жасалатын жаулап алу 
соғыстарының негізгі тірегіне айналдыру еді. Міне, сондықтан 
қазақтың Ұлы жүзін құраған, ежелден Жетісуды жайлаған 
ру-тайпалар қалмақтармен үнемі күресіп отырды. Олардың 
қатарында Жалайыр рулары да үлкен белсенділік танытты. 
Қалмақтар қаупі және олардың қазақ еліне қарсы жойқын 
шабуылы Жоңғар хандығы құрылғаннан кейін күшейіп, бұл 

408 Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. – М., 1964. -103 б.
409 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи XVII-XVIII вв. -13 б.
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қазақ-қалмақ қатынасының ең шарықтау, әрі шешуші сәті 
ретінде тарихымыздан орын алғаны белгілі. 

Жоңғардың әскери шонжарлары маңызды сауда жолдары 
өтетін және ірі сауда орталықтары орналасқан Оңтүстік 
Қазақстанның аумағын басып алуды көздеді. Қазақтың 
Сығанақ, Түркістан, Отырар, Сайрам, әсіресе Созақ қалалары 
жоңғарлармен күресте өзіндік стартегиялық тірек бекетіне 
айналды. Тәуке ханның ойраттармен күрестегі кейбір жекелеген 
сәттіліктері жалпы алғанда оған үлкен жеңіс әкелмеді, соғыс 
белсенділігі ойраттардың жағында болды. Қазақ-жоңғар 
қатынасының шиеленісуінің себебін жоңғар қонтайшысы Цеван 
Рабдан өзінің Каңчи патшаға жолдаған мәліметінде былай деп 
түсіндіреді: «Қазақтың Тәуке ханының ойраттарды қырғындап, 
ұранқайларды шапқандығынан болды». Цеван Рабдан орыс елшісі 
Иван Венковскийге айтқан сөзінде: бұл соғыстың басталуына 
қазақтар себепші болды, қалмақ ханы Еділ жағасындағы 
Аюке ханның Цеван Рабданға ұзатылып бара жатқан қызының 
көш-керуеніне Тәуке хан шабуыл жасады деген. Бұл тек қана 
сыныққа сылтау еді. Сөйтіп, 18-ғасырдың алғашқы ширегінде 
жоңғар феодалдарының шапқыншылығы қазақ халқының 
«Ақтабан шұбырынды» жылдарына ұласты��0. Бұл уақыттарда 
Жалайыр тайпасы байырғы мекені, ата қонысы Талас пен Шу, 
Қапал аймағында көшіп-қонып жүрген еді. Жоңғарлар «Ақтабан 
шұбырынды», «Алқакөл сұлама» басталғанға дейін Жалайыр 
тайпалары орналасқан Жетісу жерлеріне баса көктеп кіре берді.

 ХҮІІ ғ. соңында жоңғарлардың қазақ даласына жорықтары 
жыл сайын қайталанып тұрды. 1690-1697 жылдары Цинь 
империясымен болған соғыста жоңғарлар ауыр жеңіліске 
ұшырап, бірталай жерлерінен айырылды. Оның есесін жоңғар 
билеушілері Қазақстан мен Орта Азия аймақтарын жаулап алу 
есебінен қайтарып алуға ұмтылды. 1698 жылы Жоңғарияның 
жаңа қонтайшысы Цеван-Рабданның Жетісу жеріне жасаған 

410   Ерофеева И Хан Абулхайыр: полковедец, правитель и политик. 
–Алматы, 1999. -61б.; Қазақтың көне тарихы. – Алматы, 1993. -272 б.
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жойқын жорығымен қазақ-жоңғар қатынасында жаңа бір кезең 
басталды. «Осы кезден бастап жоңғарлардан төнген қауіп 
басты қатерге айналып, Қазақстанның дербес өмір сүруіне 
қауіп туғызады»���. Осылайша қазақ даласына осы кезеңде бір 
жағы Шығыстан баса көктеп кірген жоңғарлар, екінші жағы 
Батыстан жылжыған қалмақтар қауіп төндірді. Қалмақтар 
тарапынан жасалған шабуылдар мен жорықтар қазақ елінің 
берекесін кетірді. Мұндай жаулап алу XVII ғасырдың ІІ-
ширегінен басталған еді.  

ХҮІІ ғ. 30-шы жылдары қалмақтар Еділдің оң жағалауынан 
өтіп, Донға дейінгі жазық алқаптарға қоныстанды да, Еділ-Дон 
аралығын өздерінің этникалық территориясына айналдырды. 
Жаңадан иеленген жерде Қалмақ хандығы құрылады. Оның 
негізін Аюке (1646-1724) 1669 жылы қалайды. Сондықтанда 
Аюке хан қалмақ тайшылары арасындағы алауыздықтарды 
жеңіп, орталықтандырылған мемлекеттік аппарат құрады. 
1690 жылы ол Тибеттегі Далай-Ламадан хан атағын алады���. 

Ал 1709 жылы Ресей патшасы Аюкенің хандық 
дәрежесін мойындайтын арнайы жарлық шығарады���. 
Аюке хан өз билігін одан әрі нығайту үшін өз қызын 
Жоңғар билеушісі Цеван-Рабданға ұзатып, өзі оның немере 
қарындасына үйленеді���. Патшалық Ресей үкіметі Аюкені 
хан ретінде танып, қалмақтың атты әскерін өзінің жаулап 
алу соғыстарына, сондай-ақ, қалмақтарды өзінің шекаралық 
аймақтарын қорғауға пайдаланады. 1697 жылы Аюке ханның 
орыс шенеуніктерімен болған келіссөзінде “Ресей жағын 
бұхарлықтарға, қарақалпақтарға, қырғыз-қазақтарға жорық 

���Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Из истории Казахстана ХҮІІІ 
века. (О внешней и внутренней политике Аблая). - Алма-Ата, - 1988. 
- 18 б.

412 Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них 
торгаутского и поступков их ханов и владельцов. - Элиста, 1995. - 26 б.

413 Очерк истории Калмыцкий АССР. – М., 1967. -151-162 бб.
414 Ерофеева И. Хан Абулхайр: полковедец, правитель и политик. 

- 61 б. 
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жасағанда өзін артиллериямен, қажетті оқ-дәрімен қамтамасыз 
етуді” міндеттеп, жыл сайын 20 пұт оқ-дәрі, 10 пұт қорғасын 
және т.б. алып тұруға қол жеткізеді415.

 Алайда, Ресейге арқа сүйеп, оның сенімін иеленген Еділ 
қалмақтарының билеушісі Аюке хан 55 жыл бойы Кіші жүздің 
тайпаларына үздіксіз топтасқан жорықтар жасап, қазақ халқына 
үлкен ауыртпалықтар әкелді. Негізінен, Еділ қалмақтарының 
жорықтары тонаушылық сипатта болады. Аюке ханның күшеюі 
ХҮІІ ғ. соңы – ХҮІІІ ғ. бірінші ширегіне сәйкес келіп, осы 
кезде Еділ қалмақтарының Кіші жүз халқына шабуылы үдей 
түсті. Дәл осы тұста шығыстан жоңғар қонтайшылары соғысқа 
әзірленіп жатқан еді. Осы кезеңде Жалайырлар Іле өзенінің екі 
жақ бетінде, Балқаш көлінің жағалауында, Қаратал, Шу, Талас 
өзендері бойында өмір сүріп жатқан. Сондықтанда олар жоңғар 
жаулап алуының алғашқы соққыларын көрген болатын.

§2. Жалайырдың тарихи тұлғалары жоңғарға қарсы 
азаттық күресті ұйымдастырушылар

Қаншама жылдар, ғасырлар  өтсе де «батыр» ретінде атағы 
халық аузынан, ел есінен шықпаған Жалайыр тайпасынан 
Жолбарыс Жылқайдарұлы, Қабан Асанұлы, Ескелді 
Жылгелдіұлы, Балпық Дербісәліұлы, секілді бүкіл ұлысқа 
белгілі танымал тұлғалар бізге дейін жетті. 

Олай дейтініміз, олар туған жерін қорғауға бар күш-
жігерлерін жұмсап, елі үшін жауларына қарсы табанды күрес 
жүргізген. Өз тарихында «мың өліп мың тірілген» қазақ 
халқы небір түрлі қиын кезеңдерден сүрінбей өтіп, Алланың 
қайырымынан үлкен үміт күтумен болды. Сондықтанда ел 

415Бичурин Н.Я. (Иакинф) Исторические обозрение ойратов или 
калмыков с ХҮ столетия до настоящего времени. - Элиста, 1991. - 85-
88 б.; Бакунин В.М. Описание Калмыцких народов, а особливо из них 
торгаутского и поступков их ханов и владельцов. -26 б.; Очерк истории 
Калмыцкой АССР. -151-162 б.
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басқарған хандар мен сұлтандар, қол бастаған батырлар, 
сөз ұстанған билер мен шешендер, әулиелер, абыздар қиын-
қыстау кезеңдерде өз халқына қалқан болып, елді тығырықтан 
шығарудың жолын іздеді. Алайда қазақ халқы үшін өте ауыр 
және бір жанталастармен  тарих сынына төтеп беруде өзінің 
өміршеңдігін көрсеткен тарихи кезеңдердің бірі ХVII ғасырдың 
соңы ХVIIІ ғасырдың бірінші жартысы еді. Бұл уақыт ауыр, 
әрі елдің бірлігі мен табандылығын, тарих сынына төтеп беру 
қабілетін сынаған кез болды.

Бұл жайында Ш.Ш. Уәлиханов: «...қазақ халқының өміріндегі 
қиямет кезең болды. Жоңғарлар, Еділ қалмақтары, Жайық 
казактары мен Башқұрттар жан-жақтан килігіп қазақ халқының 
ұлыстарын талқандап, малдарын айдап, адамдарын тұтас 
отбасымен тұтқындап алып кетті»,416 - деп жазады. Халықтың 
елдігі мен ерлігі, бірлігі мен ынтымағы сынға түскен кезеңде 
Алаштың ру-тайпалары, олардың би-батырлары жауға қарсы 
баршаны жұмылдыруға ат салысты. Өзгелермен бірге Жалайыр 
тайпалары, олардың игі жақсылары жау екпінін қайтаруға 
ұмтылды. Міне, осы кезде жалайыр тайпасынан Жолбарыс, 
Қабан, Ескелді, Балпық, тағы басқа да батырлар тарих сахнасына 
көтерілді.

Халықтың басына түскен ауыр жағдайда Тәуке хан қайтыс 
болғаннан кейін сұлтандар арасында тақ үшін күрес ары қарай 
жалғасып, қазақ қоғамында саяси бытыраңқылық қайтадан 
үстемдік ала бастады. Міне осы тұста елдің ынтымағын 
нығайту мен жоңғар қонтайшыларының соққысына төтеп 
беруде хан-сұлтандармен бірге батырлар да елеулі үлес қосты. 
Солардың қатарында Жалайыр тайпасынан шыққан әулие, би, 
әрі көрнекті батырларының бірі, Жолбарыс би, Қабан жырау, 
Ескелді мен Балпық би, сынды тұлғалар бар еді. Олар сол 
уақыттарда негізінен Қабанбай батырмен мен бірге ұлы жасақ 
құрамында қолбасшылық етсе керек. Ескелді батыр бастаған 

416 Уәлиханов Ш.Ш. Бес томдық шығармалар жинағы. –Алма-Ата, 
1985, Т-4. -111б.
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қол Іле, Бақанас бойында жоңғарлардың жойқын күшіне төтеп 
беріп жаудың бетін қайтарып, Қабанбай батырдың жасақтарына 
қосылып, Іле өзенін бойлай Балқаш көлінің жағасындағы, 
Текелі мен Қапал қырындағы қанды шайқастарда ерекше көзге 
түсті. Ескелді батырдан екі жас кіші Балпық батыр Жетісу 
жерінде жоңғар қолын талқандауда батырлығымен танылды. 
Кейін бұл батырлар Жалайыр тайпасында би сайланып, әулие 
атанған. Жалайыр тайпасынан “би” болғандар көп, бірақ әулие 
деген атақты әркім иелене бермеген. Бұл батырлардың әулиелігі 
мынада: Сонау Жиделі-Байсын даласында, Сыр, Ангрен, Шу 
бойында бытырап көшіп жүрген Жалайыр тайпасының басын 
соңғы рет осы батырлар қосқан еді. Біз бұл батырлар жөнінде 
төменде тоқталатын боламыз.

Бір айта кетерлік жайт, XVIII ғасырдың бас кезінде қазақ 
даласына қауіп төндірген жоңғар, қалмақ билеушілері күш 
біріктіруді көздеп, жақындасуды мақсат еткен. Осыған орай 
батыста Еділ қалмақтарының ханы Аюке шығыстағы Жоңғар 
қонтайшысы Цеван Рабданмен өзара туысқандық қатынасты 
орнатуға бел байлайды. Аюке өзінің үлкен ұлы Цеван Дондукке 
Цеван-Равданның қызын айттыру үшін 1723 жылы елшілік 
жібереді. Шығыстағы Цеван-Рабдан тарапынан да Аюке ханға 
елшіліктер келіп, Аюкенің туыстарының қызын қонтайшының 
ұлына ұзатуын сұрайды.417  Осы ұсынысты Қалмақ ханы 
қабылдап, жоңғарлармен күш біріктіруге келісім берген.

Осындай келіссөздерден кейін олар батыс пен шығыстан 
Қазақ хандығына соққы беруді жоспарлап, жорыққа дайындала 
бастады.418  Батыстан Әбілқайыр хан, шығыстан Қайып, Болат, 
Сәмеке, Абылай хандар бұл мәселені түсініп, қалмақ-жоңғар 
одағын болдырмауға бар күштерді жұмылдырды. Бірақ 1724 
жылдың 19 ақпанында қалмақ ханы Аюкенің қайтыс болуы 

417 Златкин И.Я. История Джунгарского ханства (1635-1758) Издание 
второе. -М., 1983. -235 б.

418 Ерофеева И. Хан Абулхайыр: полковедец, правитель и 
политик. -139-130 бб.
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батыста Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың жоспарын жүзеге 
асыруға жеңілдік туғызды.

Қазақ хандығының саяси жағдайын аңдып отырған жоңғар 
ханы Қалдан Серен Цин империясымен уақытша болса да 
бітімге келіп, қазақтарға қарсы жорыққа даярланады. 1723-
жылдың қысы қазақ еліне бұрын болмаған жұт келді. Жұттың 
ізін ала қазақ жеріне қалмақ жоңғар әскері басып кірді. Сөйтіп, 
қазақ тарихында «Ақтабан шұбырынды» атанған тарихи 
кезең басталады. Біз оқырманды сол кезеңде қалмақтардың 
жаулап алған жерлерінен хабардар етеміз: 1715-1716 жылдары 
қалмақтардың қолына тұтқынға түскен швед офицері Ренат 
кейін өз отанына оралған кезінде Жоңғарияның картасын 
жасағаны белгілі. 

Бұл карта бойынша ол қалмақтардың негізгі орналасқан 
аумақтарын көрсеткен. Жетісу жері бойынша қалмақтар 
мынандай жерлерді иеленген:

1. Жетісу Алатауы мен Балқашқа құятын өзендерінің 
жоғары ағысы;

2. Алтын-Емел мен Қойбыл аралығы;
3. Кегеннің солтүстік жағалауы мен Шарыннан шығысқа 

қарай Кетпен тауларының солтүстік беткейі бойлары;
4. Шелектің жоғарғы ағыстары;
5. Түп жағалаулары, Ыстық көлдің оңтүстік жағалауы, 

көлдің батыс мүйісі мен Қойсу мен Ақсу өзендері аралығындағы 
солтүстік жағалаулар;

6. Үлкен Кемік алқабы мен Шуға құятын өзендердің 
жоғарғы ағысынан Қарғалыға дейінгі жерлер419. Бұл картаға 
қарай отырып, Жалайыр тайпасының бір бөлігі жоңғар 
шапқыншылығы кезінде бірден үлкен шығынға ұшырамай, 
Сыр бойына Балқаш көлінің жағалауынан, Қаратал, Іле  
өзендерінің бойынан Қаратау, Мойынқұм, Шу, арқылы 
келген деп пайымдауға болады. Екінші бөлігі Үстіртке қарай 
Сарыарқа, Көкшетау, Атбасар, Қараөткел, Аягөз арқылы көшсе 
керек.

419   Бартольд В.В. Очерки история Семиречья. -158 б.
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Бұл туралы белгілі ғалым М.Тынышпаев: “Ондан 
сұлтанның ұлы Ораз-Мұхамедтің уәзірі болған жалайырдың 
атақты перзенті Қадырғалы Қосымұлы Жалайырдың дерегіне 
қарағанда, Жошы ұлысындағы Жалайырлар ХҮІ ғасырдың 
аяғында Ұлытау мен Көкшетау аралығында мекендеген 
секілді деген жорамал ұсынады. Олар аталған мекеннен 
“Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламаның” алдында ғана Шу 
бойына қайта оралады да, 1723 жылғы жоңғарлардың жойқын 
шабуылынан қашып, Бетбақ даласына шығып кетеді. Сөйтіп, 
сұрапыл қырғыннан аман қалады»��0,- деп жазған. Жалайыр 
тайпасы оңтүстіктен, Үстіртке қарай бөліне көшті деген 

��0   Тынышпаев М. История казахского народа. - Алма-Ата, 1993. 
- 71-72 бб.;Қинаятұлы З. Моңғол үстіртін мекен еткен соңғы түркі 
тайпалары: IХ-ХII ғасыр. –Астана, 2001. -167 б.

1. Қазақ жүздерінің жоңғарлармен шекарасы
2. Ойраттардың жорықтары
3. 1723-1725 жж. ойраттардың шапқыншылығы
4. Қазақтардың босуы
5. 1726 ж. Қазақ жасақтарының бірігуі
6. 1726 ж. ойраттарға қарсы қазақтардың соққысы
7. 1728-1729 жж. Қазақ шабуылдары
8. Қазақтардың ойраттарды талқандауы
9. Жалайырлардың Орта Азияға қоныстауы
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жорамалды дәйектейтін нақты деректер кездеспейді. Дегенмен 
біздің пікірімізше, осы кезде жоңғар шапқыншылығынан 
Жалайыр тайпасы Сыр бойына Ұлы жүз руларымен бірге 
жылжыған тәрізді. Көшкен елге Жолбарыс би мен Қабан жырау, 
Ескелді би, Балпық би сияқты батырлар басшылық жасаған. 
Олар Түркістанды басып өтіп, Ташкент, Ходжент, Қаратегін, 
Ферғана, Бұқара, Самарқанд жерлеріне қарай жылжыған.

Жылжыған көштің хал-ахуалы ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда 
Хиуа, Бұқара, Самарқанд жерлерінде білім алған иман-софы, 
атақты жырау әрі батыр Қожаберген Толыбайұлының (1663-1763 
жж.)���  “Елім-ай” дастанынан көрініс тапқан. Дастанда қазақ 
халқының “Ақтабан шұбырынды” жылдарындағы қасіреті 
айқын көрсетілген:

          «Баласы Халдан-Бошақтың Сыбан Рабтан,
Көрші елді жауламақ боп көз алартқан.
Бурятты халқыменен қосып алып,
Барабы татарларын келіп шапқан.

Бұл қырғын көп ұзамай қазаққа ауды,
Наймандар тастап көшті Алтай тауды,
Жалайыр, Найман, Қоңырат, Қарақалпақ,
Қиналды тоқтата алмай келген жауды.

Бұларды қуып қалмақ Қобданы алды,
Қаңырап Тарбағатай, Жайсаң қалды.
Ел босып, жер иесіз қалғаннан соң,
Ол жерге қалмақтар кеп қоныстанды.

Теріскей Алатауды қалмақ алды,
Найман мен Қоңыратты қуып салды.
Қайран жер жау иелігіне көшкеннен соң,
Жоңғардың Алатауы деп аталды.

421 Жыраудың өмір сүрген жылдары Н.Әбуталиевтің мәліметтері 
бойынша алынды: Қар.: Әбуталиев Н. Ордабасы Қожаберген. - Алматы, 
- 1995. - 7-13 б.
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Торғауыт, Жоңғар, Ойрат – бәрі қалмақ,
Орыстар мен Қытайды жүрген алдап.
Сол екі елден алған соң дәу мылтықты,
Келеді жолдағы елдің бәрін жалмап

Шыңдарын Алатаудың бұлт басты,
Кез болып, қысаңшылдық қазақ састы.
Жау қалмақ шегірткеше қаптап кетті
Қайран ел есі шығып, көше қашты.

Қырылу Алакөлден басталып тұр,
Қазақтар жау қалмақтан жасқанып тұр.
Орыстар мен қытайға арқа сүйеп,
Ит қалмақ сол екі елден күш алып тұр...».��� 

Келтірілген жыр үзінділерінен жоңғарлардың бүкіл 
қазақ даласын жаулап алып, ру-тайпаларын атамекендерінен 
тықсыртқандығына көз жеткізуге болады. Осы оқиғаға 
қарап отырып, сол уақыттарда Жалайыр тайпасының жоңғар 
шапқыншылығына алғаш ұшыраған Іле, Қаратал бойындағы 
андас, қалпе, мырза, сиыршы, сыпатай және Іле өзенінің Балқаш 
көліне құяр сағасында сиыршы, байшегір, арықтыным, андас, 
күшік, қайшылы рулары болатын. Автор Ә.Сарай «Қалмақ 
шапқыншылығына дейін олар осы маңда жайлап отырса 
керек. С.Шора «Сырлы шежіре» кітабында 1727 жылы Аягөзде 
болған қалмақтармен соғысты еске ала келіп, атақты Ескелді 
би сол дәуірде өзінің ел іші мәселелерге белсене араласқанын 
тілге тиек етеді. Жалайырлардың қалмақ қырғынында 
“ақтабан шұбырынды” болып босқаны туралы дерек жоқ, 
әсілі олар қалмақты үстерінен өткізіп жіберіп, қоныстарынан 
жылжымаған сыңайлы���,- дейді. Біз бұл пікірмен келіспейміз, 
өйткені бұл уақыттарда жоңғар, қалмақ қонтайшылары Алтай, 
Тарбағатай, Жетісу жерлерін басып алған болатын.

���Қожаберген жырау. Елім-ай // Үш пайғамбар. - Алматы, - 1992. 
- 156 б.

���Сарай Ә. Жалайырлар // Қазақстан әйелдері. - 1999. - №9. - 15 б.
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 Сөзіміз дәлелді болу үшін белгілі ғалым Н. Мұқаметқанұлы 
былай өрбітеді: «Жоңғар феодалдары 1723 жылы  өте көп 
әскер топтап, Қаратаудан асып барып, Талас өңірінде бейқам 
жатқан қазақ халқына сұрапыл шабуыл жасады. Қазақ халқы 
қатты қырғындалды, тірі қалғандары мал-мүлкін тастап, алды-
алдына қашты. Жоңғар феодалдары 1724-1725 жылдары Ташкен 
мен Түркістанды басып алып біраз халқын тұтқындап, қаланы 
тонайды. Сондай-ақ, Сырдария бойындағы қолөнері мен ішкі 
сауда-саттық жым-жылас болды»,- дейді���.

Қарап отырсақ жоңғар феодалдарының қазақ хандығына 
жасаған сұрапыл шабуылы қазақ халқының басына бұрын 
соңды болып көрмеген ауыр сұрапыл күйге тап болғандығын 
байқаймыз. Қазақтар бұл мезгілді «Ақтабан шұбырынды» 
дейді. Сондықтанда осы «Ақтабан шұбырынды» жылдарында өз 
жерлерінен ауған Ұлы жүз ру-тайпалары Бұхар, Ташкент маңына 
тұрақтанады. Ал Орта жүз Есіл, Нұра, Сарысуға жылжыйды. 
Қыпшақтар онан ары Арал мен Ақтеңізге қарай жылжыды. 

Енді Жалайыр тайпасының батырларының ерлігін баяндауға 
көшелік. Аталған қазақ-жоңғар соғыстарының «Ақтабан 
шұбырынды» кезеңінде қазақ арасында аты шыққан бір емес, 
бірнеше батырлардың болғандығы тарихта белгілі. Енді солардың 
бірегейі Жалайыр тайпасының Күшік елінің Сомбақ атасының 
Сүйіндік әулетінен тарайтын Жолбарыс Жылқайдарұлы (1671-
1761жж.). Жетісу жері Қаратал өңірінде дүниеге келген. Ұраны-
Байтоқ.  Шығу тегіне тоқталсақ: Жалайыр – Сырманақ – Күшік 
– Сомбақ – Сүйіндік – Байтоқ – Жылқыайдар – Жолбарыс. 

Батыр бабамыз туралы дерек көздері аз болғанмен, көбінесе 
аңыздарда, жырларда көптеп кездестіруге болады. Жолбарыс 
батырдың ел басқарған, қол бастаған кезіне тоқталсақ, Қабан 
жырау, Ескелді, Балпық билермен, замандас болған. Қара қылды 
қақ жарған бір туар би болған. Билер тобында ортақ мәселені 

424 Мұқаметқанұлы Н. Тарихи зерттеулер. –Алматы, 1994. -50 б.; 
Құдайбердіұлы Ш. Түрік қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі.-Алматы, 
1991. -25-26 б.
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шешуге тікелей ат салысып, беделі 
арта берген. Сондай-ақ Ұлы жүздің 
биі – Төле би бабамыздың батасын 
алғаннан кейін Жалайыр еліне ғана 
емес, ел аралық қатынастарда беделінің 
зор екендігін айқындап кеткен. 

Бұл туралы Р.Толқынбекұлы өзінің 
«Жалайыр: Он екі ата. Шежіре» атты 
еңбегінде: «Батырдың жас кезінен 
бетінде ұсақ-ұсақ секпілдері бар, 
өңі шұбарлау түсті, екі жауырыны 
мен төсінің тұсында періште басқан 
қызыл күрең мөр – мең болыпты. 
Бұл құбылысты замандастары мен 

ұрпақтары әулиеліктің нышаны деп білген екен және атына тура 
қарамай Шұбар-Ата деп атап кеткен»425,-дейді. 

Жолбарыс бидің батырлығы Түйемойнақ, Қотаншы, 
Сарноқай Суық төбе, Күйелі деген жерлерде жоңғарға қарсы  
болған шайқастарда айқын көрінді. Бұл туралы белгілі 
жазушы О. Исмаиловтың «Әлем тарихындағы жалайырлар» 
атты еңбегінде: «Жоңғарлардың шапқыншылығы кезінде 
Жолбарыс батыр өзінің бауырлары: Жолымбет, Есенгелді, 
Төлебайлармен бірге Жалайырлардың Сырманақ, Шуманақ 
тармақтарынан құралған қолдарға қолбасшылық та жасапты», 
- деп жазған»426. 

Ел аузындағы деректердің желісі бойынша Жолбарыс 
қазақтың бірқатар билерімен бірге Тәуке ханға сәлем беруге 
келген көрінеді. Осы кезде жоңғарлар қазақ елінің тыныштығын 
қайта-қайта бұза берген. Тәуке ханның үш жүздің басын 
біріктіріп, жауға тойтарыс бергеніне қарамастан жоңғарлар 

425 Толқымбекұлы Р. Жалайыр: Он екі ата Шежіре. –Алматы, 2000 
-675 б.

426 Исмаилов О. Әлем тарихындағы Жалайырлар. – Алматы, 1999. 
-361 б.

Жылқайдарұлы Жолбарыс
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алған беттерінен қайтпаған. Сондықтан да Жолбарыс би 
Жалайырларды Іле бойынан Шу мен Талас өзендерінің 
аралығына жылжытқан. 

Абылайдың баласы Әділ төремен Қабан, Ескелді, 
Балпықтармен замандас болған. Қазақ жасақтарының Бұланты 
шайқасындағы ірі жеңісінде ел басқарған билер, сөз бастаған 
шешендер, ел қорғаған батырлармен бірге тізе қосып, жалайыр 
қолына қолбасшылық еткен. Батыр, әрі әулие, би болған 
бабамыз бар ғұмырын жоңғарларға қарсы күреске сарп етіп, 
1761 жылдары дүниеден өткен көрінеді.

Кез келген батырдың атын шығаратын 
көбіне оның жас күніндегі ерлігі, не 
болмаса шайқастағы батырлығы еді. 
Сонау қасіретті жылдары елдің қамын 
жырлап, сейілген көңілін көтере 
білген жыршыларымыз көп болған еді. 
Солардың бірі – Жалайыр тайпасынан 
Жолбарыс әулиемен үзеңгілес, оған 
серік болған Қабан Асанұлы (1686-1776 
жж.). Қабан жырау Жалайырдың Мырза 
руының Жапарберлі – Аман – Қожаназар 
– Дәулетбай – Асан аталығынан шыққан. 
Қаблиса өз заманының ұшқыр ойлы 
төкпе жыршысы, терең бойлы жырауы 

болды десек қателеспейміз. 
Қабан ақынның соншама ұшқыр, алып ақын болғаны жайлы 

белгілі ғалым Мырзатай Жолдасбеков «Асыл арналар» атты 
еңбегінде кеңінен тоқтала келіп былай дейді: «Қабан ақын кезінде 
өте ірі жырау болған, айлап айтса таусылмайтын ұзақ эпостарды, 
заманы жайында терең толғауларды жырлаған. Өкініштісі, соның 
ешқайсысы да сақталып, бізге жетпеген. Сыпыра жырау тәрізді, 
Қабанның есімі өзінен кейінгі ақындардың аузынан түспеген. 
Сүйімбай жасында Қабанның көшінен жеті күн қалмай ілесіп 
жүріп, батасын алса керек. Өйткені Қабан ақынға Сүйімбайдың 
отты да, ойлы, найзағадай өткірлігі тартса керек»427,- дейді. 

427   Жолдасбеков М. Асыл арналар. –Алматы, 1986. -152 б.

Қабан жырау ескерткіші



���

Әрине бұл айтылған ой тұжырыммен келісуге болады. Өйткені 
жалайыр тайпасынан шыққан әрі ақын, әрі шешен, әрі батыр 
болған Қабан жырау ақын өз халқының басына түскен ауыр 
жағдайды қобыз үнімен жырға қосып, халқының мұң мұқтажын 
жырлаған ақын деп тануымызға болады.

М.Жолдасбеков «Ел тағдыры - ер тағдыры» деген 
еңбегінде «Қабан жыраудан кейінгі кезеңдегі дүниеге келген 
азулы Сүйімбай, Бақтыбай, Құлмамбет, Жамбыл, Майкөт, 
Сара, Сарбас, Үмбеталы сынды  ақын жыр жампоздарының 
туындылары да дәлелдей түседі. Ұлы ұстаздарынан үлгі алып, 
шабыт шыңдаған Кенен ақын ғасырлар бойы жалғасып, үздіксіз 
дамып келе жатқан жыршылық өнердің үрдіс-дәстүрлеріне 
ерекше сүйсінетіндігін айтады. Осы ойын атақты ақын өзінің 
«Жамбыл –жыр» дастанында өлең, кестесіне түсірген еді:

Ұстазы Сүйінбайдың Қабан ақын,
Ұлы жүзде бас иген тамам ақын. 
Нағашысы жалайыр Қабанды деп,
Жамбыл атам айтатын маған атын»,- 

деген екен. Бізге дейін бір өкініштісі сол ақын Қабан жыраудың 
(Қаблиса Асанұлының) қиын кезеңде тудырған мұралары 
мол болғанымен, бәрі бірдей бізге жетпеген, зерттелмеген. Ал 
кейбір нұсқалары баспа бетін көрмеген, негізінен ел жадында 
сақталған. Сондай туындының бірі - Қабан мен Таутан қыздың 
айтысы. Сол айтысты бізге жеткізуші Нұржігіт Жүнісбекұлы 
(1903-1987 жж.)428,- деп жазған.

Әрине Қабан жыраудың өз заманының озық ойлы көріпкел 
адам болғанына күмәніміз жоқ. Соған көз жеткізу үшін өлең 
сөздің шебері, сөзден маржан төгетін, айтыстарда тоғыз басы 
бәйгені алып жүрген, тілдінің бірі Тұмарша деген келіншекпен 
айтысынан үзінді келтірейік:

428 Жолдасбеков М. Ел тағдыры-ер тағдыры. - Алматы, 1997. -
394-395 бб; Жетісу энциклопедия. - Алматы, 2004. -375 б.; Қазақстан 
Ұлттық энциклопедия. Т. 5. – Алматы, 2003. -174 б.  
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Тұмарша:
«Көз салсам порымыңа өте жассың,
Үйреткен осы өлеңді қандай адам.
Ойынның баласысың дала кезген,
Атыңыз кім болады айтшы маған»,- дейді.

Қабан жырау:                                               
«...Қабан деп қойған екен әкем атым,
Жалайыр он екі ата арғы затым.
Жігітке амандаспай атын сұрап,
Елде жоқ Тұмаршадай бәдік қатын.
Жеңеше, қатты айтты деп өкпелеме,
Жөндеймін жөнге келсе сөздің артын»429.

Көріп отырғанымыздай, Тұмарша Қабан жырауды баласынып, 
менсінбей, менмендік мінез танытқан. Оны Тұмаршаның ата 
салтын бұзып, сәлемдеспей-ақ сөз бастап кеткендігінен анық 
байқауға болады. Сондай-ақ, өлең жолдарынан айтыс өнерін 
жетік менгерген ақын Қабан жастайыннан қара қылды қақ жарған 
өткір де, қара сөздің маржанын төгілткен білгір, әрі болашағынан 
үлкен үміт күттірген ұлы ақын боларын танытқанын аңғарамыз. 
Шын мәнінде де Қаблиса өз заманында тарих төрінен орын 
алған тұлға болған.  

Қабан ақынға байланысты «Тарихи тұлғалар» атты еңбекте 
«XVIII ғасырда Ұлы жүз ішіндегі Жалайырдан шыққан 
аса көрнекті қайраткер Қабылиса (Қабан) өр мінезімен, 
өжет батырлығымен, от ауызды орақ тілді сөзімен көзінің 
тірісінде-ақ Қабан ақын атанған. Ол ел басшылары Ескелді, 
Балпық билермен қатар «әулие» деген атқа ие болған»,- деп 
жазылған��0. 

429 Толқымбекұлы Р. Жалайырлар Он екі ата Шежіре. –Алматы, 
2000. -668 б.     

430 Тарихи тұлғалар. – Алматы, 2005. -128 б.; Тоғысбайұлы Б. 
Жылқының жалын, жаудың жағын айырған. // Жұлдыз. 1996. № 4. – 81-
84 бб.
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Сондықтанда біз Жалайыр тайпасынан шыққан Қабан 
жырауды ел бірлігін сақтап, ел мұңын жоқтап, қайғы-қасіретін 
бірге бөліскен тұлға деп танимыз. Жыршылығымен елге 
танылған Қабан жыраудың әр өлеңдері өз заманынан бізге 
«қасық суындай» тамшы болып жеткені барша халыққа аян. 
Алайда, Қабан жырауды біреу білсе, біреу білмейді. Жоңғар, 
қалмақ шапқан сол бір сұрапыл заманда ата жұрттан айырылған 
қаншама ру-тайпалар жылжып, дархан дала жоңғар ат тұяғының 
ізіне шиырланып, қалалар бос қалды. Осы заманды жырға қосып 
халық еңсесін көтеруге Қабан жырау бар күш жігерін жұмсап, ел-
жұртының қамын жеп, азаттықты, әділдікті армандап, халқының 
арман-тілек, мақсат-мүддесін жырға қосты. Өлеңдеріне келер 
болсақ: «Бәрің-дағы тыңдаңдар», «Азырақ сөз сөйлейтін ауызға 
алып», «Жасқа сатпа әкеңді», «Ақынсынып не керек», «Жер 
ойпаңы білінбес» атты өлеңдері бүгінгі күні ақын жүрегінен 
үлкен із қалдырғаны белгілі. Сондай-ақ ақынның айтыс өнеріне 
де көңіл бөліп өз заманының алды бола білген. Еліне сіңірген 
еңбегін ескеріп, Ескелді, Балпық сияқты батырлармен үзеңгілес 
болған Қабан жырауға арнап Талдықорған жұрты үлкен ескерткіш 
ашты. Мұның өзін бабаларымызға деген қошемет-құрмет екендігі 
сөзсіз.

Енді осы аталған Жалайыр тайпасынан Жолбарыс би мен 
Қабан жыраумен үзеңгілес болған ХVII-ХVIII ғасырларда 

Жалайыр тайпасынан Ескелді би, 
Балпық би, Тәттібай батыр, Айту 
би туралы айтсақ. Бұл тұлғалар 
өз заманында қол бастаған 
мықты сардарлар болған. Олар 
жайлы мәліметтер халық аңыз-
әңг імелерінде ,  шежірелерде , 
жырларда  сақталған. 

Жалайыр тайпасының жауға 
қарсы азаттық күресі кезеңінде 
сиыршы руынан шыққан батыр, 
әрі би, әрі шешен, әрі қолбасшы  
Ескелді  Жылгелдіұлының  (1695-
1770 жж.) есімі Жетісу жерінде Жылкелдіұлы Ескелді

(1692-1780)
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кеңінен таралған. Ескелді бидің таралу тегін келесідегідей 
тарқатамыз: Жалайыр – Сырманақ –Сиыршы (Байкөбен) – 
Тоқымбет – Бәйімбет – Жаңғабыл би – Жылкелді би – Ескелді 
би. Ескелді би Жылкелді бидің үлкен баласы, өзінен кейін 
артынан Естай, Қосы, Досай, Бектұрған деген бауырлары 
ерген���. Ескелді биден Демесі, Арғынбай, Найман, Мырзатай, 
Таңатар, Тұнқатар, Жылқыайдар әулеттері өсіп-өнген. Ескелді 
бабамыз – Төле бидің Ұланбике атты қызынан туған жиен 
немересі. Ел басына күн туып, туған жерден ел көтеріле көшкен 
тұста Ескелді баба бүкіл жалайыр елінің басын қосып, елдің 
елдігін сақтап қалуға бар күш жігерін жұмсап, әскер құрған. 
Ескелді бидің қол астында Тұрлымбет, Жайнақ, Тәттібай сияқты 
мергендер мен Мантабар, Құлжан сияқты батырлар болған. 
Ескелді батыр бастаған жалайыр қолы «Аңырақай шайқасында» 
үш жүздің батырларымен бірге жауға қарсы шапты. Бұдан кейін 
жалайыр батырлары Ескелді, Жолбарыс, Қабан, Балпық, Жайнақ 
батырлар мен Аягөз, Таскескен мен қазіргі Текелі қаласынан ары 
Жолбарыс сайы, Балдырғанды, Қызылқұлаған деген жерлердегі 
шайқастарда жоңғар қолын талқандауға қатынасқан.

Ескелді бидің сол кезеңде Абылай ханның сенімді серігі 
болғаны жайында да аңыздарда көп  сақталған. Соның бірі – 
Ескелді бидің қалмақ ханы Қалдан Серенмен келіссөз жүргізуге 
барып, соңында “судың түбін шым бекітеді, даудың түбін қыз 
бекітеді” деп, хан қызын Ескелді биге бергендігі туралы аңыз. 
Бірақ Ескелді би “Ата салтты санасыз бұзады. Тон жағасыз, ел 
ағасыз болмас” деп, жолын Абылай ханға берген екен. Халық 
арасында  оның даналығына байланысты“Ескелді би айтты” 
деген ұлағатты сөздер кең таралған���.

Ескелдінің үлкен атасы Жанғабыл батыр әйгілі Әлібекұлы 
Төле бимен бастас, қадірлес құда болған. Төле бидің Ұлбике 
деген қызы Ескелдінің анасы. Ескелді дүниеге келіп, Төле биден 
сүйінші сұрапты дейді. Сонда «Төле би: “Тілекті Алла ескерді, 
Жалайыр еліне ес келді, баланың аты Ескелді болсын, елінің 

���  Исмаилов О. Ел жүрегінде Ескелді би. – Алматы, 2006. -358 б.
432   Қазақстан Ұлттық Энциклопедия. – Т. 3. - Алматы, 2001. – 426 б.
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есіне ес қосылып, халқының қамын ойлайтын азамат болсын!” 
деп батасын беріпті»���.

Р.Толқымбекұлы «Жалайыр. Он екі ата. Шежіре» атты 
еңбегінде Ескелді батырдың көріпкелдігі, алдағыны болжай 
білетіндігі жайында ел ауызында сақталған бірқатар аңыз-
әңгімелерді келтіреді. 

Бірде  Төле би жиені Ескелдіні сынау үшін мынадай сауалдар 
қойыпты: «Көлге піспек не болады? Терісін теспей етін жеген 
не болады? Жілігін шақпай майын сорған не болады? Көкке 
тіреу не болады?» - деп сұрапты.  Сонда он екі жасар Ескелді: 
Көл піспегі жел болар;  Терісін теспей етін жеген қатаң болар;  
Жілігін шақпай майын сорған екі ағайынды болады;  Көкке 
тіреу күн болар. Тапсам даналығым, таппасам балалығым болар, 
тақсыр», - деп жауап берген екен. Сол кезде Төле би: «Шырағым, 
айдарыңнан жел есер, өзіңменен ел кеңесер. Иықтымен теңесер 
халықтың ұлы болып өсетін сыңайың бар. Сөз бастайтын би 
болатын бала екенсің. Көш бастап, жұрт алатын бала екенсің. 
Алдыңа келіп ел жүрегін, елден елдік билігіңді аяма, ырысың 
тасып, бақ-дәулет басыңнан кетпейді. Қол бастап, жол бастайтын 
деген бала екенсің. Жолдастың мыңын алма, бірін ал», - деп 
ақыл-кеңес берген. Жалайыр шежіресін терең талдап, тайпаның 
игі жақсыларын еліне сіңірген еңбегі, тарихта алар орнына қарай 
сипаттаған Р. Толқымбекұлы бұдан әрі Ескелдінің бейнесін 
былай сомдайды: «Ырыс ауысады, ақыл жұғысады» дегендей, 
данышпан биден бата алған Ескелді би Төле бидің жолымен 
жүріп Жалайыр елінің озық ойлы, еңсесі биік, қара қылды 
қақ жарған әділ биі, ержүрек батыр, елінің көсемі, жетекшісі 
болған. Сондықтан да Ескелдінің серіктері болған би шешен, 
батыр Балпық, Орақты батыр, Жолбарыс би  барлығы тізе 
қосып ел тағдырын шешіп, бірлігі мен бүтіндігін қорғады. 
Олай дейтініміз сол кезеңде Абылай ханмен үзеңгілес адам, 
Сүйінбай мен Бақтыбай ақындардың жыр арқауы болған»���. 

433  Тарихи тұлғалар. - Алматы, 2005 -106 б.
��� Толқымбекұлы Р. Жалайыр:он екі ата. Шежіре. - 672 б.
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Ескелді батырдың ел ісіне араласқан уақыты Жоңғар 
шапқыншылығының өршіп тұрған кезі еді. Әсіресе, Жетісуды 
қоныстанған қа-зақ ру-тайпаларының зор күйзеліске 
ұшырауымен тұспа-тұс келді. Жойқын шапқыншылық 
жылдарында Жалайыр елі ата қонысынан ауа көшіп, Сыр 
бойына ығысуға мәжбүр болады. Осындай қиын-қыстау 
кезеңде Ескелді би өзінің әйгілі үзеңгілестері Балпық би, 
Орақты батыр, Қабан жырау сияқты елге тұтқа азаматтармен 
тізе қоса қимылдай жүріп, ата мекеннен жаудың іргесінің 
түрілуіне мұрындық болады. Ескелді алғаш рет Жоңғарлармен 
болған Іле-Бақанас шайқасында батырлығымен көзге түседі. 

Тарихи деректерде Ескелді бидің елдік істерінің бірі 
ретінде шапқыншылықтан шашыраған Жалайыр елінің басын 
қосып, ата мекені Қаратал, Көксу өзендерінің бойына қайта 
қоныстандыруы айтылады. Қалың Жалайыр ата мекенге 
оралып, қоныс-тұрақ белгілесіп жатқанда Қабан жырау Ескелді 
биге былай деп сауал тастапты: “Уа, Ескелді, еліңді жеріне 
жеткіздің, талай-талай қасіретті басыңнан өткіздің. Осы жерге 

Ескелді биге ел-жұрты салдырған кесене (1992) 
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жеткенше шарқ ұрдың, тыным таппадың. Айт мына жұртыңа, 
ұрпағыңның келешегі не болады? Бұл жерде не азайып, не 
толады?”. Сонда Ескелді би: “Тектіден тексіз озар, бірақ ұзаққа 
бармас, темір құрсау үзілер, темір кісен шешілер. Ұрпағым 
осы жерде өседі де өнеді. Оған мына Ескелді жарқырап тұрған 
күндей сенеді!” - деген екен435. 

Төле биден бата алған кейін Ескелді би, барша Жетісулық 
Жалайырлардың билігіне араласа бастайды. Өзінен екі жас кіші 
Балпық би де осы тұста ел басқаруға жарап қалған еді. «Төртеу 
түгел болса, төбедегі келеді», деп халқымыз айтқандай Ескелді 
би мен Балпық би, Орақ батыр мен Қабан ақынмен бас қосып, 
бірлесе отырып, Сыр бойындағы жалайырлар елінен бірталай 
аталықты Жетісу өлкесіне қарай көшірген.  Олардың бірлескен 
күші  «Ақтабан шұбырынды» жылдары Іле мен Қаратал 
өзендері аралығында жерлерде жаумен шайқасқан. Жетісуды 
азат етіп, босқан елді атамекеніне қайтаруға көп күш жұмсаған. 

Ескелді бидің жоңғарларға қарсы табан тіреген күресі 
көптеген еңбектерге арқау болған. Солардың бірі Ә.Диваев 
жинақтаған деректерге сүйене отырып жазған Б.Тоғысбаевтың 
«Ескелді би» аты мақаласы. Онда:  “Үйсіндер Сырдан ауып 
келген... Сарқырама, Қараөзен, Қуаң деген жерлерден қалмақты 
қуып, Жетісуға егін салып орналасқан. Үйсіннен Қасқарау Өтеген 
батыр, Суаннан Қараекенің баласы Дәулет, Жалайырдан Ескелді, 
Сыпатай, Байқоңыр батыр бесеуі бастап келді. Қалмақтан 
әуелі жерді босатқан Қаракерей Қабанбай, Тарақтыдан шыққан 
Тәттібай батыр, Қораластан шыққан ер Жауғаш, Ыстыдан 
шыққан Шой батыр Абылайды хан көтеріп қалмақты қуған” - 
делінген.  

Бұдан ары жазушы Жетісу жеріндегі жоңғарларға қарсы 
қиянкесті шайқастардың төл тарихымыздың айшықты 

435   Жолдасбеков М., Салғараұлы Қ., Сейдімбек А. Елтұтқа. -Астана, 
2001. - 131 б.; Толқымбекұлы Р. Жалайыр. Он екі ата. Шежіре. -671б.; 
Исмаилов О. Бабалар сөзі – даналық көзі. – Алматы, -1996. -11 б.
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тұстарының бірі ретінде дәріптей отырып былай дейді: 
«Талдықорған маңайындағы Үштөбе деген жерде Абылай 
бастаған қол қалмақтармен бетпе-бет кездесіп қалады. Сол 
кездегі салт бойынша екі жақтың батырлары жекпе-жекке 
шығуы керек. Сонда Долонхор деген қалмақ батыры мен 
Ескелді айқасып, ұзақ арпалыстан кейін аттан аударып, басын 
кесіп әкелген екен. Сонда қазақтар жаппай шабуылға шығып, 
жауды қашырған дейді. Осы оқиғадан кейін Ескелді бір топ 
жасаққа қолбасшы болып тағайындалады. Ескелді бастаған қол 
Іле, Қаратал, Көксу бойында қалмақ жасақтарына қырғидай 
тиіп, бекіністерін талқандап, үнемі жеңіске жетіп отырған. 
Азық-түлік, күш-көлік әкеле жатқан тылдағы керуенін ілгері 
бастырмай, тау-таудың қуысына тығып талқандайды екен. Ол 
бастаған қолдың Іле-Бақанас жақтағы ерліктері осы күнге дейін 
ел аузында. Ал Қапалда Қабанбай тобына қосылып, жаралы 
жауды шекарадан асыра қууда айрықша көзге түскен»436.

Жетісуды жоңғарлардан азат ету күресіне  Абылай ханның 
замандасы болған батыр, Қожаберген жырау да  қатысқан.  Жау 
жағадан, бөрі етектен алған сол бір ауыр жылдардың қанды 
күндерін Қожаберген жырау «Елім-ай» жырында жеткізеді: 

  Еділ мен Жайықтан көш келеді.
  Көш бас сайын бір топ нар бос келеді,
  Жер мен судан айрылған қиын екен,
  Мөлтілдеп көзге ыстық жас келеді.

  Еділ мен Сарыарқаға көмекке кеткен,
  Сарбаздар тез оралмай елі күткен
  Киінді қыз-келіншек еркектерше, 
  Бұл күнде ат үстінде адам біткен

  Қазақтар Бұхар жаққа елші салды,
  Дұшпаннан сақтау үшін мал мен жанды.
  Елші апарған тартуды алғаннан соң,

436   Тоғысбаев Б. Ескелді би // Парасат. № 5. 2002 мамыр. -18-19 бб.
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  Азырақ Хиуа, Бұхар тынышталды.

  Шағатын қалмақ болып улы жылан,
  Қоныстан ауды қазақ болып құлан.
  Мал бағып, тыныш жатқан елімізге,
  Ит қалмақ оқ боратып, салды ылаң.

  Ел едік, егін егіп бейбіт жатқан,
  Күтпеп ек жау болар деп пәле баққан.
  Қысқа қам жасауға да үлгерместен,
  Кез болдық қалың жауға дабыл қаққан»437 .

Сол бір толарсақтан саз кешкен аласапыран кезеңде 
аналарымыз да ел мен жерді ерлермен бірге қорғағандығы 
шындық. Сондай батыр аналарымыздың бірі Жалайыр 
тайпасынан шыққан халық арасына «Дарабоз ана» атанып 
кеткен – Қалипа апамыз. Қайын атасы Кенжеке келінінің 
ақыл-ой жағынан өзгелерден ерекше екенін танып, Жолбарыс 
биге сынатады. Қалипаның қара сөзге шебер, ақыл-ойға кене 
қасиетіне разы болған Жолбарыс би : «Сенің өз қатарыңнан 
мойның озық, бұдан былайғы атың – Дарабоз болсын», - деп 
бата берген екен. Дарабоз апа ел басына қатер төнген шақта 
Ескелді Жылгелдіұлы, Балпық Дербісәліұлы, Қабан Асанұлы 
сынды ерлерге үзеңгілес серіктес болған. Ел ішіндегі даулы 
мәселелерді бітімгершілікпен шешіп, екі жақты жарастырып 
отырған. Күйеуі Құлжа табиғатында жуас, қарапайым адам 
болғанымен Дарабоз апаның ықпалымен ол да ел ісіне араласқан 
көрінеді. Ел басына күн туған шақта аналарымыздың жерін 
қорғауға аянбай күш жігерін жұмсауын елдіктің шоқтығы 

437   Қожаберген жырау. Елім-ай // Үш пайғамбар. – Алматы, 1992. 
-160 б.; Доспанбети Ұ. Жетісу энциклопедия. Алматы 2004. -318 б.; 
Толқымбекұлы Р. Жалайыр. Он екі ата. Шежіре. -675 б.; Жолдасбеков 
М. Асыл  арналар. -Алматы, 1986. -152-153 б.; Дәуітұлы С. Сүйінбайдың 
ұстазы // Азия. 1994. мамыр 19 (99) -4 б.; Исмаилов О. Әлем тарихындағы 
жалайырлар. –Алматы, 1999 -381 б.; Қазақстан ұлттық энциклопедия.-
Алматы, 2002. -22 б.
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биік көріністерінің бірі деп санауға болады. Халықты қорғай 
білуі де осының дәлелі.

Сол бір қилы заман кезінде жауға қарсы күрескен Жалайыр 
тайпасынан  Жайнақ батырдың (1705– 1790 жж.) есімі 
Қаратал өңіріне кең тараған.  Жалайыр тайпасының мырза-
сәбден аталығынан шыққан. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұлама» жылдары Жайнақ батыр Іле мен Қаратал өзендерінің 
аралығындағы елдің басын біріктірген Ескелді би Жылгелдіұлы, 
Балпық Дербісәліұлы және Қабан (Қаблиса) Асанұлының жырау 
қасында болған. Жайнақ батыр жоңғарларға қарсы соғыстарда 
қол бастаған батыр болып қана қоймай, әрі елшілік қызмет 
атқарған. Өз замандастары Бекен Тұрлымбетұлы, Тәттібай 
мерген, ағайынды Малтабар, Құлжан батырлар, Дарабоз ана 
тағы басқа да батырлармен бірге Жетісу жерін жаудан азат етуге 
ат салысқан. Жайнақ батырдың бейіті Талдықорған қаласының 
маңындағы «Еңбек» ауылында.

Жетісу жерінде жоңғар, қалмақ  қолын ықсыра қуылып 
талқандаған еді. Бұл шын мәнінде тарихтан белгілі Қапалы, 
Қаратал, Көксу, Іле бойындағы қанды шайқаста жеңіске үш жүзден 
Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Қаракерей 
Қабанбай, Шақшақ Жәнібек, Абылай, Малайсары, Райымбек, 
Баян, Ескелді, Балпық, Қабан тағы басқада батырлардың қол 
біріктіруінің арқасында жеткен еді.

Осы оқиғадан кейін көп ұзамай жоңғардың әскері тағы да 
Іле, Қаратал бойында отырған жұртты шауып, елдің берекесін 
кетірген. Іле өзеніңің Балқаш көліне құяр тұсының екі жақ 
бетінде жалайырдың сиыршы, байшегір, арықтыным, андас, 
күшік, қайшылы рулары қоныстанған еді. Ал Қаратал өзенінің 
екі жақ жағалауын толығымен дерлік жалайырлар қоныстары 
алып жатты. Бұл жерде орныққан андас, қалпе, мырза, сиыршы, 
сыпатай рулары жоңғарлар шапқыншылығын басынан өткерді. 

Белгілі қаламгер Қ.Жұмаділовтің «Дарабоз» шығармасында 
Жетісудағы шайқас былайша баяндалады: «Құланның қасынуына 
мылтықтың басылуы дәл келді» дегендей, ойраттардың 
оспадарлығы қазақ ордасын тағы да соғысқа киліктірді. Сол 
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күні Абылайдың да бір тыныстап қалғаны анық. Ал ел шетіне 
жау тигенін естігенде, қазақ батырларының көбі-ақ Дабашыдан 
қалайда қарымта қайтару керек деген түйінге келіп еді. Алайда 
бұл жолы жалпыға бірдей міндетті аттаныс жарияланған жоқ. 
Жоңғарияға жорық жасап, Әмірсанаға қол ұшын беретін ерікті 
жасақ ұйымдастырылды. Әйткенмен қарап отырғанша жорыққа 
аттанып, олжа түсіріп қайтуға дәмеленген, әлі де қалмақ көрсе 
қолы қышып тұратын, жаусыраған ерлер аз емес-ті. Әне-міне 
дегенше қазақтың әр ұлысынан бір түмендей қол құралып 
қалды. Қабанбай бұл реткі жорыққа қатысқан жоқ. Малайсары, 
Көкжал Барақ, Баймұрат, Баян, Олжабай, Шынқожа батырлар 
қолбасылық еткен, іріктелген түменді Жоңғар қақпасы арқылы 
Абылайдың өзі оң сапар тілеп шығарып салды438. 

Іле бойындағы жоңғарларға өз атын ұрандап, күндей 
күркіреп, арындап шапқан Райымбектің әскерінің бар қару-

438 Жұмаділов Қ. Дарабоз. Екінші кітап, бірінші бөлім. // Жұлдыз. 
№ 1. 1995. - 16 б.

Қазақ халқының жонғар басқыншылығына қарсы Отан соғысы
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жарағын Балғалы ұста жасапты деген 
аңыз бар. Бұған риза болған қас батыр 
бармағынан бал тамған Балғалы ұстаға 
Іленің бойынан мол еншілік жер бөліп 
берген дейді. 

Жоңғарларға қарсы үлкен ұрыс 
1730 жылдың көктемінде, Балқаштың 
оңтүстік тұмсығына тақау Итішпес деген 
көлдің маңында болған. Итішпестегі 
ұрыс болған жер Аңырақай аталды. 

Енді Ұлы жүз құрамындағы он екі 
ата Жалайыр тайпасының Шуманақ 
ішіндегі ең үлкен тармағынан шыққан 
Балпық биге (1694-1784 жж.)  тоқталайық. 
Жалайыр елінде Ескелді би, Қаблиса 

(Қабан) ақынмен үзеңгілес болған XVIII ғасырда Балпық 
би Жалайыр елінің басын біріктіріп, қол бастаған батыр деп 
танылды. Алайда Балпық би туралы тарихи нақты зерттеулер 
жоқтың қасы. Балпық жайында көбіне аңыз-әңгімелерде 
айтылады. 

Балпық туралы алғаш шежіре дастандарға сүйене отырып 
О.Исмайылұлы «Әлем тарихындағы жалайырлар» атты еңбегінде 
жариялады.  Автор Балпық бидің шыққан тегін шежіре тарқату 
арқылы көрсетеді. «Алты әйел алған Андас атаның балалары 
көп болған Солардың бірі – Қалқа. Одан Дүйсенбі, Дүйсенбіден 
туған үш баланың бірі – Қанқожа. Одан Деріпсалы. Деріпсалыдан 
туған балалар алтау: Білдебай, Меңдебай, Балпық, Салпық, 
Кешубай және Шінет. Балпықтың туған шешесі – Ақбалық текті 
жерден шыққан тәлімді, парасатты жан, - деп жазған439. 

Туып-өскен жері Жетісу өңірі Қаратал, Көксу болған Балпық 
бидің балалық шағы туралы нақты мағлұматтар кездеспейді. 
Ескелді бимен қатар қолына қару алып жоңғар еліне қарсы 
тұруға бел байлаған. 

439   Исмаилов О. Әлем тарихындағы жалайырлар. – 419 б.

Балпық би
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Балпық би де жоңғарларға қарсы күресте қолбасшы 
болған. Балпық би «жүздеген жылдар бойы үздіксіз шапқын 
жасап тұрған Жоңғар қалмақтарынан ығысып, Сыр бойын, 
Шу бойын паналап жүрген Жалайырлардың басын құрап, 
оларды Ескелді би, Орақ батырлармен бірге жаудан босаған 
Жетісу өлкесіне көшіріп әкеліп, қоныстандырған. Бұл жөнінде 
мынадай жыр жолдары сақталған:

  «Сырдарияның бойында,
  Қазалының ойында,
  Халқын түгел жинаған.
  Қараталдың бойына
  Текелінің ойына
  Қоныстанып тойлаған».

Балпық, Ескелді, Орақ батырлар Аңырақай шайқасында 
Жалайырлардың қолын бастап, қалмақтарды Іле дариясына 
тоғытқан. Жаудың негізгі күші Талдықорған жаққа қашқанда 
үлкен бір тобы қасқа шалғайда жатқан Іле, Балқаш, Қамау 
жақты паналамақ болады. Ұлы қолбасшылар Кіші жүздің 
ханы Әбілқайыр, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, 
Шапырашты Наурызбай, Жаныс Өтеген, Албан Райымбектер 
қалмақтарды күншығыс жаққа түре қуғанда, артта, 
қапталда қалған жау тобын жайратуды Ескелді, Балпық, 
Орақ батырлардың жасағына тапсырса керек. Қапшағайдан 
Балқашқа дейінгі 500 шақырымдай ұзақ жолда олар жүргізген 
жойқын жорық  аңыз, әңгімеге айналып халық жанында 
сақталады»��0. 

«XVIII ғасырдың бас кезінде жоңғар жаулап алуының 
қарсаңында Жалайыр тайпасын жер жаннаты Жетісудың ең 
шұрайлы өлкесі – Көксу, Қаратал, Іле аймағын қоныстандырған. 
Жау беті қайтарылып, етегі түрілген кезде атамекенге қайта 

��0 Тарихи тұлғалар. – Алматы, 2005. -114 б.
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оралған. Халықтың бейбіт өмірінде халықтың ауызбірлігі мен 
тыныштығы үшін күресте Балпық би тура, шешімімен жалпақ 
елге өзін танытып, зор беделге ие болған. Соның арқасында 
жалайыр мен жаныс руларын табыстырған Балпықтың ұлы 
Тіленші бидің беделі әкесінен кем болмаған. Әкелі-балалы 
билердің еліне сіңірген қызметін Ш.Уәлиханов, Құнанбай 
Өскенбайұлдары жазып қалдырған, Сүйінбай, Жамбыл, 
Бақтыбай, Сара Тастанбекқызы т.б. ақындар жыр еткен. Бейіті 
Үштөбе қаласының түбінде. Алматы облысы Көксу ауданының 
орталығына Балпық би есімі беріліп, онда батырдың құрметіне 
ескерткіш орнатылды���.

Жоғарыдағы оқиғаларға қайта оралсақ, бұл кезде қазақ 
хандарының әлсіреуін тек қана өзінің көршісі Ресей өкметі 
ғана құтқара алатынын сезінді. 1731 жылы «қазақ жасақтары 
жоңғардың 700-ден аса жанұясын шауып кеткендіктен Ғалдан 
Серен Манжиден қайта оралып, қазақ даласына шабуылуға 
қол астындағы ат жалын тартып мінген адамдарын жинап 
қазақтарға шабуыл жасады». Бірақ жеңіліске үшырады 
дейді���. 

Қарап отырсақ «Аңырақай шайқасынан» кейін де қазақ 
жасақтарының бірігуі нәтижесінде жоңғарларға қарсы төтеп 
беруге мүмкіндік туған.  Дегенмен жоңғарды қазақ жерлерінен 
бір жола қуып шығу үшін қазақтарға мықты одақтас керек 
болды. Ел билеушілері мұндай одақтасты Ресей деп таныды. 
Сол үшін Ресейге елші жіберіп, патшамен пәтуаласуды 
көздеді.

 1733 жылы Төле бидің Ұлы жүздің көрнекті адамдары 
Қодар би, Сатай, Қангелді және Бөлек батырларымен 
бірігіп жазған хатын елшілер Аралбай мен Оразгелді Ресей 
патшасына тапсырады. Ол хатта Ұлы жүз қазақтарының басқа 

441 Қазақстан Ұлттық Энциклопедия. - Т. 2. - Алматы, - 1999. – 126 б.; 
Жолдасбекұлы М., Салғараұлы Қ., Сейдімбек А. Елтұтқа. –Астана, 2001. 
– 130 б.; Исмаилов О. Бабалар сөзі – даналық көзі. -124 б.

��� Мұқаметқанұлы Н. Тарихи зерттеулер. –Алматы, 1994. -50 б. 
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да қазақ жүздерімен бірге Ресей құрамына енуге әзір екендігі, 
орыс халқымен жан-жақты достық қатынаста болуды көздеп 
отырғандығы айтылды���. 

Осы оқиғадан біраз кейінрек Ғалдан Серен екі дүркін әскер 
шығарып, Кіші жүз бен орта жүзге шабуыл жасады. Бұл жайында 
қазақ даласының Ресей бодандығын қабылдауына қатысты 
мәселелерді егжей-тегжейлі зерттеген  Н.Мұқаметқанұлы 
былай деп жазған: «Ғалдан Серен жіберген бұл екі топ 
әскерінің біреуі 1741 жылы Зайсан көлінен Есіл өзеніне қарай 
жорыққа аттанады, енді бір бөлігі оңтүстіктен Сыр өзенінің 
аяғына қарай ілгерледі. Ал Ғалдан Сереннің баласы Лама 
Далаза бастаған 13 мың әскер Ертісті жағалап, Қазақстанның 
солтүстігіне барып Есіл өзені маңындағы Абылай сұлтан мен 
Жайық өзенінің шығысындағы Әбілпейіс ханға шабуыл жасап, 
барынша талан таражға салады. Осы соғыста Абылай сұлтан 
Ғалдан Сереннің баласын өлтірді. Жоңғарлар «ер-әйел, кәрі-
жасты қолға түсіріп, қыруар малдарын айдап әкетеді. Сондай-
ақ тұтқындалған қазақтарға Абылай сұлтанды ұстатып 
алады»���. 

Ресейді өзіне одақтас ету мақсатында қазақ хандары 
мен сұлтандары, сондай-ақ Төле, Қазыбек билер, Бөгенбай, 
Малайсары батырларда орыс әкімшілігіне хат жолдаған. 
Сол хаттың мазмұнына байланысты республикаға белгілі 
тарихшы, ғалым М.Қойгелдиев былайша жазған: «Қазыбек 
би Орынборға елде өткелі жатқан жиын туралы хабар береді. 
Сондай-ақ бұл қатардағы жиын емес, жеті хан, сұлтан, төре 
және басқа ел билеушілер бас қосып, толғағы жеткен ішкі 
және сыртқы саяси жағдайларды талдауға, солар бойынша 
тиісті шешім қабылдауға шақырылған үлкен кеңес. Біздің 
түсінігімізше, бидің бұл оқиға туралы Орынборға хабар 

443 Казахско-русские отношения ХVI-ХVIII вв. (Сборник документов 
и материалов). - Алма-Ата, 1961. -101-102 бб.; Ерофеева И. Хан Абулхаир: 
полководец, правитель и политик. –Алматы, 1999. -208 б.

���   Мұқаметқанұлы Н. Тарихи зерттеулер. - 51 б.
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берудегі түпкі мақсаты – орыс әкімшілігіне елдегі болып 
жатқан іргелі жаңалықтарды, соңынан кеңестің негізгі 
шешімдері туралы баяндап қана қоймай, сол арқылы, мүмкін 
болса, жоңғар шапқыншылығына қарсы Ресейдің қолдауын 
алу. Хатта “Төкен батырға елші қосып” қайтарыңыз деуі соны 
аңғартса керек. Сонымен бірге би Орынбормен екі арадағы 
жылы қатынасты жаратпайтындардың бар екенін ескертіп, 
генералдан қызметте жүрген Төкен (Дүкен болуы да мүмкін, 
хаттың түпнұсқасында “Дукан” деп жазылған – М.Қ.) батырдың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етерлік шара қолдануын өтінеді. 
Хаттың тілі сол тарихи кезеңге дейін қолжазба еңбектерде, іс 
қағаздарында қолданылып келген ортағасырлық түркі жазба 
тіліне жақын болғанын айтады». Сонымен қатар автор: “ХҮІІІ 
ғасырдағы қазақ қоғамында ортағасырлық жазба мәдениетінің 
одан ары өз жалғасын тапқандығының көрінісі, бидің Орынбор 
канцеляриясынан жиырма табақ қағаз сұрауы да соны айғақтай 
түседі», -дейді. Сондай-ақ автор 1745 жылы жазылған екінші 
хат туралы да пікірін көрсетіп, оған түсініктеме беріп кеткен. 
«1744 жылдың күзінде Ташкент Қалдан Серен билігінен Орта 
Азиялық Абдулкарим бектің қолына өтеді. Оның үстіне 1744 және 
1745 жылдардың аралығында Ұлы жүздің Қойгелді, Тоқсанбай, 
Мәлік, Кетен сияқты батыр-билері бастаған көтерілісшілер 
Қалдан Сереннің Шымкент жанында орда тіккен өкілі 
Баршаханды, оның көмекшісі Саңғалды өлтіреді. Қазақстандағы 
іргесі шайқала бастаған билігін қалпына келтіру мақсатында 
Қалдан Серен қанды жорыққа дайындалуға кіріседі. Бұл жағдай 
қазақ қоғамында үлкен қобалжулық туғызып, белгілі дәрежеде 
билеуші топтарды Ресеймен арадағы достық қатынасты нығайта 
түсуге итермелейді”445 - деп, сол кездегі саяси жағдайды дөп 
басып көрсеткен. 1745 жылы Ғалдан Серен қайтыс болғаннан  
кейін, Ұлы, Орта жүз қазақтарының жерлері жоңғарлардан бір 
жола тазартылып, оларға тәуелділіктен босатылды.  

445   Қойгелдиев М. Ұлттық саяси элита. -Алматы, 2004. -52 б.
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Атамекендері жаудан азат етілгеннен соң Сыр өңірінен 
жылжыған көш Ходженттен, Самарқан, жерінен қайта кері 
қайтып, Жетісуға Ұлы жүз Төле би басшылығымен Жалайыр 
тайпасы да жылжыған. Бұл оқиға былай баяндалады: ,“... В 
1748 г. человек 20 киргизов большой орды джалаирского 
рода отправились к каракалпакам и оттуда завлекли с 
собой тысячи полторы кибиток, принадлежавших к тому же 
джалаирскому роду, клятвенно обещаясь разделить с ними, 
как с единородцами, кочевья свои и защищать их. Но едва 
обнадеженные каракалпаки подошли к улусам, расположенным 
по реке Олкаяк (один день езды от Туркестана), как на них 
набросились киргизы; Кучак хан средней орды и Барак салтан, 
ограбили их и разобрали в плен. К этому времени подоспел 
Абулхаир хан. Каракалпаки встретили его с радостью и 
просились перейти к нему со всем скотом и имуществом с тем 
только, чтобы он не отдавал их Бараку. Но хан ... приказал 
своим киргизам грабить тех, которых уже Барак салтан взял 
к себе в плен... Барак соединился с джалаирцами, возмутил 
каракалпаков, раздраженных поступком хана, и бросился 
на него. Абулхаир хан окруженный... покинутый своими, 
защищался. Наконец... Барак заколол хана... Салтан откочевал 
к Туркестану... и расположился по р. Сарысу. Здесь набрал 
тысяч пять войска из найманов, каракисяков, кунградцев 
и даже киргиз большой орды... и выступил в поход против 
верхних каракалпаков... Покорив каракалпаков и взяв из них 
10 человек в аманаты, салтан распустил войско”446.

Жалайырлардың ата қоныстары Шу мен Қаратал өзендері 
аралығы екендігі тарихтан мәлім. Олардың осы аталған өлкеге 
табан тіреулері жайында М. Тынышпаев былай деп жазған: 
«Кейін бүкіл қазақ бірігіп, жоңғарларға соққы беріп, оларды 
туған жерден қуғанда, Жалайырлар да бұл жорықта белсенді 

446 Материалы по истории каракалпаков. - М.-Л., - 1935. - 220 б.; 
Казахско-русские отношения в XYI-XYIII веках. (Сборник документов 
и материалов). –Алма-Ата, 1961. -425 б.
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роль атқарады. Жаудан босаған жерге жылжып қонып, 1757-58 
жылдары Аягөз өзенінің төменгі ағысына келіп қоныс тебеді. 
Осыдан өсіп-өне келіп Балқаш көлінен Жоңғар Алатауына 
және Іле мен Қаратал өзендерінің аралығына дейін қанат 
жаяды»447.     

Көп ұзамай Жоңғарияның өз ішінде билік үшін талас-
тартыстар басталып,  мемлекеттің ішкі құрылымы әлсіреді. 
1755 жылы көктемде Жоңғарияға Маньчжур – Цин әскерлері 
басып кіреді. Бұл жағдайды жақсы пайдалана білген Маньчжур-
Цин империясы 1756-1758 жылдары Жоңғар хандығына берген 
соққысынан кейін мемлекет біржолата құлады.

Бұл уақыттарда Еділ қалмақтарының да зәрі қайты. Олар 
екі жүз жылға созылған қазақтардың «Шаңды жорығынан» 
емес Ресейдің күшейе түскен отарлау саясатының әсерінен 
әлсіреді. Мына төмендегі құжат соңы айқын көрсетеді. Онда 
былай делінген: “Егер қалмақтар бізге қарсы әлденендей 
қарсылық жасаса, оларға қазақтарды айдап салу керек, бұған 
керісінше, қазақтардың жат пиғылы білінсе оларға қарсы 
қалмақтар мен башқұрттарды аттандыру қажет, сөйтіп бірін-
бірі жаныштап тұрса, біз бұларды орыс әскерін жұмсамай-ақ 
бағындырып отырамыз; қалмақ башқұрт пен қазақты бірімен-
бірін жауластырып, үнемі осылай ұстау қажет”448. 

Бұл патшалық Ресейдің көршілес шет аймақтарды сыртқы 
саясатта тұсаулап ұстап тұрудың бір көрінісі ғана еді. Ресей 
өзіне бодан болған қалмақ жұртын осылай пайдаланды. 1761 
жылы Еділ бойындағы қалмақ жұрты бауыр басып қалған 
аймақтарға Ресейден қарашекпенділер көшіп келе бастайды. 
Қоныс аудару қалмақ еліне кедергі келтірді. Казак-орыстардың 
тарапынан қалмақтың малын айдап, адамын байлап әкету, 
тонау мен зорлық көбейеді. Осы кезде қалмақ қонтайшылары 

447 Тынышпаев М. История казахского народа. –Алма-Ата, 1993. -71-
72 бб.; Тынышпаев М. Великие бедствия (Актабан-шұбырынды). – Алма-
Ата, 1992. – 9 б.; Қинаятұлы З. Монғол үстіртін мекен еткен соңғы түркі 
тайпалары: IХ-ХII ғасыр. –Астана, 2001.-167 б.

448 Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі.-Алматы, 1994 -168 б.
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жұрт көңілін шығысқа – ежелгі қонысы Жоңғарияға қайта 
көшуге бұрды. 

Осы айтылғандардан шығатын қорытынды жүз жылғы 
жосыннан соң тарих сахнасынан Жоңғар хандығының біржола 
күйреуі қазақтардың өзінің байырғы мекеніне қайтадан 
қоныстануына мүмкіндік тудырған болатын449.

Бұл уақытта үш жүздің ханы Абылай өзінің батырлары 
мен ел басшы билерін Ұлытауға бас қосуға шақыртады. 
Ондағы мақсат Жоңғар шапқыншылығына ақырғы рет 
күйрете соққы беріп, қазақ даласын жау қолын тазарту еді. 
Түркістаннан Төле би, Бөгенбай батыр, Арқадан Қаз дауысты 
Қазыбек, Шыңғыстау, Баян жағынан Қаракерей Қабанбай, 
Алатаудан Ескелді би, Матайдан Шөңкей, Керейден Жәнібек 
батырлар450  тағы сондай көптеген батырлар, билер басқосып 
пәтуаласқан еді. 1770 жылдың күзі Еділ бойындағы қалмақ 
жұрты шығысқа қарай көшуге бел байлайды. Қалмақ көші қыс 
ортасына – қаңтар айының алғашқы күндеріне белгіленеді. 
Басым бөлігін құрайтын торғауыттар Еділдің сол жағасын, 
яғни шығыс бетіне қоныстанады. Ал дүрбіттер мен хошауыт 
тайпалары оң жағада бөгеледі. Алайда бүкіл қалмақ жұрты түп 
көтеріле көшкен қаңтар айында қатты аязда шатынап Еділдің 
мұзы жарылып, мұз үстіне қызыл су жүреді. Сөйтіп, сол жақ 
қабақтағы 11198 шаңырақ Еділден өте алмай, салқар көштен 
бөлініп, біржола Ресей аймағында қалып қояды. Алайда 
Еділ дариядан өтіп үлгерген үйімен маңыраған малымен 
Жоңғарияға бет алған қалың ел нақты саны – 30909 шаңырақ 
екен451.

 Шамамен 170-180 мың адам. Қарулы әскер саны -  40 мың 
қол, қалмақ көші қазақ жері арқылы өтуі тиіс еді. Басқа жол 

449 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи ХҮІІ-ХҮІІІ вв. - 
Алматы, 1995.; Народы Восточной Азии. -  М., 1965. -631 б.

450 Төреқұлов Н., Қазыбеков М. Қазақтың би-шешендері. –Алматы, 
1993. -153 б.

451   Очерки истории Калмыцкой АССР. –М., 1967. -216 б.
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жоқ. Бұл көш екі арада Жем өзенінің бойында азғана аялдап, 
Ырғызды басып өтіп, Сары-Арқаны көктей, Жетісуды жапыра 
өтіп Жоңғарияға шығуға бел байлайды. Еділ қалмақтарының 
шығысқа қайтуын естіген Жалайыр тайпасынан Ескелді, 
Балпық сияқты батырлар өз ел-жұрты мен мал-мүлкін қорғау 
үшін қалмақ көшіне жорықтар ұйымдастырғанын байқаймыз.

Еділ бойынан жылжыған қалмақтарды естіген Кіші 
жүздің ханы Нұралы әскер жинап қарсы аттанады. Соғыс Жем 
бойында болады. 1771 жылы 15 сәуірде жеңіліске ұшыраған 
қалмақ Үбашы Нұралы хан мен бітімге келу туралы хат 
жолдайды. Хатта: «Біздің дәл қазір қазаққа қысымшылығымыз 
жоқ, орыстан жан сауғалап ата жұртқа ауып барамыз, қан 
төгіспейік, бізге қарсы қару көтерген ісіңіз адамшылыққа 
жатпайды»,- дейді. Нұралы хан өзінің жауап хатында қалмақ 
тайшыларының кері қайтуын, қазақ жеріннен босатуын 
талап етеді. Бірақ та қалмақтар үйреншікті мекенін тастап, 
бір көтеріліп кеткен халықты байырғы жеріне қайта оралтуы 
мүмкін емес еді. Қалмақ тайшысы Үбашы Нұралы ханның 
талабын жауапсыз қалдырады. Қалмақ көші Мұғалжар 
тауының етегін жылжып көктемде Ырғыз өзенінен өтіп, ат 
арыған, мал жүдеген, адамдар да қажып тоза бастаған. Кешегі 
қазақтың басындағы ақтабан шұбырынды енді қалмақтың 
басына келеді. Көш Сарыарқаны қиғаштай кесіп өтіп, маусым 
айында Балқаш көліне жақындап, Мойынты өзенінің бойына 
кідіре тоқтайды. Осы кезде Орта жүздің сұлтаны Абылай хан 
бастаған қазақ әскері күтпеген жерден қалмақ қонтайшыларына 
соққы беріп талқандайды452.

 Осы жеңістен кейін Мойынты соғысының соңы 1771 жылы 
шілде айында «Шаңды жорық» оқиғасымен аяқталады453. 
Алайда Балқаш маңында күнелткен қалмақ халқы күтпеген 

452  Очерки истории Калмыцкой АССР. -217-218 бб.; Грумм-Гржимайло 
Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. –Т. 2. –Л., 1926. -713 б.

453 Қазақстан. Ұлттық Энциклопедия. -Т. 5. -  Алматы,  2003.-503 б.
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жерден Абылай ханның үш жүзді біріктірген үлкен соққысына 
ұшырайды. Бұл соғыста Жайықтан Жоңғарияға дейінгі 
мыңдаған шақырымды басып өткен ұзын саны бір миллионнан 
астам қалмақ-ойрат жұрты үлкен шығынға ұшырайды. 1771 
жылы күз айында қалмақтардың Еділден өтуі қиынға түсті. 
Көптеген адам суға ағып, 50 мыңдай халық аман қалады. Ал 
қалған ойрат-қалмақтардың бір бөлігі Қастек, Қаскелеңді 
басып өтіп, Кеген, Нарынкол арқылы Жоңғарияға әрең жетеді. 
Мойынтыдағы түнгі шайқаста қалмақтардың үлкен бір тобы 
ұлы шеруден бөлініп, тасада қалған екен. Тәнжі тайшы 
бастаған бұл көш Балқаштың терістік жағасымен Аягөз, 
Лепсі, Қаратал өзендерін кесіп өтіп, Ілеге жеткен. Тәнжінің 
қалмақтары шөлсіз-ақ үлкен қырғынға ұшырайды. Оннан бір 
бөлігі ғана Ілені өрлеп, Қытай жеріне жетеді454. 

Осы кезде  батыстан шығысқа қарай жылжыған қалмақ 
көшіне Жалайыр тайпасының Андас руынан тарайтын батыр, 
әрі би Тәттібай Есімбекұлы бастап қалмақ жоңғарларға қарсы 
Жетісу өңірінде Текелі аймақтарында жаумен шайқасқан еді. 
Зерттеулер мен шежірелерде баяндалғандай, Қызыл ауыз 
асуында Ескелді, Балпық, Қабан, Жолбарыс батырлармен бірге 
қалмақ жоңғар қолын талқандайды. Сонымен қатар Абылай 
ханмен замандас әрі би, шешендігімен танылған еді. Тәттібай 
би Андастан тарайтын төртінші ұрпағы болып келеді. Одан үш 
ұл – Түйте, Қаңтарбай, Қарынбай тарайды. Жауды жер жанаты 
Жетісу жерінен ығыстыру осы кезде еді. Әсіресе қазақ-жоңғар 
шапқыншылығы кезеңінде Тәттібай бимен қатар Жалайыр 
тайпасынан Айту Жаубасарұлы (1746-1790 жж.) Сыпатай 
елінің Кәлпе атасының Мәске әулетінен тарайды. Ата қонысы 
Жетісу өңірінде Қаратал өзені бойында еді. 

Шежірелер мен аңыз-әңгімелерге сүйенсек, Балпық би 
әулие, әрі батыр Айтудың келешегінен үлкен үміт күтіп, сенім 
артып, тәрбиесіне алған екен. Айту ұстазының тапсырмасымен 

454 Очерки истории Калмыцкой АССР. –М., 1967. -217-218 бб.
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Қараменде әулиеге еріп, неше қилы дауларды шешуге қатысып, 
әділдігімен көзге түсіп, даулы, орақ тілді, от ауызды, ділмар, 
ойшыл шешендігімен би дәрежесіне көтерілген. Айту би жас та 
болса да қара қылды қақ жарған өз заманының айтулы шешені, 
білгір адамы болды. Елін, жерін жаудан қорғауда Ескелді, 
Балпық, Тілеуғұл, Бақай сынды батырлармен бірге жоңғарға 
қарсы күрескен батыр. Сонымен қатар Жалайыр тайпасынан 
Қоғыл Сарғалдақұлы Мырза елінің Әліке атасының Шұңғыр 
әулетінің ұрпағы. Ата қонысы Алматы облысы Көксу ауданы, 
Мұқаншы-Жарлы өзен өңірі. Құлжабай әулие жоңғарларға қарсы 
Жалайыр тайпасының басын біріктіріп, жауды талқандауға 
жол көрсетіп, алдын-ала көріпкелдігімен болжамдар жасай 
білген. Әсіресе Жетісу жерінен Іле, Шу, Балқаш, Қаскелең, 
Кеген, Нарынқол, аймағында жауды талқандап ығыстыруға 
қатынасқан еді.

 Жалайырдан шыққан талай батыр ел үдере көшкенде жау 
қолында қалып, жау атының тұяғына тапталған туған жерді 
жаудан азат етуге бел шеше кірісті. Солардың бірі Жалайыр 
тайпасының тарайтын Мықтыбек бидің бәйбішесі Айлаштан 
туған Бақай батыр. Ол 1703-1802 жылдары өмір сүрген. Батыр 
Аңырақай шайқасынан кейінгі кезеңде жауды туған ел төсінен 
жүре қуған шақта айрықша ерлігімен көзге түскен. Батыс 
Жетісу жерінде Райымек батыр бас болған азаттық күресте 
Кеген, Шелек аймағындағы ұрыстарға қатысқан. Әсіресе, 
Көкпектінің кең жазығында қалмақты ойсырата жеңіп, қазір 
халық жадында «Ойрантөбе» деген жер атымен сақталған 
шайқаста ерекше ерліктің үлгісін көрсеткен. Батырдың ерлік 
істері оның қалмақ батыры Домбауылмен жекпе-жегі сияқты 
аңыз-әңгімелерге арқау болған. 

Арадағы бұл екі жыл қазақ үшін атыс-шабыстан, үркін-
қорқыннан ада, берекелі бейбіт жағдайда өтті. Қазақ түмендері 
Әмірсанаға қол ұшын береміз деген сылтаумен оқта-текте 
ойрат күреңдерін бөктіріп қайтқаны болмаса, ел іші негізінен 
тыныш болды. Қазақтың көп рулары бұл екі жылда жаудан 
тазарған шығыс аймақтарға қоныс аударып, көші-қон әлегімен 
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жүреді. Керей мен Найман рулары жылжып Ертісті өрлей 
көшіп, Маңырақ, Зайсан, Марқакөл аймағына жылжиды. 
Жетісудағы Матай, Садыр, Жалайыр рулары да Лепсі, 
Ақсу, Қаратал алқабына тұрақтанады. Ал арғы Ұлы жүздің 
Албан, Суан, Шапырашты, Дулат тайпалары да Талас пен 
Шу аңғарына, бергі Алатау бөктеріндегі ежелгі мекендеріне 
жапа – тармағай қоныстанады. Тек өткен аласапыранда 
Іленің сол қапталындағы Нарынқол, Кеген сияқты біраз 
жерді Қырғыздардың иемденіп кеткені болмаса, Ұлы жүз 
өрісінің де кеңіп қалғаны анық,-дейді455. Алайда осы соғыста 
Жалайыр тайпасынан Ескелді, Балпық, Қабан, батырлардың 
жер жанаты Жетісу жерінен қалмақ, жұртының босатуына бар 
күш жігерлерін аямай күрескені белгілі.         

Сондықтан да жол-жөнекей азып-тозып қырылған қалмақ-
ойраттардың шағын халқын Маньчжур-Цин басқыншыларына 
төтеп бере алмай жер бетінен жойылып кетті. Ал батыс Еділ 
бойында қалып қойған қалмақтар мен қазақтың Кіші жүз 
арасында болған қақтығыстар 1860-1870 жылдарға дейін 
жалғасады. Осылайша ұзақ уақытқа созылған қазақ-қалмақ-
жоңғар қарулы қатынастары Қазақстанның Ресей бодандығын 
қабылдап, өзіне күшті одақтас табуымен аяқталды.

М.Тынышпаевтың көрсетуінше Жалайыр тайпасы 
патшалық отаршылдықтың 1868 жылғы реформасынан кейін  
әкімшілік жағынан Қапал және Верный уездеріне қарайды” 
– дейді456.

Қорыта келгенде ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда Жалайыр тайпасы 
қалмаққа, жоңғарға қарсы бар күшін салып өз жерлерін 
қорғауға ат салысқан. Жалайыр ру, тайпаларының тарихтағы 
оқиғалар мен процестерде алатын орны ерекше. Жалайырдан 
шыққан тарихи тұлғалардың да азаттық үшін күреске қосқан 

455 Жұмаділов Қ. Дарабоз. тарихи роман Екінші кітап, бірінші бөлім. 
Шүршіт шапқан // Жұлдыз. № 1. 1995. Қаңтар. - 14 б.

456 Тынышпаев М. История казахского народа. –Алма-Ата, 1993. -71-
72 бб.
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үлесі елеулі. Жалайырдың Ескелді, Балпық, Қабан, Жолбарыс, 
Тәттібай, Айту, Қоғыл сияқты т.б да би, батырларының 
Жетісу, Балқаш пен Іле аралығын қорғаудағы ерлігін айтсақ 
та жеткілікті. Ата қонысы, елдің тыныштығы, береке-бірлігі 
үшін бар ғұмырын сарп еткен өмір белестері өскелең ұрпаққа 
өнеге. Биылғы 2006 жылы қараша айында Талдықорғандықтар 
Ескелді, Балпық, Қабан (Қабылиса) бабаларымызға арнап 
үлкен ескерткіш ашты. Сондықтан да оларды әр уақытта ардақ 
тұтып құрметтеуіміз керек. Халқының азаттығы жолында 
күрескен тарихи тұлғалар – бүгінгі тәуелсіз елдің мақтанышы. 
Тарихтың тағлымды тұстарын келешек ұрпаққа мақтаныш пен 
үлгі еткеніміз абзал.
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ОНЫНШЫ ТАРАУ

ЖАЛАЙЫРЛАР РЕСЕЙ ОТАРЛАУЫ ТҰСЫНДА 

§1. Ресей бодандығын қабылдау

Ұлы жүз – патшалы Ресейдің отарлық құрығының қысымын 
ең соңынан көрген жүз болып табылады. Мұның өзін сол кезеңде 
орын алған бірнеше жағдайларға байланысты түсіндіруімізге 
болады. Біріншіден, Әбілхайыр хан Ресей бодандығын 
қабылдаған тұста Ұлы жүз тайпалары мекендеген Оңтүстік 
Қазақстан мен Жетісу аймақтарында саяси жағдай өзгеше еді. 
Екіншіден, Ұлы жүз территориясы мен Ресейдің арасындағы 
арақашықтық айтарлықтай болды. Сонымен бірге таныс емес 
халықты қарамағына қабылдап, ішкі құрылымы жөнінен мүлде 
хабарсыз патша өкіметі бірден бүкіл аймаққа билігін орнатуға 
асықпады. Әйткенмен де, Ұлы жүзді билеуші топтарының 
тарапынан Ресей қоластына өту жөніндегі өтініштері ашық 
күйде қалып, тек ХІХ ғасырдың орта тұсында ғана жүзеге 
асты. Бізге белгілі деректер мен құжаттар негізінде Ұлы 
жүздің патшалы Ресей билігін қабылдауға байланысты жасаған 
талпыныстарын мынадай үш кезеңге бөліп қарастыруымызға 
болады:

1) ХҮІІІ ғ. 30-40 жылдары. Бұл кезеңде Ресейдің 
бодандығын қабылдау үшін Жолбарыс хан мен Ұлы жүз би-
сұлтандарының алғашқы қадамдары жасалады.

2) ХІХ ғасырдың І-ширегі. Ұлы жүз тайпалары 
қоныстанған жерлерде өз үстемдіктерін орнату үшін, көрші 
мемлекеттер жан-жақтан күрес жүргізіп жатқан бұл кезеңде, 
Жалайыр тайпасының билеушісі Сүйік сұлтан ақ патшаға 
Ресей бодандығына өту жөніндегі өтінішін білдіреді. 
Сұлтанның өтініші патша әкімшілігінде жылы қабылданып, 
жаңа аймақты игеруде алғашқы бастамалар жасалғанымен, 
Ресейден гөрі шекарасы жақын елдердің бұл іс-қимылға оң 
қабақ танытпауына орай Ұлы жүздің Ресейдің қол астына ену 
әрекеті тағы біраз уақыт кейінге шегерілді.
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3) ХІХ ғасырдың 40-60 ж.ж. Бұл соңғы кезеңде патша 
өкіметі Жетісуда бекініс-қамалдарын тұрғызып, Ұлы жүзді 
Ресей құрамына қосты. Осылайша Ресейдің қазақ жерін 
толығымен қарамағына енгізудің бір ғасырлық тарихына 
нүкте қойылды.

Ендігі жерде көрсетілген үш кезеңнің аралықтарындағы 
тарихи оқиғалардың желісін қолдағы бар деректер негізінде 
әңгімелеп, зерттеуіміздің нысанасы болып отырған жалайыр 
тайпасына қатысты осы уақыттағы мәселелерге тоқталайық.

Ұлы жүз басшыларының Ресей құрамына қосылу жөніндегі 
алғашқы жасаған өтініштері тікелей ойраттардың қазақ 
жеріндегі басқыншылығымен ұштасып жатыр. 

1723 жылы жоңғар қалмақтарының қалың қолы Ұлы 
және Орта жүздің жеріне басып кіреді. Кенеттен жасалған 
шабуылға қазақтар тойтарыс бере алмай, мал-мүліктерін 
тастап, Орта Азияға, Арал өңіріне және одан әрі солтүстікке 
қарай ығысады457. 

А.Левшиннің көрсетуінше Галдан Церен 1723 жылы 
Түркістан, Ташкент және Сайрам қалаларын басып алып, Ұлы 
жүз бен Орта жүздің кейбір ру бөлімдерін өзіне бағындырған. 
Ұлы жүздің қалған бөлігі Орта жүздің азғана руларымен 
Ходжентке, Орта жүздің көпшілігі Самарқандқа, Кіші жүз 
Хиуа мен Бұхарға көшуге мәжбүр болған458. Ұлы жүздің 
Ходжент маңына қарай ығысқан руларының өзі, бір жылдан 
кейін жоңғарларға бағындырылған. Бұл туралы Ресейдің 
Парсы мен Бұхарадағы елшілігінің қызметкері Флорио 
Беневени 1724 жылы 15 сәуірде сыртқы істер коллегиясына 
былай деп хабарлады: “Жоңғарлар Сырдарияға дейінгі 
жерлерді иеленіп, Бұхар жақтағы Ходжентті өз ықпалдарына 

457 Мойсеев В.А. Джунгарское ханство и казахи ХҮІІ-ХҮІІІ вв. - 
Алма-Ата, - 1991. - 72 б.

458 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих 
орд и степей. - Ч. 2. – СПб., - 1832, - 69-70 бб.; Крафт И.И. Сборник 
узаконений о киргизах степных областей. - Оренбург, - 1898, - 18-19 бб.
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қаратқан”459. Осылайша Ұлы жүздің өзге де тайпалары тәрізді 
Жетісу жерін мекен еткен Жалайыр тайпасының ру тармақтары 
да өз қоныстарын тастап көшу немесе анталаған жауға 
бағыну сияқты таңдау алдында қалды. Негізінен Жалайыр 
тайпасының көпшілігі Ұлы жүздің басқа да тайпалары секілді 
Орта Азия хандықтарының территориясынан баспана іздеуге 
мәжбүр болды. Жалайырлардың тағы бір бөлігі Қазақстанның 
орталық, солтүстік өңірлеріне көшіп, Орта жүз тайпаларымен 
етене араласып кетеді. Бұл жайында сол заманның куәгері 
Қожаберген жыраудың жырынан мынадай шумақтар 
кездестіреміз:

“Баласы Сыбан Рабтан Шона Даба,
Соқтықты Елімізге көп лаң сала.
Жалайыр мен Найманды қуып тастап,
Құрығын тағы салды Дулаттарға...
Ит қалмақ қазақ қанын судай шашты,
Мылтығы көп болған соң, күші асты.
Жау тиіп, есі шыққан есіл Дулат,
Арғын мен Қыпшақ жаққа көше қашты...
Күнгей жақты қаптаған қалмақ алды,
Жетісудың өңірі елсіз қалды.
Бостырып Үйсін, Найман, Қоңыратты,
Жай жатқан қазақтарға лаң салды...
Өлеңге қостым көзбен көрген көпті,
Халқымды соғыс, аштық тентіретті.
Біразы Найман, Қоңырат, Жалайырдың,
Сарысу өзеніне келіп жетті”460.

Келтірілген жыр үзінділеріне қосымша, қалмақтардың 
қазақ еліне басып кіруі кезіндегі Жалайыр тайпасының 
тарихын М.Тынышпаев былай деп дәйектейді: “Шежіре 
бойынша 1723 жылғы апатқа дейін Жалайырлар Шу өзені 

459 Посланник Петра І на Востоке. - М., - 1986. - 126 б.
460 Үш Пайғамбар. - Алматы, - 1992. - 166, 174, 177 бб.
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алқабына қоныстанып жүрген. Қалмақтардың жорығы 
уақытында Жалайырлар Бетпақдалаға қарай жылжып, қатты 
зақым көрмеген сияқты. Қазақ жерін жоңғарлардан азат етуде 
Жалайыр тайпасының өкілдері үлкен белсенділік танытып, 
1757-58 жылдары олар Аягөз өзенінің төменгі ағысында 
болған. Ол жерден Жалайырлар Қапал уезіне бұрылып, қазіргі 
күні сонда өмір сүріп жатыр”461.

Ойраттардың қазақ жеріне басып кіруі қазақ ру-
тайпаларының ғасырлар бойы қалыптасқан көшіп-қону 
бағыттарын бұзып, Сырдария аймағы мен Жетісудағы 
егіншілік мәдениетінің ошақтарын құртып жіберді. Қазақ 
руларының қалмақтардың екпінімен батысқа және солтүстік-
батысқа жылжуы сол аймақтардағы тұрғылықты тайпалармен 
жайылым үшін шиеленіс қалыптастырды. Сонымен бірге 
Жоңғар қалмақтарының шапқыншылығы қазақтың үш жүзінің 
арасындағы шаруашылық-саяси байланыстарды тығырыққа 
тіреді. “Үлкен Орда олардан (Орта жүз бен Кіші жүзден – авт.) 
шалғай жерде, Бұхара жақта көшіп жүр және ол Орта және Кіші 
Ордалармен байланыс жасамайды, олардың хандары да жеке”, 
- деп хабарлаған болатын М.Тевкелевке Бөкенбай батыр462. 
Мұның өзі қатерлі заманда феодалдық бытыраңқылықтың 
тамыр алуына ықпал етпей қоймайтын еді.

Ойрат басқыншыларына қазақ халқының біріккен қолы 
бірнеше соққы (Бұланты, Аңырақай) бергенімен, жоңғар 
хандығының қазақ жеріне қайтадан шабуыл жасау қаупі 
жойылмады. Осы орайда Кіші жүз ханы Әбілхайыр бас болып, 
Орта жүз бен Кіші жүздің беделді адамдары Ресей қарамағына 
қарау жөнінде ант қабылдаған болатын. Бұл жағдайды 
орталықтың өзі бақылап отырғандығын маңайындағыларға 
таныту үшін Әбілхайыр 1732 жылы қараша айының соңында 
Петербургке ұлы Ералы сұлтанды бас қылып қазақ елшілігін 

461Тынышпаев М. Великие бедствия... - Алма-Ата, - 1992. - 9 б.
462 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. - Алма-Ата, - 

1961. - 62 б.
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аттандырады463. 1734 жылы ақпан айында Ералы сұлтанды 
Ресей патшайымы салтанатты түрде қабылдап, онда Ералы 
және қазақ елшілігінің өзге өкілдері де екінші рет адалдыққа 
ант береді. Осылайша Кіші жүздің Ресей бодандығын қабылдау 
мәселесі нақты бекітілді464. Сол кезеңге қатысты құжаттарға 
назар салатын болсақ, Ералы бастаған елшіліктің құрамында 
Ұлы жүзден Аралбай мен Аразгелді батырдың болғандығын 
көреміз. Олар өздерінің Ұлы жүзден жіберілгендіктерін 
және аталған жүздің Ресей құрамында болғысы келетіндігін 
ауызша баяндаған465. Алайда орыс деректері Аралбай мен 
Аразгелдінің Ұлы жүзден екендіктерін мойындаса да, олардың 
ант беру үшін арнайы жіберілгендіктерін жоққа шығарады. 
Мысалы, А.И.Левшин бұл жайында былай дейді: “Киргиз-
казахи Аралбай и Арасгельды батыр, сопутствовавшие 
Султану Эрали в Петербург, точно принадлежат к Большой 
Орде; но они были не посланцы или представители оной, а 
только приятели или наемники хана Абулхаира, который, 
мнимою властью над Большою Ордою, желая придать себе 
более важности при дворе Российском и через то приобрести 
влияние на весь народ казачий”466. Бұл мәселе И.И.Крафттың 
еңбегінде былайша сипатталады: “Старшины Большой Орды 
Аралбай и Арасгельды батыр, посланные Абулхаиром из 
тщеславного желания показать, что благодаря его влиянию 
на киргизов Большой Орды, последняя также присоединяется 
к России”467. Жоғарыда келтірілген үзінділерден Ұлы жүз 
басшыларының Әбілхайыр ханмен қатар Ресей бодандығын 
қабылдамағандығын және Ресейге арнайы мөрленген 

463 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих 
орд и степей. - 106 б.

464 Басин В.Я. Казахстан в системе внешней политики России в 
первой половине ХҮІІІ века //Казахстан в ХҮ-ХҮІІІ веках. - Алма-Ата, 
- 1969. - 97-98 бб.

465 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. - 101 б.
466 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих 

орд и степей - 76 б.
467 Крафт И.И. Сборник узаконении о киргизах степных областей. 
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хат жібермегендігін анық байқаймыз. Мұның бәрі тек 
Әбілхайырдың жеке басының қасиетін көрсету үшін жасалған 
қадам екенін аңғаруға болады.

Қайткенменде Кіші жүз ханы Әбілхайырдың Ресей 
бодандығына ант қабылдауы қазақ даласына үлкен әсері болды. 
ХҮІІІ ғасырдың 30-жылдары қазақтың билеуші өкілдері Кіші 
жүз ханының жасаған іс-әрекетін қайталауға талпыныстар 
жасады. Міне осы кезде Ұлы жүз игі-жақсыларының Ресейге 
бағынуға байланысты өтініштер жасады деуге болады. Ресей 
қарамағына қабылдау жөніндегі ондай өтініштің алғашқысын 
1733 жылы Төле би, Қодар би, Хангелді батыр, Сатай батыр 
және Бөлек батыр Анна Иоановна атына жіберді. Олардың 
хаттарының мазмұнында Ресей бодандығын қабылдау 
мәселесімен қатар, Орта Азия және оңтүстік өңірдегі қалаларда 
Ресеймен сауда қатынастарын дамыту да орын алған468. 1734 
жылы 10 маусымда орыс патшайымы Ұлы жүзді Ресейдің 
қол астына қабылдау жөнінде қаулы қабылдайды. Бірақ, 
Қазақстанның оңтүстік өңірінің Ресейден шалғай орналасуына 
және сол уақыттағы Қазақстан мен Жоңғария арасындағы саяси 
оқиғаларға байланысты бұл қаулы Ұлы жүзге жеткізілмей, 
Орынбор канцеляриясының мұрағатында сақталып қалды469. 

ХҮІІІ ғасырдың 30-шы жылдары Ұлы жүздің сыртқы 
саяси жағдайы тұрақсыз болды. Сол уақыттағы Ұлы жүздің 
саяси жағдайын П.И.Рычков былайша сипаттайды: “Ныне 
состоит она некоторым образом в протекции или паче в союзе, 
Зюнгарского владельца; и хотя в ней свои ханы бывали и 
старшины знатные есть, но поступают они большею частию 
по воле Зюнгарского владельца, чего ради и Ташкентские 
обыватели оному же владельцу в протекцию отдались, боясь, 

468 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. - 101-103 бб.
469 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. - 118-119 бб.; 

Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. - Алматы, 
- 1999, - 208 б.; Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной 
Азии в ХҮІІ – первой половине ХІХ вв. - М., - 1979, - 72 б.
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чтоб им от сей Большой Орды вовсе раззоренным не быть”470. 
Автордың бұл тұжырымы ХҮІІІ ғасырдың 30-жылдарының 
соңына сәйкес айтылса керек. Себебі, 30-жылдардың басында 
жоңғар қоңтайшысы Галдан Цереннің Халха үшін Қытаймен 
соғысын пайдаланған Ұлы жүз басшылары біраз уақытқа 
оңтүстік өңірде өз үстемдіктерін орнатқан еді. Алайда Цин 
империясымен келісімге келген Галдан Церен 1739 жылы 
Ташкент, Түркістан қалаларын қайтадан басып алып, Ұлы 
жүз ханы Жолбарысты өзінің салық төлеушісі етті471. Галдан 
Церенге тәуелді болып қалған Жолбарыс хан, бұл жағдайдан 
шығу жолдарының бірі Ресей қарамағына өту деп түсінді. 
Әбілхайырдың шабармандарынан Қазақстанның солтүстік-
батыс өңіріне М.Тевкелевтің келгенін естіген ол, өзінің өтінішін 
білдіріп М.Тевкелевке Қонаймырза Балықов пен Сарамбетті 
(Сармамбет) жіберді. Бірақ Жолбарыс хан елшілерінің 
Әбілхайыр ордасына жеткенінше М.Тевкелев қазақ даласынан 
Петербургке жүріп кетті де, нәтижесінде Ұлы жүз ханының 
бұл хаты жауапсыз қалды472.

1738 жылы патша өкіметі Орта Азиядағы саяси жағдайдан 
хабардар болып отыру үшін, Орск бекінісіне де арнайы 
сауда керуенін жасақтайды. Керуен қазақ даласын кесіп 
өтіп Ташкентке тоқтаған уақытта Жолбарыс хан керуеннің 
құрамындағы орыс елшілігінің басшысы Карл Миллер 
арқылы, өзінің Ресей қарамағына өткісі келетіндігін білдіріп, 
орыс патшасының атына хат беріп жібереді473. Тарихи 
құжаттарға зер салар болсақ, бұл хат патша канцеляриясына 
1738 жылдың сәуір айында түскен. Сол жылдың қыркүйегінде 
Ұлы жүз ханының өтінішіне орай, орыс патшайымы аталмыш 
жүзді Ресей қол астына қабылдау жөніндегі грамотасын 

470 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. - Оренбург, - 
1887. - 18 б.

471 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - Бишкек, - 
2001. - 415 б.

472 Ерофеева И. Хан Абулхаир. - 209 б.
473 Сонда, - 209 б.
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жариялайды474. Әйткенмен де грамота өз иесін таппай, ал Ұлы 
жүздің Ресей бодандығына өту мәселесі тағы аяқсыз қалды. 
Жолбарыс хан өтінішінің орындалмай қалуын зерттеушілер 
әрқилы түсіндіреді. Мәселен, А.И.Левшин айтылған мәселеге 
қатысты былай деп жазды: “Второе предложение принять 
Большую Орду Киргизскую под власть России было гораздо 
правдоподобнее, хотя не искренне первого (Бірінші өтініш 
деп А.И.Левшин 1734 жылы Аралбай мен Аразгелді батырдың 
елшілігін айтады – авт.). Оно сделано в 1738 году не мнимым, 
но действительным повелителем сей орды, ханом Юлбарсом, 
который, узнав об основании города Русскаго при устье реки 
Ори, и о начале в нем торговли с киргиз-казаками Средней и 
Меньшой Орде, прислал просить тех же выгод; а для вернейшаго 
достижения своей цели, обещал не только подвластных ему, 
но и соседственных народов обратить в подданство Россий, 
если будут покровительствовать и помогать торговля их в 
Оренбурге. Условие, Юлбарсом объявленное, показывает, что 
он думал не о покорности, а только о торговых выгодах. Опыт 
оправдал это заключение: он не присягал на верность России, 
и даже никогда не был на границах наших”475.

Байқап отырғанымыздай А.И.Левшиннің сөзіне қарағанда 
Ұлы жүздің сол уақытта Ресей қол астына кірмеуінің себебі, 
Жолбарыс ханның ұстанған саяси ойындарына байланысты 
отыр, яғни, Ұлы жүз ханы өз пайдасын ойлап, екі жақты 
саясат ұстанған. Осылай дей тұра А.И.Левшин өз пікіріне 
былай деп қарсы шығады: “Впрочем, если бы Большая Орда и 
решилась вместе с Меньшею, в 1730 году или при хане своем 
Юлбарсе, в 1738 году, покорится России, то она бы встретила 
тогда весьма сильное препятствие в исполнении своего 
намерения. Отдаленность её от границ Русских и близость к 
Зюнгарам останавили бы её Галдан Цырен или Черен, Хан-

474 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. - 129 б.
475 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих 

орд и степей. - Ч. 2. - 77-78 бб.
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Тайузи Зюнгарский никогда бы не допустил соседственных 
с ним киргиз-казаков к таковому поступку”476. Зерттеушінің 
мына пайымдауына қарағанда Жолбарыс хан Ұлы жүздің 
Ресейге қосылуына кедергі келтірмеген, керісінше, оның іске 
асырмақ болған жоспарына жоңғарлар қарсылық көрсеткен. 
Мұны И.Ерофееваның “1740 жылы 5 сәуірде Жолбарыс ханның 
Ташкент мешітінде жергілікті қожалардың қолынан қаза табуы, 
Ұлы жүздің Ресейге қосылу жоспарын тоқтатып, Ұлы жүз бен 
Ресей арасындағы саяси қатынастарды көпке дейін үзді”477  - 
деген сөзі дәлелдей түседі. Бұған қоса И.И.Крафттың еңбегінен 
мынадай үзінді келтірмей кетуге болмас: “... прислана “в запас” 
грамота на имя хана Большой Орды Юлбарыса о принятии 
его в подданство согласно просьбы его, заявленной в 1738 г. 
Если просьбу эту он повторит, приказано грамоту вручить и 
поступить по усмотрению”478. 

Жоғарыда айтылған зерттеушілердің пікірлері негізінде 
мынадай қорытындылар шығаруға болады: Біріншіден, Ұлы 
жүз ханы Жолбарыстың Ресей қол астына өту жөніндегі өтініші 
сауда-экономикалық қатынастарды реттеумен Орта Азия 
иеліктері және Жоңғар хандығына қыр көрсетуден туындаған 
тәрізді. Екіншіден, патша өкіметі де осыны байқап Ұлы жүзді 
қол астына қабылдауға келгенде сенімсіздік танытып отырды. 
Үшіншіден, Жоңғар тайшысы және Орта Азиядағы мұсылман 
дін иелері Жолбарыс ханның Ресеймен жақындасуын қаламады. 
Сол себепті де оны өлтірді деуге болады.

Жолбарыс ханның өлімінен кейін Ташкент қаласының және 
Ұлы жүзді басқару билігінің тізгінін Төле би қолына алып, 
біраз уақытқа дейін алым жинап отырды479. Бірақ Төле бидің 

476 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих 
орд и степей. - Ч. 2. - 78-79 бб.

477 Ерофеева И. Хан Абулхаир. - 209 б.
478 Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. 

Приложения. - 6 б.
479Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих 

орд и степей. - Ч. 2. - 80 б.
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Ташкенттегі билігі ұзақ болмады, Галдан Церен Қытаймен 
бейбіт келісімге келгеннен кейін Ташкент, Түркістан т.б. 
қалаларды қайтадан басып алып, өз адамдарын басшылыққа 
отырғызды. 

Жоңғар тайшысы Галдан Цереннің Циндік Қытаймен 
қарым-қатынасының нашарлығын және ХҮІІІ ғ. 40-ж. 
Қоқанмен соғысын пайдаланып, Төле би 1749 жылы Орынбор 
губернаторы И.Неплюевке Ұлы жүздің өзіне қарасты халқын 
Ресей қол астына қабылдауды өтініп хат жолдайды480. Бұл 
өтінішке И.Неплюев былай деп жауап қайтарды: “Сіздің 
білдірген өтінішіңізді мен міндетті түрде жоғары әміршіге 
жеткіземін, бірақ сіз өз кезегіңізде сауда керуендерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз”481. Осылайша тағы да Ұлы 
жүздің тарапынан жасалған өтініш қанағаттандырылмай, 
керісінше, аталған жүздің атақты биі Төлеге сауда керуендерін 
күзету жүктеледі. Төле бидің Ресей қол астына өтуге 
байланысты жасаған бұл өтініші, жоғарыда көрсетілген үш 
кезеңнің біріншісі бойынша соңғы талпыныс болып табылады. 
Осыменен бұл процесс ХХ ғасырдың І-ширегіне дейін, яғни 
екінші кезеңге дейін тоқтап қалды. Әрине, екі кезеңнің 
арасы біршама уақытты қамтиды, сондықтан да бұл уақыт 
аралығында кейбір Ұлы жүз басшыларының Ресейге қосылу 
жөнінде патша әкімшілігіне өтініштер жасауы мүмкін. Бірақ 
ондай құжаттар өкінішке орай сақталмаған. 

Енді осы алғашқы кезеңде зерттеуіміздің ұйытқысы болып 
отырған жалайыр тайпасы қандай жағдайда болды, соған 
тоқталайық. Жоғарыда “Ақтабан шұбырынды” уақытында 
жалайырлардың біраз бөлігінің Сарысу бойына, көпшілігі 
Сырдың жағалауына, қазіргі Өзбек жеріне қоныс аударғандығы 
жөнінде айтқанбыз. Жоңғар қалмақтары Орта Азия қалаларына 

480Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих 
орд и степей. - Ч. 2. - 82 б.; Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ 
веках. - 490 б.

481 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. - 490-491 бб.
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басып кіріп, Ташкентте өз үстемдіктерін орнатқан тұста Ұлы 
жүздің өзге де тайпалары тәрізді жалайырлар да қалмақтарға 
алым төлеуге мәжбүр болған. Сонымен бірге жалайырлардың 
сол кезеңдегі Ескелді, Балпық, Жолбарыс т.б. сынды басшылары 
жоңғарларға қарсы қимылдарын тоқтатпады. Жолбарыс хан 
қайтыс болып Төле би Ташкенттің ұлысбегі болып тұрған 
тұста жалайыр тайпасының белді биі, жиені Ескелдімен үнемі 
байланыста болғандығын жоққа шығаруға болмайтындай. 
Яғни сол кездегі Ұлы жүздің саяси жағдайын екеуі басқа да 
беделді тұлғалармен бірлесе отырып шешкен.

Циндік Қытай Жоңғар хандығын талқандағаннан кейін бір 
аймаққа қыстығып келген Ұлы жүз бен Орта жүз тайпалары 
жоңғарлардан босаған жерлерге қоныстана бастайды. 
Жоңғар шапқыншылығы уақытында Сыр бойына, Сарысуға 
жылжыған жалайыр тайпасы да Жоңғар Алатауының етегіне, 
Көксу, Қаратал өзендері мен Балқаш көлінің жағалауларына 
қоныс тебе бастады. Мәліметтер бойынша Сыр бойындағы 
жалайырлардың негізгі бөлігін Ойраттарға қарсы ұлт-азаттық 
күресте қол бастаған Ескелді, Балпық, Қабан батырлар Жетісу 
жеріне орнықтырған.

Жалпы осы кезеңнен бастап Ұлы жүз тайпаларына, соның 
ішінде жалайырларға қатысты мағлұмат көздері тапшылық. 
Мұны өз кезегінде Н.Аристов былай деп көрсеткен: “Русские 
сведения о Большой Орде во второй половине ХҮІІІ века 
довольно скудны и смутны казаков Большой Орды обыкновенно 
смешывали с кыргызами”482.

Осыған қарамастан қарастырып отырған мәселеміздің 
тарихи бейнесін қолдағы бар мәліметтер негізінде бірқалыпқа 
келтіріп көрейік. А.Левшиннің көрсетуінше ХҮІІІ ғасырдың 
ІІ-ші жартысы мен ХІХ ғасырдың басында Ұлы жүздің бір 
бөлігі Қытайға бағынса, келесі бір бөлігі Қоқан бектеріне 
тәуелділікте, ал үшінші бөлігі тәуелсіздіктерін сақтап қалған. 

482 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 437 б.
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Осы соңғы Ұлы жүздің тәуелсіз бөлігі Жетісудың Қаратал мен 
Көксу өзендерінің бойларын қоныстаған483. Яғни, жалайыр 
тайпасының рулары мен аталған аймақтарды мекендеген суан, 
қаңлы тайпаларының аздаған бөліктері жан-жақтан қысым 
көрсе де, біршама уақытқа дейін бостандықтарын сақтай алған. 
Әрине, мұның өзі сол кезеңдегі саяси жағдайға байланысты 
еді. ХҮІІІ ғасырдың 50-жылдарынан бастап Абылайдың 
билігі Орта жүзде ғана емес, Ұлы жүзде және Кіші жүздің 
біраз аймақтарына орныға бастады. Жоңғария құлағаннан 
кейін Жетісуда мықтап орнығып алған Ұлы жүз тайпалары 
қырғыздарды ығыстырады. Жер дауы ашық айқасқа айналып, 
қырғыздар 1760 жылы Дулат және Қоңырат тайпаларының 
рулары қоныстанған жерлеріне шабуыл жасайды. Бұған жауап 
ретінде Абылай біршама қолмен сол жылы Талас қырғыздарын 
жеңіліске ұшыратады484. 

Қырғыздарға қарсы мұндай жорықтар бірнеше рет 
қайталанған болатын. Бұған қоса Ұлы жүз руларынан алым 
жинап, Орта Азияның билеушісіне айнала бастаған Қоқан 
хандығымен де Абылайдың мүддесі түйіскен болатын. 1767 
жылы ашық айқаста Абылай қоқандықтарды талқандап, 
сол кездегі Қоқан бекінісі Пішпекті қоршауға алады485. 
Алайда бекініске қарсы қолданатын қаруы болмағандықтан, 
бұл іс-әрекетінен еш нәтиже шықпады. Қалай дегенде де 
қоқандықтарға қазақ даласында санасуға тура келетін адам бар 
екенін көрсетіп берді. Абылайдың Жетісу мен Қазақстанның 
оңтүстік өңірдегі табысты іс-қимылдары оның беделін өсіріп, 
халықаралық жағдайын нығайтты. Қалай дегенмен де Ресей 

483 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих 
орд и степей. - Ч. 2. - 91-92 бб.

484   Қазақстан тарихы. - Т. 3. - Алматы, - 2002. - 252 б.; Аристов Н.А. 
Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 441-442 бб.

485 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина ХҮІІІ - 
первая треть ХІХ в. Сборник документов и материалов. - Алма-Ата, - 
1989. - Ч. 1. - 47 б.
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және Қытай секілді қуатты екі елдің ортасында тұрған 
Қазақ мемлекетінің дербестігін жоғалтпау үшін Абылай 
дипломатиялық байланыстарды шебер пайдалана білді. Ол 
осы екі елге елшілік жіберу мәселесін дұрыс жолға қойды. 
Абылай билік еткен уақытында Қытайға бірнеше елшілік 
ұйымдастырған еді, соның ішінде біз зерделеп отырған 
тақырып үшін маңыздысы 1769 жылы жіберілген елшілік. Бұл 
елшілік Абылайдың баласы Уәли сұлтан мен жалайыр Қара 
би бастаған 15 адамнан тұрды486. Әрине, елшілік құрамына 
Абылай баласының қосылуы елшіліктің маңыздылығын 
көрсетсе, барлық негізгі тапсырма жалайыр тайпасының биі 
Қараға түскені айтпай-ақ түсінікті. Бұдан жалайыр тайпасының 
өкілдері Абылайдың тұсында саяси оқиғаларға белсене 
араласқандығын байқай аламыз. Жоғарыда аталған Қара би 
жөнінде Ораз Исмаилов өз еңбегінде: “Жалайыр тайпасының 
шежіресімен жете таныс адамдар Қара есімді бидің бұл елде 
кездеспейтіндігін біледі. Демек, “Қара би” болып аталып 
тұрған адам – Қара Балпық Деріпсалыұлынан басқа ешкім де 
емес!” – деп кесіп айтады487. Бұған шүбә келтірмейтін, нақты 
бұлтартпас мәліметтер табылып жатса, әрине нұр үстіне нұр 
болар еді.

Абылай сыртқы саясатпен қатар ішкі жағдайды да реттеу 
үшін нық қадамдар жасады. Мәселен, ру бірлестіктерінің 
басшылары билер мен рубасыларының ықпалын азайтып, 
оларды өзіне тәуелді, яғни орталықтанған аппарат құруға 
тырысты. Бұл үшін ол өзінің жылдар бойы жинаған беделін 
және сол уақыттағы халықаралық жағдайды ұтымды 
пайдаланды. Ендігі жерде рулар автономиясы бақылауға 
алынып, ру басшылығына Шыңғыс ұрпақтары тағайындалды. 
Осылайша Абылайдың балалары осындай билеуші қызметтерін 
атқаруға кірісті. Мәселен, 1774 жылы Әділ сұлтан Ұлы жүздің 

486 Қазақтың көне тарихы. - Алматы, - 1993. - 306 б.
487Исмаилов О. Әлем тарихындағы Жалайырлар. - Алматы, - 1999. 

- 429 б.
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бір бөлігінің билеушісі болып бекітіліп, оған арнап Абылай 
Талас өзенінің аңғарында қала салдырды488. Абылайдың келесі 
бір баласы Сүйік Жетісудың солтүстік шығысында, Қасым 
Орталық Қазақстанда билік етті. Бұлардан басқа да балалары 
Орта жүз бен Ұлы жүздің жерлерінен өздерінің билік үлестерін 
алды. 

Н.Аристов өзінің “Усуни и кыргызы или кара-кыргызы” 
атты іргелі еңбегінде Сүйік сұлтанды Әділмен қатар уақытта 
билікке араласып, жалайыр тайпасының билеушісі болып 
тағайындалуы мүмкін деп көрсетеді489. ХҮІІІ ғасырдың ІІ-
жартысында қазақ даласында қызмет еткен орыс офицері 
И.Андреев “Описание Средней Орды киргиз-кайсаков” деп 
аталатын шығармасында Абылай ханның балаларын тізімдей 
келе, Шыңғысты жалайыр тайпасының билеушісі етіп жазады490. 
Жоғарыдағы екі автордың мағлұматтарына қарағанда Шыңғыс 
та, Сүйік те жалайыр тайпасының билеушілері болған. Ендігі 
жерде анықтайтын мәселе, бұл екі сұлтан жалайырларды 
бөліп немесе бірінен кейін бірі басқарды ма? Біздің ойымызша, 
жалайыр тайпасын алғашында Шыңғыс сұлтан басқаруы 
мүмкін. Өйткені Сүйік ХҮІІІ ғасырдың 70-жылдарынан бастап 
билікке келсе, оның есімі жалайыр тайпасының басшысы 
ретінде ХІХ ғасырдың 50-жылдарына дейінгі деректерде 
ұшырасады. Бұдан шығатын қорытынды Сүйік өмірінің 80 
жылын билік басында өткізуі мүмкін емес жағдай. Сондықтан 
да Сүйік жалайыр тайпасының басшылығына Шыңғыс 
сұлтаннан кейін келді деп жорамалдаймыз.

Ру-тайпаларда сұлтандық биліктер орнатылғанымен, 
қазақтың дәстүрлі рубасылық немесе ақсақалдық басқару 
жүйесі өз маңызын жоя қоймаған еді. Сөзіміздің дәлелі ретінде 

488Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 442 б.; 
Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 254 б.

489 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 442 б.
490Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. - А., - 

1998. - 103-104 бб.
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И.Андреевтің еңбегінен мынадай үзінді келтірейік: “Волость 
жалаирская, в которой старшина Юлдубай Чимирбай бий 
(Жолдыбай Шымырбай би – авт.). Подвластных у оного кибиток 
до 600; лошадьми и скотом весьма богаты491. Жалайырларда 
мал көп болғандығы Ш.Уәлихановтың еңбегінде де қалыс 
қалмай, былайша сипатталады: У джалаиров много баранов, у 
Джангазы много дум”492.

Абылай хан қайтыс болғаннан кейін Жетісудағы жағдай 
мүлдем өзгерді. Оның ұлы Уәлиді Қытай, патшалы Ресей 
хан деп таныды. Уәлидің бір уақытта Қытайға да, Ресейге 
де ант беруі, оның әкесінің саясатын ұстанғанын байқатады. 
Қалай дегенмен де оның қолында Абылай заманындағыдай 
абсолюттік билік болмады. Абылайдың көзі тайғаннан кейін 
жер-жердегі қазақ сұлтандары ру-тайпалардың ықпалдарына 
сүйеніп, өздерін хан етіп жариялады. Мұнымен қоса шекаралық 
аймақтардағы қазақтар орыс билігі орнаған өлкелерге қоныс 
аударды. Мәселен, 1789 жылы Тоғым сұлтан өзіне бағынышты 
ауылдармен Өскемен бекінісі әкімшілігіне қамқорлық көрсету 
жайында өтініш жасап, қоныстану үшін Ертіс бойынан 
жер алса, 1795 жылы екі сұлтан мен 19 ақсақал өздерінің 
қоныстарын Ресейдің қол астына қабылдауды сұрап өтініш 
білдірген493. Сонымен қатар Уәли ХҮІІІ ғасырдың 90-жылдары 
Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі өз үстемдігінен айырылып, 
оның билігі інілері Сүйік пен Әділ басқаратын Жетісудың 
кейбір аймақтарында ғана сақталды. Абылай билік еткен 
тұста ретке келтірілген қазақ-қырғыз қатынастары қайтадан 
ушықты. Қырғыздар тарапынан жасалған барымта, тонау іс-
әрекеттеріне қарсы Уәли бірнеше жорықтар ұйымдастырды. 

491Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. - 81 б.
492Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. - Т. 3. - Алма-

Ата, - 1985. - 338 б.
493Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 273 б.; Валиханов Ч.Ч. Собрание 

сочинений в пяти томах. - Т. 4. - Алма-Ата, - 1985. - 246-247 бб.
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Сондай жорықтардың бірінде інісі Қасым сұлтан қырғыздарға 
түсіп, келіссөздер нәтижесінде ғана босатылған еді. Әйткенмен 
де ұлтаралық соғыс тоқтатылмай Тыз сұлтан мен Бердіқожа 
старшын қырғыздарға шабуыл жасап, Тыз да жеңіліске ұшырап, 
тұтқынға түседі. Тек шанышқылы тайпасының старшыны 
Бердіқожа ғана 1786 жылы жеңіске жеткен болатын. Бірақ оның 
өзі де бір жылдан кейін қырғыздармен ашық айқаста тұтқынға 
түсіп, өлтіріледі494. Н.Аристов өзінің жоғарыда аталған салиқалы 
зерттеуінде бұл мәселені былайша сипаттайды: “Местность, 
где происходили события, изложенные в приведенном рассказе, 
именно Джиты-су или Семиречье, подтверждает, что Берды-
хожа имел дело не с кара-киргизами, отделенными от р. Лепсы, 
где, примерно, погиб Берды-хожа, огромным расстоянием, а с 
больше-ордынцами, и притом, всего вероятнее, с джалаирами, 
потому что этот род и теперь, и надо полагать, уже в то 
время, был самым северо-восточным из родов Большой орды 
и занимал земли между Аягузом и Караталом ... Причина, по 
которой джалаиры, с которыми барантовались чаншклинцы 
Берды-хожи, именовались в семипалатинских бумагах, 
сюда относящихся, дикими киргизами, т.е. кара-киргизами, 
может с значительной вероятностью заключаться в том, что 
в числе джалаировских родов есть род кучук, имеющий, по-
видимому, кара-киргизское происхождение, ибо существует 
род того же имени кучук на Иссык-Куле в среде богинцев. По 
свидетельству Н.А.Абрамова, кучуки считаются вошедшими 
в состав джалаиров позже всех остальных двенадцати родов. 
По ведомостям для сбора кибиточной подати за 1865 год, 
род кучук у джалаиров, имевший зимовки в Аркалыке и на 
Камау (устье р. Или), состоял из 764 кибиток; в то же время 
кучуки у богинцев на Иссык-Куле числились в количестве 
761 кибитки. Вероятно, баранта у чаншклинцев Берды-хожи 

494Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 433 б.; 
Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 274 б.
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происходила именно с джалаировскими кучуками, которых 
враги их именовали кара-киргизами в виду их родства с кара-
киргизскими кучуками”495.

Байқап отырғанымыздай автор Бердіқожаны қырғыздармен 
емес, Жалайырдың Күшік руымен қақтығыс нәтижесінде қаза 
болды деп көрсетеді. Қырғыздың Бұғы тайпасының ішінде 
Күшік руының бар екені рас, бірақ бұл жерде Бердіқожаның 
жалайыр құрамындағы күшіктермен соғысты дегені қисынға 
келмейтін тәрізді. Біріншіден, Уәли хан ұйымдастырған 
жорықтардың барлығы жалайырларға қарсы жасалуы мүмкін 
емес, өйткені Уәлидің қарамағында Жетісуда тек Сүйік, Әділ 
сұлтандар басқарған жерлер қалғанын жоғарыда айттық. Ал 
жалайырлардың өздері осы аталған сұлтандардың қарауында 
болатын. Н.Аристовтың сөзіне қарағанда Уәли хан өзіне 
қарасты елге жорық жасаған. Екіншіден, қазақ-қырғыз 
соғыстары Абылай заманында да негізгі оқиғалардың бірі 
болған еді. Сонда Абылай қырғыздармен емес, Жалайыр 
тайпасының Күшік руымен соғысқан болып шығады. Жалпы 
бұдан шығатын қорытынды шанышқылы Бердіқожаның 
жалайырлармен қақтығыста өлді деу орынсыз.

Уәлидің Циндік Қытаймен қарым-қатынасы біраз болса 
да тұрақты болды. Ол Қытайды пайдаланып өзінің саяси 
жағдайын реттеп, өзінің хандық дәрежесін мұрагерлікке 
қалдыруға тырысты. Сондай мақсаттарын жүзеге асыру 
үшін Қытайға бірнеше елшіліктер жасақтады496. Бопы мен 
Әділ сұлтан бастаған сондай елшіліктің бірі 1789 жылы 
Императордың 80 жылдығына арналған Пекиндегі салтанатқа 
қатысып қайтады497.

Осылайша ХІХ ғасырға таман Ұлы жүз территориясы екі 
жаққа Іленің оң жағы Қытайға, сол жағы алдымен Ташкентке, 

495   Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 444 б.
496Қазақтың көне тарихы. - 307-308 бб.
497Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 274 б.
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одан кейін Қоқан хандығына тәуелді бола бастайды. Осы 
уақытта біраз болсын еркіндікте болған жалайыр тайпасының 
рулары да жан-жақтан қыспаққа алған елдерге жалтақтаумен 
болды. 

Ендігі жерде Қазақстанның оңтүстік өңірінде қалыптасқан 
жағдай туралы біраз тоқтала кетейік. ХҮІІІ ғасырдың 90-
жылдары Ташкент билігін қолына алған Жүнісқожа 1798 
жылы Сарысудан Ташкент пен Шуға дейінгі аралықта 
қоныстанған қазақтарға сұрапыл шабуыл жасап, Ұлы жүздің 
бір бөлігін өзіне бағынышты етті498. 1799 жылы ол Бұқараның 
қамқорлығын пайдаланып келген Түркістанды басып алды499. 
Осы уақыттағы Жүнісқожаның иеліктері оңтүстігінде құрама 
тауларына, шығысында – Бискан тауларына, батысында – 
Сырдарияға және солтүстігінде – Шымкентке дейін кеңейген 
болатын. П.П.Ивановтың зерттеуіне сүйенсек, қазақтарды 
бағындырған Жүнісқожа қазақ тайпаларының ішкі өміріне 
араласпаған. Ұлы жүздегі хандық билікті жойып, басқаруды 
билерге тапсырған және солар арқылы зекет жинаған500. Кейбір 
деректерге қарағанда ол қазақтардың әрбір жүз қойынан бір 
қой алым алған501.

Дегенмен де Жүнісқожаның билігі ұзақ болмады. Ол қайтыс 
болғаннан кейін Ташкентті 1809 жылы (1810 ж.) Қоқан бегі 
Әлім хан бағындырды502. Ташкентті жаулап алғаннан кейінгі 
Әлім ханның іс-әрекетін П.Иванов былайша негіздейді: “Заняв 

498Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих орд 
и степей. - 89 б.; Павлов Н. История Туркестана. - Ташкент, - 1910. - 36 б.

499Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент в 1800 году //Вестник 
Русского Императорского Географического общества. - Т. 1. - Ч. 1. отд. 
ІҮ. - СПб., - 1851. - 29 б.; Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-
кыргызы. - 445 б.

500 Иванов П.П. Казахи и кокандское ханство //Записки ИВ АН СССР. 
- Т. ҮІІ. - М.-Л., - 1939. - 100 б.

501 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 445 б.
502 Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии. - М., - 1958. - 196 

б.; Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 445 б.
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город, Алим-хан вызвал к себе биев и других правителей 
казахских племен, старшин орды и объявил им о принятии 
их народа в кокандское подданство, после чего возвратился 
в Коканд”503. Осылайша Ташкентті бағындыру арқылы Қоқан 
хандығының Қазақстанның оңтүстік өңірін жаулап алуының 
алғашқы қадамдары жасалды. Салық төлемеген қазақтарды 
жазалап, Сайрамды, Шымкентті, Түркістанды бағындыру 
үшін Әлім бек 1810 жылы қысқы аязға қарамастан 12 мың 
әскер аттандырды. Осы жорықтың барысында қоқандықтар 
Сайрамды қоршап, Шымкент қыстағына бекініс салып, 
онда жақсы қаруланған 200 жаяу және 400 салт атты әскер 
қалдырды. Одан кейін Әулиеатаға келіп, онда да бекініс 
тұрғызып Абдаллах датқа бастаған 1000 жауынгер қалдырды504. 
Қоқандықтардың оңтүстік өңірге қарай ішкерілей енуі 1810 
жылы Әлім бектің қаза табуымен біразға дейін тоқтатылды. 
Оның орнына таққа отырған інісі Омар да ағасының сыртқы 
саясатын жалғастырды. 

1813-1814 жылдары қоқандық басқыншылар Түркістан 
қаласының жанындағы елді мекен Қарпақты жаулап алды. 
Қоқандықтардың Түркістанды бағындыру уақыты жөнінде 
әртүрлі мәліметтер бар. Мәселен, 1813-14 жылдары Қоқанда 
болып қайтқан Ф.Назаровтың көрсетуінше, бұл 1814 жыл; 
барон Е.Миддендорфтың мәліметінше 1815 жыл болған. Қоқан 
шежірешісі 1231 жыл 9 джумади, яғни 1816 жылдың 7 сәуірі 
деп келтіреді. Ал Қоқан хандығы жөнінде арнайы зерттеу 
құрастырған В.Наливкин бұл оқиғаны 1819 жылы болды деп 
пайымдаса, оны Н.Аристов та мақұлдайды505. Омар ханның 

503 Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии. - 196 б.
504 Иванов П.П. Казахи и Кокандское ханство. - 94, 119, 121 бб.; 

Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 283-284 бб.
505   Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части 

Азии. - М., - 1968. - 30 б.; Миддендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга 
в Бухару. - М., - 1975. - 69 б.; Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 285 б.; Наливкин 
В. Краткая история Кокандского ханства. - Казань, - 1886. - 110-111 бб.; 
Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 447 б.
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Қазақстанның оңтүстігінде жүргізіп жатқан сыртқы саясатын 
сол уақыттағы тағы бір оқиға күшейтті. Қоқан экспансиясының 
алғашқы жылдары Қытай қарамағына өтіп кеткен Әділ 
төре Қоқан хандығының қарамағында болғысы келетіндігін 
хабарлап, хат жолдады. Бұл оқиға В.Наливкиннің еңбегінде 
былайша көрініс табады: “Весной 1235 (1819) года Омар хан 
собрал отряд и двинулся с ним на так называемый Дашт-и-
кипчак степь, лежащую на севере от Ташкента и заселенную 
тогда исключительно кочевниками.

Несколько дней Омар благодушествовал в горах, где все 
было в цвету. Здесь же им было получено письмо от Адыл-Туре 
(чингизид), которым тот уведомлял, что вышел с 2000 нукеров 
из пределов Китая, где кочевал до сих пор постоянно, и идет 
на Дашт-и-кипчак с целью услужить Омару, слава которого 
дошла и до их далеких аулов.

Посланные были приняты благодушествовавшим Омаром с 
большими почестями и увезли с собой ярлык на имя Адыл-Туре, 
принятого с этого времени под покровительство Кокандского 
хана”506. Байқап отырғанымыздай Қоқан хандығының қазақ 
даласындағы басқыншылық саясаты сәтті орындала бастады. 
Қоқандықтар үстемдік орнатқан жерлеріне әкімшілік бақылау 
орнатумен қатар, бекіністер тұрғызды. Мұндай саясатты іске 
асыруда Омар ханның жеке құлы 1816 жылдан 1841 жылға 
дейін (арасында үзілістер болды) Ташкенттен қазақ даласын 
басқарған Лашкар беклербегі мол жетістіктерге жеткен 
болатын507. Соның бастамасымен Сыр өңірінде Ақмешіт, 
Шолақ, Созақ бекіністері салынды. Ю.А.Соколовтың 
мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан мен Қырғызстанда Қоқан 
бекіністерінің салыну уақытнамасы мынадай: “Сырдарияның 
сол жағалауындағы Бұқараға қарасты Жаңғы бекінісі 1815 
жылы Сырдың оң жағына көшіріліп, Ақмешіт атауын сірә, 

506 Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. - 110 б.
507 Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 288 б.
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сол уақытта алса керек. 1814 жылы Қаратаудың солтүстік 
беткейінде орналасқан Шолаққорған бекінісі тұрғызылды. 
1815-20 жылдар аралығында Сырдарияның оң жағасында 
Күмісқорған, Жаңақорған, Жүлек және Сарысудың бойында 
Жаманқорған бекіністері бой көтерді. 1821 жылы Талас өзені 
бойында Әулиеата, Қырғызстанның солтүстігінде орналасқан 
Нарын өзені жанында Кетпентөбе, 1825 жылы Шу өзенінің 
Қырғыз жотасына жақын аудандарында Мерке, Пішпек, 
Тоқмақ, Атбашы бекіністері тұрғызылды508. Қоқандықтар 
бекініс салып, қазақ даласында нық қадам басқан сайын, 
жергілікті халықты қанау барынша күшейтіле бастады. 
Мысалы, әрбір қазақ шаңырағы жылына 6 бас мал, 24 қап 
көмір, мың бау қамыс, 4 өгіз сексеуіл тапсыруға міндетті 
болды509. Мұндай шектен тыс зорлық-зомбылыққа халықтың 
қарсы шығатыны белгілі. 1821 жылы Тентек төре бастаған 
12 мыңға жуық қазақтар қоқандықтарға қарсы көтеріліс 
жасады. Қозғалыстың орталығы Шымкент пен Сайрам 
болып, Түркістаннан Әулиеатаға дейінгі аралықты қамтыды. 
Көтерілісшілер саны көп болғанымен, ұйымдастырушылық 
және қару-жарақ жетіспеді. Қоқан әскерлері бас көтерушілер 
орналасқан Шымкент және Сайрам қалаларын қоршауға алып, 
оларды берілуге мәжбүр етті510.

Осы жоғарыда айтылған оқиғалардан Оңтүстік Қазақстан 
жерінде қоныстанған жалайыр тайпасының рулары да қалыс 
қала алмады. Бұл өңірде жалайырлар Жоңғар шапқыншылығы 
уақытында қоныстанып қалып қойған немесе одан да 
бұрынғы Сырманақ және Шуманақ болып бөліну тұсында 
орныққан болуы мүмкін. Ал, олардың оңтүстік өңірдің қай 

508 Соколов Ю.В. Начало военных действий против Кокандского 
ханства и вопросы присоединения его к России //Материалы по истории 
присоединения Средней Азии к России. - Ч. 1. - Ташкент, - 1969. - 57 б.

509 Мұқаметқанұлы Н. Тарихи зерттеулер. - Алматы, - 1994. - 123 б.
510   Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии. - М., - 1958. - 200 

б.; Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. - 119-121 бб.
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аудандарында орналасқанын анықтау үшін ХХ ғасырдың 
басында статистикалық мамандар даярлаған “Материалы по 
киргизскому землепользованию” атты құжатқа жүгінеміз. 
Бұл құжат ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ тайпаларының 
орналасуы жөнінде ғана ақпарат берсе де, қарастырылып 
отырған кезеңде жалайыр тайпасы руларының қоныстануы 
жайында мол мәлімет бере алады. Себебі, Жоңғар хандығы 
ыдырағаннан кейін жер-жерге нық орналасқан қазақ ру-
тайпалары қанша уақыт өтсе де өздерінің тұрғылықты 
жерлерін өзгерте қойған жоқ. Қоқан билігі кезінде оңтүстік 
аймақтағы жалайырлар мына аудандарда қоныстанған: “Қазіргі 
Оңтүстік Қазақстан облысы территориясындағы кішігірім 
Бөген, Сасық, Сасық-Темір тәрізді өзендерінің бойларында511, 
қазіргі Жамбыл облысы аумағындағы Боқтөбе деген жерде 
жалайырдың қайшылы руы, Құрағаты өзені бойында Сиыршы 
руы және Құлқайнар мен Машахай шатқалдарында Күшік руы 
мекендеген512. Сонымен бірге жалайырлар Ташкент маңындағы 
Жібек, Қазаната, Ноғайқорған, Қадыр, Ниязбек сынды 
елді мекендерде де орналасты”513. Бірақ Ташкент маңында 
мекендеген жалайырлар кейін сол өңірдегі басқа да қазақ 
руларымен араласып, құрама деген этникалық топқа бірікті. 
Уақыт өте олар өзбек халқымен сіңісіп кеткен болатын. 

Осы айтылғандардан шығаратын қорытындымыз Қоқан 
билігі орнаған аймақта мекендеген бұл жалайыр тайпасының 
рулары сол кезеңдегі саяси оқиғаларға қатысулары әбден 
мүмкін. Оны біз қазақтардың арасынан қоқандықтарға 

511 Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская 
область. Чимкентский уезд. - Т. ІІ. - Вып. 2. Таблицы. - Ташкент, - 1910. 
- 68-78, 86-91 бб.

512 Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская 
область. Аулиеатинский уезд. - Ташкент, - 1911. - 14-19, 188-193, 296-
301 бб.

513Материалы всероссийских переписей 1920 года. Перепись 
населения в Туркестанской Республике. - Ч. І. Поселенные итоги 
Сырдарьинской области. - Ташкент, - 1923. - 35, 43, 48, 55-56 бб.
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қызмет қылған адамдардың есімдері мен шыққан тектерін 
анықтау арқылы біле аламыз. Қоқандықтар жаулап алған 
жерлерінде бекініс салды және әкімшілік бақылау орнатты 
деп жоғарыда айтқанбыз. Бекініс салу жөнінде тоқталдық, 
енді әкімшілік басқару жүйесіне көңіл аударайық. Олар әр 
рудың беделді адамдарына дәреже беру арқылы, өздерінің 
саясаттарын жүргізген. Мәселен, қоқандықтар қазақ жерінде 
салған әрбір бекіністің басшысына “датқа” лауазымын берген. 
Ондай лауазымды оңтүстік өңірдегі жалайырлардан Сыздық 
Кенесарыұлының сенімді серігі болған Бекбау иеленді. 
Міне осы Бекбау датқа және Балғын би арқылы қоқандықтар 
жалайырлардың бір бөлігіне ықпалдарын жүргізген болуы 
керек514.

Енді қайтадан қалың жалайыр қоныстанған Жетісу жеріне 
қайтып оралайық. Қарастырып отырған кезеңдегі саяси 
оқиғалар көрсеткендей, Ұлы жүз тайпалары қоныстанған 
жерлер Қоқан хандығы мен Қытайдың бөлісіне айналды. Бүкіл 
Орталық Азияны бағындыруды көздеп отырған патшалы 
Ресей Жетісу жеріндегі болып жатқан саяси процестерді 
бақылап отырды. Діттеген мақсаттарына жету үшін Ұлы жүз 
халқының көңіл-күйін табу керек екендігін орыс әкімшілігі 
жақсы түсінді. Бұған дейін Кіші және Орта жүздің бөліктерін 
бағындыра білген Ресейдің тәжірибесі де жоқ емес еді. Бірақ 
сол екі ортаны, яғни Ұлы жүз бен Ресейді байланыстыратын 
адамдар керек еді. Мұндай міндетті Сібір әкімшілігі Жетісу 
арқылы Ташкент, Қашқар, Хиуа және Бұқарамен сауда 
жүргізіп жүрген татар көпестеріне жүктеді. Татар көпестерінің 
белсенді іс-әрекеттерінің нәтижесінде Жетісудағы Сүйік, 
Әділ тәрізді сұлтандар тобының Ресеймен байланысына жол 
салынды. 1819 жылдың қаңтар айында Ресейдің министрлер 
комитеті Сүйік сұлтанды өзіне қарасты 802359 малы бар 55462 
адамымен империя құрамына қабылдау жөніндегі шешімге 
келеді. Сонымен бірге Сүйік сұлтанға 8-кластық шен, алтын 

514 Махаева А. Тойшыбек би және оның заманы. - Алматы, - 2006. 
- 26, 29 бб.
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медаль мен бас киім және шекпен, Сарымбет Онтағаров пен 
Бейбіт Бектұрғанов билерге, Түгел Шүрікзин (Чирукзин) 
старшынға есімдері жазылған мөрлері бар алтын сақиналар 
береді. Мұндай жоспарды іске асыруда қызмет қылған татар 
көпестері де сыйлықтан құр қалмады515.

Осылайша Ұлы жүздің Ресей бодандығына өту 
талпынысының екінші кезеңі басталып, Сүйік сұлтан мен 
оған қарасты жалайырлар алғашқы қадамдарын жасады. Сүйік 
сұлтанның жалайыр тайпасын басқарғанын ескерер болсақ, 
жоғарыда есімдері көрсетіліп, Ресейден сыйлық алған билер 
де жалайыр тайпасының өкілдері болуы әбден мүмкін.

Алғашқы қадамды сәтті бастаған орыс әкімшілігі Жетісуға 
одан әрі ішкерілей еніп, отарлық пиғылын жүзеге асыру үшін 
Ұлы жүздің басқа да тайпа басшыларынан ант қабылдап алуға 
тырысты. Олардың мақсаттары 1823 жылы жүзеге асты. Батыс 
Сібір губернаторы Капцевичтің орталыққа хабарлауынша 
Ұлы жүз сұлтандары 1823 жылы Ресей билігіне өтетіндері 
жөнінде ант берген516. Тағы бір құжаттарға назар салсақ, ант 
берген сұлтандардың саны 14 болған517. Мұнымен шектелмей 
көрсетілген, яғни 1823 жылы Ұлы жүздің игі жақсылары 
кеңейтілген түрде Ресейдің қол астына өтетіндіктерін білдіріп, 
құран сүю арқылы тағы да ант қабылдайды. Ант қабылдау 
құжатының соңында Ұлы жүз сұлтандары, билері және өзге де 
белді адамдарының 33 мөрі мен тамғасы қойылады518.

Жасалған анттарға сәйкес 1824 жылы мамыр айында 
Александр І Ұлы жүзді Ресей қарамағына қабылдау жөнінде 
грамотаға қол қояды519.

515 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих 
орд и степей. - Ч. 2. - 92 б.;  Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах 
степных областей. – 149-150 бб.; Материалы по истории политического 
строя Казахстана. - Т. 1. - Алма-Ата, - 1960. - 52-53 бб.

516 Материалы по истории политического строя Казахстана. - 53-54 бб.
517 Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках (1771-1867 годы). 

- Алма-Ата, - 1964. - 205 б.
518 Сонда, - 207 б.
519 Бұл да сонда, - 214 б.
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Ұлы жүз сұлтандарының осы кезеңде орыс әкімшілігіне 
іш тартуы Қоқан хандығы тарапынан жасалып жатқан 
қиындықтарға байланысты болса керек. Басқыншылық 
саясат ұстанған қоқандықтар қазақтарға жасалатын зорлық-
зомбылықты жылдан-жылға көбейткен болатын. Мұндай 
қиыншылыққа төзбеген қазақ рулары Қытай территориясына 
өтуге мәжбүр болды. Осы кезеңде Жетісу жерін өз иелігі 
деп жариялаған қоқан билеушілері Қытай үкіметінен сол 
жаққа көшіп кеткен қазақтарды қайтаруды және Ресейден 
Жетісу жеріндегі іс-әрекеттерін тоқтатуды талап етті. 
Қоқан хандығының қалыптасқан жағдайға байланысты 
орыс әкімшілігіне жасаған мәлімдемелері зерттеуші 
М.Қойгелдиевтің еңбегінде былайша көрініс табады: “1825 
жылы Ташкент құшбегі Қоқан ханы атынан Омбыға елшісі 
Сауытбек Сұлтанбековты аттандырып, оған Батыс Сібір 
генерал-губернаторына жолдаған хатын тапсырады. Ол хатта 
мынадай пікір айтылған еді: “Қадым замандардан бері Ертіс 
дариясының бергі жақ бетін біз, ал арғы бетін Ресей иемденіп 
келе жатқан еді. Енді соңғы алған мәліметтерге қарағанда 
орыстар Ертістен бергі жаққа өтіп, біздің діндестеріміздің 
жерінде құрылыстар жүргізуде. Осы жағдайға байланысты 
біздің ханымыз сіздердің өкілетті адамдарыңызға осы хатты 
жолдай отырып, бұл құрылыстардың себебін сұрауды бұйырды: 
Сіз бұл істі өз бетіңізше жасап жатырсыз ба, жоқ әлде жоғары 
мәртебелі патшаның бұйрығымен атқарып отырсыз ба? Өз 
үкімет орындарыма мәлімет беруім үшін мені осы мәселеге 
байланысты хабардар етуіңізді сұраймын”520.

Бұл хатқа Батыс Сібір әкімшілігі былай деп жауап 
қайтарады: “Көп ғасырлардан бері Ұлы Ресей империясы 
қырғыз-қазақ халықтарына және солтүстік теңізден Қара теңіз 
аралығындағы үлкен-кіші тайпаларға билік жүргізіп келеді. 
Ал қазақ даласы сауда салығынан тысқары Қоқан әкімдеріне 
салық төлегендігін, оларға бой ұсынғандығын ешкім де 

520 Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі. - Астана, - 2004. - 19 б.
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білмейді және бұл туралы мәлімет жоқ”521. Осындай жауап 
қайтару арқылы Ресей әкімшілігі Жетісудағы іс-әрекеттерін 
тоқтатпайтындықтарын және Ұлы жүздегі Қоқан билігін 
мойындамайтын сыңай танытты.

Сол уақыттағы Жетісу жерінде орын алған саяси 
тұрақсыздық пен ру аралық қақтығыстар Сүйікті орыс 
әкімшілігіне қарай итермеледі. Ол 1824 жылы Омбы облысын 
басқарушы Броневскиймен кездесу барысында өз қонысында 
сыртқы округ ашуға рұқсат берді және 200 адамдық әскер 
жіберуді өтінген болатын522. Сұлтанның келісімін алған 
Ресей әкімшілігінің басшылары Ұлы жүз жеріне экспедиция 
жасақтап, бекініс салу мәселесін реттей бастайды. Осы 
мақсатта Жетісу жеріне подполковник Шубин бастаған әскери 
бөлімше жіберіледі. Ресей басшылығы бұл экспедицияның 
алдына мынадай нұсқаулар қояды: 

“1. Сүйік сұлтанның қонысына келген соң, отряд оны 
қорғауға келді деп Сүйікке хабарлау керек...;

2. Сіз Сүйіктің қонысында қыркүйекке дейін қалуыңыз 
қажет, ал отрядтың қайтуын Абрамовтың қазанда Семейге 
келуімен орайластыру қажет;

3. Патша сарайынан жіберілген сыйлықтарды үлестіру 
үшін Ұлы жүздегі сұлтандарды және басқа беделді ру 
басыларын жинау үшін бәйге жасайтын күнді белгілеу ләзім. 
Бәрін сол күнгі мерекеге алдын-ала хабар беріп, шақырып, 
сыйлықтарды әрқайсысына халық алдында атын атап, хатпен 
қоса тапсырыңыз. 

4. Мұндай мерекелер мен жиындар кезінде мынаған ерекше 
назар аударыңыз: олардың руларының арасында ынтымақ бар 
ма екен, я партияларға бөліне ме екен, егер бөлінсе, қай партия 
күштірек, қай сұлтан қай партиядан сыйлырақ, әр партияның 
Ресейге көзқарасы қандай – соны білу керек... Қарсы жақтарды 

521 Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі. - 20 б.
522 Махаева А. Тойшыбек би және оның заманы. - 43-44 бб.
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бірге шақыру әдістерін тауып, олардың талас-тартыстарына 
делдалдар арқылы ебін тауып араласу қажет, егер олар Сізге 
жүгінсе, онда оларға әділ қанағаттандыру дегеннің не екенін 
көрсетіңіз.

5. Егер Орта жүз қазақтарына немесе қырғыздарға қарсы 
бұрынғы тоналғандарын айтып, әскер сұраса, онда тоналған 
нәрселеріңіз округ ашылғанда толық қайтарылады деп сендіре 
беру керек. Егер сіздер барған кезде барымта болса, онда 
жыртқыштардың соңына жайлап түсіңіздер.

6. Ұлы жүздің ішкі істеріне араласа жүріп, тонаудан қорғай 
жүріп, сот сізге тәуелді деп қалмаңыз. Сіз оны шақыруыңыз 
тиіс, бірақ олардың соттары бойынша рұқсат болса ғана.

7. Жалпы Ресейді жақтауға тұратын нәрсенің бәрін, Ұлы 
жүзді бағындыратынның бәрін, осы сөздің толық мағынасында 
көрсетіп, іске асыра беру керек.

8. Сұлтан Сүйікті басқаларға қарағанда аса құрметтеп, 
оның ісіне барынша ынта таныту керек: өзінің Ресейге іш 
тартуымен ол бұны толық ақтады.

9. Аталған сұлтанның иелігінде қанша қазақ барын, қалай 
тұратынын біліңіз, Ресейдің болашақтағы басқаруына ойлары 
қандай екенін де байқаңыз.

10. Ол ордада қазақтардың ой-өрісіне ықпал жасайтын 
қашқын татарлар аз емес көрінеді. Үкіметтің ниетін көріп, олар 
сөзсіз, Сізден әрнәрсе сұрайды және өздерінің болашақтағы 
жайын қозғайды. Сізге тапсырған іске кедергі болмау үшін 
оларды жуасытып және олар ешқандай басшының алдында 
жауапты емес деп сендіру керек.

Ордадағы басқа сұлтандармен, рубасылармен, сұлтан 
Сүйікті жақындастыра түсуге ұмтылу керек және онымен дос 
болуға шақыру ләзім; басқа рулардағы қазақтарды Сүйіктің қол 
астына үндеп және шақырып, біздің басқаруға игі әдеттермен 
даярлай беру керек”523.

523 Махаева А. Тойшыбек би және оның заманы. - 44-45 бб.
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Бұл экспедицияның негізгі мақсатын Н.Аристов былай 
деп сипаттайды: “но существенная цель настоящего отряда 
есть, чтобы постепенно приучить китайцев смотреть на 
действия нашего правительства в отношении к большой орде, 
увеличивать влияние России на оную, приблежая тем введение 
народного управления сообразно уставу о киргизах”524.

Ф.К.Шубин бастаған отряд 1825 жылдың шілде айында 
Қаратал өзені бойындағы Сүйік сұлтанның ордасына, яғни 
жалайыр тайпасының жеріне келіп аяқ тірейді. Ұлы жүз 
басшыларының ынта-ықыласын білу үшін Шубин жалайыр 
тайпасының топырағында жиын өткізеді. Бас қосу барысында 
әр түрлі ойындар өткізіліп, бәйге ұйымдастырылады және орыс 
қаруының жетістіктері көрсетіліп, белді адамдарға сыйлықтар 
таратылады. Экспедицияның негізгі мақсаты Жетісуда округ 
ашу жоспары жиынның талқысына салынған уақытта, Ұлы 
жүз билеушілерінің көзқарастары екіге бөлінеді. Ұлы жүздің 
көпшілігін басқарып отырған Әділ төренің ұрпақтары округ 
ашуға қарсылықтарын білдірсе, жалайыр және шапырашты 
тайпаларын басқарған Сүйік пен оның маңайындағылар орыс 
үкіметіне адал екендерін тағы да танытады. Бірақ Сүйікке 
қарасты жалайыр және шапырашты тайпаларының кейбір 
рулары округ ашуға келіспеушіліктерін білдіріп, Әділовтер 
қарамағына өтіп кетеді525.

Жетісу жеріне орыс әскерінің келгендігі жөнінде хабардар 
болып отырған Қоқан хандығы мен Қытай да округтің 
ашылуына жол бермеуге тырысты. Олар да Ұлы жүздің беделді 
адамдарына аса құрмет танытып, шен-шекпен тағайындаумен 
болды. Мұнымен қатар Қытай үкіметі тез арада Қаратал 
бойында тұрғызылған құрылыстар бұзылып, отрядтың 
бұл аймақтан кетуін талап етеді. Н.Аристовтың пікірінше, 

524 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 473 б.
525 Махаева А. Тойшыбек би және оның заманы. - 47-48 бб.
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Қытайдың қатаң бақылауы, Ұлы жүзді отарлауды 20 жылға 
дейін тоқтатуға басты себеп болған526. Осыған байланысты 
Шубин отряды кейін шақырылып, салынған ұсақ құрылыстар 
бұзылады527. Осылайша патшалы Ресейдің Жетісуда табан 
тіремек болған бұл әрекеттері нәтижесіз аяқталды. Бірақ 1831 
жылы Жетісу мен Семейдің орта тұсы Аягөз өңірінде Аягөз 
приказының ашылуы, Жетісу жеріне енуге белгілі дәрежеде 
жеңілдік жасады528. Осы жылы жалайыр және шапырашты 
тайпаларының билеушісі Сүйік сұлтан Ұлы жүзде округ ашуды 
өтініп Батыс Сібір генерал-губернаторы И.Вельяминовқа 
хат жолдайды529. Бірақ орыс әкімшілігі болса Жетісу жеріне 
орналасу әлі де болса қолайлы емес деп санады.

Қазақ даласындағы ру аралық барымталар мен Қоқанның 
шектен тыс басынушылығы Жетісу аймағының Ресей құрамына 
енуді жылдамдатқан алғышарттардың бірі еді. Мәселен, Сүйік 
қоқандықтардың жасап отырған зорлықтарын көрсетіп бір 
ғана 1832 жылы Ресейдің әр түрлі басшылық орындарына 4 
хат жолдайды530.

Қоқандықтардың алым-салығынан бөлек, көршілес 
орналасқан Найман тайпасының руларымен қарым-қатынас 
өте нашар болды. Оны біз мына хаттың мазмұнынан 
аңғарамыз: “Біз Аягөз округына қарасты Ұлы жүздік Үйсіннің 
Жалайыр бөлімінен 8-ші класс шенді сұлтан Сөк Абылайханов 
және басқалар басымызды ие отырып төмендегі жағдайды 
баяндаймыз:

Осы Аягөз дуанына қарасты аға сұлтан Бексұлтан 
Ағадаевтың қарамағындағы болыс басқарушы сұлтан Барақ 
Солтыбаев өз билігіндегі адамдарымен және Садыр-Матай 
қарақшыларымен қоса санағанда барлығы 700 немесе 1000 

526 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 473 б.
527 Румянцев П.П. Уезды Жетысу. - Алматы, - 2000. - 39 б.
528 Сонда, - 40 б.
529 Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 253 б.
530 Сонда, - 261-264 бб.
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адам қаралы қолмен ауылдарымызға баса көктеп кіріп, 
тонауға ұшыратты. Менің ұлым Әлғазы осы жауыздардың 
қолынан қаза тапты. Бәріміздің бірдей не малымызды, не 
мүлкімізді, не қазанымызды, не киім-кешегімізді, бір сөзбен 
айтқанда ештеңемізді қалдырмай алып кетті. Осы жасалған 
шабуыл нәтижесінде мерт болған адамдардың санын айтудың 
өзі де қиын, жеріміздің бетін өліктердің тәні жапты. Олардың 
арасында жас балалар да, әйелдер де көп. Бұл жөнінде оқиғаның 
ізін ала біз Аягөз дуаны приказына жеткіздік, бірақ оның 
қызметкерлерінен бізге ешқандай қайыр болмады, тек Шекара 
Бастығы Мырза рұқсат берген күнде ғана іске кірісетіндігін 
айтты да қойды. 

Жоғары мәртебелім, алдыңызда басымызды ие отырып 
өтінеміз: Біздің қолды болған мүлкімізді қайтару мүмкін болар 
ма екен? Өйткені қазір бізде өмір сүруге қажет не киім-кешек, 
не азық-түлік, не баспана жоқ. Мұнымен қоса соншама көп 
адамдарымыз қаза тапты, сондықтан да бұл іс Ұлы Мәртебелі 
Императордың заңы бойынша шешілсе екен тілегімізді 
білдіреміз. Оған біз 1817 жылдан бері бағынғанбыз және осы 
мезгіл ішінде ешқандай да содырлық танытқан емеспіз. Қандай 
себептерге байланысты екендігі белгісіз генерал Капцевичтің 
кезінде Көксу немесе Қаратал жағасында сыртқы округ 
ашылатын болды деген сөзі сол болжам күйінде қалды. Биыл, 
яғни 1842 жылы біздің болысқа келіп қайтқан шекара бастығы 
Мырза, Наймандар келіп малдарың мен мүліктеріңді шауып 
алып кетсе де, сендер оларға барымтамен жауап қайтармаңдар 
деген бұйрық берді. Оның бұйрығын орындап, міне қазірге 
дейін ешқандай шарасыз тыныш отырмыз.

Енді қазір, шарапатты мырзамыз өзіңізбен жүздесіп, 
мәселені өз аузымызбен айтып түсіндіруді жөн санап, 
қамқорлық жасауыңызды күтпекпіз! Олай болмаған күнде 
бізбен араз болыстармен арамызда жаулық және қантөгіс 
оқиғалар орын алуы әбден ықтимал! Ал біз Ресейге қарасты 
халықпыз.
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Осы баяндалғанды куәландырып, арызға өз мөрін 
қойғандар: Сөк Абылайханов сұлтан, билер: Тіленші, Қарынбай 
және Бейбіт”531.

Хаттың мазмұнынан көріп отырғанымыздай, Орта жүздің 
көршілес руларымен орын алған ру аралық барымта жалайыр 
тайпасына қиын тиген. Мұндай ру аралық байланыстарды 
реттеумен қатар, Сүйік сұлтан мен Жалайыр билері - Тіленші, 
Қарынбай және Бейбіт Қаратал өңірінде округ ашу мәселесін 
қайтадан орыс әкімшілігінің алдына өтініш етіп қояды. Осы 
ұсыныстарын Сүйік сұлтан бастаған жалайыр тайпасының 
билеуші өкілдері 1843 жылы полковник Вишневскийге 
жолдаған хаттарында тағы да білдіреді. Жалайыр тайпасының 
аталған кезеңдегі жағдайын көз алдымызға келтіру, сол хаттың 
мынадай жолдарына көңіл бөлейік: “Ресейге адалдыққа ант 
қабылдағаннан бері біз сұлтан, билер және барлық қазақтар 
жоғарғы үкіметтен Қаратал өзені бойында округтік приказ 
ашуды өтініп келеміз. Бірақ ондай құрылыс қазіргі уақытқа 
дейін салынбады. Егер ондай шара жүзеге асырылмаса, Ташкент 
иеліктері мен қара қырғыздар және олардан басқа да халықтар 
барымта және өзге де кесірлі істерімен бізге тыныштық беретін 
емес. Осыған орай біз, сұлтан, билер мен старшындар өзіңізден 
Қаратал бойында құрылыс салып, өкілдік ашуыңызды, ал 
егер ол мүмкін болмаған жағдайда, бізді ташкенттіктер мен 
қара қырғыздардан қорғайтын отряд жіберуіңізді сұраймыз. 
Отрядты азық-түлікпен қамтамасыз етуді өз міндетімізге 
аламыз”532. Бұл құжаттың соңында Сүйік сұлтанмен қатар 
жалайыр тайпасының бірнеше беделді тұлғалары мөрлері мен 
таңбаларын басқан. Олар: Қарынбай би Татубайұлы, Тіленші 
би Балпықұлы (жалайырлардың ұлы тұлғаларының бірі 
Балпық бидің ұлы), Бейбіт Кенбабаұлы мөрлерін қойса, Кербей 
Биікбайұлы, Жұмабай Танбайұлы, Күшік руынан Бекбау 
Жолбарысұлы мен Ермек Жанбекұлы, Мырза руынан Донақ 

531 Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі. - 23-24 бб. 
532 Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 296 б.
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Жангелдіұлы мен Жетібай Майлыбайұлы, Байшегір руынан 
Банай Мақтабекұлы мен Қаражақан Мыржасұлы, Сыпатай 
руынан Құланбай Оразбақұлы мен Қалпе Үйрекұлы, Сиыршы 
руынан Есенгелді Талаубердіұлы мен Мәнке Мамелдіұлы, 
Арықтыным руынан Тоқпақ Жанысбайұлы өз таңбаларын 
басқан533. Бұл хат Қаратал мен Көксу аралығындағы Үйсін 
рулары жағдайының тым қиындап кеткендігін дәлелдей түсіп 
отыр. Оқиғаның мұндай сипат алуына ХІХ ғасырдың 40-
жылдарына қарай қоқандықтардың Жетісуда белсендіктерінің 
шектен тыс жүргізілуі әсерін тигізбей қоймады. Жалайыр 
тайпасының билеушілері жіберілген бұл өтініш жауапсыз 
қалғаннан кейін, 1845 жылы бүкіл Ұлы жүздің қадірлі адамдары 
Қараталда округ ашу мәселесін көтеріп тағы да өтініш 
жазады. Өтініштің соңында сұлтандар Сүйік Абылайханұлы 
мен Ақымбек Құланұлынан бөлек жалайырдан Тіленші 
Балпықұлы, Бейбіт Кенбабаұлы, Ермек Жәнібекұлы, Назар 
Қарынбайұлы, Дулат тайпасынан Тойшыбек Қасаболатұлы, 
Тілек Жалмамбетұлы, Диқанбай Қапсаланұлы, Албаннан Абақ 
Құдайназарұлы, Тұманбай Орынтайұлы, Суаннан Қарабас 
Дуанұлы, Шапыраштыдан Сәт Мырзабекұлы, Артық Әлиұлы, 
Ыстыдан Тоқан Мұратұлы т.б. Ұлы жүзге белгілі адамдар 
мөрлері мен таңбаларын қойды. Бұл ұсыныс та жоғарыдағы 
өтініштер тәрізді Ресей үкіметі тарапынан жауапсыз қалды. 
Ресейдің бұл өтініштерді қанағаттандырып, Жетісу жерінде 
бекініс тұрғызбауларының себептері болуы ықтимал. Біздің 
ойымызша, Батыс Еуропа елдерімен жағдайы шиеленісіп 
тұрған Ресей, Жетісуға аяқ басу арқылы Қытай мен Қоқанды 
өзіне жау қылып алудан қаймықты. Мұнымен қатар орыс 
билігі орнаған қазақ даласының кейбір аймақтарында Ресейдің 
отарлық пиғылына қарсы ұлт-азаттық қозғалыстар (Жоламан 
Тіленшіұлы, Исатай мен Махамбет, Кенесары Қасымұлы) 
болып жатқан болатын.

533 Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 296 б.



280

Қайткенмен де, Ресейге 1846 жылы Ұлы жүзге қатысты 
бақылау саясатын өзгертіп, нық қадамдар жасауына тура келді. 
Себебі, Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің ошағы 
Жетісу жеріне ауысқан еді. Қозғалыс бүкіл Ұлы жүзді қамтып 
кетеді деп сескенген Ресей әкімшілігі, Ұлы жүз тайпаларын 
қарамағына қабылдауда белсенділік таныта бастады. Бұл 
уақытта Қытайдың әлденедей қарсылық көрсетуге шамасы 
болмады. Өйткені Еуропалық алпауыт елдермен “Апиын 
соғысын” жүргізіп жатқан Қытайдың өзі жартылай отарға 
айналған еді. Міне осы факторларды басты назарда ұстаған 
орыс әкімшілігі Ұлы жүзді тез арада отарлау мақсатында 
ру аралық және халық аралық байланыстарды барынша 
пайдалануға тырысты.

1846 жылдың көктемінде Кенесары өз қосынымен Іле 
өзенінен өтіп, Көксу өзені бойындағы Майтөбе шатқалы мен 
Күренкей жайлауына келіп тоқтайды. Бұл Сүйік сұлтанның 
басқаруындағы жалайыр тайпасының жері болатын. Кенесары 
хан орналасқаннан кейін оған аман-саулық сұрасуға Сүйік 
сұлтан бастаған жергілікті ру басыларымен қатар сұлтан Әли 
Әділұлы, Мәнке би тәрізді тұлғалар барады534. Кенесары хан 
кеңесін өткізіп, маған қосылыңдар деп Тарбағатай, Аягөз, 
Лепсі бойындағы қазақтарға шабармандар жіберіп, үндеу 
таратады. Сонымен бірге Ұлы жүздегі беделді тұлғалардың бірі 
Әли сұлтанға қошемет көрсетіп, сыйға бір үйір жылқы тарту 
етеді535. Бұдан Кене ханның Ұлы жүздің беделді адамдарын 
өзіне тарту ықыласы анық көрініп тұр. Міне осыдан қорыққан 
Сібір казактарының шекара басшысы генерал Н.Вишневский 
Лепсі өзені жағасына келіп жиын өткізу үшін Ұлы жүздің игі 
жақсыларын жинай бастайды. Бұл жиынға негізінен мынадай 
екі міндет қойылды: бірінші, біршама уақытқа созылған Ұлы 

534 Национально-освободительная борьба казахского народа под 
предводительством Кенесары Касымова (Сборник документов). - 
Алматы, - 1996. - 442-443 бб.

535   Махаева А. Тойшыбек би және оның заманы. - 62 б.
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жүзді Ресей қарамағына қабылдау мәселесін толығымен 
аяқтау және екінші, Ұлы жүз басшыларын қарсы қою арқылы 
Кенесарыдан төнген қауіп бұлтын сейілту.

Лепсі кездесуі генерал Н.Вишневскийдің жиналғандарды 
Ұлы жүздің Ресей қарамағына қабылданғандығы жөнінде 
жіберілген патша жарлығымен таныстырудан басталды. 
Өзінің осындай шешімді жүзеге асыру үшін келгендігін 
Н.Вишневский Мәнке биге бұдан бұрын хабарлаған болатын536. 
Ұлы жүзді Ресей құзырына қабылдауға байланысты жарлық 
мәселесі жайында зерттеуші М.Қойгелдиев өзінің іргелі 
еңбегінде мынадай ұтымды тұжырым айтады: “Біз архив 
қорларынан, құжаттық жинақтардан орыс патшасының Ұлы 
жүз қазақтарын Ресей империясы құрамына қабылдағаны 
жөніндегі жарлық тексін кездестіре алмадық. Демек, ондай 
жарлықтың болмауы да ықтимал. Олай дейтініміз мемлекеттік 
канцлер Нессельроде 1846 жылы 16 көкек күні Ұлы жүздегі 
жағдайға байланысты патшаға жолдаған баяндамасында, 
Омбыға Ұлы жүз билеушілерінің бірі Әділев Әли сұлтаннан 
Нұрақов Мәнке би бастаған өкілеттіктің империя құрамына 
алу туралы өтінішпен келгендігін, сондай-ақ оларға князь 
Горчаковтың (Батыс Сібір генерал-губернаторы) жағымды 
жауап бермегендігін және губернатордың бұл позициясын 
императордың қолдауын өтінген. Ал бұдан кейінгі екі ай 
ішінде ондай шешімнің қабылдана қоюы, әрине, екіталай 
еді. Демек, Лепсі кездесуінде орыс патшасының Ұлы жүзді 
Ресей құзырына қабылдағаны жөніндегі мәлімдеме жасап, 
генерал Вишневский таза саяси алаяқтық жолға түсуі әбден 
мүмкін. Бұл қадамға бара отырып ол жалғыз мақсатты, яғни 
Кене хан тарапынан төнген қауіп жағдайында Ресей мен Ұлы 
жүз арасындағы қатынаста шұғыл бетбұрысқа қол жеткізуді 
көздеуі әбден мүмкін еді”537.

536 Национально-освободительная борьба казахского народа под 
предводительством Кенесары Касымова. - 444 б.; Қойгелдиев М. 
Жетісудағы Ресей билігі. - 33 б.

537 Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі. - 33-34 бб.
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Бізде зерттеушінің бұл ойын мақұлдап, Н.Вишневскийдің 
таныстырған жарлығы тек Кенесарыға қарсы жасалған 
қитұрқы саясаттың бір ұшқыны деп санаймыз. Осылайша 
басты хабарды жария еткеннен кейін генерал Н.Вишневский 
Ұлы жүз басшыларын одан әрі еліктіре түсу үшін, оларға орыс 
патшасы атынан сыйлықтар таратты. Ең негізгі сый Жетісудағы 
сұлтандардың беделдісі Дулат тайпасының басшысы Әли 
Әділұлына берілді. Оған Ресей үкіметі атынан подполковник 
шені беріліп, мойнына Андреев лентасындағы алтын медаль 
ілінді. Одан басқа да Ұлы жүз бетке ұстарларына Александров 
және Анна лентасындағы алтын медальдар тағылып, түрлі 
деңгейдегі сый-сияпаттар жасалды538. 

Осыдан кейін 1846 жылдың 23 маусымында Ұлы жүзді 
патшалы Ресей құзырына қабылдау рәсімі өтеді. Бұл тарихи 
шара екі бөліктен тұрды. Алғашқысы, Ұлы жүздің Ресей 
қарамағына өтуін ресми жария ету және екіншісі, Ұлы жүз 
игі-жақсыларынан Кенесарыны жау деп есептейтін міндеттеме 
алу болды539. 

Енді осы қабылданған құжаттарға мән берсек. Тарихи 
маңызы бар бұл оқиға оқырманға түсінікті болу үшін, Ұлы жүз 
басшыларының ант қабылдауына қатысты құжаттың толық 
мазмұнын ұсынуды жөн көрдік: “1846 г. июня 23-го дня. Мы, 
ниже приложившие печати и тамги Большой орды султаны 
и бии родов: дулатовского, абдановского, сувановского, 
чапрашевского и джалаировского, единодушно положили в 
присутствии г-на состоявшего в должности пограничного 
начальника сибирских киргиз генерал-майора и кавалера 
Вишневского следующее:

1) иски, бывшие между народом Средней и Большой орд за 
прежнее время и по настоящее число, совершенно окончены 

538 Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского 
края. - Ташкент, - 1914. - 254 б.; Янушкевич А. Қазақ даласына сапар 
туралы жазбалар. / Аударған Ғ.Зұлхаров. - Астана, - 2003. - 114-115 бб.; 
Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі. - 34 б.

539  Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі. - 35 б.
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расчетом и по решениям должны получить удовлетворение 
чрез содействие старших султанов в [на]значенный ими срок, 
в случае же неисполнения, виновные подвергаются взысканию 
штрафа по степным обычаям;

2) на будущее время обязуемся не делать между киргизами 
Средней орды противузаконных поступков, барантов, грабежей 
и краж и свято сохранять заключенную дружбу и мир между 
обеими народами;

3) при появлении шаек хищников, или при известии о 
каком-либо враждебном намерении, обязаны мы извещать 
друг друга и общими силами стараться к искоренению злодеев, 
доводя тотчас же и до сведения российского правительства 
чрез ближайший приказ;

4) при проходе торговцев с караванами чрез место наших 
кочевьев обязаны охранять их от притеснений и оказывать 
защиту, а в случае надобности, то и возможное пособии.

Все вышеписанное обязываемся исполнять свято и 
ненарушимо и за малейшее нарушение подвергнем себя 
как гневу божию, так и строгому взысканию российского 
правительства, состоя под высоким покровительством этой 
могущественной державы.

Подлинное подписали: султан 8-го класса Сюк Аблайханов, 
подп. султан Али Адилев; султаны: Акымбек Аблаев, Адамсат 
Ибаков, Камбар Аланов, Джангазы Сюков, Мамырхан 
Гадилев, Аблез Алин, Джоши Сюков, Даир Ишимов, Тинелы 
Джангыров; бии: Дийкамбай Капсаланов, Сары Алтаев, Самбет 
Байтербисов, Карабай Тюлесов, Менке Боктубаев, Тогунбай 
Койгельдегулов, Джанкожа Тайчубеков, Асылбек Байгарин, 
Кызыбек Тайтелин, Малдыбай Давлетев, Кончубай Каптагаев, 
Артык Алин, Бюртень Кангельдин, Ермек Алтаев, Кашкар 
Козыбеков, Мыктыбек Токтакучуков, Солты Малыбеков, 
Тазабек Бусурманов, Бейбит Кеньбобин, Тленчи Балпыков, 
Назар Карынбаев, Контрам Умиров, Айдар Сююндуков, Кутум 
Сапаков, Джайнак Утепов, Акпай Туркин, Ермек Джаныбеков; 
мулла 14-го класса Абдулла Менлибаев”540.

540   Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 319 б.
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Осы құжатқа қол қойдыру арқылы Н.Вишневский Ұлы 
жүзді Ресей қарамағына қабылдағанмен, оның ойын мазалап, 
Жетісуға да келуіне әсерін тигізген Кенесары хан мәселесі 
әлі де ашық күйде қалған болатын. Жоғарыда келтірілген 
құжаттың үшінші бабында Кенесарыға қатысты мәселе 
нақты негізделмесе де, жанама түрде ой тасталған еді. 
Осындай ойды одан әрі дамытып, Ұлы жүз басшыларының 
Кенесарыға байланысты оң іс-әрекеттерін бұғаулап тастау 
үшін Н.Вишневский тағы бір арнайы құжат даярлады. Ол 
құжаттың мазмұны мынадай: “1846 жылдың 23 маусым күні. 
Біз төменде есімдері аталған Ұлы жүздің Дулат, Албан, Суан, 
Шапырашты және Жалайыр тайпаларының сұлтандары мен 
билері, шекара бастығы генерал-майор Н.Вишневскийдің 
қатысуымен Қарқаралы, Аягөз және Көкпекті округтерінің 
аға сұлтандарымен кеңесе отырып, біздің жаққа келген 
жалпыхалықтық тыныштықты бұзушы бүлікшіл сұлтан 
Кенесары Қасымұлы мен оның жақтастарын өзіміздің жауымыз 
санап, онымен ешқандай да қатынасқа бармай, Кенесары 
мен оның жақтастарының біздің жақтан кетуін талап етеміз. 
Сонымен қатар, егерде қазір ол біздің жерден ұзаған жағдайда 
да, оның Орта жүз қазақтарына, әсіресе, жақын маңдағы 
округтердің қазақтарына қарсы жаулық іс-әрекеттерін байқап 
немесе естісек, онда бүлікшінің қастық әрекеттеріне жол 
бермеу үшін тез арада хабар жеткізуге тырысамыз. Жоғарыдағы 
міндеттемелерді орындаймыз деп өзіміздің таңбаларымыз бен 
мөрлерімізді қоямыз”541. Бұл құжаттың соңына да Ресейдің 
құзырына өтуге ықылас білдірген Ұлы жүздің басшыларының 
барлығы қолдарын қойған. Ұлы жүз билеушілерінен осындай 
міндеттеме алу арқылы генерал Н.Вишневский Жетісуға 
үлкен үмітпен келген Кенесары Қасымұлына ешқандай қару 
қолданбай-ақ соққы берді. Жетісу жеріне бірнеше елдің 

541Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 317-318 
бб.; Национально-освободительная борьба казахского народа под 
предводительством Кенесары Касымова. - 446-447 бб.
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мүддесі түйісіп тұрған шақта, Ұлы жүз атқамінерлерінің 
басқа шаралары қалмаған шығар. Лепсі келісімі Ұлы жүз 
тайпаларын Қытай мен Орта Азия хандықтарынан төнген 
қауіптен құтқарғандығымен, Ресейдің қанжығасына біршама 
уақытқа байлап берді. Жоғарыда аталған екі мәселеден бөлек 
Лепсіде өткен жиында зерттеуіміздің негізі болып отырған 
Жалайыр тайпасына қатысты тағы бір құжат қаралды. Ол 
Жалайыр және Шапырашты тайпалары билерінің Сүйік 
Абылайұлын өздерінің аға сұлтаны етіп жариялау жөніндегі 
өтініштері болатын542.

Осылайша Жетісу жеріне келіп, “бір оқпен екі қоян 
атып” патшаның алдында үлкен абырой жинаған генерал 
Н.Вишневский Кенесарымен де келіссөз жүргізуге тырысты. 
Осы мақсатта оның тапсырмасымен 1846 жылдың шілде 
айында сұлтан Сүйік Абылайханов пен Жалайыр тайпасының 
биі Тіленші Балпықұлы Іле бойындағы Кенесарымен кездесуге 
барады. Олар Кенесарыны Ресей қарамағына өту жөнінде кеңес 
береді. Мұндай ұсынысқа орай Кенесары өз кезегінде Іле өзені 
бойында қыстап шығуға ниеті барын және орыс үкіметіне 
қастық пиғылы жоқ екенін айтады. Сонымен бірге өзінің 
жаулары көптігін алға тартып, солардан қорғану қажеттілігін 
түсіндіріп, орыс әміршісінің оған қаһарын төкпеуін сұрайды543. 
Жетісу жеріне үлкен үмітпен келген Кенесарының тағдыры 
бір жапырақ қағазбен шешілген соң, ол қырғыздарға килігіп 
көзсіз ерліктің құрбаны болды.

Ұлы жүзге аяқ басқан Ресей табан тіреп ішкерілей ену 
үшін өздерінің бекініс тұрғызу іс-әрекеттерін Жетісу жерінде 
де жалғастырды. 1847 жылы Қопалы аталатын жайылымда 
жаңа бекіністің іргетасы қаланады. 1847 жылы 17 сәуірде орыс 
патшасы бекіткен сыртқы істер министрінің баяндамасында, 

542 Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 318-319 бб.
543Национально-освободительная борьба казахского народа под 

предводительством Кенесары Касымова. - 449 б.; Махаева А. Тойшыбек 
би және оның заманы. - 67 б.
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бұл бекіністі тұрғызу шарасы Қашқария мен Батыс Қытайға 
қатынайтын сауда жолын қамтамасыз ету қажеттілігінен 
туындады деп көрсетілді. Осы жылдың 14 тамызында 
салынып жатқан бекіністе Сүйік Абылайханұлы, Әли 
Әділұлы және Әкімбек Абылайұлы сұлтандар орыс билігін 
қабылдағандықтарын растап, тағы да ант береді544.

Біртіндеп Қапал бекінісі Іле аймағын жаулауда орыстардың 
негізгі тірек пунктіне айналды. Ұлы жүздің жаңадан қосылған 
аудандарын басқару үшін орыс үкіметі 1848 жылы Қапалда 
“Ұлы жүз приставын” ашады. Приставтың алғашқы басшысы 
етіп барон Врангель бекітіледі. Қапал мен Аягөз аралығы 12 
казак почта бекеттерімен жалғанады545.

Ұлы жүздің Ресей үшін стратегиялық және сауда 
қатынастық жағынан маңыздылығын ескере отырып, Сыртқы 
істер министрлігінің басшысы граф К.Нессельроде Николай 
І патшаға былай деп жазды: “Ұлы жүздің Ресей құзырына 
жақында енуіне, шеп бойынан қашық орналасуына және тағы 
да басқа себептерге байланысты, күмән жоқ, Орта жүз бағынған 
тәртіпке бағына алмайды. Онда приказдар құрып, барлық 
басқару жүйені үкімет атынан қойылған шенеуніктерге беретін 
болсақ, әрине жақында ғана бағындырылған қазақтарды 
шошытып аламыз. Оларға тіпті көптеген жағдайларға 
байланысты жеңіл салық мөлшерін белгілеудің өзі ыңғайсыз 
және өте ерте болады.

Жалпы мынаны назардан шығаруға болмайды: біріншіден, 
бұл қазақтар Ресейге өз еріктерімен бағынды, осының өзі 
оларға біршама жеңілдік жасауды талап етеді, екіншіден, 
бұл ең негізгісі, біздің мақсатымыз Ұлы жүзді толығымен 
бағындырып, онда біз қалаған тыныштық пен бейбіт өмір 
орнату арқылы Батыс Қытай, әсіресе Қашқария мен Орта 

544 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 474 б.
545 Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. - М., - 1957. 

- 134 б.; Румянцев П.П. Уезды Жетысу. - 43 б.; Қойгелдиев М. Жетісудағы 
Ресей билігі. - 43 б.; Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных 
областей. - 202 б.
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Азияның біраз бөлігімен сауда қатынастары жолдарының 
қауіпсіздігін сақтау”546.

Жетісуда ашылған “Ұлы жүз приставы” жоғарыда 
берілген құжаттың мазмұнына сәйкес негізделсе керек. 
Оны біз М.Қойгелдиевтің еңбегінде келтірілген приставтың 
негізгі атқарған мынадай міндеттерінен де байқаймыз: “1) 
Ұлы жүз қазақтары сыртынан бақылау жүргізу; 2) қазақ 
рулары ішіндегі сұлтан, би және басқа ықпалды адамдармен 
орыс билігіне тиімді қатынас орната отырып, қазақ қоғамы 
ішіндегі өзгерістерді, әрекет-қимылдарды бақылап отыру; 
3) жергілікті халықтың арасындағы түрлі азаматтық істерді 
шешіп отыру; 4) өзіне қарасты территорияда әскери бекіністер 
құрылысына басшылық жасау және оларға қолайлы орындар 
таңдау; 5) приставтың ішінде және одан тыс орталықтармен 
сауда қатынасына жағдай туғызу және 6) шекараны қорғау.

Приставтықтың бастапқы міндеті ең алдымен, өз 
қарамағындағы әскер бөлімшесіне тиесілі жағдай жасау, оның 
күнделікті өз міндетін орындауын қамтамасыз ету болатын. 
Бұл айтылғандарға қосымша приставтыққа мемлекеттік 
қызметке қатысты құпия іс қағаздарын жүргізу, сондай-ақ оған 
шекарада орналасуына байланысты өз статусы шеңберінде 
дипломатиялық міндеттерді атқару да жүктелді”547.

Көріп отырғанымыздай, бұл міндеттемелердің ішінде Ұлы 
жүзден салық жинау мәселесі көтерілмеген. Яғни, Жетісу 
жерінде жүргізілген алғашқы Ресей әкімшілік басқару жүйесі 
жоғарыда аталған граф Нессельроденің тапсырысы негізінде 
дайындалған. Олай дейтініміз 1867-1868 жылғы әкімшілік-
басқару реформасы енгізілгенге дейін Ұлы жүз халқына 
ешқандай алым-салық түрі салынған жоқ болатын. Ресейдің 
Ұлы жүзге қатысты шектен тыс жұмсақ саясат ұстануын 
М.Қойгелдиев мынадай себептермен түсіндіреді: “Біріншіден, 

546 Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 335 б.; 
Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. - 134 б.

547 Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі. - 43-44 бб.
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Жетісу және Оңтүстік Қазақстан үшін Қоқан хандығы және 
Қытай империясымен талас жағдайында Ресей билігіне 
жергілікті халыққа жағымды көріну аса маңызды еді. Екіншіден, 
Қытай және Орталық Азия хандықтары бағытында, сондай-
ақ Жетісу және Солтүстік Қырғызстанмен де сауда қатынасын 
дамыту мүддесі Ресейден жергілікті халыққа байланысты 
осындай өткінші саясатты ұстануды талап етті”548. 

Қарастырылып отырған Ұлы жүз жанындағы пристав 1856 
жылдың 3 қарашасындағы патша жарлығына сәйкес Алатау 
округі болып қайта құрылды549. Округтің жер аумағы батыста 
Қаратал өзенінің сағасынан Балқаш көлінің оңтүстік шетін 
қамтып, одан әрі Шудың бойымен оның жоғарғы бастауына 
дейінгі аралықты, шығысында Нарын өзені мен Қытай 
шекарасына дейінгі аралықты қамтыды. Ал оңтүстік және 
солтүстік шекаралары ұзақ уақытқа дейін анықталмады550. 
1862 жылы 25 желтоқсанда жарияланған “Алатау округін 
басқару жөніндегі ережеге” сәйкес Алатау округі Қапалдан 
1854 жылы негізі қаланған Верный бекінісіне көшіріліп, дәл 
сол жылы, яғни, 1854 жылы құрылған Семей облысының 
құрамына енді551.

Зерттеуіміздің тақырыбы болып отырған Жалайыр 
тайпасының рулары да аталған әкімшілік өзгерістердің бел 
ортасында болды деп айтуымызға болады. Олай дейтініміз Ұлы 
жүз жеріндегі алғашқы орыс бекінісі дәл осы Жалайырлардың 
жанынан орын тепті. Осының өзі көп жағдайды түсіндіретіні 
хақ. Біздің қарастырып отырған негізгі мәселеміз Жалайыр 

548  Қойгелдиев М. Жетісудағы Ресей билігі.  - 44 б.
549 Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 335 б.; Аристов 

Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. - 521 б.
550 Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения 

Казахстана и Северной Киргизии. - М., - 1980. - 151 б.; Қойгелдиев М. 
Жетісудағы Ресей билігі. - 56 б.

551 Казахско-русские отношения в ХҮІІІ-ХІХ веках. - 335 б.; Румянцев 
П.П. Уезды Жетысу. - 44 б.; Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-
кыргызы. - 521-522 бб.
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тайпасының тарихы болғандықтан, тақырыптан ауытқымау 
үшін Ұлы жүзде орын алған көптеген мәселелерге жалпылама 
шолу ғана жасап, Жалайырларға қатысты жерлеріне ғана 
көңіл бөлдік. Ресейдің Ұлы жүз жерінде толығымен үстемдік 
орнатуы, Орта Азия хандықтарымен соғысы өз алдына кезек 
күттірмес тақырыптар. Бұл мәселелерді осы оқиғаларға 
тікелей қатысқан Ұлы жүздің өзге де тайпаларының тарихын 
зерделеген уақытта ашып, айқындауға тырысамыз.

Жалпы Қапал бекінісі салынып, оны Жетісуды жаулаудағы 
тірек пунктіне айналдырған Ресей 1850-60-жылдары Жетісу 
мен Қазақстанның оңтүстік өңірін толығымен бағындырып, 
130 жылдан астам уақытқа созылған Қазақстанның Ресей 
империясының құрамына ену үрдісіне нүкте қойды. Осылайша, 
біз үш кезеңге бөліп қарастырған күрделі тарихи процесс 
аяқталды. Аталған үш кезеңнің соңғы екеуінде Жалайыр 
тайпасы басшыларының үлкен белсенділік танытқанын 
зерттеу барысында кездескен мәліметтер айғақтай түседі. 
Ұлы жүздің Ресей құзырына өту мәселесі көтерілген шақта 
Жалайыр тайпасының мынадай тұлғалары ерекше көзге ілікті: 
жалайырдың атақты биінің бірі Балпықтың ұлы Тіленші, Бейбіт 
Кенбабаұлы, Қарынбай бидің ұлы Назар, Күтім Сапақұлы, 
Айдар Сүйіндікұлы, Ермек Жанбекұлы, Керей Бекбасұлы, 
Қайшыман Меңдібайұлы т.б. Жоңғар дәуірінен кейін Жалайыр 
тайпасы руларының тұрмыс-тіршілігі тарихы, осы есімдері 
аталған тұлғалардың көреген саясаттары негізінде өрбіді деп 
айта аламыз.

§2. Жалайырлар 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісте

1914 жылы империалистік елдер арасында басталған бірінші 
дүниежүзілік соғыс Ресей құрамындағы халықтарға аса ауыр 
тиді. Соғыс жылдарында әлеуметтік және ұлттық езгі шектен 
тыс күшейіп, жергілікті жерлердегі патша шенеуніктерінің 
озбырлығы мен қияметі өлшеусіз болды. Қазақтардан жерді 
күшпен тартып алу жалғастырылды. 1916 жылдың орта тұсына 



290

қарай патша өкіметінің қазақ халқынан тартып алған жерінің 
көлемі 45 миллион десятинаға жетті552. Нәтижесіз соғыс 
қисапсыз мол мөлшерде шикізатты, азық-түлікті, малды және 
тағы да басқа материалдық құндылықтарды жұтып, тағы да 
қажет етті. Мұндай қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін 
қарапайым халықтың мойнына салықтың үстіне салық енгізілді. 
Мәселен, түтін салығы 3 сомнан 3 сом 50 тиынға көбейтілсе, 
мұның үстіне әрбір шаңырақ 3 сом жер салығын және 3 сом 
әскери салық төлеуге міндеттелген. Бұл айтылғандардан бөлек 
көшпелі қазақ халқынан жылқы, түйе, ет т.б. азық-түліктер 
арзан бағаға сатып алынды. Мысалы, жылқының бағасы 150-
200 сом тұрса, үкімет оған 30-50 сом, қойдың 10-12 сомының 
орнына 4-6 сом ғана төледі553. 1914-1916 жылдар аралығында 
Жетісу облысында әр шаңыраққа салынатын салық 3 сомнан 
8 сомға дейін өсті. Осы ауыртпалықтар басқа да қазақ 
тайпалары тәрізді, жалайыр тайпасының руларына да қатты 
батты. Осылайша қалыптасқан әлеуметтік теңсіздік, ұлттық 
езіп-жаншудың күшеюі, соғыстың салдарынан халықтың 
қайыршылануы, қымбатшылық пен аштықтың белең алуы 
халық наразылығын өрістетті.

Осы орайда К.Нұрпейісовтың пайымдауы мынадай: “Соғыс 
Ресей империясында пісіп-жетіліп келе жатқан жалпыға бірдей 
дағдарыс үрдісін тездетті. Қазақстанның, Орта Азияның 
барлық дерлік аймақтарын қамтыған көтеріліс соның нақты 
көріністерінің бірі болды”554.

Көтерілістің басталуына патшаның 1916 жылғы 25 
маусымдағы Қазақстанның, Орта Азияның және Сібірдің 
кейбір аймақтарының 19 бен 43 жас аралығындағы “бұратана” 
ер азаматтарын тыл жұмыстарына, “Реквизициялау туралы” 

552   Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 636 б.
553 Асфандияров С.Д. Национально-освободительное восстание 1916 

года в Казахстане. - Алма-Ата-Москва, - 1936. - 75 б.
554 Нұрпейіс К. Даладағы дабыл //Егемен Қазақстан. 2006 жыл. 16 

маусым. - 5 б.; Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 636 б. 
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жарлығы тікелей себеп болды. Бұл жерде қазақтар аталған 
жарлыққа байланысты көтеріліске шықты деген қате түсінік 
қалыптаспауы қажет. Қазақ халқының бұл қозғалысы Ресейдің 
езіп-жаншу саясатына қарсы С.Датұлы, И.Тайманұлы, 
К.Қасымұлы бастаған ұлт тәуелсіздігі үшін болған күрестердің 
заңды жалғасы. Бас штабтың есептеуі бойынша тыл 
жұмыстарына қазақтар мекендеген облыстардан 240 мыңға 
жуық адам алу жоспарланды555. 

Патшаның аталмыш жарлығы Қазақстанның барлық 
аймақтарында жаппай наразылық қалыптастырды. 1926 жылы 
көтерілістің он жылдығына орай жариялаған зерттеуінде 
Ә.Бөкейханов қозғалыстың алғашқы кезеңін былай 
сипаттаған: “Түстікте Қантеңірде (Хантәңірі – авт.), арқада 
Тобылға дейін, батыста Астраханнан, шығыста Алтайға 
дейін үйінен өрт шыққандай алаштың ұлы қозғалды. Ерлері 
ұйқы да жоқ, дамыл да көрмей қала барып, дала барып тоқым 
кеппей жортады. Кей ел Сарыарқаны тастап аумақ та болады... 
Текеде, Қостанайда, Атбасарда, Қарқаралыда ел болыстарын 
сабайды, жарады, өлтіреді. Патшаның жарлығын болыстардан 
көреді: елді орысқа жердей сатқан сендер, - дейді”556. Байқап 
отырғанымыздай көтеріліс Ресейге ғана емес, жергілікті 
сатқын, опасыз басшыларға да қарсы ұйымдастырылған. 

Қазақ даласының әр түкпірінде стихиялы түрде басталған 
қозғалыс ошақтары біртіндеп біріктіріліп, ұйымдасқан 
сипат алып, қарулы бас көтеруге ұласты. Көтеріліс бүкіл 
Қазақстанды қамтыса да, оның негізгі ошақтары Жетісу мен 
Торғай-Ырғыз өңірінде қалыптасқан болатын. Біздің зерттеу 
нысанымыз жалайыр тайпасы болғандықтан, 1916 жылғы 
көтерілістің бүге-шүгесіне дейін тоқталмай-ақ, тек Жетісу 
өңіріндегі қарулы көтеріліс жалайырларға қалай әсер етті, соған 
көңіл аударуды жөн санаймыз.

555  Нурпейсов К., Григорьев В.К. Турар Рыскулов и его время /
Рыскулов Т.Р. Собрание сочинений в трех томах. - Т. 1. - Алматы, - 1997. 
- 11 б.; Қазақстан тарихы. - Т. 3. - 638 б.

556 Бөкейхан Ә. Таңдамалы-Избранное. - Алматы, - 1995. - 85 б.
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Патша жарлығына сәйкес орыстың билеуші өкілдері 
Жетісу облысынан майданның қара жұмысына 87 мың 
адам алмақ болып тізім жасады557. Жетісу облысындағы 
көтеріліс өзінің ауқымдылығымен және кейбір жағдайларда 
ұйымдастырушылығымен ерекшеленді. Жетісу өңіріндегі 
көтеріліс тарихын үңгіте зерттеген ғалымдардың бірі 
К.Нұрпейісов Жетісудағы қарсылық қозғалысын мынадай 
үш кезеңге бөліп қарастырады: 1) шілде айы – стихиялық 
наразылық білдіру кезеңі; 2) тамыз-қыркүйектің басы – 
оның қарулы күреске ұласуы; 3) қыркүйек-қазан айлары – 
көтерілістің бәсеңдеуі мен жеңіліске ұшырау кезеңі”558.

Жетісу облысына қара жұмысқа алу жөнінде жеделхат түскен 
күннен бастап, жер-жерде халықтың топтасулары басталды. 
Мәселен, Верный уезінің халқы 7-8 шілдеде Үшқоңырда бас 
қосып, жарлықты талқылады. Жиналған қауым майданның 
қара жұмысына адам жібермеу туралы және тыл жұмысына 
жіберілу туралы дайындалған тізімдерді жою туралы шешім 
қабылдады. Шілде айының 10 күні Ұзынағаш болысының 
Үлкенсаз елді мекенінде 5 мыңға тарта адам жиылды. Олар 
“оқтың астына барғанша, осында өлген артық” деген бір 
ауыз сөзге тоқтады559. Жаркент уезінде қазақтармен қатар 
ұйғырлар мен дүнгендер де патша бұйрығын орындаудан бас 
тартты. Аталған уезге қарасты Әлжан болысының қазақтары 
бұл жарлыққа қатысты: жат жерде өлгенше, туған жерімізде 
өлгеніміз артық. Бәрімізді атып тастасаңдарда жұмысқа 
бармаймыз және ешкімді жібермейміз”, - деп үзілді-кесілді 
жауап қайырды560. Осы уездің Нарынқол-Шарын бөлімшесінің 
мыңға тарта қазақтары майданға адам бермейтіндіктерін және 

557   Нұрпейісов К. Азаттық үшін айқасқан /Қарқара айбаты (Құжаттар 
мен материалдар жинағы). - Алматы, - 1991. - 9 б.

558 Сонда, - 10 б.
559 Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Восстание 1916 года в Казахстане. 

- Алма-Ата, - 1977. - 84-85 бб.
560 Сонда, - 84 б.
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соңғы адамдары қалғанша қарсыласатындықтарын мәлімдеп, 
жергілікті канцеляриялардағы тізімдерді құртып жіберді561. 
Осылайша стихиялы түрде басталған толқулар қарулы 
көтеріліске ұласып, тамыз айының басында бүкіл Жетісу 
өңірін қамтыды. Көтерілісшілер ең алдымен ірі елді мекендерді 
өз қолдарына алып, уездер арасындағы байланыстарды үзуге 
тырысты. Мәселен, Верный уезінің көтерілісшілері Верныйдан 
Қордайға дейінгі телеграфтық-пошта бекеттерін талқандады562. 
Қызылбөрік және Сөгеті болыстарының таулы аудандарында 
орналасқан Албан руының қазақтары ашықтан-ашық күреске 
шығып, Асы өзені аңғарындағы Верный уезі басқармасының 
көмекшісі Хлопковскийдің қосынына шабуыл жасайды. Атыс 
барысында екі жақтан бірнеше адам оққа ұшып, көтерілісшілер 
Верныйдан келген әскердің күшімен әрең дегенде басылды563.

Жаркент уезіндегі көтерілісшілер тамыз айының 11-і 
күні Жалаңаш станциясын басып, Кеген-Қарқара өңіріндегі 
патша үкіметінің отарлық саясатын белсенді орындаушылар 
Долгушин мен Адековты және бұлардың қолшоқпарлары 
болған жергілікті басшыларды өлтірді564.

Жетісу өңіріндегі ірі бас көтерудің бірі Қарқара 
жайлауында болды. Бұл өңірді Ұлы жүздің құрамындағы 
Албан тайпасы мекендеген. Патша жарлығы жетісімен осы 
аймақтың тұрғылықты 16 болыс өкілдері Ақбейіт атты елді 
мекенде бас қосып, жарлықты орындамау жөнінде шешім 
қабылдады. Шілде айының 11-і күні Қарқара жәрмеңкесіне 
жақын жердегі төбе басына жиылған қозғалыстың белсенді 
мүшелері жарлықты орындауға қарсы үгіт-насихат жүргізді. 

561 Восстание 1916 года в Казахстане. - Алма-Ата, 1937. - 273 б.
562 Восстание 1916 года в Казахстане. - Алма-Ата, - 1937. - 15 б.; 

Нұрпейісов К. Азаттық үшін айқасқан. - 12 б.
563 Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Восстание 1916 года в Казахстане. 

- 86 б.
564 Восстание 1916 года в Казахстане. - 287 б.; Нұрпейісов К. Азаттық 

үшін айқасқан. - 12 б.
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Осы оқиғадан кейін пристав Подварков әскери күштің көмегі 
арқылы жиынға қатысқандарды тұтқындап, Пржевальск 
түрмесіне жапты565. Қыркүйек айының басында Лепсі уезінің 
қазақтары да орыс-казак әскерлерімен ашық ұрысқа шықты566. 
Жоғарыда айтылғандардан байқайтынымыз, 1916 жылдың 
тамыз-қыркүйек айларында Жетісу облысы толығымен қарулы 
қақтығыс үстінде болған. Жетісу облысындағы ұлт-азаттық 
көтеріліс қазан айында майданнан әкелінген қосымша әскери 
күштермен жаншылды. Облыстағы көтерілісті басу үшін 
Ресей 14,5 батальон, 33 жүздік, 42 зеңбірек және 69 пулемет 
бөлді567. Көтерілісшілерді қару арқылы талқандағаннан кейін, 
сот арқылы жазалау іс-шаралары жүзеге асырылды. 1917 
жылдың 1-ақпанына дейінгі мәліметтерге сүйенсек, Түркістан 
өлкесі бойынша (Жетісу және Сырдария облыстары) мыңдаған 
көтерілісші сотқа тартылып, 347 адам өлім жазасына, 168 
адам каторгалық жұмыстарға, 129 адам түрмеге қамалған. 
Жетісудың 300 мыңнан астам адам ата мекендерін тастап, 
көшуге мәжбүр болған568.

Абақтыға жабылып, артынан өлім жазасына кесілгендер 
қатарында Верный уезіндегі қозғалыс басшысы Бекболат 
Әшекеев пен оның серіктері Аманжолов, Сатыханов, Аманбаев 
т.б. Жаркент уезіндегі көтерілісті ұйымдастырушылар Ұзақ 
Саурықов, Серікбай Қанаев, Қазбек Шорманов т.б. болған еді.

Енді өзіміздің негізгі тақырыбымыз жалайыр тайпасына 
көңіл бөліп, негізінен, Қапал уезінде мекендейтін жалайыр 
тайпасының рулары патша жарлығын қалай қарсы алғандығына 
тоқталайық. Мәліметтерге сүйенсек, Қапал уезінде патша 

565Нұрпейісов К. Азаттық үшін айқасқан. - 12-13 бб.; Рыскулов 
Т. Восстание туземцев Туркестана в 1916 году /Восстание киргизов и 
казахов в 1916 году. - Бишкек, - 1997, - 28 б.

566Восстание 1916 года в Казахстане. - 294-295 бб.; Рыскулов Т.Р. 
Собрание сочинений в трех томах. - Т. 2. - Алматы, - 1997. - 106 б.

567Асфендияров С.Д. Национально-освободительное восстание 1916 
года в Казахстане. - 97 б.

568Нұрпейісов К. Азаттық үшін айқасқан. - 14 б.
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жарлығына қарсы наразылықтар тамыз айының алғашқы 
күндерінде басталған. Осы уақытта Жалайыр тайпасына 
қарасты болыстарда 30 мыңға жуық жігіт топтастырылса, 
солардың кейбірі жеке топтар құрып, тауға қарай көшіп 
кеткен569. Алғашқы кезде жалайырлар ашықтан-ашық қарулы 
көтеріліске шықпаған тәрізді. Бұл жөнінде Т.Рысқұлов былай 
деп жазған: “У киргиз-кайсаков из рода джалаир призыв 
рабочих в тыл армий вызвал только глухое брожение, которое 
скоро успокоилось и джалаиры подчинились”570. Жалайыр 
тайпасының басқа уездердегі секілді қолына қару алып бірден 
қақтығысқа шықпауының себебін, олардың патша жарлығына 
мойынұсынуына байланысты деп қарауға болмайды. 

Жетісу облысы бойынша Қапал бекінісі орыс әскерінің ең 
көп топтастырылған жері болды. Сондықтан да Қапал уезінің 
басшылары жарлыққа байланысты қалыптасқан жағдайды 
ушықтырып алмауы үшін қарауларындағы әскери күшті 
ұтымды пайдалана білген тәрізді. Сонымен бірге жергілікті 
басшылар патша саясатын жүргізуде үлкен қолғабыс тигізді. 
Мәселен, пристав Казанцев Қапал уезіндегі көтерілісті 
болдырмауда Тезек төренің ұлы Құдаярхан үлкен белсенділік 
танытты деп орталыққа үлкен мақтанышпен хабарлаған571. 
Бұған қарамастан көршілес уездердегі қозғалыстың әсерімен 
қыркүйек айының соңында ішінара Қапал уезінде де 
қарулы көтеріліс басталады. Қазақтың негізгі қаруларымен, 
бірен-сараны мылтықпен қаруланған Жоғарғы Қаратал 
болысының тұрғындарынан жасақталған ереуілшілер 
казактар қоныстанған Қаратал ауылына шабуыл жасайды. Бұл 
қақтығыс бірнеше күнге созылады және қыркүйек айының 26-
сы күні көтерілісшілер шегініп, Қаратал өзенінің Балқашқа 

569 Восстание 1916 года в Казахстане. - 286-288 бб.; Сулейменов Б.С., 
Басин В.Я. Восстание 1916 года в Казахстане. - 86 б.

570 Рыскулов Т. Восстание туземцев Туркестана в 1916 году. - 30 б.; 
Рыскулов Т.Р. Собрание сочинений в трех томах. - Т. 2. - 106 б.

571 Сапаргалиев Г. Карательная политика царизма в Казахстане (1905-
1917 гг.). - Алма-Ата, - 1966. - 250 б.
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құяр сағасындағы тауларға кетуге мәжбүр болады572. Осы 
арада Жоғарғы Қаратал болысын мекендеп, патша жарлығын 
орындаудан бас тартқан Жалайыр тайпасының қай руы екенін 
анықтап алайық. П.П. Румянцевтің жетекшілігімен 1910 
жылы Қапал уезінде жүргізілген статистикалық мәліметтерге 
сүйенсек, Жоғарғы Қаратал болысында негізінен Жалайыр 
тайпасының Сиыршы руы мекендеген573. Яғни, патшаның 
“бұратана” халықтарды қара жұмысқа алу жарлығына 
қарсылық көрсетуде Жалайырлардың ішінде Сиыршы 
руы аса белсенділікпен көзге түскен. 28 қыркүйек күні 
Жалайыр тайпасының көтерілісшілеріне қарсы Қапалдан 
полковник Осипов бастаған жазалаушы отряд жіберіледі574. 
Көтерілісшілердің соңына түскен бұл отрядтың алдыңғы тобы 
300 адамнан тұратын ереуілшілердің шабуылына ұшырайды. 
Сиыршы руынан құралған көтерілісшілер жазалаушыларға 
қарсы ауық-ауық шабуылдар жасай отырып, Біже өзені 
арқылы өтіп, басым бөлігі Мырза руынан құралған Мырза 
болысына қарай шегінеді575. Қазақ ауылдарында әйелдер 
мен балалар және қарт адамдар ғана қалады. Олардың өздері 
де көтерілісшілерге барынша қол ұшын беруге тырысты. 
Бұл мәселеге орай жазалаушы топтың басшысы Осипов 
орталыққа былай деп хабарлады: “Қазақ ауылдарында 
ешқандай ер адамдар болмады. Олардың қайда кеткендерін 
сұрағанда әйелдер мен балалар ештеңе білмейтіндіктерін 
айтты. Байқағаным, әйелдер киіз үйлерде жылдамдатып көп 
мөлшерде нан және шелпектер пісіріп жатты. Сонымен бірге 

572 Восстание 1916 года в Казахстане. - 296 б.; Асфендияров С.Д. 
Национально-освободительное восстание 1916 года в Казахстане. - 92 б.; 
Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Восстание 1916 года в Казахстане. - 92 б.

573 Материалы по обследованию туземнаго и русскаго старожильческаго 
хозяйства и землепользования в Семиреченской области. Копальский 
уезд. - Т. ІІ. - СПб., - 1913. – Поаульная таблица. - 58-78 бб.

574 Восстание 1916 года в Казахстане. - 296 б.
575 Асфендияров С.Д. Национально-освободительное восстание 1916 

года в Казахстане. - 92 б.
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киіз үйдің ішіндегі ошақтың басында шикі және сүрленген 
еттер ілініп тұр. Менің ойымша бұл азықтың барлығы бүлікші 
қазақтарға дайындалып жатыр”576. Күш жағынан тең емес 
шайқастан кейін көтерілісшілер шегініп, таудың адам бара 
алмас жерлеріне бекінді. Осы жерлерден негізінен Жалайыр 
тайпасының Сиыршы руынан жасақталған көтерілісшілер 
партизандық соғыс жүргізу тәсіліне көшті. Оқиғаның бұлай 
белең алуына ашуланған Осипов былай деп мәлімдеме жасады: 
“Меніңше, Қаратал болысындағы бүлікшілерді міндетті түрде 
қырып тастау керек. Малдарын мемлекет қазынасына өткізіп, 
болысты бейбіт болыстар арасына көшіріп жіберу қажет. Бұл 
басқа қазақтар үшін үлкен сабақ болады”577. Қазан айының 
басына қарай Қапал уезінің Жоғарғы Қаратал болысындағы 
көтеріліс басылды. 

Бұл көтеріліс басылғанымен, артынан арнайы тексерулер 
жүргізіліп, ол тарихта “Қаратал ісі” деген атпен қалды. Аталған 
мәселе Г.Сапарғалиевтің мұрағат материалдары негізінде 
жазған “Карательная политика царизма в Казахстане” атты 
еңбегінде талданған578. Зерттеушінің шығаратын қорытындысы 
Жоғарғы Қаратал болысында ешқандай көтеріліс болмаған. 
Ал жазалаушы топтың басшысы аталған болыстың бейбіт 
ауылдарын ойрандап, тонауға ұшыратқан. Әрине, бұл жерде 
орыс-казактардың қазақ ауылдарын тонағандығын жоққа 
шығаруға болмайды, бірақ Жоғарғы Қаратал болысындағы 
Сиыршы руы көтеріліске шықпады дегенді қайта қарастырған 
жөн секілді. Егер Жоғарғы Қаратал болысының тұрғындары 
патша жарлығын орындауға келіссе, неге жазалаушы топ 
Қапал уезіндегі басқа болысты емес, әдейілеп тұрып аталмыш 
болыста жазалау іс-шараларын жүргізген. Сондықтан мәселені 
әлі де зерттеп, түп-тамырына үңілу кезек күттірмес жайт.

576Асфендияров С.Д. Национально-освободительное восстание 1916 
года в Казахстане. - 92 б.; Восстание 1916 года в Казахстане. - 297 б.

577Асфендияров С.Д. Национально-освободительное восстание 1916 
года в Казахстане. - 92 б.

578 Сапаргалиев Г. Карательная политика царизма в Казахстане (1905-
1917 гг.). - 248-250 бб.
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Жалпы қазан айында Жетісу облысының түкпір-түкпіріндегі 
қозғалыстар аса жауыздықпен басып-жаншылды. Жазалау 
шаралары барысында соғыс майданынан келген казактар 
аса белсенділік танытты. Олар соғыстағы жеңілістерінің 
өшін қарапайым, бейбіт халықтан алуға тырысты. Мұны 
Ә.Бөкейханов былайша сипаттаған: ”Батыстағы қан жауын 
соғыстан қашқан орыстың сойқаны қазақпен соғысуға жерік 
болды. Торғайдың елін шауып, қорасын өртеп, он мыңдаған 
әскер қыста елде болады. Қазақпен соғыспайды. Қазақ жерінде 
соғыс бітіп қалса, өздерін сол күні неміске қарсы айдайтынды 
біледі де, қазақ елінде момын елді шауып, соғысып жатырмыз 
деп жүре береді”579.

Патша әкімшілігі көтерілісті басу кезінде тұрақты 
әскерді пайдаланумен қатар, қазақ жеріндегі келімсектерді 
қаруландырып, қазақ ұлтына қарсы қойды. 

Кез-келген көтеріліс басшысыз болмайтындығы белгілі. 
Қапал уезіндегі Жалайыр тайпасының Сиыршы руын патша 
үкіметіне қарсы мынадай тұлғалар бастап шықты: Ысқақ 
Малаев, Рахым Күшіков, Серғазы Бөкеев580. Міне осы тұлғалар 
бастаған Сиыршы руы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске 
өзіндік үлестерін қосты. 

Қалай дегенмен де қазақ даласындағы ұлт-азаттық 
көтеріліс патша өкіметіне қарсы күреске үлкен серпін берді. 
Қазақстандағы көтеріліс патшаға, жалпы Ресейге қарсы 
халықтың наразылығын айқын көрсетті. 

579 Бөкейхан Ә. Таңдамалы-Избранное. - 85 б.
580 Сапаргалиев Г. Карательная политика царизма в Казахстане. - 249 б.
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ПЕРЕВОД ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЗАФАР-НАМЕ ШАРАФ 
АД-ДИНА АЛИ ЙЕЗДИ

// (стр. 226) Рассказ об августейшем походе его величества 
Сахибкирана581  в сторону Джете

В 772 (1370-71) г., соответствующем году Свиньи, Тимур 
обратил высочайший помысел свой на поход в сторону 
Джете***582.

// (стр. 227) Как только он переправился через Сейхун, 
то Кумза583  и Урунг-Тимур, подчинившись, продели кольцо 
рабства и службы в ухо повиновения и послушания. Когда 
тот иль и улус вошел во владение слуг его величества и был 
завоеван ими, Тимур назначил туда Кебек-Тимура управлять 
и командовать*** и возвратился к местопребыванию трона 
султанства и престола халифства584. В то же время пришло 
известие о том, что Кебек-Тимур, ответив неблагодарностью 
на добрые деяния (Тимура], ступил ногой отваги на ковер 
своевольства и бунта.

В то время Бахрам Джалаир по той причине, что в 
Ташкенте во время порицания [Тимуром эмиров] он был 
благожелательно им упомянут, поместился в ряду слуг двора 
– убежища вселенной и мулазимов высокого, как Сатурн, 
порога. Последовал приказ, которому повинуется мир, чтобы 
он (Бахрам Джалаир), эмир Аббас, Хитай-бахадур и Шейх-
Али-бахадур отправились на битву с Кебек-Тимуром и 
погасили огонь восстания и бунта водой разящего меча. Эмиры 
и бахадуры, спеша исполнить повеление, смело обратились в 
путь.

581 См. прим. 7 к стр. 102 наст. изд. В дальнейшем все титулы и 
эпитеты будут опущены и заменены именем Тимур.

582  Здесь, как и в дальнейшем, звездочки означают пропуск стихов.
583 Рук. Б (л. 57а): Кум.ра или Кумара.
584 Т.е. в Самарканд. Далее все эпитеты города  будут опущены и 

заменены названием города.



�0�

Когда они подошли к бунтовщику и выстроили ряды 
супротив друг друга, то иль Бахрам Джалаира //(стр. 228) 
с сотником Тизакчи, издавна враждовавшим с Бахрамом, 
замыслив предательство, вознамерились схватить его. 
Бахраму случилось узнать об этом деле, он сообщил эмирам, 
сопровождавшим его, и соблюл условия осторожности, 
[поэтому] стрела их (заговорщиков) умысла не попала в мишень 
желаемого... Эмиры там же, на берегу реки585, заключили с 
врагами мир и отправились обратно. В пути они наказали ту 
часть джалаиров, что замыслили вероломство в отношении 
Бахрама. Когда они прибыли586, то Тимур разгневался из-за 
того, что они заключили мир и возвратились.

II (стр. 252) Рассказ о третьем августейшем походе 
Тимура против Джете

В четверг 1 ша’бана 776 (пятница 5 января 1375) г. 
Тимур, собрав победоносные войска, направился с помощью 
божьей против Джете. Когда Рибат-и Ката’ан587  стал местом 
августейшего привала, солнце от крайней стужи втянуло 
голову в серый беличий воротник туч и облако, научившись 
щедрой царской рукой разбрасывать жемчуг и рассыпать 
серебро, постоянно источало дождь и снег***, // (стр.253) 
Стужа дошла до того, что телесные силы иссякли, ни купля-
продажа не могла заставить оторвать руку от руки, ни ноги не 
могли двигаться. Люди оказались не в состоянии уберечь скот, 
ибо их собственная жизнь была в опасности. Вследствие этого 
много народу умерло и пало изрядное количество скота. Тимур 
возымел такое сострадание и проявил такое милосердие, что 
повелел возвратиться оттуда и в продолжение двух месяцев 
оставался в Самарканде, пока не прекратились сильные дожди.

585 Рук. Б (л 57а): Аб-й ‛Айша хатун.
586 Букв.: «удостоились счастья целования ковра».
587  Рук. Б (л. 63а): К.т.ган.
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И вновь, в понедельник 1 шавваля (понедельник 5 
марта), соответствующего началу года Зайца, он, еще более 
утвердившись в [своих] намерениях, снарядил победоносные 
войска и, проведя [им] смотр, направился против Джете.

Тимур послал вперед в качестве авангарда588  [отряд] 
эмирзаде царевича Джахангира и назначил состоять при его 
победоносном поезде Шейх-Мухаммад Байан Сулдуза и сына 
Бахрам Джалаира – Адил-шаха, которому Тимур после смерти 
его отца пожаловал предводительство в джалаирском иле. 
Пройдя Сайрам, они подошли к местности Джарун589, [там] 
они захватили одного джетинца и отослали [его] к Тимуру; 
когда его допросили о положении Камар ад-Дина, племенем590  
которого было дуглат, то он сообщил: «Он (Камар ад-Дин), // 
(стр. 254) собрав свои войска, расположился в местности Кок-
Тебе, ожидает Хаджи-бека и не ведает о движении вашего 
войска».

Последовал высочайший указ о том, чтобы авангард без 
промедления отправился в путь. Сам [Тимур], также поспешая, 
погнал коней следом.

Когда Камар ад-Дин узнал, что подошли подобные року 
войска, он не смог остаться на месте и укрылся в неприступной 
местности, которую называют Барка-йи Гурийан591. Место то 
– три ущелья, чрезвычайно глубоких, и в них протекают три 
большие реки. Камар ад-Дин и войска его, пройдя через два 
ущелья, остановились в третьем и на дорогах устроили завалы 
и укрепления. Царевич Джахангир двинулся на него, выстроив 
в боевой порядок победоносные и побеждающие войска. 
Ударив грохотом барабанов и литавр в таз небесного свода, 
бахадуры выступили вперед и подбросили ввысь ловящего 

588 В тексте: мангалай.
589 По В.В. Бартольду – Чарын. См. Очерк истории Семиречья, стр. 81.
590 В тексте: уймак.
591 В рук. Б (л. 63 б): Б.р.ка-йи ‘уйан, на полях той же рукой приписано 

– Г.р.баи (-и) с.р.к.с; у АИ, Абд и Шами, как в тексте.
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жизни орла – стрелу из гнезда лука. После того как ударом 
разящих стрел они внушили врагам представление о мощи 
своей могучей десницы, они расположились супротив них. 
Весть стрелы запала в душу войска Камар ад-Дина, [поэтому], 
когда наступила ночь, все они обратились в бегство, так что 
утром там не осталось никого из войска Джете. Победоносные 
бахадуры, преследуя (неприятелей), перебили многих из того 
нечестивого войска.

Когда Хосрой планет592  поднял знамя восхода, подошел 
Тимур с остальными войсками и послал вслед за врагом эмира 
Дауда, Хусайна и Уч-Кара-бахадура. Согласно повелению 
они отправились по течению р. Ила. Хусайн [же] утонул в 
какой-то реке, и пламя его жизни погасло. Когда // (стр. 255) 
они подошли к илю врага, то, разграбив его, захватили добро, 
имущество и скот и, разделив покорившиеся тысячи на курени, 
отправили [всех] в Самарканд. Тимур с намерением искоренить 
неприятелей дошел до местности Пайтак и послал вперед 
эмирзаде Джахангира с отрядом593  победоносных войск с тем, 
чтобы тот захватил Камар ад-Дина, усердствуя в его поисках 
и разгроме. Царевич согласно повелению отправился в путь. 
Они разорили джетинские тысячи594, становищем которых был 
Уч-Фирман, и, обнаружив Камар ад-Дина в горах, пустились 
следом. Пройдя сквозь [тамошний] иль и улус, они разграбили 
все его (Камар ад-Дина) местности и стоянки. В том числе они 
захватили старшую жену эмира Шамс ад-Дина – Туйан-агу595  
и ее дочь Дилшад-агу.

Царевич отправил человека и доложил о том Тимуру. А 
Тимур соизволил избрать то место стоянкой на пять месяцев 
и три дня596. Когда это радостное известие достигло высокого 

592 Т.е. Солнце.
593 В тексте: фаудж.
594 В тексте: хазара.
595 Рук. Б (л. 63б): Буйан-ага.
596Рук. Б (л. 63б): 53 дня.
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слуха Тимура, он, откочевав оттуда, поднялся выше Кара-
Касмака, а эмирзаде, благополучно возвратившись, удостоился 
там чести приложиться к ноге [Тимура]...

// (стр. 256) Тимур, выступив оттуда, остановился в Ат-
Баши, [затем], откочевав в долину Арпа-Йазы, провел там 
несколько дней в веселье и удовольствиях...

// (стр. 260) Рассказ о третьем походе Тимура на Хорезм 
и его возвращении с пути по случаю восстания Сары-Буги и 
Адил-шаха, [сына] Бахрам Джалаира597 

// (стр. 261) [Тимур] направил в Джете с 30 тысячами конных 
эмира. Сары-Бугу, Адил-шах Джалаира, Хитай-бахадура, 
Ильчи-Бугу и других эмиров-тысячников и повелел, изрядно 
стараясь и усердствуя в поисках Камар ад-Дина, извести его 
там, где обнаружат...

// (стр. 263) Когда Сары-Буга и Адил-шах обнаружили, что 
вилайет пуст, они, задумав грешное [дело], схватили Хитай-
бахадура и Ильчи-Бугу. К ним присоединился их наперсник, 
которого Тимур назначил даругой в Андуган. Они, собрав свои 
народы – джалаиров и кипчаков, направились к Самарканду и 
начали осаду городских укреплений...

// (стр. 264) Эмирзаде Джахангир*** одолел неприятелей. 
Они, бежав, ушли в Дешт-и Кипчак, укрылись у Урус-хана и 
стали мулазимами того двора. Тимур победоносно и счастливо 
остановился в Самарканде, разделив между эмирами улус 
джалаиров, развеял [его] и разбросал. (Затем] он отправил 
эмирзаде Омар-шейха управлять в Андугане. Адил-шах и 
Сары-Буга находились на службе у Урус-хана. В конце концов 
[у них] забилась жила злобы и порока, и, когда Урус-хан уехал 
на летовье, они, решив бежать, извлекли меч предательства из 
ножен вероломства, сразились с Учи-бием, уполномоченным 
хана, и, убив его, бежали оттуда, ушли в улус Джете, к Камар 
ад-Дину, и начали побуждать его к смуте и восстанию***.

597   В начале весны 777/февраль – март 1376 г.
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Рассказ о четвертом походе Тимура против Джете

Поскольку Сары-Буга и Адил-шах присоединились к 
Камар ад-Дину и во всякое время раздували ветром соблазна 
и подстрекательства; огонь старинной вражды, что была в его 
природе, // (стр. 265) то Камар ад-Дин, поведя войска, вошел в 
Андуганский вилайет. Тысяча [племени] кадак, отложившись 
от эмирзаде Омар-шейха, присоединилась к нему. Шахзаде, 
укрепившись в горах, послал к Тимуру человека по, имени 
Данишманд598  и доложил обстоятельства дела, дескать, 
пришел с порядочным войском враг и перевернул Андуган 
вверх дном. Огонь гнева возгорелся [в душе] Тимура, когда он 
выслушал это известие, и он, тотчас же отправившись туда, 
спешно погнал коня.

Когда Камар ад-Дин узнал о выступлении Тимура, нога 
его стойкости поскользнулась и он без промедления повернул 
обратно. Выведя свой иль и семью из местности Ат-Баши, 
сам засел в засаде с 4 тысячами снаряженных всадников. 
Когда Тимур подошел к тому месту и поскольку он не ведал 
о засаде Камар ад-Дина, он отправил эмиров со всем войском 
преследовать врага, и [с ним] остались 5 тысяч воинов во главе 
с такими славными эмирами, как Муаййад, Хитай-бахадур, 
Шейх-Али-бахадур и Ак-Тимур-бахадур. Они (Хитай-бахадур 
и Шейх-Али-бахадур) также устремились вслед за врагом, а 
прочие же присоединились [к ним], так что с Тимуром осталось 
не более двухсот человек.

В это время Камар ад-Дин, почтя момент удобным, 
выскочил из засады с 4 тысячами мстительных, // (стр. 266) 
ловко владеющих мечом всадников. Обнажив безжалостный 
меч вражды, он обратился к Тимуру ликом отмщения. Но так 
как устроитель счастья, которое возрастает со дня на день, 
поведал сердцу Тимура истину: «Сколько раз небольшие 
ополчения побеждали многочисленные ополчения по 

598 Рук. 15 (л. 66а): Данишман.
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изволению божьему»599, то никакой страх и никакая тревога 
не нашли пути к благословенной душе. Ободряя своих людей, 
Тимур откровенно сказал: «Победа и успех заключаются в даре 
божьем, а не в числе600  войск. Должно проявить все мужество, 
ибо, если мы выкажем незначительную слабость, дело будет 
кончено***».

Так как могучий Тимур положил много труда, лично 
участвуя в той битве, что может быть только следствием 
небесного покровительства, то его победоносные войска 
также воздали долг мужеству и отваге, и 4 тысячи славных, 
мстительных воинов были смешаны, обращены в бегство и 
рассеяны немногими людьми [Тимура]...

// (стр. 268) Когда они тронулись, откочевав оттуда, в 
Санкиз-Йагаче они вновь настигли Камар ад-Дина, и он, 
еще раз потерпев поражение, обратился в бегство. Эмир Уч-
Кара, преследуя его, отправился за ним. Когда они прошли 
часть пути, Камар ад-Дин вернулся с восемью нукерами. Они 
окружили его (Уч-Кара) и ударом стрелы убили его лошадь. 
Он также был много раз ранен. В конце концов он спасся, 
раненый и пеший...

// (стр. 271) Рассказ об отправлении Тимуром войск против 
Камар ад-Дина

// (стр. 272) В это время601  пришло известие о том, что 
Адил-шах Джалаир с несколькими людьми бродит в горах 
Караджик602. Тимур отправил на его поиски Барат-ходжа-
кукельташа // (стр. 273) и Ильчи-Вугу с 15 всадниками. Они, 
выехав ночью из Самарканда, отправились в путь. Достигнув 
Отрара, они вывели из города отряд и занялись поисками 

599 Коран ІІ, 250.
600   Рук. Б (л. 66а): бисйари.
601 Сразу после смерти Джахангира (старшего сына Тимура), 

последовавшей, в конце 777/1376 г.
602 Караджик – горная цепь, тянущаяся  между реками Сырдарья и 

Талас с юго-востока на северо-запад; на современных картах значится 
как Кара-Тау.
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Адил-шаха в тех горах. Схватив его в местности Ак-Сума, они 
[его] казнили. Ак-Сума – это башня603, построенная на вершине 
горы Караджик для караула, который наблюдает оттуда за 
Дешт-и Кипчак.

Сары-Буга, который восстал, свернул вместе с ним с пути 
правильных действий, бежал и после двух лет [скитаний] 
вновь явился к порогу убежища вселенной, наставленный 
проводником-разумом. Царская милость отпустила ему 
провинности и пожаловала власть над его народом604.

Тимур повелел эмирзаде Омар-шейху отправиться 
против Камар ад-Дина с эмиром Ак-Бугой, Хитай-бахадуром 
и прочими эмирами и, стараясь по мере возможности 
приложить все усилия для его устранения и уничтожения. 
Они отправились согласно повелению и, двигаясь со всей 
поспешностью, подошли к Камар ад-Дину в степи Кура-Таш 
окрасили в сражении с ним благодаря помощи могущественной 
державы изумрудный клинок в яхонтовый цвет. От страха 
лица неприятелей побелели605; они бежали и рассыпались, как 
солома от порыва резкого ветра. Когда Камар ад-Дин убежал, 
победоносные войска, разграбив его иль и улус, возвратились 
с обильной добычей и многочисленными рабами***.

Материалы по истории киргизов и 
киргизии. Вып. І. – М., 1973. -129-134 бб.

603В тексте: мйл.
604 В тексте: каум.
605 В рук. Б (л. 66б) букв.: «стали похожими на жемчуг».
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ӘБІЛҒАЗЫ ЖАЛАЙЫР ЕЛІ ЖАЙЛЫ
                                  

Жалайыр елінің баяны

Көне елі еді, есепсіз көп болар еді. Бір рет қытай 
патшасымен жау болғанда әр жерде отырған жақсылы – 
жаманды жалайырлардың бәрі бір жерге жиылды, жетпіс 
күрен* ел болды. Рулары көп еді, әр қайсысы бір кісіні аға 
сайлап, бір жұртта отырар еді, көбірегі монғол жұртында, Онон 
деген жерде еді. Бір рет қытайдан көп әскер келіп, бір жерде 
жиылып отырған жалайыр халқын шауып, көп жамағатын 
қырып, мал-мүлкін талап, бірқатарын құл – күңдікке алып 
кетті. Шабылған елдің аш – арығы жеуге ас жоқтықтан сахыра 
пиязының (жаужұмырдың ) түбін қазып жеп корек ететін. 

Шыңғыс ханның жетінші атасы Дотумен хан өліп, артында 
тоғыз ұлы қалды. Балалардың анасының аты Мунулұн еді. 
Үлкен ұлы Қайду ханға қыз айттырып, ол қалыңдық ойнауға 
кетті. Үйдің қасында бір тегіс, жақсы жер бар еді, онда 
Дотумен ханның ұлдары ат шаптырып ойнар еді. Ол жердің 
жаужұмырды көп қазғандықтан, ат жүре алмастай болды. 
Мұны көріп бала-лары анасына айтты. Анасы ашуланып, 
жаужұмыр қазып отырғандары қызметшілеріне сабатты. 
Жалайырлар жиылып барып үлкен төбелес болды. Жалайырдан 
бірнеше кісі, Мунулұн бастаған жақтан бірнеше кісі өлді. 

Жалайырлар аш-жалаңаштықтан ызасы қайнап, ханның 
жеті ұлымен қосып, қолға түскеннің бәрін қырды, Мунулұнның 
ауылын талады, қолдарына түскен асты ішіп тойынды. Мұны 
есітіп, Қайду хан аулына келді. Жақын-жуық туыстарымен, 
руластарымен ақылдасып: «Мұндай іс жасапсың-дар, бұған не 
жауап бересіңдер?», - деп жалайырларға кісі салды. Жалайыр-
дың игі жақсылары бұл іске араласқандарды санады, жетпіс 
кісі болды, соларды балашағасымен айдап Қайду ханның 
алдына алып келді де, «бұларға не істесең де өзің біл» деді. 
Қайду хан айналасындағылармен ақылдасып еді, олар айтты: 
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 - Сенің туыстарыңның қаны бұлардың қанымен өтелмес, 
сондықтан бұлардың ұлын құл, қызын күң ет, - деді. Хан 
бұл сөзді қабыл қылды. Бұл жамағат өсті, бірақ өздерін 
жалайырмыз демеді, қиан ұлдарымыз деуші еді. Ол кезде 
азат құлдарын қожасының руын ұстауы дәстүр еді. Шыңғыс 
хан болғаннан кейін барлық жалайырлар тұтқын болған 
жалайырларға еліктеп, өздерін монғол қиян ұлдарымыз дейтін. 
Жалайырлар он бір атаға дейін яғни Шыңғыс ханның төртінші 
ұрпағына дейін пенде болып жүрді. Әр бір патша-заданың 
қарамағында он үй, жиырма үй болып жүрер еді. Олардың 
негізгі түбі монғолдың дәрлікін руынан болар, дәрлікін елі 
нүкүз әулетінен. 

Монғол  патшаларының  тарихы

  Қиян мен Нүкүз әулеті Еркіне қонда тұрғанда, әр жамағат 
бір ру атын алды. Қиян нәсілінен Құрлас атты бір кісі болды. 
Оның нәсілі басқа рулардан көп болды, он құрлас елі деді. Сол 
құрлас нәсілінен бір кісіні патша көтерді, бірақ аты белгісіз. 
Содан кейін үнемі сол құрлас елінен патша сайлайтын болды. 
Халық Еркіне қоннан шыққанда  патшалары құрлас руынан 
Бөрте чене деген еді. Оның Қоймеріл атты ұлы бар еді, әкесі 
өлгеннен кейін сол патша болды. Ол опат тапқан соң, оның 
Бешін қиян атты ұлын патша көтерді. Ол өлгенде оның 
ұлы Тимаш, ол өлгенде Тимаштың ұлы Қыши мергенді, ол 
өлгенде оның ұлы Қожым бурылды, ол өлгенде оның ұлы 
Бөкебендунды, ол өлгенде ұлы Самсаушыны, ол өлгенде 
оның ұлы Қалмашыны, ол өлгенде оның ұлы Темірташты, ол 
өлгенде ұлы Меңліхожаны, ол өлгенде ұлы Жұлдызды хан 
көтерді. Жұлдыздың екі ұлы бар еді, екеуіде өзі тірі кезінде 
өлді. Біреуінен Дубун баян атты ұл, біреуінен Аланқо атты 
қыз қалды. Жұлдыз хан Алаңко атты немересін үлкен той 
жасап, Дубун баянға алып берді. Одан кейін Жұлдыз хан 
өліп, моңғол елінің патшасының тағына немересі Дубун баян 
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отырды. Бірақ көп ұзамай отыз жасқа жетпей ол қайтыс болды. 
Одан бірі жеті, бірі алты жасар екі ұл қалды. Үлкенінің аты 
–Білгенұт, кішісінің аты – Бөгенұт, кейбір нұсқада Білгедай, 
Бекжедай деп те айтылады. 

Аланқоның таңғажайып  хикаясы

Аланқоның күйеуі Дубун баян өлгеннен кейін атасы 
Жұлдыз ханның аға-інілерінің балалары, нөкерлері әр қайсысы 
бізге күйеуге шық деп ұсыныс жасады. Аланқо олардың бәріне 
де: «Мен өлгенімше ешкімге тұрмысқа шық-паймын, ұлдарым 
жігіт болғанша елді өзім басқарамын, одан соң ұлдарыма 
тапсырамын» деп жауап берді. Бұдан бірнеше жыл өткенде бір 
кеште ұйықтап жатып оянды. Таң сәріде түндіктен бір жарық 
түсті, жарықтың ішінде түсі шикіл сары, көзі көкшіл адам 
елестеді. Аланқо шошып, қасында жатқан әйелдерді тұрғызбақ 
болып айғайлайын деп еді, дауысы шықпай, тілі байланып 
қалды, тұрайын деп еді, аяқ-қолының жаны кетіп барады, 
бірақ ақылын жоғалтқан жоқ. Ол адам жайлап қасына келді, 
мұнымен қосылысқан-нан кейін, қайтадан түндіктен шығып 
кетті. Жұрт бәрібір сенбес деп, бұл жағдайды ешкімге айтпады. 
Бес-алты күннен кейін әлгі адам тағы келді, бір-неше күнде 
келіп тұратын болды. Бірінші келген күннен кейін Алаңқо 
екі қабат болды. Төрт-бес айлық болғаннан соң туысқандары 
жиылып келіп, жүкті болғанының жағдайын сұрады. Алаңқо 
жиылғандарға болған оқиғаны баяндап берді. Және «Маған 
ер керек болса, мен ерге шықпас па едім? Әйел болсам да, ел 
басқарып отырмын, өзімді, бүкіл халқымды, екі ұлымды ұятқа 
қалдырып, мұндай іске барамын ба? Нанбасаңыздар, бірнеше 
күн жатқан үйімнің сыртынан бақылап көріңіздер, құдай 
тағала мені ұятқа қалдырмас және менің ішімдегі бала туа 
қалса, әлбетте, кәдімгі адамға ұқсамас, менің жүкті болуымда 
құдай тағаланың хикметі барлығын содан білерсіздер», -деді. 

Халық бұл сөзді естіген соң баршасы сенді, өйткені 
Алаңқоның мінез-құлығын білетін еді. Дегенмен күнде кеште 
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үйдің сыртынан бақылап жатты, кезектесіп ояу отырды. 
Бірнеше күннен кейін сахар уақытында аспаннан бір жарық 
пайда болып, үйдің түндігінен ішке кірді. Мұны көрген 
кісілер ұйықтап жатқандарды оятты. Бірсыпыра уақыттан 
кейін түндіктен қайтып шығып кетті. Үйді бақылап жатқан 
адамдардың барлығы келген-кеткенін көргенмен, адамның 
суретін көре алмады. Бұдан кейін Аланқоның сөзінің шындығы 
жұртқа мәлім болды. 

Аланқоның балаларының баяны

Аланқо осыдан кейін үш ұл тапты. Үлкенінің аты – Бұғұн 
қатғын, барша қатғын елі соның нәсілінен. Екіншісінің аты 
– Босқын жалжы, жалжұт елі соның нәсілінен. Үшіншісі 
– Бұдыңжар мұнақ, оны хан көтерді, Шыңғыс хан және 
монғолдың көп рулары соның нәсілі болар. Бұл үш ұлдан 
болған ел-дердің бәрін нирун дер еді, нирунның мағынасы – 
«ару тұқым руы» дегені, өйткені монғолдың түсінігі бойынша, 
ол ру нұрдан пайда болды. Бұдынжар-дың екі ұлы бар еді. 
Үлкенінің аты – Бұқа, кішісінің аты – Тоқа. Кішісінен тұ-қым 
қалған – қалмағаны белгісіз. Бұдынжар өлген соң Бұқаны хан 
көтерді. Оның Дотумен атты бір ұлы бар еді. Әкесі өлгеннен 
кейін Дотуменді хан көтерді. Дотуменнің тоғыз ұлы бар еді, 
сегізін жалайырлар өлтірді. Оның та-рихын жоғарыда әңгіме 
еттік. Үлкен ұлының аты Қайду еді, ол қырғында аман қалды, 
әкесінің орнына хан болды. Оның үш ұлы болды, үлкені 
– Байсанқұр, екіншісі – Шырқаланқұм, Тайжұт елі соның 
нәсілінен. Шырқаланқұмның үлкен ұлының аты – Мұрқад 
көжіне, оның ұлы – Мамиқай қаған, оның ұлы Қадан тайшы. 
Қадан – монғол аты, тайшы – қытай сөзі. Ма- ғынасы – жағымды 
дауыс дегені. Кімде-кім құлаққа жағымды үнмен айтса, оны 
тайшы дер еді. Оның ұлы – Арал, оның ұлы – Барғұтай, лақабы 
қырыл-тұқ еді. Өзбек ас жегенде, ас тамағынан өтпей, тұрып 
қалған кісіні қырлығу-шы дейді, түрік тілінде тамағында бір 
нәрсе тұрғанда қарлығады дейді. Сол қырылдақ Барғұтай 
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Тайжұт еліне бас болып, Шыңғыс ханмен көп соғысты. Үшінші 
ұлының аты – Жаушын, Жаушын және Ертен елінің нәсілі сол 
кісіден. 

Қайду хан өлгеннен кейін ұлы Шырқаланқұм өгей анасын 
алды. Одан екі ұл болды. Үлкенінің аты – Кәнду чене, кішісінің 
аты - Өлекшін чене, чене – монғолша қасқыр деген сөз, 
сонда соңғысы қаншық қасқыр. Мұның балалары көп болды, 
сондықтан оларды ченес деді, ол – чененің көпше түрі яғни 
қасқырлар немесе қасқыр үйірі дегені. Бұларды кейін нүкүз 
деп атады, бірақ бұл – бұрынғы нүкүз емес еді. Ол нүкүздің 
аты ел ішінде әлдеқашан жойылып кеткен еді. Үлкен ұлы 
Байсанқұрды хан қылды, ол ақылды, әділ патша болды, көп 
жерлерді бағындырып, достарына жақсылық, дұшпандарына 
жамандық жасап, бірнеше жыл патшалық қылғаннан соң, ұлы 
Түмнені өз орнынан қалдырып, қайтпас сапарға кетті.

Тумне ханның баяны

Тумне хан ұлы патша болды, барша нирун руларына көп 
жылдар патшалық қылды, оның заманында елі тыныш және 
дәулетті болды. Оның тоғыз ұлы бар еді, кейбірінен бір ру, ал 
кейбірінен екі-үш, тіпті төрт ру тарады. Бұл тоғызының ішінде 
Қабыл және Қажулы атты екеуі егіз еді. Үлкен ұлының аты – 
Жақсу, оның үш баласы бар еді. Үлкен ұлының аты – Бұқақын, 
екіншісі Үрүт, үшіншісі – Манқұт. Бұл үшеуінің ұландары үш 
ру ел болды. Екінші ұлы – Иарымшер, одан бір ру ел болды. 
Үшіншісінің аты – Қажул, одан Иұрұмжы Барлас туды, бүкіл 
Барлас елі мұның нәсілінен. Ақ-сақтемір осы Барлас руынан 
еді. Барластың мағынасы қажыған немесе тоза бастаған 
дегенге келеді. Төртінші ұлы – Самқачун, Идүркен руы соның 
нәсі-лінен. Бесінші ұлының аты – Жаткелкі, барша Бодат 
елі осыдан тарайды. Ал-тыншы ұлы – Қабыл хан. Шыңғыс 
хан және одан басқа көп елдер Қабыл ханның ұрпақтарынан 
пайда болғандар, тәңірім бұйыртса, олардың барлығын тиісті 
жерінде айтармыз. Жетіншісінің аты – Одұрбиян, қиқым руы 
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оның нә-сілінен. Сегізінші ұлы – Болжар доғлан. Моңғол 
ақсақты доғлан дер, өйткені бір аяғы ақсақ еді, бүкіл Дулат 
руы – оның нәсілі. Тоғызыншы ұлының аты – Чынтай, барша 
Исут руы бұл кісінің нәсілінен.Чынтай баршасының кенжесі 
еді, монғолдар кенжені өтшікен дер, оның мағынасы – от иесі 
дегені. Басқа ұлдарын үйлендіріп, ұзата-ұзата келгенде, үйге ие 
болып кенжесі қалар, анасы ошағының иесі болар. Монғолдық 
әдеті бойынша барша ұлдары кенже ұлды қадірлеп, сыйлар 
еді. Чынтай ечекеден туған балалар шетінен батыр, жаужүрек 
болды. 

 Шыңғыс хан Мауреннахырға келгенде Чина ноян дегенді 
отыз мың әскер беріп, Хорезм шахы Мұхаммедті жаулауға 
жіберді. Ол Сұлтан Мұхаммед шахтың бала-шағасын, 
қазынасын алып Иран, Әзірбайжан, Гүр-жістанды бағындырып, 
темір қақпадан өтіп, Дағыстан, Шеркес, Қыпшақтар-ды 
талқандап, Еділ мен Жайықтан өтіп төрт жылда, Шыңғыс хан 
Монғол жұртына қайтқанда, Алатауда оған келіп қосылды. 
Чина ноянның нәсілі иа-сут руынан еді. 

Түмне хан өлгеннен соң, оның ұлы Қабылды хан көтерді. 
Оның алты ұлы бар еді. Үлкенінің аты - Өкін жарғақ, екіншісі – 
Бартан баһадүр, екіншісі – Құтұқты менкі, төртіншісі – Қыдан 
баһадүр, бесіншісі – Құбылахан, алтын-шысы – Бұдан қият. 
Қияттың мағынасын жоғарыда айттық, бұл жерде де ай-талық. 
Таудан аққан селді моңғол қиян дер, қиат – соның көпшесі. 
Түпкі ма-ғынасы – күшті, жылдам таудан аққан сел әрі күшті, 
әрі жылдам ағады. Сол себепті бұл атты Еркіне қон ішінде 
отырғанда Қиянның балаларына қойыпты. Көп жылдар өткен 
соң әр жамағат бір ру атын көтерді. Мәселен, бірі қорласпын, 
бірі дұрманмын дейді, енді бірі қоңыратпын дейді. 

Қиат аты ел ішінде сақталмады, жоқ болды. Бұдан үш-төрт 
мың жыл өткенде Қабыл ханның алты ұлы болды. Алтауы да 
батыр, палуан және шап-шаң еді, сол себепті оларға қияттар 
деп ат қойды, барша қият елі соның нәсілінен. Қабыл хан өліп, 
ұлы Берденді хан көтерді. Оның төрт ұлы бар еді. Үлкенінің 
аты – Мұндай, екіншісі – Бөкен тайшы, үшіншісі – Есуки 
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баһадүр, төртіншісі – Дөрбітай. Бұлардан болған балаларды да 
қият деді. Бертен хан өлгеннен соң ұлы Есуки баһадурды хан 
көтерді. Есуки баһадурдың бес ұлы бар еді. Үлкені – Шыңғыс 
хан, әкесі қойған аты – Темүшын, хан көтергенде Шыңғыс деп 
атады. Екіншісі – Жошы қасар, Жошының мағынасы – мейман, 
қасардың мағынасы – арабтың сабиғ, тәжіктің дад дегені, яғни 
қасқыр, жолбарыс, қабылан сияқты, еттен басқаны жемейтін 
жануар дегенге келеді. Төртіншісі – Тимүке, бесіншісі – 
Белгүтай ечеке. Есукидің бес ұлының көп-шілігінің түсі шикіл 
сары, көздері қызғылт болады. Сондықтан арабтар мұндай 
түсті шаһла дер, монғолдар боржуған дер еді. Баяғы Аланқо 
айтатын, оған келіп ашына болатын адамның да реңі ақ сары, 
көздері боржыған болатын. Соның нышаны тоғыз атадан 
барып шықты. Боржыған қият деген атау осыдан тарады. 

Әбілғазы. Түрік шежіресі. – Алматы, 1992. - 44-50 бб.

ЗАХИР АД-ДИН МҰХАММЕД БАБЫР ХАСАН ӘЛИ 
ЖАЛАЙЫР ТУРАЛЫ

Тоғыз жүз он жетінші жылы Самарқанды қаратқанымда, 
Мұхаммед Уали бек пен Дәруіш Әли Кітабдар менің қасымда 
болды. Бұл кезде ол сал болып төсек тартып қалған екен, оның 
сөзінде де, өзінде де еш бәтуа болмады. Зор құрмет көрсетуге 
татымайтын кісі, бірақ адал қызмет оны осындай жоғары 
дәрежеге жеткізді. 

Баба Әли кіші аға деген болды. О баста Әлішер бек оң 
көзімен қарап, бектік дәрежеге жеткізді. Қазір маған қызмет 
көрсетуші, етене жақын қызметшім Жүніс Әли осы Баба 
Әлидің ұлы болатын. 

Тағы бір әкімі – Бадр ад-дин бек. Бұрын ол Сұлтан Әбу 
Саид Мырзаның Мирек Әбдірахман садрында қызмет атқарды. 
Ол өте шапшаң, епті, өжет адам, жеті аттың үстінен секіріп 
өтетін, өнерлі болды деседі. Ол Баба Әлимен ажырамас дос 
екен. 
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 Хасан Әли Жалайыр деген әкімі де болды. Оның шын аты-
жөні Құсайын Жалайыр, бірақ жұртқа Хасан Әли деген есіммен 
көбірек танымал-ды. Оның әкесі Әли Жалайырға Бабыр мырза 
қамқорлық көрсетіп, оған бек дәрежесін берді; содан кейін 
Жәдігер Мұхаммед Гератты алғанда, Әли Жалайырдан жоғары 
адам жоқ-ты. 

Хасан Әли Жалайыр Сұлтан Құсайын мырзаның 
кезінде құсбегі болды, ол ақын еді, өлеңді жазғанда Туфаил 
деген тахаллус есімді пайдалан-атын. Қасиданы да жақсы 
ұйқастыратын, бір кезде сонымен атағы шыққан. Тоғыз жүз он 
жетінші жылы мен Самарқанды алғанымда, Хасан Әли Жалай-
ыр маған қызмет етуге келді. Ол менің қасымда бес-алты 
жыл болды; маған арнап та жақсы бәйіт жазды. Ол – ұятсыз, 
ысырапшыл, пашша бала ұстайтын, нард пен тобық ойнайтын 
антұрған адам-ды. 

Тағы бір әкімі – Қожа Абдолла Марварид, алғашында 
садыр, сонан кейін сенімді қызметкері, кейін бек дәрежесіне 
жетті. Адамгершілігі мол, өнерлі адам еді, ол сияқты канунды 
ешкім ойнай алмайтын, оның өнерлілігі соншалық, канунмен 
құйқылжыта ойнау – соның жаңалығы болатын. Ол құс-ни 
жазуды түрлі тәсілмен құбылтып жазатын, соның ішіндегі 
ең көркем жазуы –таликпен іс қағаздарын жақсы жүргізетін. 
Бұл өнерімен қатар әңгіме-шіл, мәслихатшыл адам еді. Баяни 
атты тахаллус есіммен өлеңді де әжептәуір жазғанымен, өзге 
өнерімен салыстырғанда дәрежесі төмен-ді, бірақ жырды 
бағалай білетін.

Қожа Абдолла – ұяттан безген, зинақор, бұзылған адам еді; 
соның салдарынан ауруға ұшырап, үстін жара қаптап, ақыры 
аяқ-қолынан айрылып сал болып, біраз жыл қорлық көріп, 
ғұмыр кешті де, осы ауру оның түбіне жетіп, бұ дүниемен 
қоштасты. 

Мұхаммед Сейіт Орыс деген әкімі болды. Сұлтан Әбу Саид 
мырза таққа отырғанда, оның әкесі Орыс Арғынның үстемдігі 
жүріп, ақ дегені – алғыс, қара дегені – қарғыс болған ұлы бек 
саналды. Сол кезде батыл жігіттер, мергендер аз емес-ті; сондай 
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өнерлі азаматтың бірі – Мұхаммед Сейіт Орыс еді. Оның садағы 
талыс, жебесі алысқа ұшатын, қолы қайратты, атақты мерген-ді. 
Ол біраз уақыт Андхудты билеп тұрды. 

Тағы бір әкімі Мір Әли мирахұр. Сұлтан Құсайын мырзаға 
астыртын адам жөнелтіп, Жәдігер Мұхаммед мырзаны қапыда 
қолға түсірткен бегіміз осы. 

Сейіт Оғлақшының ұлы, Сейіт Жүсіп бектің кіші інісі Сейіт 
Хасан Оғлақшы деген әкімі де болды.Оның мырза Фаррух 
деген өнерлі де, өжет ұлы бар еді. Тоғыз жүз он жетінші жылы 
Самарқанды алғанымда, Сейіт Хасан маған қызмет етуге 
келді; өлеңді ара-тұра шығарғанымен, жақсы жазатын. Ол 
астрономияны, жұлдыз әлемін жіті білетін, онымен әңгіме –
дүкен құрып араласу – бір ғанибет еді. Сейіт Хасан ішіп алса, 
мінезі шатақ еді, ол Гиждуан түбінде қаза тапты. 

Тағы бір әкімі –Тәңірберді Сабаншы. Қарапайым, ер жүрек, 
қайратты, қылышкер бек болатын. Балқының қақпасында 
Хұсрау шаһтың атақты нөкері Назар Баһадұрды қылышпен 
шауып қолға түсірді, бұл жайында жоғарыда айтқанбыз.  

Захир ад-дин Мұхаммед Бабыр. Бабырнама 
// Қазақша сөйлеткен  Б.Қожабекұлы. 

 – Алматы, 1993. - 203-205 бб.

Қ.ЖАЛАЙЫР «ОРАЗ МҰХАММЕД ХАН ДАСТАНЫ»

Ораз-Мұхаммед Ондан сұлтан ұлы, Шығайханұлы, 
Жәдікханұлы, Барақханұлы, Құйыршақханұлы Ұрұсханұлы 
туралы дастан.

Ораз-Мұхаммед ханның барлық ата-бабалары, туыстарымен 
бір дастанда жазылды. Өйткені Ұрұс ханнан Жәнібек ханға 
дейін төртінші буын еді. Ол жайлы да бұрын айтылып өткен 
еді.

Жәнібек ханның оғландарын (ұлдарын) бұл заман тағы еске 
түсіреміз. Оның ұлдарынан немерелеріне дейін тарқалып көп 
ұрпақ өсіп-өнді. Бірақ олардың әрбірі бір ұрық [әулет] болып 
өз уәлаяттарында патшалық құрып билеп өтті. Сондықтан 
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атақ-даңқы осы заманға дейін белгілі мәшһүр болды.
Ең алдымен айтылатыны Қасым хан, Жаған бегімнен 

[бәйбішеден] туған еді. Біраз жылдар бойы атасы басқарған 
ұлысында патшалық құрды және өз тұсында әр тараптағы 
уәлаяттарды бағындырды. Оның хикаясы әр жерде айтылады, 
сондықтан мәлім, мәшһүр болды. Ақырында Сарайшықта 
дүние салды. Бұл күндері оның қабірі Сарайшықта жатыр. 
Оның ұлы Хақназар хан606  Ханық сұлтан – ханымнан туған 
еді. Оның да атағы мен абыройы туралы көп айтылады. 
Алайда Хақназар хан өз араларында болған қақтығыстарда 
қаза болған. Бұл күндері оның ұлдарынан патшалық тайды. 

Қамбар сұлтан әрқашанда Қасым ханмен бірге болды, оның 
әскерлерінің бас қолбасшысы болды. Оның ұрпақтарының 
ешқайсысы патшалық құрмады.

Үсек хан. Оның ұлы Болат сұлтан еді. Оларға да патшалық 
тимеді. Ақыр аяғында Болат сұлтан өз ұлдарымен ноғай 
соғысында (ұрысында) шаһит болды.

Жәдік хан. Қасым хан заманында белгілі еді. Шағым 
мырзамен соғысып, Жыланды төбеде бір ұлымен бірге шаһит 
болды. Оның қабірі Үргеніштегі Бақырған атада жатыр. Сонда 
жерленген еді. Жәдік ханның көптеген әйелдері мен күңдері 
болды, оның балалары да көп еді. Оның аса әйгілі даңқты 
ұлдары: Тоғұм хан, Бөкей сұлтан, Шығай хан, Мәлік сұлтан. 
Соңғы екеуінің шешесі Абайқан бегім еді. Тоғұм хан, оның 
ұлдары «тоғыз сары» деп аталды. Мәлік сұлтанның баласы 
Башыбек607  сұлтан тоғыз сарымен бірге Жағат уәлаятының 
шекарасында шаһит болды, (сол ұрыста) Әйгілі әрі даңқты 
отыз жеті сұлтан шәйіт болды...

Алайда Бөкей сұлтаннан ұрпақ болмады. Ал, Бауыш 
– Бұйдаштың баласы Әдік сұлтан еді, оның ұлы Бұйдаш хан 
болатын. Әдік сұлтан балалары Бес ұл [Беш оғул] деп атайды. 

606 Хақназар хан – Ш.Уәлиханов Ақназар хан деп орыс тіліне аударған 
– С.Ө.

607  Башыбек – Башыкен болуға тиісті – С.Ө.  
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Бұйдаш хан Барақ ұлы Дәруіш ханмен соғыста өлді. Сонда 
Бұйдаш ханмен бірге түгелдей Бес ұл ұрпақтары 24 сұлтан 
қаза болды.

Бес ұлға патшалық тимеді, алайда бірнеше ұлдары 
уәлаяттарда кіші (келте) хан болды, бірақ аты шығып, әйгілі 

болғаны жоқ.
Бұрындық хан. Оның ұрпақтары мәртебеден түсіп қалды.
Ахмед хан, Өзбекияда Ахмет хан деп атайтын еді, ол да 

біраз уақыт хан болды. Шейдақ бекпен болған шайқаста шаһит 
болды. Орақ мырза шаһит қылды.

Таһир хан болды. Біраз күн хандықты биледі, онша ұзақ 
патшалықты билемеді.

Шығай ханның хикаясы әрқашан оның батырлығымен 
мәлім, мәшһүр болды. Ақырында ол да дүниеден өтті. Бұл 
күнде оның қабірі Күміскентте, Әли-Атаның қасына жерленген 
болатын. Шығай ханның әйелдері көп еді, олар белгілі үш қара 
шаңырақтан (ордадан) тұратын. Олардан туған ұлдар мыналар: 
Сейтқұл сұлтан, Ондан сұлтан, олар Алтын ханым Байм бегім 
атты бәйбішеден туған еді. Төкей хан608, Есім сұлтан, Сұлтан 
Сабыр бек ханым. Бұл үшеуінің анасы Жағат қызы Яхшым 
бегім еді. Әли сұлтан, Сұлум сұлтан, Ибрагим сұлтан, Шаһим 
сұлтан – бұлардың анасы Бурундық ханның қызы Дадам 
ханымнан туған еді.

Ондан сұлтан туралы хикаялар көп жерде кездеседі. Ол 
ержүрек батыр, садақ атудың керемет мергені еді. Әрқашан 
сыртқы жауларға қарсы күресте көп ерлік көрсетті. Шығай 

Оң қол, Маймене        Сол қол, 
Майсара,
Жалайыр   Қадырғали Арғын Шаш бек
бек, Саманай бек Қыпшақ Төкей

Хан тағы, яғни 
Ораз-Мұхаммед орны

608 Төкей хан – бұл жерде Тәуекел хан (1582-1598) туралы айтылып 
отыр, көшірмешінің қатесі.
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хан тұсында әскерлерінің бас қолбасшысы болды. Ол туралы 
тарихта көптен белгілі. Ақырында қалмақтармен шайқаста 30 
жасқа келген жігіт шағында шаһит болды. Оның қабірі Қожа 
Ахмет Иассауи рахмет алла алейһидің пінахінда (қасында) 
жерленді.

Оның әйелдері мен күңдері өте көп еді. Ол көп уәлаяттарды 
бағындырып, өзіне қаратты. Оның әйгілі, үлкен екі ордасында 
туған балалары мыналар: Алтын ханым – Үсек ханның баласы 
Болат сұлтанның қызы еді. Одан ислам падишахы һәм сұлтаны 
Ораз-Мұхаммед хан туды, Тәтті ханым туды.

Чүйім ханым – Бурундық ханның баласы Кемсін сұлтанның 
қызы еді. Одан Көжек сұлтан туған еді. Ол ислам патшасы 
Тәуекел ханның әскер басшысы болып тұр. Ол сол уәлатта әлі 
күнге дейін өмір сүріп жатыр.

Ораз-Мұхаммед хан сегіз жасында өзінің атасы Шығай 
ханнан айрылды. Оның үстіне он үш жасында өз әкесі Ондан 
сұлтан шаһит болды. Одан соң және бірқанша уақыт таршылық 
көріп Сейдақ бидің алдында кіріптарлық шекті.

Он алты жасында бүкіл христиан падишаһы Борис 
Федоровичке қызмет істеуге дайын болды.

Сол күннен бұл күнге дейін патша Борис Федорович 
ханның қызметін атқарып келеді. Патша ағзам өз қызметшісін 
жарылқағаны тарихтағы мыңыншы (1000) доңыз609  жылының 
ақырында еді. Хамал610  бұрчқа келгенде тышқан жылы 
еді. Рамазан Әлмағзұм айында он бесінші күні, бүкіл орыс 
патшасы Борис Федорович үкім жарлығымен оңды солында 
қарашылар611  құрметті бектерді отырғызып, көше-көше, орам-
орам мылтық андаздармен маңғаздап және саясатпен қол 
қусырып, бас иіп игі жақсылар тұрды. Осындай салтанатпен 

609 Біздің жыл санауымызда 1610 жыл – С.Ө.
610 Хамал – арабша қой мағынасын береді – С.Ө.
611 Қарашы – нөкер, әлде ноян мағынасында, яғни патша 

төңірегіндегілер оны Ш.Уәлиханов «приближенные» деп аударған 
– С.Ө.
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Ораз-Мұхаммед хан Ондан сұлтан ұлын аса құрметтеп, 
көрініске алып, бұл жерде патша хазіреті алтын таққа отырып, 
Ұлы сұлтан хазірет бабасына жанаса отырып Ораз-Мұхаммед 
ханға мүбәрәк қылды құтты болсын айтты.

Патша хазіреттері бас иіп сый-құрмет көрсетті. Кермен 
шаһарын сұйырғал (енші) қылып берді. Бірнеше күн патша 
хазіреттері жанында тік тұрып қызмет етті. Кермен шаһарының 
бектері, мырзалары, қара халқы – екі жүз кісі онда [Мәскеуде] 
әзір еді. Патша хазіреттері рұқсат берді. Ораз-Мұхаммед 
ханға арнайы алпауыт тілмаш қосып шаууал айында, бейсенбі 
күні Кермен шаһарына тәзім қылды... (жөнелтті). Керманнің 
(ұлықтары) жасы үлкендері де хан хазіреттері құлдығында 
еді.

Бір апта ішінде, шаууал айының жиырма төртінші күні 
тарихтың мыңыншы жылы, бейсенбі күні мемлекеттік барлық 
салтанатпен Керман шаһарына келіп түсті. Бірнеше күн өзіне 
қарасты халқымен сән-салтанатпен сауық құрып, той-думан 
жасады, мүбәрәк (құтты) зульхиджа айына дейін. Онан соң 
тарихта мыңыншы тышқан жылы мүбәрәк (құтты) зульхиджа 
айының оныншы күні еді. Бейсенбі күні Ораз-Мұхаммед хан 
Ондан сұлтан ұлы хан көтеріліп таққа отырғызылды. Үлкен 
кіші, барша орыс, татарлар онда әзір еді. Тамаша үшін шектен 
тыс үлкен жиын болды. Шейх Әли ханның салдырған тас 
мешіті ішінде моллалар, данышпан хафиздар, билер, бектер, 
мырзалар барлық (жұрт) ислам еді. Осынау жамағаттар мешіт 
ішінде бас қосып, одақтасып, мүбәрәк алтын сандалды (тақты) 
келтірді, оны мешіт ішіне құрды. Патша Борис Федоровичтің 
жарлығымен сол кезде алпауыттар (боярлар) да онда әзір еді. 
Ескі жұрттың жәдігері Бөлек Саид хұтба оқыды. Төрт кісі 
төрт жақтан хазіреті ханды алтын сандалдың үстіне көтерді. 
Жиырма (сегіз) жасында Ораз-Мұхаммед хазіреті хандыққа 
отырды. Алла дәрежесін ғұмырлық етсін.

Тақтың суреті мынадай:
Барлық үлкен-кіші, акбар молда және құдайға қараған 

барлық ислам жамағаты хазіреттері түгел қатысып, дұға қылды. 
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Одан кейін қарашылары, аталық (тар) емелдешлері (елдестері) 
хазіретінің үстіне нисарлар қылды612  (шашу шашты). Барлық 
қатысушылар хан хазіреттеріне құрметпен бас иді. Неше күнге 
дейін ол ай өткенше күндіз-түні мейрамдап, ол заманда үлкен 
тойлар жасады. Бал мен ішімдікті есепсіз берді. Жылқы мен 
қой, сиыр көп сойылды. Өте көп адам жиналды. Әрқайсысына 
өздеріне лайықты орын даярланды. Молла мен хафиздерге, 
жетімдерге, тұл мен бейшараларға, кедейлерге, құлдарға 
қайыр-садаға берді. Пенделерді (түрмедегі) тұтқыннан 
босатып алып, азаттық берді.

Осы қайыр-садақалар мен жақсылықтар алла тағала 
жолына арналды.

[Ораз-Мұхаммед] патша Борис Федоровичтің тілегін 
тіледі, әрқашан ертелі-кеш бір кесе май ішсе де оны есінен 
шығармады. Және тағы өзі алла тағала құлдығына әзір 
еді. Пайғамбарлардың ұлысы Мұхаммед Мұстапа – алла 
тағала оған нұрын төксін – рухына әрдайым дұға оқып 
жалбарынышпен мінәжәт етер еді. Алланың қалаулысы. Адам 
атадан пайғамбарлар бастаушысына дейін, оның үрім бұтағы, 
замандас жолбасшы ізгілер (машайықтар), әулиелер өткен 
– бәрінен әрқашан да дұға және жалбарынышпен жәрдем 
сұрар еді. Үйсіз, ғаріп және кемтарларға рахим-мейірімділік 
жасар еді. Оң қолында шариғатпен іс жүргізсе, сол қолымен 
ұры-қарақшы жамандарды патша Борис Федорович үкім-
жарлығымен, жаза қамшысымен аяусыз жазалар еді. Сол 
себептен Керман шаһары, Борис Федорович хан мемлекетінде 
тыныштық (амандық) болды. Сол себептен күннен-күнге ислам 
патшасы Насират-дин Әбу-л Фатих – Ораз Мұхаммед хан 
баянды дәулетпен жыл асып, жүз жасап, мәңгілік дәулет оған 
серік болсын. Инша алла тағала амин, я раббел – ғаламин...

Бұл тарихтың жазылуына (жазылуына себепші болған) 
жоғары мәртебелі Ораз-Мұхаммед ханның ата-анасынан 

612   Бұл сөйлемді В.В. Вельяминов-Зернов: «...Потом карачи аталыки 
и имильдаши осыпали хана деньгами...» - деп аударған болатын – С.Ө.



���

бері құлдық қыла келген жалайыр тарақ тамғалы еді. Парсы 
тіліндегі Шыңғыс нама кітабынан түрік тіліне аударды, ал 
кейінгі замандары болғандарды өзі естіп білгені бойынша алла 
тағала жәрдем беріп, теріп жазды. Патша Борис Федоровичтің 
мәңгі әділдігі, ақтығын және тағы жоғары мәртебелі Ораз-
Мұхаммед ханды жоғары мәртебелі патшаның құрметпен 
хандыққа отырғызғанын баяндау үшін жазылды.

Хазірет Нұх ғалейһыссаламнан Оғызға дейін, Оғыздан 
хижратқа дейін, хижраттан Шыңғысқа дейін, Шыңғыстан бұ 
заманға дейін неше түрлі патшалар, хандар өтіп еді, барлығы 
баяндалады.

Қадырғали бек Қосым бек ұлы, Темшіқ (Темчік) баһадур 
ұлы, Аижшы баһадур ұлы, Адам-шейқ мырза ағасы Қараш бек 
ұлы, Құбай ұлы, Қамбар мырза ұлы, Айтөле бек ұлы, Итбаға 
ұлы. Шыңғыс хан заманында Сартақ ноян болған. Оның ұлы 
Жалайыр Саба еді. Оның ұрпағы Жалайыр Тебре бек. Оның 
ұрпағы Айтөле бек еді. Ол белгілі мәлім-мәшһүр болған 
адам. Ұрұс ханның ұрпағында ұлы әмір болған. Ұрұс ханның 
оңы (маймене) мен солы (майсара) мынадай. Бұл жерде еске 
алынғаны, яғни маймене – оң қолы, майсара – сол қол.

Маймене және Майсара

Қатаған қауымы болды, екі сан еді. Майсара – Алаш мыңы 
болды, ол үш сан еді. Қатаған қауымының өз араларында осы 
заманға дейін үлкендері белгілі. Ал Алаш мыңы арасында 
үлкені тарақ тамғалы жалайыр болады. Шыңғыс хан заманынан 
бері бір мәртебеден (ұлықтық) Тебре бекке тиді. Одан Шайх 
– Софы бекке тиді, одан Итбаға бекке тиді, Одан Қараш бекке 
тиді. Алаш мыңының ағасы болып келген осылар еді. Олар 
Өзбекия арасында да мәлім-мәшһүр.

613 Автордың кітапты аяқтаған жылы – 1602 жыл.
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Тарихтың 1501613 жылы аяқталды.
Қадырғали би бин Қосым би тарихтың мыңда он бірінде 

қоян жылы мүбарак махаррам айының соңында, сенбі күні бұл 
тарихты тәмам қылды.

Жалайыр Қ. Шежірелер жинағы. – Алматы, 1997. -121-
126 бб.

ҚАБАН ЖЫРАУДЫҢ ӨЛЕҢ-ЖЫРЛАРЫ, 
АЙТЫСТАРЫ

    Асанда Ақын-атам әулие өткен,
    Инеге қара сөзді сабақтаған.

Бақтыбай.
БӘРІҢ ДАҒЫ ТЫҢДАҢДАР

Сөйлейін сөз келгенде ауызыма
Елек қойып бола ма ел аузына.
Болыңдар тіршілікте тату-тәтті,
Бір күні барамыз ғой көр аузына,
Дүниеде ешбір қатер жуымайды, 
Әркім ие боп жүрсе аузына.
Басыңа бәле адамның тілден болар,
Сол тілден ұрынады сөз дауына.
Әр адам өз аузына ие болса,
Қызырдың жолығады қорғауына.
Кейбіреу айтар сөзін біле алмайды,
Түседі сол сөзінің торлауына.
Қонбаса кей адамға бақыт құсы,
Құр тілдің бола ма екен зорлауына.
Адамға әдейілеп ажал келсе,
Қарамас аттаны мен ойбайыңа.
Тіл алсаңдар, шырағым,
Өсек сөзді елеме
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Үйір болғын, шырағым,
Жақсы сөзге өнеге.
Тіршілікте сыйласқын,
Дүние қайтып келе ме.
Дүниеге сенім жоқ,
Мінермін бір күн кемеге
Айтар әркім білгенін,
Сөз ғып оны немене.
Қағыспай халқым тек жүрсін,
Онан пайда өне ме.
Өсек-аяң сөз болса,
Жуытпағын денеге.
Әділдің озар адымы,
Адал жан шығар төбеге.
Тентек адам шыға алмас
Төбе түгіл сөреге.
Біреуге адам ор қазса,
Өзі түсер өреге,
Не болса соны ілік қып,
Жүгінбеңдер төреге.
Әділетті төре жоқ
Түсетін шөре-шөреге.
Ақынның елі сондай деп,
Үлгісі жақсы қандай деп,
Болыңдар елге өнеге.
Елім, жұртым, сізге айтам,
Бірлікті бол шырақтар,
Бірлікті жерге рызық көп,
Ол адам елге тұрақтар.
Ауыз бірлік бар жерде.
Жететұғын мұрат бар.
Ауызбірлік жоқ жерде
Қиянатты қият бар.
Ұяттың иман қабы дер,
Имандыда ұят бар.
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Көпшілікке жаққан жан,
Басына жаққан шырақ бар.
Фани тұрмақ бақида
Мінетұғын пырақ бар.
Ешкімнің қақын жемеңдер,
Артында оның сұрақ бар.
Әділетсіз адамда
Ұяты жоқ, мият бар.
Ісі адал адамға
Шығатұғын қырат бар.
Ісі арам адамдар
Қашқақтап қорқып жырақтар.
Ақылы жоқ адамдар
Тентектің сөзін қуаттар.
Ақылы бар адамдар
Бал бастаудан суаттар.
Тыңдаңыздар, ағайын,
Жекжат пенен жұраттар,
Түзелер заман кейінде,
Бұл сөзімді бейімде,
Кейінгі қалған ұрпақтар
Заманаға жақсы тұрақтар... 
 
ЫРЫС АЛДЫ – ЫНТЫМАҚ
 
Өлгенше қор болмайды,
Азаматтар ниеті ақ.
Оларға үйір болады,
Сарқылмайтын дәулет-бақ.
Өлмейтұғын пенде жоқ
Жан аманат, ойлап бақ.
Ырылдаспа тіріңде,
Ырыс алды – ынтымақ.
Ашуды ақыл-қазыққа
Апарып матап байлаңдар.
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Ашуды жеңсе ақылың,
Кесірді қалай ойрандар?!
Тату болса ағайын,
Сап алтындай жарқылдар;
Кесапатты кісендеп,
Ақымақты алқымдар.
Аз өмірдің ішінде,
Тату бол да тәтті бол.
Араңды бұзар дұшпанға,
Аяусыз, ащы, қатты бол.
Өтірік, өсек, ұрлыққа
Тыйым салып, берме жол.
Бір арнадан сөз шықса.
Береке мол, достық – сол.
Арам пейіл адамдар
Достығында тұрмайды.
Араңа кірсе сумаңдап,
Сырыңды шым-шым ұрлайды.
Содан соң алтын тапқандай,
Жария етіп шулайды.
Етпесе бұлай арамза,
Құмары оның қанбайды.
Ақылы жоқ наданның
Жамандық ісі қалмайды.
Көр аузына барғанша,
Ақылды айтқан алмайды.
Жамандықтың белгісі – 
Әр нәрсені торлайды.
Осындайлармен дос болса,
Ақылды жігіт сорлайды.
 
АРҒЫМАҚ ЖАБЫ КӨРІНЕР
 
Арғымақ жабы көрінер,
Аса шауып буланса.
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Айдын көл батпақ көрінер,
Астына тартып су алса.
Біраз ғана сөйлейін,
Мойын бұрып тыңдаса.
Бәйтерек сояу көрінер,
Жапырағы түсіп қуарса.
Арғымақ сайлап не керек,
Артынан жабы кеткен соң,
Ағайын-туған не керек,
Аңдысып күні өткен соң.
Қызыл тілім сөйлеп қал,
Қызығыңды жер көрер,
Бір төбенің басына
Апарып тастап кеткен соң.
Мәңкүр-мүңкір жетеді,
Уақтылы күнің біткен соң.
Бұл дүниеден кетесің,
Тірлікте сыйлас, ағайын!

 
Исмаилов О. Бабалар сөзі – даналық көзі.

 – Алматы, 1996. -76-78 бб. 

ҚАБАН ЖЫРАУ ТУРАЛЫ АҢЫЗ-ӘҢГІМЕЛЕР

ӘУЛИЕ АТАНЫҢ БІР БОЛЖАМЫ

Үш әулие: Қаблиса, Ескелді, Балпық Сарыөзек өтіп 
Айнабұлаққа жеткенде аздап аялдап, айналаларына таңырқай 
қарасыпты. Бірінші болып үн қатқан Қаблиса:

- Апыр-ай, мына жердің у-шуы-ай. Бұл қалай? – деп Ескелдіге 
бұрылыпты. Ескелді әулие:

- Бұл жерге жол түсіп, кент орнайды екен. Ант көбейіп, ел 
қырғынға ұшырап, ерден әйел артып кетеді екен, - дейді.

Дүнгенеге келгенде Қаблиса: 
- Мына жерден өкірген дауыс шыға ма, қалай? – деп Балпыққа 
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қарайды. Балпық:
- Мұнда да шаһар орнап біртүрлі өнер шығады екен. Ел 

соның озанымен оянатын секілді, - дейді.
Содан бұлар Балпықтың үйіне келіп түседі. Ол кісінің 

бәйбішесі Кәсеңсары зыр жүгіріп, әулиелерге шай беріп 
отырғанда күшік елінің ішіндегі Байтоқтың баласы Жолбарыс 
әулие келе қалады. Әдеттегі амандық-саулықтан соң ол 
Қаблисаға қарап:

Алдымыздағы ағамызсыз, құдай берген қасиетіңіз 
бәріміздікінен басым. Айтыңызшы, менің өлімім қалай 
болады? – дейді.

Қаблиса:
- Сен ауқаттысың ғой, бір кезде бір үйір жылқың жоғалар, 

жылқышың оны іздеп тапқанымен, айдап келе алмас. Шұбар 
айғырыңа өзің мініп барарсың. Атың жығылып, сен құлап 
өлерсің. Сол жерге (қаның төгілген жерге) қалың жыңғыл 
шығар. Ол киелі болмақ. Кейін ел ішіндегі арам, адал адамдар 
дауға түсіп қалса, Жолбарыстың жыңғылын кесіселік дер. 
Кескенде ақ болса – сүт, қара болса – қан шығар. Арам адам 
одан соң өзі де көп жүрмес, - депті.

Бүгіндері жүрегі даулап, жыңғыл кесісіп жүрген ешкім 
жоқ. Бірақ Жолбарыс әулие қабырының басына барып-қайтып 
жүргендер аз емес.

ӘДІЛ ТӨРЕ ҚАБАНҒА ҚАЛАЙ ОРЫН БЕРГЕН

Бетің бар, жүзің бар демей, тумысынан тура айтып, 
әділдікті жақтаған арқалы ақын – Қабан бірде ақ түйесіне 
мініп алып, Әділ төренің ордасына келеді. Келгенде, түйесін 
тұп-тура орда есігінің алдына шөгеріп:

  Қас болды қарындасым Әділ маған,
  Қарындас қас болмаған табылмаған.
  Жау жағадан алғанда, бөрі етектен,
  Ақыл сұрай кеп тұрмын арнай саған, - 

дейді.
Алдында ашуы қысқанымен, өзін көтермелеп сөйлегенінен 
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риза боп кеткен хан тұқымы дереу сабасына түсіп, оң жағын 
нұсқай беріпті. Әдетте ол оң жағына жан баласын жуытпайды 
екен. Мұны байқаған бәйбішесі ақын кеткен соң:

- Отағасы-ау, бұ қалай болды, Қабанға ықыласыңыз түсіп 
кетті ғой? – депті.

Сонда Әділ ауыр күрсініп:
- Түспей қайтеді, оң тіземді басып жатқан жолбарысым 

Қабан жырауды көрген сәттен-ақ ытқып сол жағыма өзі шығып 
кетті. Ол үйге кіргенде тіптен кішірейіп, түлкі кейпіне түсті. 
Қабан жыраудың киесі менің киемнен басым екен, бәйбіше, 
- депті.

Аңыз әлеміне кім шек қойған, кейбіреулер Қабанның киесі 
арыстан екен деп те айтады.

ТЕРІС НАЗАР

Қабан бірде Ботпай деген әулиенің мүрдесіне барып, тәуеп 
қыпты. Сөйтсе, Байсаба деген бір пысықай бала тығылып 
барып тыңдапты. Әулие «әлгі айтқаным қайда, әлгі айтқаның 
қайда, кәне?» деп, мүрдемен сөйлесе бастапты. Сол сәтте әлгі 
сорлы шөпке шырматылып, өзінің жақындағанын сездіріп 
қалса керек. Артына бұрылған әулие «әттеген-ай, бекер келдің-
ау» деген екен. Сол Байсабаның тұқымы ақыры өспеді дейді 
қариялар.

Исмаилов О. Бабалар сөзі – даналық көзі.
 –Алматы, 1996. -114-116 б. 
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  ЕСКЕЛДІ БИДІҢ ЕСІМІ АҚЫНДАР ЖЫРЫНДА

    Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе,
    Ел, тегі, қайдан алсын кемеңгерді.

Илияс Жансүгіров
Бақтыбай

Я, алла, тіл-жағыма бергін медет,
Қолдай гөр, Ескелді атам, өзің демеп.
  * * *
Бермесең жаннан түңілдім,
Ескелді, Сиық – сіз медет.
  * * *
Қабылиса, Ескелді – менің пірім!
  * * *
Әділетті Ескелді, 
Жетім-жесірді ескерді.
  * * * 
 Ескелді атам есімін
Білмейтін адам шамалы,
Аш болмасын елім деп,
Қаздырған бар каналды,
Шымыр деген тоғанды,
Ескелді атам қаздырған.
Сарүйсіннің Сары биінен
Асып түскен амалы.
Атамнан бұрын шығып ед,
Қазыбек би, Төле де,
Төле бидің ақылы,
Енді бізге келе ме?
Қалмақты алдап ақылмен,
Дақ салмаған денеге.
Қашырып елден қалмақты,
Өзіңе салып салмақты,
Жолатпаған сөреге.
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Мың жеті жүз жиырма үш
Сол кездерде жыл еді.
Қатын-бала шуласып,
Төле өмірін тіледі.
Төленің айтқан сөзіне
Қалмақтар қашып жөнеді.
Әнет баба сол жылы
Төбеде қалған ер еді.
Ақылы артық Төле би,
Тілегін Алла береді.
Ескелді атам еді ғой
Төле бидің жиені.
Бәтесін бері тірлікте,
Би-атамды сүйеді.
Би-атам десе Төленің
Жұмсарып кеткен сүйегі,
Би-атамның бетіне
Талай тиген иегі.
Би-атам бала кезінде,
Төле би де тірі еді.
Қашан Төле өткенше,
Атамның болды тірегі!
    

 * * *
Халқы үшін жаралған, 
Айырымы ерекше,
Ақыл айтып бәріне
Ескелді атам ерекше.
Қабылиса, Балпық би – 
Халқына болған үлкен сый.
Ескелді, Балпық, Қарымбай,
Ортада алтын терекші.
Осы айтылған аталар
Сырдарияның бойынан,
Қазалының ойынан,
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Халқын қоймай жинаған;
Қараталдың бойына,
Текелінің ойына
Қоныстанып тойлаған.
Ескелді атам бас болып,
Қалмасын деп аш болып,
Ол жағын да ойлаған;
 Қаратал, Көксу арасын,
Ұлы жүздің баласын,
Жау қолына қоймаған.
Балпық атам, Қарымбай,
Ақылы асқан дарынды-ай,
Қабылиса атамыз,
Еліне орын сайлаған,
Мыңбұлақ, Қойтас жотасын,
Иіскен шөптің опасын,
Тайраңдап жайлау жайлаған.
Ұлы жүз бағып бірігіп,
Ашылмай жігі кірігіп, 
Абақ атам баласы
Іленің бойын қармаған.
Абақ, Тарақ бір туған,
Жақсылық жаққа ұмтылған
Ниеті жарық айнадай.
Атамыз Балпық, Ескелді,
Үш жүздің ұлын ескерді.
Бәрін бірдей тең ұстап,
Тастамаған жан адам.
Осылай, халқым, расы – 
Бұрынғылар мұрасы,
Өтірік деп осыны
Айта алады қай надан?

* * *
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Әрбір ханның тұсында.
Бір сұрқылтай деген ғой. 
Қатарында Балпық би,
Ескелдіге көз салған.

Ақын Сара

Ескелді, Балпық, Қарымбай кемеңгер де,
Айтудай сөзге жүйрік тереңдер де,
Ақылмен хан, төрені бағындырған,
Тіленші, Сатыбалды, Назардай берендер де.
Дарынды Дарабоздай бәйбіше өткен,
Ақылы асып туған ерлерден де.
Он сегізінде қалмақтың шебін бұзған
Атақты Тәттібайдай ергендер де.
Солардай ұлдар менен қыз туғызған,
Кім сүйінбес жалайырдай белді елге!

Мәулімбай

Қареке, болыс болдың құдай қалап,
Сыйынып Ескелдіге қылдың талап.
Құдайдың жеткізгені бұл емес пе,
Аузыңа мың жарым үй отыр қарап.

(Сәбденұлы Қареке болысқа арнауынан)
      

* * *
Қазы боп осы топта Тарақ отыр. 
Бар Күшік ауызына қарап отыр.
Ескелді, Қара Балпық, Жәлмендідей.
Билігі жалайырға жарап отыр.

(Күшік елінің болысы Тараққа арнауынан)
      

* * * 
Би болды Бапекең мен Ескелді асып,
Жәлменде тұтқа болды орнын басып.

(Бәйшегір Жәлмендінің інісі Төртуылға арнауынан.)
Есенгелді
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Абақ пенен Тарақты
Он екі ата жалайыр
Тарақтан өсіп тарапты.
Үш әулие тең шығып, 
Аузына халық қарапты...
Қаратал, Көксу бойында
Қатар жатқан ел едік.
Үш әулие тұсында,
Құлаштап қолды сермедік.
Үш әулие тұсында
Біз кімдерден кем едік,
Өрекпіген дұшпанға
Намысты қолдан бермедік.
Қалмақ пенен ойратты..
Қоқан менен қырғызды
Сөзге жығып биледік.
Қаратал, Көксу өлкесін
Қорғап ұстап жерледік.
Үш әулие тұсынан,
Қаралағаш, Қазанды,
Қоржынсуды, Құмбелді,
Қызұясы, Майжүрек,
Айыркезең, Майлыошақ,
Қоянды, Көксатылы,
Суықтөбе, Құстыкөл, 
Сандықтас пен Мұзбұлақ,
Сарноқай мен Мыңбұлақ,
Қора мен Шажаны,
Ешкімге бермей иемдендік!
 

(Қаблиса, Ескелді, Балпыққа арнауынан.)
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БІРІНШІ ЖЫР

Ескелді би бір күні
Елін жиып алды да:
- Бізде бақыт қалды ма,
Мынау көрші түбінде,
Қолынан қоныс бермейді,
Түбінде шатақ болады,
Көршіменен соғыссақ,
Жасиды көңіл, солады,
Қайғыға көңіл толады,
Күнде жылар баламыз,
Тілініп күнде сабамыз.
Жасақтанған көп жауға
Келмес біздің шамамыз.
Қырда қиқу, ойда ойран,
Күнде ұрыс болған соң,
Кетеді елдік мазамыз,
Әркімнен соққы жеген соң,
Қырғи тиген торғайдай,
Қорқамын, қаңғып тозамыз.
Үйсіннен өскен таралып,
Мұнымыз біздің жарамас,
Бауырласты табалық.
 

ЕКІНШІ ЖЫР
 
Балпық пенен Орақты,
Ескелді биді басшы қып,
Алдынан жер шолады.
Атырауды айналып,
Қаракенге барады,
Қаракен бойы Қаратал,
Ішіне шыққан бүлдірген
Бүлдіргені жұпардай,
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Мұрынды иіс жарады.
Аққан суы мөлдіреп,
Ішсе, сусын қанады.
Қараталдың өлкесі,
Іледен де бағалы.
Қараталды өрледі,
Жерінің артық көрнегі,
Ой мен қырын байқаса,
Жанға бірден жағады.
Өрлей жүрді өңкей ер,
Қараталды жағалап,
Үш Төбені далалап,
Дауылбайдың басына
Шықты барып аралап...
 

ЕСКЕЛДІ БИ ТУРАЛЫ АҢЫЗДАР
 МЕН ОЛ АЙТҚАН ШЕШЕНДІК СӨЗДЕР

АЛҒАШҚЫ БИЛІГІ

Жаз маусымы болса керек, Байсалбек байдың ауылы су 
бойына келіп қонады. Деміне нан піскен бай суға түсіп жатқан 
балаларды жатып кеп қуалайды. Байекеңнің астындағы байтал 
асау екен, тоңқаңдай қашқан балалардан үркіп, жата кеп тулайды. 
Байдың бөркі басынан ұшып, алдына кеп түседі де, байтал одан 
әрмен мөңкіп, үстіндегі Байсалбек байды жығып өлтіріп кетеді. 
Байдың бауырлары балалардың елінен құн сұрап, үш-төрт күн 
жатады. Бітісе алмайды. Сол кезде тайға мінген жеті жасар бала 
келіп:

- Дауларыңыздың билігін маған берсеңіздер, қазір 
тындырайын,- дейді. Әбден қажыған қарттар: 

- «Қой асығы демеңіз, қолына жақса, сақа ғой, жасы кіші 
демеңіз, ақылы асса – ата ғой» деген халқымыздың қағидалы 
сөзі бар емес пе, бұл бала кім өзі? – деп орталарына алады. Ол 
жалайыр ішіндегі сиыршының бір тармағы Тоқымбеттер өрбіген 
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Жылгелдінің баласы Ескелді би болып шығады. Өзара аз-кем 
кеңесіп алған ақсақалдар:

- Біз сені баласынғанымызбен, бір ойға келіп тұрмыз. 
Айтамын десең, даудың бітімін айта ғой, шырақ!- дейді. Сонда 
бала:

 
Рас, менің өзім баламын,
Бала болса да данамын.
Бұл дауыңның жобасын
Ақылға ойлап саламын.
Маған берсең дауыңды,
Әзілетті табамын,
Тек риза болса болғаны
Көпшілік тұрған адамың?!-

 
дейді де, - ердің құны жүз жылқы. Бұл істе тентек төртеу: Әуелі 
ойнап жүрген балалар тентек, екінші – оларды қуған бай тентек, 
үшінші – байтал тентек, төртінші бастан ұшқан бөрік тентек. 
Төрт тентекке жүз жылқыны тең бөлу керек,- дейді. Елең етіп, 
мәмлеге келген ел келісе кетіпті.

Ескелді сол күннен бастап ел назарына ілігіп, дуалы ауызға 
айналса керек. 

ЕСКЕЛДІНІҢ АТАСЫНАН АЛҒАН ЖАУАБЫ

Ұлы жүз елінің «ноқта ағасы» атанған он екі ата жалайыр 
елінен XVIII ғасырда Сыр бойында Жылгелді бидің отбасында 
Ескелді атты нәресте дүниеге келіпті. Сол күннен бастап көне 
жазбалар мен шежірелердің айтуы бойынша бұл үйде қуаныш 
бірінің соңынан бірі жалғаса беріпті. Жылгелдінің әкесі – 
Жанғабыл аса бай, ауқатты, әлді адам екен. Ол кісі бүкіл Ұлы 
жүз еліне белгілі Қасым атты молданы қос атпен алдырып, 
немересіне азан айттырып, ат қойдырыпты. Қос атпен түн қатып 
келе жатқан молда аса ажарлы адам екен. Жас нәрестені қолына 
алып, құлағына «Сенің атың Ескелді!» деп үш рет айғайлапты. 
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Жанғабыл бай өзінің немересі 11-12 жеткен соң Ескелдісін бір 
сәтке қасынан қалдырмай алып жүреді екен. Өз еліне аса қадірлі 
қарт алқа-қотан отырып, әңгіме-дүкен құратын ақсақалдармен 
бірге ұзақ-ұзақ мәслихат жасағанда да Ескелді бала сол көнекөз 
ғұламалардың сөздерін мүлт жібермей тыңдап отыратын 
көрінеді. Зерек бала ойынға емес, сөзге үйір болып өскендіктен, 
әр нәрсенің сырын, сипатын білуге қатты құмартады екен. 
Ол жасынан-ақ өз елінің шежіресіне, ата-бабадан қалған асыл 
сөздерге құлақ түріп, Жанғабыл атасынан биліктің, би болудың, 
ел азаматы болудың қандай міндет жүктейтінін көп сұрайды 
екен. Сонда атасы:
 - Алыс пенен жуықты жортқан біледі,
 Ащы менен тұщыны татқан біледі.
 Тірліктің қадірін өліп, не көрде жатқан біледі,
 Денсаулықтың қадірін ауырып, төсек тартқан біледі.
 Жан тыныштықтың қадірін толғатып, бала тапқан біледі.
 Сеңсең тонның қадірін сексенге келген қарт біледі.
 Сары атанның қадірін ел қыдырған сарт біледі.
 Төс айылдың батқанын иесі білмейді, ат біледі. 
 Ер жігіттің қадірін ағайын білмейді, жат біледі.
 Кімнің жақсы-жаманын бір жаратқан хақ біледі!- 
деп жауап айтып отыратын болыпты. 

 Исмаилов О. Бабалар сөзі – даналық көзі.
 –Алматы, 1996. 20-25 б. 

БАЛПЫҚ ӘУЛИЕ ТУРАЛЫ АҢЫЗДАР 
МЕН ОЛ АЙТҚАН ШЕШЕНДІК СӨЗДЕР

     Шешен де өткен не бұлбұл,
     Көсем де өткен не дүлділ.

Абай
БАЛАЛЫҚ КЕЗІНЕН БІР СИПАТ

Төле бидің баласы Жәнбекей де ағайынға қайырымды, 
кейінгі ұрпаққа бауырмал жақсы жан екен. Ол бірде қырғыз, 
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қазақтың басын қосып, аламан бәйгелі үлкен той жасапты. Оған 
алыстағы Арқадан атақты Толыбай сыншы да келетін болыпты. 
Бұл хабарды естіген Жәнбекей аттың ғана емес, адамның да 
асқан сыншысы болып, есімі елге жайылған кемеңгердің лебізін 
біліп қалу мақсатында маңайындағы бір мүшел жасқа толар-
толмас жасөспірімдердің алтауын іріктеп қояды. Олар: Әлдеке 
(жаныс), Туғанбай (жаныс), Өстемір (Дулат), Бүйенбай (албан), 
Наурызбай (шапырашты), Балпық (жалайыр).

Той өтетін жерге аттанудан бір күн бұрын Жәнбекей 
әлгі балаларды түгелдей үйіне әкеліп қондырады. Ол кісінің 
бәйбішесі де назарлы болса керек, содан қауіптенген Жәнбекей 
бәйбішесіне «мыналар ұйықтап жатқан кезде ешқайсысының еш 
жеріне зер салушы болмағын» деп ескертеді. Бұл сөз әйелдерге 
тән әуесқойлықты арттырып жібереді. «Апырай, ә, мұны неге 
айтты, қараса қайтеді екен?» деп әйелі күйзеліс күйге түседі. 
Таң қылаң бере Жәнбекей тысқа шығып, үйге қайта кіріп келе 
жатса, бәйбішесі көрпесін қымтаған болып Әлдекенің айқасқан 
аяқтарын жазып отыр екен дейді. 

- Өй, оның не қарама дегенім қайда саған. Әй, әттеген-ай! – 
дейді Жәнбекей. Бірақ болар іс болып, бояуы сіңіп, әйел көретін 
нәрсесін көріп қалады. Жәнбекей дереу балаларды оятып, жолға 
шығады. Атқосшыларын шақырып алып:

- Сендер Толыбай сыншының жолын тосып, бір күндік 
жерден қарсы алыңдар. Маған жолықпай тұрып, ешқандай малға 
да, жанға да көзін салушы болмасын. Осы сәлемімді дұрыстап 
жеткізіңдер! – дейді. 

Жігіттер мұны мүлт жібермейді. Толыбай да қош алады. 
Келген бетінде Жәнбекей тіккізіп қойған үйге түседі. Амандық-
саулықты сұрасып болған сыйласты жандар шаруа жайына 
көшкен кезде, Жәнбекей:

- Мына балаларды сынап беріңіз! – дейді.
Ұлы сыншы алдымен Әлдекеге мойнын бұрады. Баланы 

басынан сипап отырып:
- Балаңыздың маңдайы жазық, ырысты екен, Әттең, адымы 

тар, арты осалдау бола ма, қалай? – дейді.  
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(Сол Әлдеке асқан бай болды дейді. Оның жылқылары су 
ішкенде, кіші-гірім қара сулар тоқтап қалады екен. Тек тұқымы 
көп өспей, алты-жеті үйден аса қоймапты. Жәнбекей мұны 
бәйбішесінің назарынан көріп өтіпті.)

Екінші рет Туғанбайға қараған сыншы оны жағынан сипап 
жіберіп:

- Атжақты келген сары екен. Суытпай қоссаң, қандай да 
бәйгенің алдын бермес жүйріктей болар. Үш атасына дейін билік 
арылмас. Арты да ата шоқырағынан танбас,- дейді. (Толыбайдың 
бұл болжалы да тура шығыпты. Туғанбайдың баласы – Бәзіл 
де би болып, оның баласы – Саржан болыс сайланыпты. Онан 
кейінгілері де ел тізгінін ұстапты.)

Үшінші кезекте ұлы сыншы Өстемірдің кіндік тұсын сипап 
тұрып:

- Бұл балаңыз адамзаттың арланы екен. Айналасы елді 
болар. Көп өсіп, көп өнер. Тек бір кемшілігі – тал түсте талап 
жатса да, бір-біріне қарайласпас,- дейді. (Болжал айна қатесіз 
келіп, оның тұқымы жақсы өсіп-өнгенімен, бір-біріне деген 
бауырмашылықтары болмапты.)

Төртінші кезекте сыншы Бүйенбайдың етегін ұстап:
- О, шалқыған бай болады екен. Кемшілігі - өзін паналап 

келген қоңсылары түп-түбінде басына шығып кететін шығар,- 
депті. (Бұл айтылған сөз де дәл келіпті. Бүйенбайдың аулына 
сіңген басқа атаның балалары оларды билеп-төстеп кеткен 
көрінеді.)

Бесінші болып жанына жақындаған Наурызбайды ұлы 
сыншы құлағынан қағып, осы сірә батыр болар. Батырдың бір 
кемшілігі – адам өміріне қастандық жасайды. Сөйтіп, әйтеуір 
біреулердің ренішіне ұшырайды. Сондықтан да арты аз болады. 
Мынаның өзінен кейін де тұқымынан батыр шықпас,- дейді. 
(Бұл сөз де бұлжымай келсе керек.)

Алтыншы болып алдына келген Балпыққа сыншы қасқия 
қарап тұрып:

- Басы үлкен, ай маңдай, айдынды бет, қара өңді екен. Балаңыз 
батырлықтан да, биліктен де құралақан қалмас. Ең үлкен қасиеті 
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- әулиелік болып танылар. Тұқымы азбас,- дейді. (Шындығында 
Балпықтың баласы – Тіленші, оның баласы – Байғозы, оның 
баласы – Оспан үйсін-найман елдеріне аса қадірлі, сыйлы болып 
өткен.)

Сыншының сын-болжамы аяқтала берген сәтте Жәнбекей:
- Ә, құдай! Адалынан айтылған ақ сынның жолына бір 

ақсарбас атадым. Бастағы бақ-дәулетімізді тоздырмай, елге 
береке-бірлік бергейсің?! – деп өзі бата жасап, құдайылық 
шалдырыпты.

ТӨЛЕ БИМЕН ҰШЫРАСУЫ

Ежелден іргелес, қоныстас жатқан жаныс пен жалайыр 
елдерінің жігіттері есе қайтарамыз деп жүріп, ерегіске кетіп, 
барымта-сырымтаны тым жиілетіп жіберсе керек. Соңғы 
қарекет үстінде жаныстың біраз адамдары сойылға жығылып, 
қолға түсіпті. Бұл хабар жасы ұлғайып қалған Төле биге жетеді. 
Істі насырға шаптырмай, ел бірлігін сақтап қалуды ойлаған 
ақылман аға атына мініп, жолға шығады. Соңына ерген бір қауым 
адамдарымен өзіне тігілген үйге келіп түседі. Исі қазақтың 
қадірмен қарты жайғасып бола бергенде, жас та болса өз елінің 
тізгінін ұстаған Балпық та нөкерлетіп жетеді.

Бапекеңнің бір ғадеті – мұндай дау шаралардың бітімі 
шыққанша атынан түспейді екен. Жанына ергендерді Төле 
би жатқан ақ боз үйден әудем жерге қалдырып, өзі жалғыз 
аяңдайды. Жақындай бере:

- Әз-Жәнібек, Әз-Тәукенің ақ жолын тұтқан асыл ағам осы 
үйде ме, қайда? – деп дауыстап қалғанда, Төле би сүріне-қабына 
тысқа шығыпты.

Сәлем ишаратын жасаған Балпық әулие ат үстінде тұрған 
бойында:

 - Ассалаумағалейкум! 
 «Тура биде туған жоқ, туған биде тура жоқ» деп,
 Ойланып, толғанып жатқан боларсыз, аға.
 Ұрлықты біреу «әу» бастан кәсіп қылады.
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  Кейбіреу сердебесі асып қылады.
  Жейтұғын ешнәрсесі болмаған соң,
  Кейбіреу сердебесі асып қылады.
  Мейлі аз болсын, мейлі көп болсын.
  «Адал адам тапқаным тамағыма» деп,
  Қанағатпен нәсіп қылады.
  Жөнін тапсақ бұл дауды екі жақтап түйгеніміз.
  Таппасақ, ағалы-інілі боп
  Ібілістің жаққан отына күйгеніміз.
  Ауызға келген сөз арзан,
  Ауылға келген бөз арзан,
  Бұрарың бұрар, бұрмасаң, қос қолдап тұрып ұрар.
  Жайғасқаныңыз жақсы болған екен.
  Ойлан, аға, ойлан! – 
деп өз тобына қарай тартты да кетті дейді.
Төле би әлденеден үрейленгендей қалтырап кетсе керек. 

Мұны байқап тұрған жанындағылар қойсын ба:
- Оу, Төке, неден секем алдыңыз? Балпық түгілі патша келсе 

селт етпеуші едіңіз ғой. Алдымен қалбақтап далаға шықтыңыз. 
Онымен қоймай, үн қатпастан қалтырадыңыз да қалдыңыз,- 
дейді.

Сонда Төле би:
- Ойбау-ау шығайын деп шықтым ба? Балпықтың даусы 

естілісімен-ақ қызыл шұбар жолбарыс керегені бойлап үйге кіріп 
келді де, ту сыртыма шығып алмады ма?! Дегбірім қалмай далаға 
шықсам, әлгі жолбарыс енді алдыңғы екі аяғын Балпықтың екі 
иығына артып, маған атылатындай қадалып тұр екен. Тырп 
етсем, тіпті, «әу» десем болды, бас салатындай сыңайы бар. 
Қалай қалтырамайын. Жалайыр – мінезі мәрт, жаны жомарт 
«ноқта ағасы» ел еді, аталарының әруағы көтеріліп тұр екен, 
назасына қалып жүрмейік. Әлгі телі мен тентектерді айыпқа 
өзіміз жығалық,- деп жиылып отырған жайттың келісімін де, 
шешімін де сол жерде айтты дейді.

Жаныс дегеніңіз де көргені көп, өнегесі мол ел емес пе, 
аға ақылын мүлт еткізбей орындапты. Ерлікке бергісіз ересен 
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мойындау сол жолы болса керек. «Мақтасаң мақта жанысты, 
жалайырмен қайта табысты!» деген қанатты сөз кемеңгерлер 
бас қосқан сол кездесуден кейін жұртқа жайылыпты. 

Исмаилов О. Бабалар сөзі – даналық көзі.
 –Алматы, 1996. -154-157 б.

БАЛПЫҚ ӘУЛИЕНІҢ ҒИБРАТ СӨЗДЕРІ 

Жүзден біреу – шешен,
Мыңнан біреу – көсем.

Халық мақалы.

  * * * 
 Ғұмырды Алла береді,
Нәсібін пенде тереді.
Небір жақсы, жаманды
Ұзақ жасаған көп көреді.
Абай болыңдар, ей, жаран,
Атаңа не қылсаң,
Алдыңа сол келеді.

   * * *
Ерден ердің артығы бар.
Несі артық?
Топ жарып сөйлеген сөз артық.
Аттан аттың артығы бар. 
Несі артық?
Аршындай басқан адымы артық.
Әйелден әйелдің артығы бар.
Несі артық?
Тыныш жүріп тындырған ісі артық.
Өлі арыстаннан тірі тышқан артық.
Жаман ағайыннан дұшпан артық.
Бәрінен де некелі жарды құшқан     

     артық!
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    * * *
Ауылыңда қария болса – салынған жолмен тең,
Атадан жақсы ұл туса – жалғыз болса да онмен тең.
Атадан жаман ұл туса – маңдайға біткен сормен тең.
Ағайын-жұртың көп болса – бастап жүрген қолмен тең.
Алғаның жақсы болса – пейіштен шыққан хормен тең.
Ажал жетсе – алдыңа қазып қойған ормен тең.

ӘДІЛДІК КІМДЕ?

Ақ Ордада отырған ханда ма?
Оның қатумен айтқан қаһарлы сөзінде ме?
Желілеп бие байлаған, ақтылы қой өргізген,
Қайырымсыз байда ма?
Ертеңгі күнін ойлап, ойы жетпеген, мал соңына 

беттеген,
Рақымын бір Алладан күткен қойшы-қолаңда ма?
- Қамшы көтерілген жерде әділдік жоқ.
Әділдік жоқта дау көбейеді.
Дау көбейсе – жауға жем көбейеді!

ЖЕТІ ТҰЖЫРЫМ

1. Жаман мен жақсы туғанда бір теңеседі,
өлгенде бір теңеседі.

2. Атасы қараны туып ағарта алмайсың,
Туасы жаманды ұрып жақсарта алмайсың.

3. Екі есер қанша күштесең де ауыл болмас,
Ит қанша күштенсе де сауын болмас

4. Қара арғымақ арыса, қарға адым жер мұң болар.
Қара көзден нұр тайса, жап-жарық күн түн болар.

5. Қайыры жоқ болса білектен не пайда,
Қайырымы жоқ болса, биліктен не пайда?
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6. Көріп, бетті қыз алғаннан, көрмей, текті қыз алған артық.

7. Қатты ағашқа құсың түспесін,
Қатты адамға ісің түспесін.

ЕКІ ЕЛ БАСЫ КЕЗДЕССЕ

  Екі ел басы кездессе,
  Ел-жұртының тірлігін айтады.
  Екі батыр кездессе,
  Жауын шауып, қырғанын айтады.
  Екі абысын кездессе,
  Алғаны мен бергенін айтады.
  Екі малшы кездессе,
  Ойдағы мен қырдағыны айтады.
  Екі ұста кездессе,
  Балғасының салмағын айтады.
  Екі ұры кездессе,
  Қайдағы мен жайдағыны айтады.
  Екі жаман кездессе,
  Неменесін айтады?

НҰСҚАЛЫ СӨЗДЕРІ

* * *
 Таудан аққан тас бұлақ,
Ол да құяр теңізге.
Арамза адам көз салар,
Мал ішіндегі егізге.
Атадан жаман туса да,
Тартпай қоймас негізге.
Жақсыдан хат қалады,
Темірден дат қалады.
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* * *
  Татулық үшін дау жаман,
  Іштен шыққан жау жаман.

     * * *
  Көп болмас жақсыға сөз айтқанменен,
  Шөп болмас арқалап сөз қайтқанменен,
  Шоқ болмас құр жалпылдақ жаққанменен, 
  Ақымақ сөзге көнбес айтқанменен.

     * * *
  Қиянат қылма досқа,
  Қиянат қылсаң досқа,
  Қадірің кетер босқа. 

     * * *
  Өсер елдің баласы арманшыл келеді,
  Өшер елдің баласы жанжалшыл келеді.

     * * *
  Оңашада ойыңды өлше,
  Көп ішінде бойыңды өлше.

     * * *
  Күндерім өтті, қызығым бітті деме.

     * * *
  Ағайынның аласы жаман,
  Абысынның жаласы жаман.

     * * *
  Жөн білсең, жолдасыңды сыйла,
  Жаныңды досың үшін қина.

     * * *
  Қу таяқты кедейге дәулет бітпес деме,
  Бақ пен дәулет басымнан кетпес деме.

     * * *
  Сортаңға тұқым шашпа жер дегенге,
  Бойлама иірімге көл дегенге.
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     * * *
  Қадірін білсең – ар қымбат,
  Бағалай білсең – бар қымбат.

     * * *
  Ханның ісі қараға түседі,
  Әкенің ісі балаға түседі.

     * * *
  Есекті қалай өмілдіріктесең де, ат болмайды,
  Жаманды қалай үйретсең де, бас болмайды.

     * * *
  Ит құтырса иесін қабады,
  Торғай құтырса, бүркітке шабады.
  Құл құтырса, құдыққа қармақ салады.

     * * *
  Жаманды ашу кернейді,
  Жақсыны басу билейді.

     * * *
  Аш адам не жемейді,
  Жас адам не көрмейді?!

     * * *
  Жақсыға айтсаң – біледі,
  Жаманға айтсаң – күледі.   
 

Исмаилов О. Бабалар сөзі – даналық көзі.
 –Алматы, 1996. -136-139 б.
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XVIII-XIX ҒҒ. ЖАЛАЙЫРЛАРҒА ҚАТЫСТЫ ОРЫС 
ТІЛІНДЕГІ ҚҰЖАТТАР

№ 129
1825 г., октябрь.— Описание родов Старшего жуза.

Киргизы Большой орды все вообще именуются юсунцами. 
Они делятся на пять родов, которые называются следующими 
именами: 1) Дулат, 2) Албан, 3) Джалаир, 4) Чапрашты, 5) 
Суан.

Сии   роды разделяются на следующие волости:
1. Дулат. 1) Чымыр, 2) Джаныс, 3) Сыйкым, 4) Ботпай, 5) 

Каш-каран, 6) Ысты, 7) Кукрек, 8) Куралаш. Сими волостями 
управляет султан Аблай Адилев, который киргизами именуется 
куланом.

2. Албан. 1) Сегис-сары, 2) Айт-бузун, 3) Альджан, 4) Кум-
Гербурык, 5)   Кызыл-бурык, 6) Аккыстык, 7) Каракыстык. Сии 
волости состоят под властью тоже султана Аблая Адилева, но 
им[и] управляют его братья.

Джалаир. 1) Андаш, 2) Морза, 3) Кучук, 4) Сыирке, 5) 
Кальпе, 6) Балехлы, 7) Карачапан, 8) Сапатай, 9) Байчигыр, 10) 
Кайчилы, 11) Ларактынауг и 12) Кыгсылдар. Сими волостями 
управляет султан Сюк Аблайханов.

Чапрашты. 1) Теке, 2) Толемис, 3) Чыбыл, 4) Екей, 5) Есхужа, 
6) Ажике и 7) Кеней. Волости сии состоят в зависимости 
султана Сюка Аблайханова, но ими управляют братья, его и 
сын.

Суан. 1) Тогарстан, 2) Байтюгей, 3) Багыз и 4) Джесегыр. 
Сими волостями управляет султан Султангирей с братьями, 
султаны Магометкул и Магометали Ибаковы; но из них 
последний в роде сем имеет от киргиз более уважения, нежели 
упомянутые выше султаны.

Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-
1867годы). Сборник документов и материалов – А-Ата, 

1964. – С. 223-224.
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 № 155
1831 г.— Письмо султана старшего жуза Сюке 

Аблайханова
генерал-губернатору Западной Сибири И. Вельяминову об

открытии нового округа в Старшем жузе
Свидетельствуя мое должное высокопочитание, 

уведомить честь имею Ваше выс-во, что я, по совещании 
подведомственных мне Ялаирской и Чапрачлинской волостей 
с почетными биями, взошли в российское подданство, в 
доказательство же преданности своей великому государю, 
посылал сына моего султана Янгозу с тобольским татарином 
Сафаром Курбанбакиевым и почетными биями; сколько 
же взошло в подданство народа нашего, а также число юрт 
и скота, командированными бывшим г-ном корпусным 
командиром Григорием Ивановичем Глазенапом, переводчиком 
Сейфуллиным учинена перепись; какие же были наши просьбы, 
то все они по высочайшей воле удовлетворены; а также имел 
счастье получить я, сын мой Джангаза и бии приличныя 
награды. и сверх того, по высочайшей же милости, велено 
построить при р. Каратале дом и мечеть и командировать к 
нам воинский отряд для усмирения  хищных  барантовщиков.

Из сих высочайших соизволений по сие время ни одна не 
последовала; киргизы же наши весьма расстроились, ибо в 
прежние времена барантовали лошадей, верблюдов и баранов, 
а ныне начали грабить юрты и увозить детей: мальчиков 
и девушек, а также у выходящих из Семипалатинска и 
Петропавловска купцов и татар — имущество. Хотя я им со 
своей стороны и советую, чтобы они те баранты и грабежи 
оставили, и что впоследствии времени им будет за то худо, 
но они меня не слушают; а потому, если для усмирения сей 
Большой орды киргиз не пошлется воинский отряд, то они не 
будут покойны.

В таком случае покорнейше прошу Ваше выс-во не 
оставить от крыть у нас  при Каратале округ, построить дом 
и мечеть и командировать воинский отряд;  если же при 
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Каратале невозможно будет открыть округа, то открыть оный 
при урочищах Кизилагач-Аксу, или же Лепсе, где изобильно 
как лесу, а равно и воды и, притом, земля хлебопахотная 
и  сенокосная;  в горах же есть сосновый лес для строения 
Сверх того есть признаки прежних калмыкских рудокопен, 
где находятся руды свинцовые, медные  и железные. Если 
благоугодно будет Вашему выс-ву прислать сюда для открытия 
округа отряд, то прислат также человек двух, знающих свойство 
руд, которым и будет показы-вать те рудники находящийся у 
меня тобольский татарин Курбанку Курбанбакиев. Сверх того, 
покорнейше прошу Вашего вы-ва  исходатайствовать мне у 
правительства соизволение на отправление меня С-Петербург 
для поднесения государю имп. поздравления со вступлением на 
престол и изъявления е. в. словесных моих просьб; ибо желаю 
хотя еще раз в жизни моей удостоиться съездить в Петербург. 
Еще покорнейше прошу исходатайствовать у великого государя 
чин сыну моем султану Юч.

Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-
1867годы). Сборник документов и материалов – А-Ата, 1964. 

– С. 253
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№  160
1832 г. июня 18.— Письмо султана Сюка Аблайханова 

губернатору Омской обл. о поборах с   казахского   
населения   со стороны Кокандского ханства.

Его пр-ву начальнику Омской обл. г-ну генерал-лейтенанту 
и кавалеру Василию Ивановичу де Сентлорану.

За непременный долг себе вменяю принесть Вашему пр-ву 
истинное мое поздравление с монаршим благоволением, молю 
бога при пяти временных молениях моих, дабы он возвысил 
степень Вашу наиболее. При сем имею честь уведомить Ваше 
пр-во, что коканцы с подданных великого государя императора 
подведомственных мне киргиз взяли ныне в пошлину с 50 и 
40 штук баранов по одному без всякого на то нашего согласия, 
отчего наши киргизы весьма слезно плачут, говоря, что если они 
действительно подданные России, то почему же со стороны оной 
нет никакой защиты? Для чего собравшись, все хорошие бии 
просили меня исходатайствовать от Вашего пр-ва для них и 
народа благое внимание. Еще скажу, что коканцы по течению р. 
Алма-Аты к кочевью черных киргиз близ р. Ак-Сары построили 
крепость, которая в окружности 80 сажен, толщиной 2 аршина, 
где находятся один дива[н]бек и с ним до 100 человек войска. 
Султанов Кулана и Алия самовольно увели и оставили при 
той крепости, ныне же что там происходит, богу известно. 
Мы же со своей стороны весьма их боимся, потому они, зная, 
что мы подданные России, то не сделали бы нам какого-либо 
зла. Еще уведомляю Вас, что султан Рустем, кочевавший 
в Янусовской волости, собравшись с подведомственными 
своими биями, убили командированного кушбеком дуванбека 
Худайберду с бывшими при нем есаулами и прочими людьми, 
всего 56 человек, со стороны же киргиз убито 4 человека. 
После чего помянутый султан Рустем с подведомственными 
ему киргизами, опасаясь худых последствий со стороны 
ташкинцев, бежали к ур. Кар-Каре, с которым также бежали 
Сары-Уйсунской волости янусовского рода киргизы. В 
прошлом апреле месяце я послал к Вашему пр-ву письмо чрез 



352

письмоводителя моего Курбанкула Курбанбакиева, на которое 
ответа еще не последовало; сверх сего уведомляю Вас, что 
ташкинцы вроде ясака и с торговцев довольно взыскали, с 
некоторых даже втройне; бедные сии торговцы татары, явясь 
ко мне, просили довести о сем до сведения Вашего пр-ва. За 
сим покорнейше прошу Вас прислать мне 20 дестей бумаги, 
каковой здесь Купить негде, а также и сургуча.

Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-
1867годы). Сборник документов и материалов – А-Ата, 

1964. – С. 262
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№  187
1843 г. мая 5.— Прошение султана Старшего жуза
 С. Аблайханова и биев пограничному начальнику 

сибирских   казахов
полк. Вишневскому об учреждении окружного   

приказа   для защиты казахов от соседних ханств.

Е. и. в. всемилостивейший великий белый царь изволили 
пожаловать меня чином, медалью и золотой саблей, и я с 
подведомственными мне юсуновскими киргизами поступили, 
на верноподданство России и приняли присягу. С того самого 
времени мы, султаны, старшины, бии и все киргизы, просили 
высшее правительство учредить при р. Каратале окружной 
приказ, но таковый по настоящее время не построен. Если же 
не учредить такового, то ташкенские владения и каракиргизы 
и другие народы не дадут нам спокойствия, делая обиды и 
баранты, почему мы, султаны, бии и старшины, покорнейше 
просим Вас, как милостивого начальника, о учреждении 
окружного приказа, учинить свое предстательство к 
построению на р. Каратале; если же это не будет возможно, 
то для ограждения нас от стеснения ташкенцев и каракиргиз 
выслать отряд, продовольствие которым мы обязуемся 
содержать на свой кошт.

Преданностью же и службой нашему великому белому 
царю телом и душой всегда готовы.

Прилагаем на обороте сего листа в удостоверение свои 
печати и тамги.

Печати приложили: 8-го класса султан Сюк Аблайханов, 
Карунбай-бий Татубаев, Тланчибий Билбуков, Бейбит Кенбабин; 
приложили тамги: Джалаировской вол.— Кирбей Бикбаев, 
Джубабай Танбаев; Кучумовской вол.— Бикбау Юлбарсов, 
Ирмек Джанбеков; Мурзинской вол.— Дунак Джангельдин, 
той же волости — Итибай Майлюбаев; Бай-чикирской вол.— 
Банай Мактубеков, Караджакан Мырджасов; Субятаевской 
вол.— Куланбай Уразбаков, Халфа Уйреков; Сырчинской вол.— 
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Исенгельды Талаубердин, Манки Мамельдин; Уруктиновской 
вол.— Тукпак Джанусбаев.

Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-
1867годы). Сборник документов и материалов – А-Ата, 

1964. – С. 296
 

№  190
1845 г. мая 5.— Прошение султанов, биев, почетных   
казахов всех родов и отделений Старшего жуза о 

принятии их в Российское подданство.

Юсуновской вол. султанов, биев и почетных киргиз родов 
джалаировского, атбан, дулатовского, суван, чапрачты, исты, 
андас, отделений: кошек мурза, субутай, калка; акбуюм, 
аруктыным, байчигир, сиирчи, карачибан, балголы; рода 
атбан, отделений: аит-бозун, сегиз-сары, кы-зыл-бурюк, 
конур-бурюк, алджан; рода дулатовского, отделения: сий-
кым, джаныс, чимир, ботбай, сары-юсюн; рода сувановского, 
отделений: байтюлей, турдунбет, мурат; рода чапрашты, 
отделений: асыл, чибыл. апкыш, икей, ескожа; рода исты, 
отделений: уюк и тылик.

ПРОШЕНИЕ

Просят Вас довести до сведения высшего начальства, 
что мы желаем поступить на верноподданство Российского 
правительства с ходатайством нам, чтобы открыть на Каратале 
округ нынешнего лета, если только будет угодно начальству.

В том печати и тамги прилагаем.
Султан Сюк Аблайханов печать приложил; бии: Бейбит 

Кенбабин печать приложил, Тленчи Балпыков печать приложил, 
Ермек Джанибе-ков тамгу приложил, Читыбай Майлибаев 
тамгу приложил, Бакий Мак-тыбеков тамгу приложил, Назар 
Карымбаев печать приложил.
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При даче прошения находился и ручается бий Минке 
Нураков, печать приложил. Рода атбановского султан 
Акымбек Куланов печать приложил; бии: Абак Кудайназаров 
тамгу приложил, Туманбай Урунтаев тамгу приложил, Ботач 
Уразбаков тамгу приложил, Бердыхожа Ажибаев тамгу 
приложил, Кожакул Раимбеков тамгу приложил, Сарыбаш 
Иставлетов тамгу приложил, Бусурман Конуспаев тамгу 
приложил.

Рода дулатовского бии: Тайчубек Касыбулатов печать 
приложил, Байкас Конуспаев тамгу приложил, Тылек 
Джалмамбетов тамгу приложил, Тогомбай Тойгалдин печать 
приложил, Диканбай Апсялямов печать приложил, Кулчук 
Тюлеков печать приложил, Байселже печать приложил, 
Ажикей Даирбеков тамгу приложил.

Рода суван бии: Кожембет Ибеев тамгу приложил, Карабаш 
Дуванов печать приложил.

Рода чапрашты бии: Сат Мурзабеков тамгу приложил, 
Тыней Сары зепеков тамгу приложил, Артык Алин тамгу 
приложил, Сокур Тарашев тамгу приложил.Рода исты бий 
Токан Муратов печать приложил.

Сие прошение со слов просителей и с приказания султана 
Сюка Аблайханова писал из татар чиновник 14-го класса 
Хаймулла Абдушин, руку приложил. Переводил с татарского 
на русский диалект толмач Завьялов.

Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-
1867годы). Сборник документов и материалов – А-Ата, 

1964. – С. 305-306
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204
1846 г. июня 23.— Письмо джалаирского  и   чапрашлинского

родоправителей пограничному начальнику сибирских 
казахов

Я. Вишневскому с просьбой   назначить   старшим   султаном
Сюка Аблайханова.

Хотя определено было, чтоб всем уйсюновским народом, 
как-то: дулатовского и пр. рода, состоять под ведомством 
султана подп. Алия Адилева, однако ж, мы, по общем совещании 
с народом нашим, положили намерение быть в отдельности 
от.дудатовцев, «вследствие чего осмеливаемся покорнейше 
просить Ваше пр-во для управления нами, джалаирцами и 
чапрашлинцами (родов асул-айкумского) назначить главным 
султаном прежнего нашего султана 8-го класса Сюка 
Аблайханова, который справедлив, добр, полезен для народа и 
торговцев всегда готовый к защищению от обид и стеснений, 
равно и подведомственных себе киргиз не допускает ни до каких 
дурных поступков; будет когда случится воровство или какие 
претензии, то, по разборе, тотчас доставляет справедливой 
стороне удовлетворение, а в случае общенародного дела, он 
советуется из среды подчиненных своих биями и старшинами. 
Сверх того, другая же причина, побуждающая нас, джалаирцев, 
быть особо под ведомством султана Сюка Аблайханова есть 
та, что мы имеем многих злых на нас людей, кочующих на 
берегах р. Или, и что, состоя под ведомством султана Алия 
Адилева, нам не избегнуть вреда их.

Что касается собственного до джалаирского и 
чапрашлинского двух родов народа, то они живут тихо, 
спокойно и в полной надежде на милость и покровительство 
великого государя имп., что относится, с одной стороны, к мулле 
14 класса Габдулле Менлибаеву, который дает наставления 
всему киргизскому народу, особенного джалаирскому к 
чапрашлинскому, состоящему из отделений асул, айкум и 
икейского; об российском правительстве, заботящемся о благе, 
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пользе и спокойствии всего киргизского народа и оказывающем 
им великодушие и милости.

Во уверение чего прилагаем печати и тамги свои — бии 
джалаирские: Тиленчи Балпыков, Бейбит Кенбабин, Назар 
Караунбаев, султан Камбар Аланов, бий Кутум Сапаков, Айдар 
Суюндуков, Кайчуман Мендыбаев, Джайнак, Акбай Торкин, 
Ирмек Джанбеков, Кирей Бекбасов и отделения орактинского 
бий Чораш. Бии чапрашлинские, состоящие из отделений: 
асул, айкум. и икей. Бий Артык Алин, Бортень Кангельдин, 
Ирмек Алтаев, старшина Кашкар Казыбеков, султан Джангазы, 
султан Джочи Сюков.

По просьбе всех биев писал просьбу эту татарин Хабибулла.

Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-
1867годы). Сборник документов и материалов – А-Ата, 1964. 

– С. 318-319

№ 205
1846 г. июня 23.— Обязательство султанов, биев и 

родоправителей Старшего жуза в связи с   вступлением   в   
подданство России.

1846 г. июня 23-го дня. Мы, ниже приложившие печати 
и тамги Большой орды султаны и бии родов: дулатовского, 
абдановского, сувановского, чапрашевского и джалайровского, 
единодушно положили в присутствии г-на состоявшего в 
должности пограничного начальника сибирских киргиз генерал-
майора и кавалера Вишневского следующее:

1) иски, бывшие между народом Средней и Большой орд 
за прежнее время и по настоящее число, совершенно окончены 
расчетом и по решениям должны получить удовлетворение чрез 
содействие старших султанов в назначенный ими срок, в случае 
же неисполнения, виновные подвергаются взысканию штрафа 
по степным обычаям;
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2) на будущее время обязуемся не делать между киргизами 
Средней орды противузаконных поступков, барантов, грабежей 
и краж и свято сохранять заключенную дружбу и мир между 
обеими народами;

3) при появлении шаек хищников, или при известии о каком-
либо враждебном намерении, обязаны мы извещать друг друга и 
общими силами стараться к искоренению злодеев, доводя тотчас 
же и до сведения российского правительства чрез ближайший 
приказ;

4) при проходе торговцев с караванами чрез место наших 
кочевьев обязаны охранять их от притеснений и оказывать 
защиту, а в случае надобности, то и возможное пособие.

Все вышеписанное обязываемся исполнять свято и 
ненарушимо и за малейшее нарушение подвергнем себя как гневу 
божию, так и строгому взысканию российского правительства, 
состоя под высоким покровительством этой могущественной 
державы.

Подлинное подписали: султан 8-го класса Сюк Аблайханов, 
подп. султан Али Адилев; султаны: Акымбек Аблаев, Адамсат 
Ибаков, Камбар Аланов, Джангазы Сюков, Мамырхан Гадилев, 
Аблез Алинн, Джоши Сюков, Даир Ишимов, Тинелы Джангыров; 
бии: Дийкамбай Кап-саланов, Сары Алтаев, Самбет Байтербисов, 
Карабай Тюлесов, Менке Боктубаев, Тогунбай Койгельдегулов, 
Джанкожа Тайчубеков, Асылбек Байгарин, Кызыбек Тайтелин, 
Малдыбай Давлетев, Кончубай Каптагаев, Артык Алин, Бюртень 
Кангельдин, Ермек Алтаев, Кашкар Козыбеков, Мыктыбек 
Токтакучуков, Солты Малыбеков, Тазабек Бусурманов, Бейбит 
Кеньбобин, Тленчи Балпыков, Назар Карынбаев, Контрам 
Умиров, Айдар Сююндуков, Кутум Сапаков, Джайнак Утепов, 
Акпай Туркин, Ермек Джаныбеков; мулла 14-го класса Абдулла 
Менлибаев.

Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-
1867годы). Сборник документов и материалов. – А-Ата, 1964. 

– С. 319-320.
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Жалайырлар және Кенесары бастаған ұлт-азаттық күрес.
№ 171

1846 г., июля 29. Рапорт султана 8-го класса Сюка Аблайханова 
есаулу Казачинину и старшему султану Булену Шанхаеву о 
нахождении отрядов Кенесары на р. Или

По приказанию Его превосходительства господина 
пограничного начальника ездил я сам за 5 дней до сего письма 
к султану Кенесаре с бием Тиленчею для внушения ему совета, 
который ответил мне, что он намеревается прозимовать на реке 
Или и что против российского правительства худого намерения 
не имеет, что он, кроме того, имеет многих врагов и заботится 
об охранении только самого, а потому пусть не гневается на него 
государь. Итак, в настоящее время он находится с народом своим 
на сказанной реке.

8-го класса султан Сюк Аблайханов печать приложил.

Национально-освободительная борьба казахского народа 
под предвадительством Кенесары Касымова. – Алматы, 

1996. – 449б.
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№ Карталар алынған 
кітаптар

Карталардың түпнұсқалары

1. Мәуереннахрдағы 
жалайырлар

Гафуров Б.Г. Таджики.- М., 1972.

2. Иран- Ирактағы 
жалайырлар мемлекеті

«Алаш» тарихи-зерттеулер
орталығының картасы

3. Ақ Орда «Алаш» тарихи-зерттеулер 
орталығының картасы

№ Сызбалар мен суреттер Сызбалар мен суреттердің 
түпнұсқалары алынған 

кітаптар

1. Жалайыр елхандарының 
шежіре кестесі (парсы 
тілінде) 

Байани Ш. «Тарихе әл-жалайр».
- Тегеран, 1345

2. Жалайыр елхандарының 
шежіресі (қазақ тілінде)

Исмайлов О. Әлем тарихындағы 
жалайырлар. – Алматы, 1999. 
– 507 б.

3. Жалайыр елхандарының 
шежіресі (ағылшын 
тілінде)

Ван Лоонның «Hıstory Sheıh 
Waıs» (Шейх Уәйіс тарихы). 
– Гаага, 1954. – 101 б. 

4. Сұлтан Уәйіс жалайыр 
елханның 
бейіті және басына 
қойылған тасы. 

Иран Ислам республикасы. 
Тебриз қаласы

Карталар, сызбалар, суреттерге сілтемелер*
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5. Жалайыр елхандарының
теңгелері
 

Монеты джучидов, джагатаидов, 
джелаиридов и других,
обращавщиеся в Золотой Орде в 
эпоху Тохтамыша. Сочинение П. 
Савельева. – СПб., 1857. – 170 б. 

6. Сұлтан Ахмет жалайыр 
елханның  жарлықтары 
773 хижра жылы
зиходжа айының 22 
жұлдызы

Байани Ш. «Тарихе әл-жалайр». 
- Тегеран, 1345

* Ескерту. Карталарға, түпнұсқа негізге алынып, өз 
тарапымыздан өзгертулер енгізілді.
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ЕСІМДЕР КӨРСЕТКІШІ

А

Абаға хан 67, 69, 148

Абақ хан 181

Абақа 14, 21

Аббас Бахадур 78, 102

Аббас І шах 151

Абд ар-Разаки Самарканди 97

Абдаллах датқа 266

Абдулкарим бек 239

Абишке 62, 63

Абрамзон С.М. 157

Абрамов Н.А. 263, 273 

Абрахимов А.Ш. 184

Абу Сейд 148

Абул Қасым Жалайыри 91

Абылаев Әкімбек 283, 286

Абылай хан 230, 231, 233, 234, 238, 

242, 243, 244, 259-262, 264

Абылайханов Сөк 276, 278, 283

Ағадаев Бексұлтан 276

Адам шейх 167

Адамшайх мырза 170

Адамшакмырза 110, 130

Адеков 293

Айбақ хан 181

Айбас бек 181

Айтөле бек 167, 169

Айтула бек 110, 130

Ақбұқа 30

Ақжол би 171

Ақсақ Темір 17, 52, 74, 79

Аланов Қамбар 283

Алғуй 63, 64

Александр І 271

Али Шах Жалайыри 78

Алин Аблез 283

Алин Артық 283

Ал-Калкашанди 125

Алтаев Ермек 283

Алтаев Сары 283

Аманбаев 294

Аманжолов С. 98, 294

Анджы баһадүр 167

Андреев И. 261, 262
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Анна Иоановна 253

Араб ұлы Береке сұлтан 181

Аразгелді батыр 252, 255

Аралбай батыр 237, 252, 255

Арғұн хан 14, 43

Арғын хан 21

Аристов Н.А. 97-99, 103, 122, 142, 

146, 151, 152, 154, 155, 157-159, 

258, 261-264, 266, 275

Арық Бұғы 62-64, 67

Афған Мұхаммед Сұлтан 198, 199

Ахмад хан 132

Ахмет сұлтан 172

Ахмет хан 181

Ахунов М.С. 196

Аюке хан 213, 214, 216

Ә

Әбу Бәкір 45, 46

Әбу Саид 29, 31, 32, 174, 176, 178, 

179

Әбілғазы Баһадүр хан 17, 18, 27-

29, 42, 128, 186

Әбілқайыр хан 164-167, 172-181, 

206, 216

Әбілпейіс хан 238

Әбілхайыр хан 126, 127, 129-131, 

134, 135, 171, 185, 236, 240, 248, 

251-254

Әділ сұлтан 36, 37, 260-262, 264, 

267, 270

Әділ шах Жалайыри 83-85

Әділұлы Әли 280-283, 286

әл-Ахари ал Кутби 35

Әлғазы 277

Әли 45

Әли Дервиш бек 88

Әли Мазид Қаушин 88

Әли Рахим 184

Әлиұлы Артық 279

әл-Нувейри 142 

Әлхан баба 18

Әлім хан 265, 266

Әмір 34

Әмір Баязид 52

Әмір Құсайын Дурқан 30
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Әмір Қыпшақи 37

Әмір Темір 37, 51, 74, 75, 78, 79, 81, 

82, 84, 85, 87, 92, 96, 101, 102, 105, 

113-119, 125, 143, 145, 149, 178

Әмір Шейх Хасан Жалайыри 25, 

27, 28

Әмір Шейх Хасан Шопани 27, 31

Әмірсана 234

Әхижұқ (Ахи-Джук) 33

Әшекеев Б. 294

Б

Бабыр 52, 86-93

Байани Ш. 7, 38, 43

Байғарин Асылбек 283

Байдар 63

Байқоңыр батыр 230

Баймұрат батыр 234

Байтербісов Сәмбет 283

Бақтияр сұлтан 172

Бақтыбай ақын 237

Балғалы ұста 235

Балғын би 270

Балпық би 216, 226, 228-230, 232, 

233, 235-237, 243, 244, 246, 247, 

258, 260, 278

Балхи Қ. 180

Балықов Қонаймырза 254 

Барақ хан 65-70, 164, 166, 181, 205, 

��0

Барат қожа Күкелташ 85

Бартольд В.В. 15, 65, 73, 98, 107

Баршахан 239

Бату 17

Батый хан 128

Батыршаұлы Б. 15

Батыршаұлы С. 194, 195, 199

Бахрам Жалайыр 78, 79, 81, 102

Баязид 73, 76, 77

Баян батыр 234

Бейбарыс 11

Бейбіт би (Кенбабаұлы) 289

Бейбіт би 278, 279

Бекбасұлы Керей 289

Бекбау датқа 270

Беклемишов 195
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Бектұрғанов Бейбіт 271

Беляков А.А. 196, 198

Бердібек 33

Бердіқожа старшын 263, 264

Березин И.Н. 184-188, 193, 201

Берке хан 18, 20, 21, 26, 27

Бернштам А.Н. 15

Биікбайұлы Кербей 278

Боқтыбаев Мәнке 283

Бопы 264

Бөкеев Серғазы 298

Бөкейханов Ә. 291, 298

Бөкенбай батыр 252, 255

Бөлек батыр 237, 253

Бөрте 168

Бөрі 62, 71

Броневский 273

Бумын қаған 17

Бұқа Әмір 40

Бұлұтай М. 8, 49

Бұрындық 180, 181

В

Вамбери 151

Ван Лоон 30

Василий ІІ (Темный) 197

Васин С. 197, 199

Васифи З. 124

Вельяминов И. 276

Вельяминов-Зернов В.В. 187, 188

Винников Я.Р. 157

Вишневский Н. 278, 280-282, 284, 

285

Востров В. 153

Врангель 286

Г

Газан Улджайту 148

Газан хан 148

Годунов Б.Ф. 185, 191, 197

Горожанова М. 198

Горчаков 281

Гребенкин А.Д. 122, 154

Гродеков Н.И. 170

Груссе Р. 47
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Гумилев Л.Н. 16

Ғ

Ғазан 50

Ғазанхан 12, 14, 20, 25

Ғалдан-Церен 237-239, 249, 254, 

255, 257

Д

Дабашы 234

Датұлы С. 291

Даулетов Малдыбай 283

Джаныбеков Ермек 283

Диваев Ә. 230

Долгушин 293

Долонхор 231

Донишменд 69

Досмұхаммед 176-179

Дуанұлы Қарабас 279

Дулати М.Х. 95, 97, 99, 106, 171, 

174-176, 180, 200-203

Дін Мұхаммед хан 150

Е

Егеубай А. 18

Едіге 118,139, 143, 145, 194

Елеуұлы М. 175, 181

Елхан 35

Елхан-Шгай 30

Елші-Бұғы 83, 85

Еңге төре 101, 117

Ералы сұлтан 215, 252

Ерепкин Д.А. 195

Ерофеева И. 256

Есенбұға 71, 174, 175, 176

Ескелді би 215, 216, 227, 228, 230-

233, 235, 236, 242-244, 246, 247, 

258

Ескендір Мұңшы 150

Есу Мөңке 59

Ж

Жадық 187

Жайлақ батыр 233

Жалайыр Баһадүр 30

Жалайыр Қ. 21, 22, 43, 110, 111, 
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130, 131, 165, 167-170, 182-201, 

203-205, 207, 208, 218

Жалбекұлы Ермек 278

Жамбыл 237

Жанан Темір 28, 29

Жанбекұлы Ермек 289

Жангелдіұлы Донақ 279

Жаныс Өтеген 236

Жанысбайұлы Тоқпақ 279

Жаңбыршы 181

Жаубасарұлы Айту  244, 247

Жауғаш батыр 230

Жаһангир 88

Жәдік хан 206

Жәнібек 33, 109, 127, 132, 133, 135, 

166, 170-177, 180, 181, 187, 206, 

216

Жәнібек батыр 242

Жәнібекұлы Ермек 279

Жебе ноян 9

Жолбарыс батыр 244, 258

Жолбарыс би 222, 223, 232, 247

Жолбарыс хан 248, 254-256

Жолбарысұлы Бекбау 278

Жолдасбеков М. 223, 224

Жолдыбай Шымырбай би 262

Жолмамбетұлы Тілек 279

Жошы 57, 60, 61, 63, 64, 165, 167-

169

Жошы Терме 30

Жошы хан 128

Жувейни Ата Мәлік 10, 41

Жұмаділов Қ. 233

Жүзжани 46

Жүніс хан 174, 176, 177, 179

Жүнісқожа 265

З

Загряжский Г.С. 158

Зейн ад-Дин 25, 26, 51

И

Ибақов Адамсат 283

Ибн Арабшах 58, 122, 143

Ибн Уәсіл 20

Ибрахим Лоди 87



368

Иванов П.П. 265

Иесу Темір 43

Ильминский Н.И. 185

Ильяс Қожа 82

Иранджи баһадүр 110, 130, 170

Исаков 195

Исатай 279

Исмаилов О. 30, 79-81, 200, 222, 

235, 260

Итбаға бек 110, 111, 130, 132, 167-

169

Ишимов Даир 283

К

Казанцев И. 295

Казвини Х. 21, 25, 26, 124

Кангельдин Бюртень 283

Капцевич 271, 277

Кареев 195

Карпини П. 209

Кебек 71, 72

Кебек Темір 79, 101, 104

Кенесарыұлы Сыздық 270

Кенжеке 232

Кеньбобин Бейбіт 283

Керей 132, 133, 135, 166, 170-177, 

181

Кетен батыр 239

Киранос Гандзакеци 41

Клавихо Р. 42

Кляшторный С.Г. 96

Көкжал Барақ 234

Көмеков Б. 193, 205

Көпрұлы Ф. 49

Көшербаев Қ. 195, 200

Көшім хан 204

Крафт И.И.252, 256

Кузеев Р.Г. 139

Кухистани У. 172

Күйік 59-61

Күнжек 71

Күнше оғлан 118

Күшік 240

Күшіков Рахым 298



369

Қ

Қабан жырау 223-226, 229, 230, 

232, 233, 235, 244, 246, 247

Қабанбай батыр 215, 216

Қадан 60

Қадыр Али бек 110, 130

Қадырбаев А.Ш. 14, 43

Қажы бек 101, 104

Қазаған әмір 72-74, 77, 100, 103

Қазан хан 72, 100

Қазыбек би 238, 242

Қайдаров Ә. 49

Қалипа апа («Дарабоз ана») 232, 

���

Қамар ад-Дин 83, 84, 105, 117

Қамбар мырза 110, 130, 167, 169

Қамбар сұлтан 206

Қанаев С. 294

Қангелді батыр 237

Қанжығалы Бөгенбай 233, 236, 

238, 242

Қаңтарбай 244

Қапсаланұлы Диқанбай 279, 283

Қаптағаев Қоншыбай 283

Қара би 260

Қара Мұхаммет 36, 37

Қара Хулагу 64

Қараеке батыр 230

Қараекеұлы Дәулет 230

Қаракерей Қабанбай 230, 231, 233, 

236, 242

Қаракесек оғлан 114

Қарахулагу 59

Қараш бек 110-112, 115, 130, 132, 

167, 168, 170, 192

Қарынбаев Назар 279, 283

Қарынбай би 178, 289

Қасаболатұлы Тойшыбек 279

Қасым Қаушын бек 88

Қасым хан 197, 206, 261, 263

Қасымұлы Кенесары 279-282, 284, 

285, 291

Қат Елхан Туғбир (Тубер елхан) 18

Қашғари М. 15, 18

Қинаятұлы З. 114, 118, 122

Қоғыл 247
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Қодар би 237, 253

Қожа Барлас 76, 77

Қожа Мержан (Мерджан) 34

Қожаберген жырау 231, 250

Қозыбеков Қашқар 283

Қойгелдиев М.Қ. 190-192, 203-205, 

238, 272, 281, 287

Қойгелді батыр 239

Қойгелдіғұлов Тоғынбай 283

Қойыршақ 119

Қопабаев Ө. 194, 195

Қосым бек 170

Құбай 167, 170

Құдайбердіұлы Ш. 188

Құдайназарұлы Абақ 279

Құдаяр хан 295

Құйыршақ 205

Құланұлы Ақымбек 279

Құлжабай әулие 245

Құлжан батыр 233

Құнанбай Өскенбайұлы 237

Құтлық бұқа 113

Қызыр қожа 117

Қырғызбай 158

Қытай батыр 115

Л

Лама Далаза 238

Левшин А.И. 159, 249, 252, 255

М

Майлыбайұлы Жетібай 279

Мақтабекұлы Банай 279

Малаев Ы. 298

Малайсары батыр 233, 234, 238

Малов С.Е. 15, 139

Малтабар батыр 233

Малыбеков Солты 283

Мамелдіұлы Мәнке 279

Мар Ябаллах (Маркос) 14

Марғұлан Ә.Х. 105, 189

Марков А. 30, 43

Марков Г.Е. 15

Масанов Е.А. 190

Маулана Абд ар-Рахман Джами 92

Махамбет 279
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Махмуд 12

Махмут Диуани 37

Махмұд ибн Уәли 174, 175, 178

Махмұд қожа 127, 129

Махмұд хан 132

Махмұт Қыпшақи 37

Махмұт сұлтан 172

Мәлік Ашраф Шопани 25, 26

Мәлік батыр 239

Мәнке би 280, 281

Менлибаев Абдулла 283

Меньшиков 195

Меңдібайұлы Қайшыман 289

Миддендорфт Е. 266

Миклухо-Маклай Н.Д. 75

Миллер К. 254 

Мингулов Н. 193

Мирим Лагари 88

Моисеев В.А. 211

Мөңке 17, 60-62

Муни ад-дин Натанзи 114

Мункасар 61

Мунши М.Ж. 53

Мутуген 59

Мұқаметқанұлы Н. 221, 238

Мұқанов М. 153

Мұратұлы Тоқан 279

Мұса би 139, 181

Мұсахан 27, 28

Мұхаммед 7, 17, 27

Мұхаммед Бәкір бек 88

Мұхаммед Шайбан 87, 89, 90, 122, 

133-135, 149, 153, 154, 156

Мүбәрәк шах 64-67, 80, 153

Мүке нойан 57, 65

Мыңер 43

Мыржасұлы Қаражақан 279

Мырзабекұлы Сәт 279

Н

Назар 289

Назаров Д. 266

Наливкин В. 266,267

Насреддин Туси 21

Нексельроде К. 281, 286, 287

Неплюев И. 257
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Низам ад-дин Шами 97, 125

Николай І 286

Нумуган 69

Нұр Мұхаммед хан 150, 151

Нұралы хан 243

Нұрпейісов К. 290

О

Оқас би 165, 167

Олжабай батыр 234

Омар 45, 266, 267

Омар Шейх мырза 86

Он хан 168, 169

Ондан сұлтан 192

Ораз Мұхаммед 197, 218

Оразбақұлы Құланбай 279

Оразгелді 237

Оразмұхаммед хан 169, 170, 185, 

187, 191-193

Орақ батыр 230, 236

Орда Ежен 107, 108, 128, 167, 168, 

170

Орқына хатун 61-64

Ормамбет би 141

Орынтайұлы Тұманбай 279

Орыс хан 84, 108-116, 119, 125, 166, 

185, 191, 205

Осипов 296

Оспан 45

Ө

Өзбек хан 123

Өтеміс қажы 20

Өтениязов С. 193, 205

П

Пищулина 104, 106

Подварков 294

Поло М. 12

Пусурманов Тазабек 283

Р

Радлов В.В. 15, 121, 159

Райымбек батыр 233, 234, 236

Рахим Ә. 188

Рашид ад-Дин 10, 11, 13, 25, 41, 42, 
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65, 66, 69, 71, 124, 142, 168, 169, 

187, 191, 193, 205, 210

Рудаковский А.О. 137

Рузбихан Исфахани 166

Румянцев П.П. 296

Рысқұлов Т. 295

Рычков П.И. 143, 253

С

Саба 167-169

Савельев П. 44

Садр 72

Сайф ад-Дин Ахсикенти 121

Сақып Қыран Әмір Темір 51, 52

Саңғал 239

Сапа 170

Сапақов Құтым 283, 289

Сапарбай И. 80

Сапарғалиев Г. 297

Сара Тастанбекқызы 237

Сарай Ә. 220

Сарбан 69

Сартақ ноян 110, 111, 130, 167, 169

Сарымбет Оңтағаров 271

Сатай батыр 237

Сатыбике 28

Сатыханов 294

Саурықов Ұзақ 294

Сафаргалиев М.Г. 188

Сба Жалайыр 110, 111

Сеит Қасым Жалайыр 87-91

Сейтек 192

Сейтек-Айтбақ хан 181

Сейфолла-ұлы М. 198

Сейіт Қасым Жалайыр 52

Сейіт Махмүдек 181

Сейіт Хасан 80

Серен Манжи 237

Сиди Қара бек 88

Синельникова Т. 198

Соколов Ю.А. 267

Солтыбаев Барақ 276

Стори Ч.А. 75

Сұлтан Ахмед Баһадүр 42

Сұлтан Ахмет Жалайыри 9, 37, 43, 

45, 51, 52
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Сұлтан Әбу Саид 17

Сұлтан Баязид 37

Сұлтан Құсайын (Хусейн, Хосейін) 

35-37, 43

Сұлтан Махмуд Ғазан хан 12, 13

Сұлтан Уәйіс 26, 28, 33-36, 43, 57

Сұлтанбеков Сауытбек 272

Сұлтанов Т.И. 96, 120, 134, 157

Сүбедей Баһадүр 9

Сүйік сұлтан 248, 261, 262, 264, 

270, 271, 273-276, 278-280, 285, 

286

Сүйінбай 237

Сүйіндіков Айдар 283, 289

Сүнмен (Сүлеймен) 28, 29

Сыбан Рабтан 250

Сыздықова Р. 190

Сыпатай батыр 230

Сюков Жанғазы 283

Сюков Жошы 283

Т

Таға (Тоғай) Темірхан 28, 34

Тадж ад-ния Уамеддин 30

Тадилев Мамырхан 283

Тай Иесур 43

Тайманұлы И. 291

Тайтелин Қазыбек 283

Тайчубеков Жанқожа 283

Талбайұлы Жұмабай 278

Талик 71

Тамджек баһадүр 110, 130

Тамурбек (Темірлан) 42

Танаубердіұлы Есенгелді 279

Тармаширин 72

Тәнжі тайшы 244

Тәттібай батыр 230

Тәттібай Есімбекұлы 244, 247

Тәуке хан 212, 215, 222

Тебре бек 110, 130, 167, 168

Тевкелев М. 251, 254

Тезек төре 295

Тезекші 78, 79

Темшік баһадүр 167, 170

Темір 77-79

Темір Құтылық 118, 119, 185
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Темір Мәлік 114-116

Темір Сары-Бұғы 83, 84

Темір ходжа 81

Теміртас (Темир-Таш) 26

Тентек төре 268

Тизенгаузен В.Г. 10

Тимурләнг 51

Тинелы Джангыров 283

Тоғылық-Темір 76, 77, 82, 101, 103

Тоғым сұлтан 262

Тоғысбайұлы Б. 200, 230

Тоқа Темір 107

Тоқсанбай батыр 239

Тоқтакүшікұлы Мықтыбек 283

Тоқтақия 114

Тоқтамыс 17, 37, 51, 113-119, 125, 

145, 186, 206, 211

Толқынбекұлы Р. 222, 228

Толстов С.П. 15

Толыбайұлы Қ. 219

Тоңқа бек 111, 112, 132

Төкен батыр 239

Төле би 222, 227, 228, 230, 237, 238, 

240, 242, 253, 256-258

Төле хан 9, 57, 60, 61, 64,

Трепавлов В.В. 136, 144, 145

Тува 70, 71

Туркин Ақпай 283

Тұқ Темір 77

Тұрлымбетұлы Б. 233

Тұяқбайұлы М. 195

Түгел Шүрікзин 271

Түйте 244

Тыз сұлтан 263

Тынышпаев М. 9, 54, 131, 210, 218, 

240, 246, 250

Тіленші би Балпықұлы 237, 278, 

279, 283, 285, 289

Тіленшіұлы Жоламан 279

Тюлесов Қарабай 283

У

Уалиханов Ш.Ш. 18, 158, 185, 186, 

189, 215, 237, 262

Уәйіс Лагари бек 88

Уәйіс хан 174
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Уәли сұлтан 260, 262, 264

Убашы 243

Улжайту хан 25

Умиров Контрам 283

Урунг Темір 78

Усманов М.А. 184, 188, 189, 203, 

205

Утепов Жайнақ 283

Ұ

Ұлы Хасан Бұзырық 38, 43

Ұлы Шейх Хасан Бұзырық 51

Ұрық-Темір 116

Ұрыс (Орыс) 167

Ү

Үгедей 17, 57-61, 67, 70

Үз-Темір тайшы 173

Үйрекұлы Қалпе 279

Ф

Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани 

104, 125

Флорио Беневени 249

Френ Х.Д. 184

Х

Хажы Керей хан 185

Хажы Мұхаммед хан 185

Хайду 67-70

Халид Қ. 5, 15

Хамадани Ф. 13

Хамза Көктәнді 18

Хангелді батыр 253

Хантун 69

Хасан (Хасен) Құсайынұлы 29

Хасан Әли (Құсайын Жалайыр) 52, 

97, 91, 92

Хасан Бузуруг 55

Хасан Кебир 30

Хафиз-и Абру 97

Хисматуллин Х. 188

Хитай Бахадүр 83

Хлопковский 293

Ходжа барлас 73

Ходжа Нур ад-Дин б.Шамс ад-Дин 
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35

Ходжа Шамс ад-Дин Мұхаммед 

ал-Ажуфи 35

Хожа Мұхаммед хан 181

Хондемир Шарафаддин әл-Езди 

21, 32, 34, 37

Хондемир Шейх Хасан Бұзырық 

17

Хорошкин А. 121

Хошум бек 100, 130

Хулағу (Хұлағу, Хулагу) 9, 11, 12, 

14, 16, 20-22, 27, 30, 40, 45-47, 53, 

55, 62, 64, 148

Хусейн 77

Хұбылай 61-65, 67, 69, 70

Хұсейін Жалайыри 91-93

Ц

Цеван Рабдан 212, 213, 216

Ч

Чулков В.И. 195

Чулков Д. 204

Ш

Шабани Р. 10, 17, 25, 27

Шағатай 57-60, 63, 65-68, 70, 72-

74, 174

Шайбани хан 128

Шайх Увайс 35

Шайх Хайдар 180, 181

Шайх-Софы бек 168

Шақшақ Жәнібек 233

Шапар 70

Шапырашты Наурызбай 233, 236

Шараф ад-Дин Али Иезди 78, 83, 

97

Шафиғи М. 194, 195

Шах Махмуд бен Мырза Фазыл 

Шорас 97

Шейх абд Аллах 88

Шейх Сұлтан Уәйіс Баһадүр 45

Шейх Хасан Бұзырық Жалайыри 

17, 27, 28-34, 38, 40, 55

Шейх Хасан Күшік 28

Шейхали 36

Шейхим Сухейли 93
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Шер Бахрам 77

Шибан 165

Ширамун 60, 61

Ширим Тағай 88

Шихаб ад-дин Абдаллах 108

Шой батыр 230

Шона Даба 250

Шопани 33

Шорманов Қ. 294

Шөңкей 242

Шпак Г.И. 200

Шубин Ф.К. 273, 275, 276

Шуке 60, 69

Шығай хан 192, 204

Шынқожа батыр 234

Шыңғыс сұлтан 261

Шыңғыс хан 5-9, 13, 18, 20, 22, 27, 

38, 40, 41, 46, 47, 55, 57, 58, 60, 61, 

65-67, 69, 73, 81, 108, 111, 116, 120-

122, 128, 130, 137, 148, 160, 167, 

168, 197, 209

Ы

Ысмайыл 36

Э

Элджитай 60, 61

Ю

Юдин В.П. 81, 97-99

Я

Ягайло 186

Ядгар Мұхаммед 92

Ярык-Тимур батыр 115
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ЭТНИКАЛЫҚ АТАУЛАР КӨРСЕТКІШІ

А

абулхасан 152

ағылшын 75

адгене 158

адғу 150

адлу-оғлы 150

алачин 121

алаша 155

албан 159, 236, 246, 279, 282, 284, 

293

алшын 111, 139, 164-167, 171

андас 117, 233, 244

апашы мыңы 192

араб 8, 9, 20, 45, 47, 48, 50, 51

араб-парсы 54

арғын 77, 121, 134, 139, 164-167, 

171, 250

аркинут 97, 98, 101

арлат 52, 57, 77, 97, 98

армян 40

арықтыным 154, 157, 159, 160, 

233, 279

ас 134

асан 159

атаршы 98

ауған 16, 45, 48, 90

афшар 33

ашаси 139

Ә

әзірбайжан 48

Б

баарын 97

бабгут 126

багрин 155

баймақты 155

байрын 97

байұлы 144

байшегір 154, 233, 279

балғалы 146, 147, 153-156, 160, 

���

балықшы 97

бапа 159

барақ 164

барлас 57, 65, 73, 74, 76, 77, 97, 
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103, 153

бассыз 158

бауыр 159

башқұрт 215

баят 152

булгашы 97, 98

бұғы 158, 264

бұлғар 124

бүркіт 154

Ғ

ғұн 161

Д

дарбет 121

джуркун 134

долан 97

долос 159

дохтуй 97

дулат 77, 97, 98, 101, 106, 246, 250, 

259, 279, 282, 284

дурбен-ойрат 211

дурбет 210

дурман 126, 134, 164, 173

дүнген 292

дүрбіт 242

дүрмен 155

Е

еділ қалмақтары 241, 243

елден 159

ергенекті 155

ерсары 151

Ж

жалайыр-қыпшақ 26

жалайыр-парсы 5

жамалық 154

жоңғар 209, 220, 226, 230, 233, 

234, 236, 237, 244, 246, 250, 251, 

257, 268, 289

жужан 17

И

иарки 97

иаудыр 151

иджан 126

имрайлы 154
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итаршы 97

итжан 173

ички 134, 150

ички байри 134

Й

йети-минг 134

К

каджар 33 

казак-орыс 241

каучин 57

кенегес 126, 144

керей 7, 14, 98, 242, 246

керей т 97, 144

китай 159

көшпелі өзбек 58

курлаут 126

күрд 16, 48

күшік 117, 151, 157-160, 233, 263, 

264, 269, 278

Қ

қаба 159

қазақ 14, 18, 26, 40, 46, 48, 49, 51, 

54-56, 157, 160-163, 166, 167, 182, 

183, 188, 192

қазлы 155

қазы 98

қайшылы 154, 156, 233, 269

қалмақ 106, 137, 172, 211, 230-234, 

241-244, 246, 250, 251, 257, 258

қалмақ-ойрат 244

қалпе 233

қалушы 97

қанжығалы 155, 233, 236

қаңлы 97, 98, 100, 121, 126, 139, 

144, 192, 259

қаракерей 230, 231, 234, 236

қарақалпақ 141, 142, 144, 146, 147, 

154, 155, 160, 161, 219, 240

қарақойлы 36

қарақырғыз 157

қараунас 58

қарашапан 117

қарлұқ 97, 121, 126, 134, 139, 150, 

154

қасқарау 230
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қатаған 144, 155, 192

қият 109, 154, 164, 173

қоқандық 266-270, 276, 279

қоншы 97

қоңырат 111, 134, 136, 139, 144, 

154, 159, 164-167, 173, 219, 250, 

259

қоралас 230

қостамғалы 146, 155

қосшы 173

қошы 158

құрлауыт 97

құсшы 97, 98, 126, 134, 150, 154, 

155, 164

қыдық 159

қызтамғалы 155

қызылбас 48

қыйат 126, 150

қыпшақ 11, 26, 54, 77, 111, 121, 

126,139, 144, 155, 158, 164-167, 

171, 250

қырғыз 157-161, 259, 262-264

қырқ 155

қытай 7, 62, 144, 155, 158, 173

қытай-қыпшақ 155

М

мажар 154

маньчжур-цин 241, 246

маңғыт 121, 125, 126, 134, 139, 

144, 155, 165-167, 172, 173, 181

маңғытай 158

матай 242, 246

мәмлүк 11, 12, 54

мәмлүк-қыпшақ 11, 45

меркіт 97, 98, 144, 168

минг 144, 155

митан 154

моғол 76, 77, 94-96, 98-100, 102, 

103, 106, 114, 178

мола-кесек 154

монгул 159 

моңғол 5-7, 9-11, 13-18, 20, 22, 23, 

27-31, 38, 40-43, 47, 51, 55, 57-59, 

62, 65, 66, 68-70, 96, 97, 157, 160

моңғол-татар 12, 18, 41

моңғол-түркі 5, 6, 8-12, 17, 40, 43

мунгуш 157, 158
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мың 164

мыңғытай 157

мырза 104, 117, 233, 278, 296

мырза-кесек 154

мырза-сәбден 233

Н

найман 14, 98, 111, 126, 134, 139, 

144, 154, 155, 158, 164-167, 173, 

219, 246, 250, 276, 277

нарын 97

ноғай 58, 124, 136, 138-141, 143, 

144, 147, 160

нукуз 144, 150, 154

нушиби 159

О

оғыз 124, 147, 161

ойрат 27, 121, 150, 209, 210, 212, 

220, 233, 251, 258

ондан 159

оңғұт 14, 121

орақты 117

ордабегі 97

орыс 14, 54, 238, 253, 275, 286, 288

осман түріктері 48

отажы 154

ошақты 155, 170

Ө

өзбек 26, 75, 156, 160

өзбек-қазақ 171, 172, 175, 180, 182

өкіреш-найман 164

П

парсы 9, 12, 15, 22, 23, 29, 38, 39, 

41, 42, 45-51, 53-55

подар 33

С

садыр 246

садырбек 155

садыр-матай 276

салор 134, 151

салық 155

сарай 155

сары 158

сарыбағыш 158
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сарық 151

саяқ 158, 159

серікей 159

сихиут 150

сиыршы 154, 233, 269, 279, 296-

298

солту 158

суан 159, 230, 246, 259, 279, 282, 

284

сунақты 155

сұлдыз (сулдуз) 74, 77, 97, 150, 

154

сыпатай 117, 233, 244, 279

сырманақ 147, 152, 154, 268

сіргелі 155

Т

табын 139

тағай 158

таймас 164

талас қырғыздары 259

тама 139, 144, 150

таңабай 159

таңғұт 8

тарақты 230

тархан 77

татар 77, 97, 121, 134, 150, 154, 

184, 270, 271

теке 151

телеу 144

тили минг 134

тоғұс 121

тоқымбет 146

тоңғұт 8

торгут 210, 220

торға 159

торғауыт 242

тубай 134

туман-минг 126

тұқым 159

тұяқ 154

түлкіші 77

түркі 5-8, 10-12, 15, 17, 23, 38, 40-

42, 46-50, 53, 54

түркі-жалайыр 31

түркімен 36, 37, 63, 141, 146, 148-

150, 152, 155, 160

У

уақтамғалы 155

украш-найман 126
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Ұ

ұйғыр 5, 14, 121, 144, 164, 292

ұйылын 126

Ү

үйсін 97, 98, 102, 134, 144, 154, 

155, 230, 250, 276, 279

үнді 45

Ф

француз 47, 75

Х

хазар 124

халха 210

хильджей 90

ходжа-али 152

хойот 209

хошауыт 242

Ч

чинбай 126

чобан 33

чөклен 151

Ш

шағатай-түркі 75

шайбани 58

шақшақ 233

шанышқылы 263

шапырашты 233, 236, 246, 279, 

282, 284, 285

шелек 159

шерік 158

шихмаят 159

шонбағыш 158

шорас 97, 98, 106

шөмішті 146

шуманақ 147, 154, 235, 268

шунқаршы 97

шүршіт 5

шын халқы (қытай) 5

шынбай 164, 173

Ы

ысты 230, 279

І

ішкілік 158
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 ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ТОПОНИМИКАЛЫҚ АТАУЛАР 
КӨРСЕТКІШІ

А

Азербайджан 33

Азия 51

Азов теңізі 119

Ақ Қышлақ 178

Ақ Орда 84, 94, 105, 107-110, 112, 

113, 115-120, 123, 125, 127, 128, 

130-132, 141, 161, 164-166, 168, 

170, 171

Ақбейіт 293

Ақмешіт 267

Ақсу өз. 95, 179, 246

Ақсума 85

Алакөл 95, 137

Алатау 109, 137, 242, 246, 288

Александров у. 44

Алмалық қ. 62, 72, 109

Алматы 199, 237

Алтай 70, 112, 152, 291 

Алтын Орда 17, 18, 20, 26, 44, 45, 

52, 64, 108, 109, 112, 113, 122, 124, 

127, 128, 138, 139, 141, 142, 145, 

148, 161, 181

Амуйа  (Жейхан, Жейхун, 

Амудария) 8, 21, 22

Ангрен өлкесі 64, 65, 72, 153

Андижан 86-90, 176
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Күмісқорған 268
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Мәскеу 192, 195, 197

Мәуереннахр 8, 57, 58, 61, 64-66, 

68, 70-79, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 

103, 125, 134, 137, 147, 153, 154, 

156, 176, 178, 179

Мерв 149, 151

Мерке 268

Мешер қ. 197
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Мысыр 11, 22, 26, 45, 54

Н

Наджар қаласы 33
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Созақ 267

Солтания 36, 37

Солтүстік Иран 45
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198

Сурхан өз. 156

Сығанақ 112, 113, 115, 116, 172-

174, 212

Сырдария (Сыр) 52, 62, 67, 90, 

106, 107, 112, 123, 127, 129, 133, 

152, 155, 161, 163, 166, 171, 173, 
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265, 267, 268

Сырдария обл. 294

Сібір 112, 207, 270, 290

Т

Талас өз. 68, 69, 85, 109, 158, 261, 

268

Талдықорған 231, 233, 236, 247

Тарбағатай 95, 101, 280

Тарым 95

Ташкент 90, 95, 117, 122, 239, 249, 

254, 256-258, 264-267, 269, 270, 
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Тебриз 21, 26, 27, 33, 35, 37, 51

Теке 291

Текелі 236, 244

Текелік 109

Текие кесенесі 198

Термез 8

Тобыл 123, 125, 127, 163, 191, 291

Тоқмақ 268 

Торғай 127, 291, 298

Турфан 95

Тұран 163

Түргеш мемл. 163

Түркмения 45

Түркменстан 149, 152

Түркістан 106, 163, 212, 219, 221, 

240, 242, 249, 254, 257, 265, 266, 

268, 294

Түрікмен 36

Тянь-Шань 95, 101, 121

У

Усту обл. 21

Ұ

Ұзынағаш 292

Ұлы жүз 170

Ұлы Моғол 52

Ұлытау 177, 242

Ү

Үгедей ұлысы 98

Үзгенд 66

Үйсін мемл. 163

Үлкенсаз 292

Үндістан 52, 86, 87, 91, 93

Үргеніш 137, 149

Үшқоңыр 292

Үштөбе 231, 237

Ф

Ферғана 86, 87, 95

Х

Халха 254

Ханбалық (Пекин) 65
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Хантәңірі 291

Хиуа 109, 137, 232, 249, 270

Ходженд 57, 66, 72-74, 76, 77, 87, 

88, 100, 122, 155, 156, 160, 240, 

249

Хорасан 8, 21, 27, 45, 52, 76, 77, 

148, 149, 169

Хорезм 7, 8, 57, 63, 80, 83, 137, 

139, 146, 148, 149

Хорезмшах 8

Ц

Цин имп. 254

Ч

Чалиш 95

Ш

Шағатай ұлысы 61-65, 67, 70, 71, 

74, 94, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 

137, 141, 153, 160, 161

Шарын 82, 292

Шахрисябз 76, 103

Шибан әулеті 165

Шолақ бек. 267

Шолақ қорған 268

Шопани әулеті 25

Шу 109, 129, 159, 174-176, 236, 

240, 246, 250, 265, 268, 288

Шустер қамалы 36

Шығыс Дешті Қыпшақ 61, 120, 

125, 130, 131, 133-135, 170

Шығыс Моңғолия 210

Шығыс Түркістан 63, 64, 83, 94, 

95, 103, 179

Шығыс Түрік қағанаты 17

Шымкент 239, 265, 266, 268

Шыңғыстау 242

Ы

Ырғыз 127, 129, 243, 291

Ыстық көл 106, 109, 263



397

І

Іле өз. 63-65, 101, 214, 230, 231, 

233-236, 241, 244, 247, 263, 264, 

280, 285, 286

Э

Эрхис қ. 36

Ю

Юань имп. 64
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