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Кітап бүгінгі елдігіміздің тамырын кұрайгын Қазак хандыгының тарихына 
арналған. XV-XIX гг. Қазак хандыгы орталыктанган мемлекет болды. Осы жылда- 
ры калыптаскан казак елінің шекарасы, тілі, салт-дос гүрі мсн млдениеті сол калпында 
Үшінші мыцжылдыкка жетті. Васылымда Қазак мемлскетін күрх мсн ныгайту жолында 
күрескен ірі тарихи түлгалар мен көрнекті өнер адамдарының орны айшыкталады. Бүл 
сңбсктің мазмүны үлттык мемлскеттілікті нсгіздеуге багытталган.

Кітап күрылымы көпшілік окырмандар сұранысына сәйкес үлгімен жа- 
салды. Әдеттегідей ауыр сілтемелер колданылмайды. тақырыпка байланыс- 
ты ғылыми түсініктер мен кылқалам шеберлерінің туындылары. карта_лар мен 
кссгслср берілді.
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«... Қазақ хандыгының құрылуы 
Қазақстан тарихы ушін белесті кезең... 

Бул оңиганың саяси һәм қогамдық мән-маңызы 
Қазақ хандыгының Орталық Азиядагы 

туңгыш улттық мемлекет болгандыгында жатыр».

Н.Назарбаев

АЛҒЫ СӨЗ

Қазақ даласында пайда болған алғашқы мемлекеттік құрыл ымдар 
сақ-сармат немесе үйсіндер дәуірінен белгілі. Одан кейін өмір сүрген 
түркі мемлекеттері ұлтымыздың санасында, еліміздің салт-дәстүрі 
мен рухани өмірінде өшпес ізін қалдырды. XIII-XV ғасырлардағы 
ұлыстар мен мемлекеттер тарихы, ірі түлғалар туралы дерек 
көздерін жылнамалар мен шежірелер, аңыз - әңгімелер мен эпикалық 
шығармалар қүрайды. XV ғасырдың екінші жартысында аталған 
мемлекеттік құрылымдардың заңды жалғасы ретінде Қазақ хандығы 
тарих сахнасына шықты.

XV-I ғасырдың бірінші ширегінде қалыптасу кезеңін толық 
аяқтаған Қазақ хандығы іргелес мемлекеттермен салыстырғанда 
орталықтанган мемлекет деңгейіне көтерілді. Міне, XV-XVI 
ғасырлардағы Қазақ хандығының шекарасы, халқының тілі мен ділі, 
мәдениеті Үшінші мыңжылдықтың басына дейін өзгермей сақталып 
қалуының мәні, осында.

Қазак хандығы тарихының дамуы, кемелденуі әлем тарихының 
күрделі дәуірімен астасып жатты. Біріншіден, мануфактуралық 
өндіріс тәсіліне көшкен Еуропаның экономикалық күш-қуаты артып, 
«азулы тісімен» Африка, Америка жэне Азия құрлықтарын отарлауға 
кірісті. Екіншіден, отты қару-жарақпен мұздай каруланған эскері ба- 
сым мемлекеттер отарланған халықтарды кырып-жойды. «Жергілікті 
элита» өкілдерімен одақтасып, елдің шаруашылық дэстүрін бұзды. 
Үшіншіден, оларды мемлекеттігінен, салт-дәстүрі мен рухани 
байлығынан ажыратудың теңдессіз тәжірибесін жинақтады.

Орта ғасырлардың аяғына қарай шаңырақ көтерген Қазақ 
мемлекеті әлемдегі шым-шытырық оқиғалармен тұспа-тұс келді. 
Бастапқы кезде түркі тілдес халықтармен өзара алауыздық, үздіксіз 
эскери қақтығыстар орын алды. Бүл жағдай әлеуметтік ілгерілеуге, 
мемлекеттік билік жүйесін нығайтуға кедергі болды. XVII ғасырдағы 
қазақ-жоңғар соғысы саяси тарихымызда кереғар із қалдырды.
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Өкінішке орай кеңестік тарихнамада ортағасырлардағы казак 
мемлекетінің тарихы біржақты жазылды. Ресейлік дерекнама мен 
тарихнама жазбаша деректерге басымдык беріп, ауызша тарихты зерт- 
теу назардан тыс калды. Тәуелсіздік жылдарында шыккан отандык 
зерттеулер жок емес. Әсіресе, шығыстанушылар ауызша деректердін 
акпараттык маңызын ашуға тырысып келеді. Қазактың ауызша 
тарихының жазба деректерді тамаша толыктырып отыратындығы 
дэлелденді. Ал, аңыз-әңгімелер негізінде бұрмаланып, жасырын 
ақпаратты деректердің көпшілігі шындыкка сай келмейді. Мұны тек 
тілдерді жетік меңгерген кәсіби мамандар ажыратып береді.

Соңғы жылдары Қазак хандығы тарихынан отандык зерттеу
лер саны артты. Олар кеңестік шығыстанушылардың енбектерін 
басшылықка алып, шығыс (парсы, араб, кытай. түрік) жэне батыс 
(ағылшын, неміс, француз) тілдерінде жазылған түпнұскалык де- 
ректер мен тарихнамалык ізденістерді талдауға көшті. Ғылымн 
нәтижелері бар. Мәселен, белгілі шығыстанушылар В.Юдин. 
К.Пищулина, С.Ибрагимов, Т.Сүлтанов, Б.Ирмуханов, М.Әбусейітова 
Қазак хандығы тарихын деректемелер негізінде зерттеудің тама
ша дәстүрін жалғастырды. Кітаптың негізгі авторларының бірі 
А.Исиннің тың зерттеуі орта ғасырлык орыс деректемелерін талдауға 
арналған. Әрине, бүл бағытта жүрген көптеген авторлардың тізімін 
жасауға болар еді. Бірақ, кітаптың мазмүнынан кажеттісін окырман 
таңдауына калдырдық.

Елбасының жарлығымен 2004 жылы кабылданған «Мәдени 
мүра» мемлекеттік бағдарламасы тарихи мүралардың ғылыми 
айналымдағы аукымын кеңейтіп, тың деректер мен материалдарды 
игеруге орасан зор мүмкіндіктер жасап берді. Осы бағдарлама ая- 
сында ұлттық ой-пікірлердің, ғылыми жэне әдеби басылымдардың, 
«философия», «тарих ғылымы», «саясаттану», «тіл білімі», «фоль- 
клортану, әдебиеттану жэне өнертану» т.б. он алты бағыт бойынша 
көп томдық кітаптардың жарық көргені белгілі.

Қазақ хандығы тарихынан бүгінге дейін жазылған ғылыми 
ізденістерді жүйелеу мақсатында дайындалған бүл еңбектіңерекшел ігі 
-  Қазақ хандыгының қалыптасу, өрлеу ж<тс қулдырау себсптері, 
тгникалық, дипломатиялық байланыстар және т.б. моеелелердің 
біріктіріле қарастырылуы. Басқаша айтқанда, XV ғасырдың екінші 
жартысында негізі қаланған Қазақ хандығы тарихының эволюциясы 
берілген. Қазақ хандығының жойылуы Кенесары хан есімімен байла- 
ныстырылып, нақтыланады.
4



Тарих толқынында шыңдалған Қазак хандығыныц жарқын 
беттерін карапайым адамдар мен ірі тұлғалар кұрайды. Қазакхандығы 
тарихының іздері жылнамалар мен шежірелерде, аңыз-әңгімелер 
мсн жырларда жатыр. Әсіресе, шежірелерде сакталған хандар мен 
батырлардың тұлғасы, билер мен ойшылдардың болмысы жыраулар 
мен күйшілердің шығармаларына аркау болған.

Тарихты жасайтын халык десек тс, тұлғалардың алатын орны 
ерекше. Қай заманда да көшбасшының ұстанған саясаты елдің бірлігі 
ментұтастығын сақтап қалуғабағытталды. Біртүтас Қазақмемлекеті 
үлттық тілі мен мәдениетін ңалыптастырды, жер аумагы мен те
ки расы н анықтады. Қазак халкы әркашан көрегендік пен кемеңгерлік 
танытқан билеушілерін, ғұламалары мен ержүрек қаһармандарын 
биікке көтеріп, ұлыктаған, ұлыктайды және үлыктай бермек.

Бүгінде Қазақ мемлекетінің қатпарлы тарихын қайтадан ой 
елегіненөткізіп,жаңашапайымдаумаңызды. Себебі,бүл жасүрпақты 
патриотизм рухында тэрбиелеуге, екіншіден үлттың тарихи санасын 
қалыптастыруға жол ашады. Өткен тарихыңды білмей болашакты бол- 
жау мүмкін емес. Елдің тізгінін келешекте тарихтың ащы сабақтарын 
сезінген үрпак үстамақ. Кез келген үлттың мемлекеттілігінен айы- 
рылу зардаптарын элем елдерінің тәжірибелерінен айқын көрінеді. 
Бір кездері күрылтан әлемдік отарлау жүйесінің орнын, қазір жаңа 
сипаттағы отарлау жүйесі басып отыр. Әлі де, отарлық бүғаудан 
арылмаган мемлекеттер бар.

Бүл кітапта мемлекеттіліктің өзегі болтан Қазак хандығының 
қалыптасу тарихын, өрлеу мен қүлдырау кезеңдеріндегі саяси маңызы 
бар ірі окиғаларды, хандар мен батырлардың, билер институтының елдік 
жолындағы кызметін жаңа кырынан ашу мақсаты көзделеді. Зерттеудің 
методологиялық үстанымы әлемдік жэне отандық ғылыми ақыл- 
ойдың соңғы жетістіктеріне негізделді. Осы орайда танымал тарих- 
шылар Х.Арғынбаев, Ж.Қасымбаев, З.Қинаятүлы, Н.Мүхаметханүлы, 
Б.Кәрібаев жэне т.б. авторлардың есімдерін атаған жөн.

Кітап мазмүнының салмағы мемлекет тарихы болтандықтан, 
анықтамалар беріліп, басылымдарда қалыптасқан бірқатар 
түсініктерге түзетулер енгізілді. Дегенмен, мәдениет тарихының 
мерзімін өзгертуге сәйкес түстары ескерілді. Әсіресе, бүл XVI 
ғасырдың тұлғасы Доспамбет жырауға катысты. Алдағы уақытта 
мэдениет пен өнер саңлақтары туралы баяндауларды көпшілік наза- 
рына үсыну жоспары бар. Ұсынылып отырған кітаптың бір бөлімі 
казак халкының дәстүрлі мәдениеті мен шаруашылығына арналған.
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Қазақ хандығы тарихын зерттеудің өзіндік дәстүрі калыптаскан. 
Дегенмен ғылыми ортада бұрыннан бар түсініктер мен жаңаша пай- 
ымдаулар арасында кайшылыктар кездеседі. Бүл казак хандығын 
зерттеу жүмыстарын қазақ жэне орыс тілінде жазатын авторларға тән 
кұбылыс. Мәселен, казак тілді авторлар орыс тілінде жарияланған 
деректер мен материалдарды ана тіліне аударып, ғылыми жаңалык 
ашқандай сыңай танытады. Орыс тілді зерттеушілер шығыс және 
орыс тілдеріндегі деректанушылар болып бөлінеді.

Тарихты дэріптеуде эртүрлі деректемелер мен тілдік зерттеулерді 
біріктіру мәселесі бар. Соңғы жылдары ұлттык тарихты танудың 
халықтык дэстүрі қалыптаса бастады. Өкінішке орай ғылыми деңгейі 
төмен шежірелік басылымдар қаулап кетті. Елімізде шежірелерді 
зерттейтін ғылым саласы дамудан кенже калды. Казак, орыс. ба- 
тыс жэне шығыс деректемелері мен зерттеу тәжірибелерінің дүрыс 
өлшемдерін аныктап, жасанды туындылардан арылуымыз керек.

Кітап кұрылымы зиялы кауым өкілдері мен көпшілік окырмандар 
қажетіне сәйкес үлгімен жасалды. Неғүрлым түсінікті. эрі жеңіл 
тілмен әртүрлі ойлар-пікірлерді бүкпесіз, накты жеткізуге тырыстык. 
Кітаптың негізгі идеясын жылдам кабылдау максатында кылкалам 
шеберлері сомдаған казак хандығы заманындағы ірі түлғалардың 
бейнесі, тарихи көріністер, такырыптык карталар мен кестелер 
үсынылады.

Қазақта «Біткен іске сыншы көп» деген сөз бар. Кітап мазмүнына 
байланысты ұсыныс-пікірлер білдіремін деушілерге ризашылығымыз 
шексіз.

«Қазак хандығы тарихы: қалыптасуы, өрлеуі, кұлдырауы» деп 
аталатын бүл еңбектің ғылыми-көпшілік қауымға салмакты ойлар 
тастап, жас үрпақтың патриотизм рухын көтереді деген сенімдеміз.

Кітапқа енгізілген тың деректер мен материалдар мэтіннің 
жарияланған уақытына сәйкес сол қалпында беріліп отыр.

Авторлар басылымды дайындауға катысқан О.Жанайдаров. Мем- 
лекет тарихы институтының ғылыми қызметкерлері п.ғ.к.. С.Дүйсен, 
т.ғ.к., С.Бағдатова, т.ғ.к., К.Ілиясова, т.ғ.к., Б.Еңсепов, М.Қойшыбаев. 
А.Побединская және т.б. эріптестеріне алғысын білдіреді.

Бүркітбай Ляган 
тарих ғылымдарының докторы, профессор
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І.ТАРИХНАМАЛЫҚ ОЙЛАР

1.1. Жасампаз жылдар және үлттық тарихнаманың
басымдықтары

Тарихнама ғылыми-тарихи білімдердің пайда болуы жэне 
жинақталуы, тарихи ойдың дамуы, әр кезеңдегі тарихи таным мен 
ойлаудың заңдылықтарын ашады. Тарихи зерттеу әдістерінің жэне 
эдіснамалық үрдістердің дамуымен байланысты жалпы әлемдік 
үрдісте тарихшылардың алдында өз халқының орнын анықтау 
мэселесі түратынын үмытпауымыз керек.

Еліміздің тарихында алар орны аса маңызды тарихи кезеңдерді 
қарастыруда Президент Н.Ә. Назарбаевтың «Тарих толкынында» 
[1] кітабы тарихшы ғалымдардың қазіргі замандағы Отан тари- 
хын зерттеп білудегі игі істеріне жаңа серпіліс, ерекше рух береді. 
Сондыктан, тэуелсіз Казахстан тарихының тарихнамасын ғылыми 
түрғыдан зерттеуде Отан тарихына арналған жаналықты еңбектер 
зерттеу жүмыстарының теориялық жэне методологиялық негізі 
ретінде мейлінше игеріле бермек.

Осыдантура20жылбүрын, 1991 жылғы 16 желтохсанда Казахстан 
Республикасының Жоғарғы Кеңесі «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тэуелсіздігі туралы» Конституциялык заңды қабылдады. 
Осы заңға сәйкес элемдік тарих сахнасында жаңа мемлекет -  
Казахстан Республикасы пайда болды. Тәуелсіз мемлекетіміздің 
өткен жылдарына көз тастай отырып, Алаш ардақтылары, аға 
буын тарихшылар тобының егемен Казахстан Республихасын хұру 
жолындағы ұлан-ғайыр еңбегін ерехше атап хетхен жөн. Сол бір 
хиын-хыстау өтпелі хезенде жас тәуелсіз мемлехетіміздің тізгінін 
ұстаған ел ағаларының өздеріне тэн даналых пен хөрегендіх таны- 
тып ел бірлігін, елімізде ғасырлар бойы бірге жасап хеле жатхан үлт 
өхілдерінің ынтымағын, халыхтар достығын хөздің харашығындай 
сахтап, мемлехетіміздің шаңырағын шайхалтпай, іргесін мыхтап 
бехітіп, нарыхтых хатынастарды білгірліхпен жетілдіре отырып, сол 
архылы туған халхын ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздіх түғырына 
хондырып хана хоймай, сондай-ах, басхалармен терезесі тең ел болу 
арманына хол жетхізді. Бүгінде, тэуелсіздіх орнатхан жылдары хазах 
мемлехеттілігін жаңа сипатына хайтадан хүру жөніндегі тарихи 
миссияның ойдағыдай жүзеге асырылғанын сеніммен атап өтуге бо- 
лады.
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Тәуелсіздіктің елең-алаңында Қазакстан мемлекеттігінің бола- 
шағына күмэн келтіргендер де аз болмады. Қаншама киындыктарды 
бастан кешкеніміз де рас. Зейнеткерлердің зейнетақысын, мұғалімдер 
мен дәрігерлердің жалақысын тауып бере алмадык. Көптеген 
қалаларымыз бен елді мекендеріміз электр куатынсыз калган кездерді 
де бастан өткіздік. Бұл республиканың тәуелсіздікке ие болғанына 
бірер жыл ғана толған, КСРО-ның ыдырап, зауыт-фабрикалар 
жұмыс істетуін тоқтаткан, ел жаппай дағдарыска ұшыраған, жаңа 
ғана айналыска енгізілген үлттык валютаның кұны күрт түсіп кет- 
кен қиын-қыстау кезең еді. Бүл жылдары тәуелсіздікті баянды ету 
оңай шаруа болған жок. Бұрынғы кеңестік кеңістікте калыптаскан 
жүйелі, жоспарлы экономикалық байланыстардың үзілуі, көптеген 
ірі кәсіпорындардың тоқтап калуы немесе шығарған өнімдерін сата 
алмауы, соның салдарынан дүкен сөрелерінің каңырап босап калуы 
егемен елімізді тығырыққа тірегендей болды. Осы бір елдік пен 
ерліктің нағыз сыналар кезеңінде, Елбасының саяси үпай жинаудан 
гөрі нақты экономикалык реформаларды іс-жүзіне асыруды шешуші 
орынға шығаруы, қандай істі қолға алса да бағытты ұстана оты- 
рып іс-әрекет жасауы, елді есеңгіреткен әлеуметтік-экономикалык 
дағдарысты бірте-бірте еңсеруге мүмкіндік берді.

Біздің халқымыз бүгінгі күнге басынан ауыр-ауыр тарихи 
жағдайларды өткеріп барып жетті. Ел болып есейіп, өзімізге деген 
сенімімізді нығайтып, тарих сынынан тайсалмай өтіп, өзіміздің 
қоғамдық, әлеуметтік ерекшеліктерімізге негізделген -  Қазакстан 
жолына түсіп, Қазақстан Республикасы деген мемлекеттің ірге тасын 
орнатып, элеуметтік-қүкыктық мемлекет қүрдық.

Сондай-ак, тарихнамалык талдаудың методологиялык негізін 
қазіргі қоғамыздың саяси-элеуметтік, экономикалык жэне мәдени 
даму мэселелерін зерттеп жүрген тарихшылар, философтар, 
элеуметтанушылар, саясаттанушылар, заңгер және экономист 
ғалымдардың идеялары мен концепциялары кұрайды деп білеміз. 
Авторлар жүмысты жазу барысында тарихи-объективтілік принцип- 
терін жэне мэселені зерттеуде кешендік әдіс-тосілдерін карастыруды
көздейді.Мэселеніңжекеаспектілерінқарастырудаоларпроблсмалык-
хронологиялық жэне дәуірлеу әдістерін пайдалануда.

1.2. «Қазақ» этнонмчінің пайда болуы гуралы

Тарихшылар, әдебиетшілер және тарихқа кызығушылык таны- 
татын зерттеушілер казақ халқы атауының шығуы туралы жиі және
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көп айтады. Белгілі ғалымдардың көптеген макалалары «Қазак» 
терминінің шығуын түсіндіруге арналған.

XX ғасырдың 50-60-жылдарындағы пікірталасқа қатысушы- 
лар М. Ақынжанов [2], С.К. Ибрагимов [3], одан кейін В.П. Юдин
[4] жэне т.б. зерттеушілерден кейін ұзак уақыт тыныштық орнады. 
Қазақстан тэуелсіздік алғаннан кейін біздің ғылыми әдебиеттер 
мен жарияланымдар «қазақ» терминінің мәні туралы айта бастады
[5] . Соңғы уақыттарда Т.И. Сұлтановтың жэне 3. Қинаятұлының [6] 
қызықты зерттеулерін атап өтуге болады. Аталған мәселе бойынша 
өз пікірімізді білдіргенді жөн көрдік.

«Қазақ» этнонимі, орыстардың «казактары» да көптеген 
ғалымдардың пікірі бойынша түркі-моңғолдардан шыққан. Орталық 
Азияның көне ескерткіштерінде «қазақлық» (қазақтар) сөзі «ерікті, 
еркін тіршілік кешкен», деген баламалы үғым ретінде қолданылады. 
Мысалы, осы мағынада көп ғасырлар бойы түсіндіріліп келгенін ерте 
ортағасырларда түркі-моңғолдар әзірлеген әдеби шығармалар куэ 
бола алады.

Енді, «казак» сөзінің шыгу тегі жайлы зерттеген орыстың эйгілі 
ғалымдарының пікірлеріне тоқталып өтейік.

XIX ғасырдағы В. Даль [7] «қазақ-казак» сол сияқты «гай
дук», «гайдамак» сөзінің шыгу тегі «кезу, басы бос кезбе» деген 
мағынаны білдіреді деп болжам жасаған. Академик Н.А. Баска
ков түркі-славян карым-қатынастарында сан алуан байланыстардың 
болғанын анықтады. Оның болжамынша «қазақ-казак» сөзі орыс 
тіліне көрші түркі тілінен енген. 1395 жылы тұңғыш рет орыс тілінде 
«жалшы, жүмысшы» магынасында, кейін келе «казак» мағынасында 
(көшпелілер шапқыншылығынан қорғайтын әскери, шекаралық 
күзеттен тұратын) поляк жэне украин тілдері арқылы тіркелуі мүмкін 
дейді. Барлық көрсетілген мағыналар бір-бірімен байланысты және 
жалпы «тәуелсіз адам» деген сөз мағынасын білдіреді. «Осы мағынамен 
казак түркі үлтының - ерікті тәуелсіз көшпелі» атауы байланысты деп 
қорытындылайды Н.А. Баскаков [8].

Т.Ф. Благова [9] «казак» этнонимі мен «казак» терминінің сәйкес 
келуінің кездейсоқ еместігі туралы жазды. Әділдігіне келетін болсақ, 
Солтүстік Кавказда ерте көнеде касогтар атаулы халықтар мекен- 
деген. Олар қазіргі кабардиндердің, черкестер мен абхаздардың 
арғы аталары болуы мүмкін. Біздің пайымдауымызша касогтар мен 
қазақтар терминдерінің арасында осы жағдайда тек қана фонетикалық 
үқсастык болтан, одан басқа ештеңе жок.
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«Қазақ» атауының түп төркіні
Тарихшы ғалымдардың пікірінше, «қазақ» сөзі бастапқыда тек 

әлеуметтік-саяси мағынада қолданылған, кейін этникалық ата- 
уына айналған. Сонымен, Қазақ хандығының қурамына кірген 
тайпалардың жауынгер-жасақшылары «қазақ» деп аталған, XV 
ғасыр орыс деректерінде де түркі тілдерінен енген бул сөз «жауын- 
гер», «әскери жасак» мағынасына ие болған.

Енисей бойындағыкөнетүркі руникалықескерткішінде (ЕЗ,Үйық- 
Тұран) төмендегідей жазу ойылған: «Үч йетміш йашымқа адырыл- 
дым. Егүк Қатун йерімке адырылдым. Теңрі елімке, казғақым оғлым, 
не уз оғлым, алты бің йунтым (бөкмедім)».

Аудармасы: «Алпысүшжасымдаайрылдым. Егүк-Қатүнжерімнен 
айрылдым. Тәңірі еліме, олжалаушы ұлым, неткен шебер ұлым, алты 
мың жылқым, (бөгіп тойынбадым)».

Мүндағы «қазғақым оғлым» -  «олжалаушы улым» тіркесіндегі 
«қазғақ» сөзі қазға(н) -  «олжалау, тауып алу» етістігінен жасалып, 
«олжалаушы» мағынасына иеболғаны, қазақэтнониміментөркіндес 
екендігі байқалады (қазғақ>к,азақ)...

Сөйтіп, қазақ этнонимінің түп төркіні -  көне түркі «қазғақ» «ол
жалаушы, олжа түсіруші; табыс түсіруші, табыскер» деген сөз (сөз 
ортасындағы ғ дыбысы түсіп қалған, салыстырыңыз: бүлғақ -  
«бүлақ», орғақ -  «орақ», тарғақ -  «тарақ», қулғак, -  «қүлақ», қазғук, 
-  «қазык,»).

Қазақ, қырғыз тарихи аңыздарында «қазақ» сөзінің синонимі -  
алаш (алач) этникалык, атауы кездеседі. Алаш атауы елді «қазақ» деп 
атал мастан бүрын қолданылған. «Алты сан алаш» бірлестігі -  қыпшақ, 
найман, қаракесек, алшын, қоңырат, жалайыртайпаларыныңодағы 
XIII ғасырда Жошыныңұлысына кірген.

Махмуд Қашғари сөздігіндегі көне түркі халадж (халач) 
тайпасының атауы, байырғы алаш елінің атауы және Кіші жүз 
алаш тайпасының аты негіздес, төркіндес келеді деген пікір көңілге 
қонымды, әбден дәлелді айтылған (Аманжолов С. Қазақ тілі диа- 
лектологиясы мен тарихының мәселелері. Алматы, 2004. 41 -бет.).

Байырғы халадж (>алаш) елінің бүгінгі бір сынығы -  Ирандағы 
аз санды (20 мың адамдай) түркі тілдес халадж халқы. Халадж тілі 
көне қалпын сақтап отыр (хадақ -  «аяқ»), сондықтан оны әзірбайжан 
тілінің бір диалектісі емес, дербес түркі тілі деп білгеніміз жөн

(Алтай АМАНЖОЛОВ. Қазақ атауының түп төркіні //Қазак, 
әдебиеті. 2011. -17 маусым).

XIX ғасыр тарихшылары Н.М. Карамзин [10], В.О. Ключев
ский [11] жэне қазақ халкының ұлы ғалымы Ш. Уэлиханов осы 
тұжырымдаманы ұстанған. Өйткені «қазақ» этнонимі мен «казактар» 
ұғымы әлеуметтік құбылыс ретінде, Орталық Азияда көшгіелілермен
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Руське өтті. Еуразияда б.з. V-VI ғасырларында түркі және славян 
тайпаларының арасында алғашкы тығыз байланыс орнатылганы 
белгілі. Кейін келе Днепрге карай бауырлас ағайындары кыпшактар- 
дан ығыскан көшпелі түріктер, беренділер, печенегтер коныстанды. 
Далалықтардың ғылыми элемінде көшпелілерді күмандармен жэне 
түркі тілдес халықтар кыпшақтармен қатты теңдестіреді.

Ежелгі Русь Шығыспен, соның ішінде көшпелі халықтармен де 
географиялық жағынан жақын орналаса отырып, христиандықты 
кабылдағанға дейін олармен тілдері мен мәдениеттері жағынан 
тығыз байланыста болды. Сонымен, «казак» сөзі мен «казаклык» 
ұғымы түркі тілдес тайпалармен бірге осылайша Руське өтті. 
Ш. Уәлиханов «Қырғыз казак шежіресі» [12] деген еңбегінде: «ка- 
зактар Азияда қалыптасып, дамып, орыстарға татарлардан өткеніне 
ешқандай күмэн жоқ дейді. Татарларда олар ертерек дамуы керек 
еді. Қырғыздың [Қазақстанның] кең байтақ даласы, Русьтегі Украи
на іспетті, бостандық пен байлықты іздеген батырлардың тоғысатын 
орны болды» - деп жазды.

Н.М. Карамзин де осындай көзқарасты үстанды. Ол: «Василий 
Темныйдың заманындағы шежірешілер 1444 жылғы Рязань казакта- 
ры туралы, жаңа заманда қолданылатын ерекше жеңіл әскері жай- 
лы жазған дейді. (Рязань татарлар қоныстанған жерлерге жақын 
орналасқанын үмытпауымыз керек). Казактар бір ғана Украинада 
емес, олардың аты 1517 жылы белгілі болып кең тараған. Олар Ре- 
сейде Батый шапкыншылығынан ертеректе өте алмайтын батпақ 
пен қамыспен қоршалған Днепр жағалауын мекендеген түркілер 
мен беренділерге тиесілі болды. Қысымшылыктан кашқан көптеген 
орыстарды өз жағына тарта отырып, «казак» деген атаумен олармен 
араласып, бір халықты кұрады. Олардың арғы аталары X ғасырдан 
бастап Киев аумағын мекендеген орыстар болды» -  деп жазады ол.

Орыс казактары өзіне түркі, славян тайпаларының қуатты 
элементін қосып алган тұрғындардың этнографиялықтобы деп ойлай- 
мыз. Бүл жерде Солтүстік Кавказ халықтарының қатысуынсыз тағы 
болмаған. Сақталған тарихи жэне генетикалық жағдайлар казактар- 
ды ұзақ уақыт бойы орыстардан оқшау ұстауға мәжбүрледі. Казактар 
өздерін орыстармен тікелей теңдестіргенді жаксы көрмейтіні тарих- 
тан белгілі. М.Я. Шолохов (қараңыз. «Тихий Дон». «Донские расска
зы) казактардың ресейліктерден ерекшелігін атап өтеді. Сондықтан 
Дон өзеннің атауы Ресей ғалымдарының айтуынша түркі түбірінен 
шыққан, яғни парсылық емес. Ол «Қырат», «Құзды жағалау» деген



мағынаны білдіреді. Қазак, татар, ноғай, башкұрт тілдерінде «дөң» 
сөзі кеңінен таралған және кез келген жердің төбесі, кырат деген 
мағынада колданылады.

Қазақ халқының калыптасуы мен дамуын ортағасырлык түркі- 
монғол тайпаларының тарихымен өзара бірлікте, сабактастыкта 
карастыруымыз керек. Оның көптеген себептерінің біркатарына 
тоқталайык. Бүгінге дейін ғылымда «моңғол» сөзінің шығу төркіні 
туралы накты қалыптаскан пікір жок. Сондыктан мынадай ой- 
пікірлермен бөлісуді жөн көрдік, «моңғол» немесе «мың кол» 
сөзі түрікше «күш», «мың кол» немесе «көп кол» деген мағынаны 
білдіреді. Бүл жерде Шыңғыс хан мемлекетінің эскери күштерге 
негізделген көшпелі болғандығын жэне «мың кол» үғымы әскери 
кезеңнің тәртібімен үндесетіндігін ескеруіміз керек. Егер Шыңғыс 
хан әскерінің басым бөлігін түркі тілдес халыктар кұраған болса. 
бүл ой-пікіріміз оң болады. Шыңғыс хан империясы мен ерте Түрік 
қағанатының терең байланысы мен сабақтастығы туралы В.Бартольд 
[13] та жазған. Көп кешікпей моңғол тілді жауынгерлер өзінің түркі 
тілдес бауырларымен араласты. Осылайша, Алтын Орда күлағаннан 
кейін, оның үлан-ғайыр жерінде татар, ноғай, казак, башкұрт т.б. 
сияқты түркі тілдес халыктар өмір сүрді.

Қытай тарихшылары моңғолдарды татарлардың бір бөлігі 
ретінде (жиынтық атау) карастырған. Орталык Азияда «татар» атауы 
жоғалғаннан кейін, Алтын Ордаға тәуелді Еділ бойындағы түріктер 
өздерін татар атаған. XIII ғ. «монгол» мен «татар» үғымдары сино
ним ретінде қолданылды.

Біртүтас Моңғол мемлекеті кұрылганнан кейін Моңғолияның 
көшпелі тайпалары моңғолдық жэне түркілік болып екіге бөлінді. 
ІІІыңғыс хан әскеріне монгол жэне түркілік тайпалар біріктірілді. 
Шыңғыс хан әскері татарлармен, меркіттермен, наймандармен жэне 
керейттермен бірнеше рет қактығысқаны тарихтан белгілі.

Соңғы зерттеулерде моңғолдар мен қазақтар дербес этносая- 
си және тарихи-географиялық субьект ретінде қарастырылады. 
Бүл орайда З.Қинаятүлының зерттеулері ерекше. Қазактардың үлт 
ретінде калыптасу үрдісі Батыс Сібірден Жетісуға дейінгі жэне Ал- 
тайдан Атырауга дейінгі географиялық кеңістікте жүрді. Темучин 
дүниеге келгенге дейін Еуразияның саясиэтникалық кеңістігінде 
«Қыпшақ хандыгы» салтанат қүрган. Сондықтан, казактар мен 
моцғолдардың түп тамырын олардың ттногеографиялык кеңістігінен 
іздсу қажеттілігі алға тартылады.
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Көптеген авторлар Шыңғыс ханның арғы тегін түркі-оғыздар 
туралы шежірелік аңыздар негізінде «қазақтан» таратады. Әрине, 
моңғол жерінде түркі халыктарының терең мэдени із калдырғанын 
жокка шығаруға болмайды. Осы жерде б.з. II ғасырынан X ғасырына 
дейін жеті ертефеодалдык мемлекеттер (Ғұндардан Қиданға дейін) 
күрылған. Бүл мемлекеттер үш этникалық топтардан: түркі, тунғұс 
және моңғол-қиданнан тұрды. Шыңғыс каған Моңғол мемлекетін 
қүрғанға дейін барлық мәдени-тарихи үрдіс түркі тектес халықтардың 
мэдени-саяси ықпалында болды.

Шыңғыс қаған Моңғол жазығындағы түріктік фактордың бастау- 
ында тұрған жоқ, оның аяқталуына түспа-түс келді. Бүкіл Ұлы Да- 
ланы қамтыған біртүтас Моңғол мемлекетінің қүрылуы және соңғы 
түркі тайпаларының батысқа жылжуы нэтижесінде түркілердің 
Моңғол жазығындағы байырғы дәстүрі үзіліп қалды.

Тарихшы З.Қинаятұлы IV ғасырдан XVII ғасырға дейінгі мерзім 
аралығы, яғни түркі-ұйғырлық кезеңнен Моңғолиядағы буддалық 
ренессанстың басталуына дейінгі уақыт «Монголия үшін қараңғы» 
болғандығын, моғіғолдардың тілі мен мәдениетіндегі өзгерістерге 
қарамастан бүгінге дейін қазіргі моңғол тілінің сөздігінде 3000-ға жуық 
сөздердің көне түркілік тамыры бар екендігіне баса назар аударады.

Шыңғыс қағанның шыққан тегі мәселесіне келсек, «қият- 
боржігін» туралы тарихи деректер әл-Насыр, Рашид-ад-дин, 
Әбілғазы, Қадырғали сияқты авторлардың еңбектерінен белгілі. 
Осы түста қазақтың барлығы түркі емес, қият-боржігіннің барлығы 
моңғол еместігін ескерген жөн. «Моңғолдардың құпия тарихын- 
да» қырықтан астам ру аталады. Соның отызға жуығы моңғол ру- 
ларын қүрайды. Қазіргі моңғолдардың 456 рулары негізін солардан 
алады. Соның бірі қият-боржігіндер. Тарихтан хабары бар қандай 
адам Шыңғыс ханның қият-боржігін руынан шыққанына сенеді. 
Өйткені, қазіргі қазақ, өзбек, қырғыз, кырымдықтар, ноғайлар мен 
башкүрттарда кездесетін қияттар моңғол шапқыншылығы кезінде 
Моңғол империясының барлық жеріне тараған кият тайпасының 
ұрпағы. Олар жауланған жерлерде түрақталып, қият атауын тегі 
ретінде сақтап қалған [14].

Қазіргі түркі тілдес халықтардың, соның ішінде қазақтың 
калыптасуына негіз болған ру-тайпаларға қатысты «түркі», «түркілер» 
жиынтық сөз тіркестері орта ғасырлық ойшыл-ғұламалар М.Қашқари, 
Ж.Баласағұн, Қ.А.Иасауи, Ә.Науаи т.б. еңбектерінде кездесетінен 
ескерсек, біртұтас Моңғол мемлекетінің негізін қалаған Шыңғыс хан 
мен оның ұрпақтарының шыққан тегі көне түркілерге тіреледі.
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Қазак хандары әулетінің калыптасуы тарихын Ак Ордамен 
шектемей, әрі карай кеңірек камту керек. Отандык тарихнамада 
қалыптаскан «Орда Еженнен казак хандарының атасы Ак Орданың 
алғашкы ханы Орыс ханға дейін жеті ұрпак, Орыс ханнан Керей- 
Жәнібекке дейін үш ұрпак, Керей-Жәнібектен казактың соңғы ханы 
Кенесарыға дейін 13 ұрпак үзілмей жалғасты. Орыс ханнан бастау 
алатын Қазак хандарының әулеті Ак Орда кезеңінен калыптасты» де
ген түжырымды эрі карай жетілдіру керек.

Коителиердіц үмытылган өркениеті. Осы орайда Еуразия 
көшпелілерінің үмытылған өркениетін кайта жаңғыртуды кажеттілігі 
бар. Себебі, олардың мәдениеті, тарихы, және әдет-ғүрпы бірнеше 
жүз жылдыктар бойы тарихшылар еңбегінде ескерілмей келді. Со- 
нымен бірге отырыкшы халыктардың өмірлеріне олардын эскери 
тапқырлықтары, тәжірибелері мен дэстүрлері нык ене баста- 
ды. Өздерінің ептіліктерімен олар алые кашыктыктағы жерлерді 
бағындырып, үлкен жеңістерге кол жеткізіп элемді таңкалдырды. 
Еуразия көшпелілері Орталық Азияның көшпелілерін. Рим импе- 
риясымен, ортағасырлык Парсы мемлекеттерін тізе бүктіріп. іргесі 
сөгіліп тұрған Византияға басып кіріп, халык болып күрылған Түркі 
мемлекетін кұрды.

Кейін көшпелі түркі эскери үйымын отырыкшы елдер көшіріп 
алып кеңінен колданылды. Тіпті, Ресей оның империясының 
елтаңбасындағы атақты екі басты бүркіт пен өрнектері жас мемлекет- 
ке көшпелі Алтын Ордадан калган мүра. Байкөлден Дунайға дейінгі 
көшпелілердің үмытылған өркениеті туралы естелік, олардан калган 
балбал ескерткіштері, қиратылган тастар казіргі әлемде бүрынғы 
түркі дэуірінен жәдігерлер сиякты калган.

Тіпті алгашқы «казактар» сөзі түркі және славян екі 
субмәдениетінің косындысынан шықты деген болжам бар. өйткені. 
этнонимдердін таңқаларлык ұксастыгы, казактар мен түркі тілдес 
халықтардың өмір сүру мэдениеті атап айтар болсак, жылкыларга 
деген сүйіспеншілігі, олардыц көшіп-қонуға бейімділігі және де 
антропологиялык түрлері де өте ұксас болып келеді. Орыс-казак 
қауымыныц қүрылымы Азиядагы көшпелі кауым күрылысын еске 
салады. Бүл көшбасшылар мен атамандардың, демократиялык 
патриархалдық бастауымен сайланган кызмет, демек өзіндік әскери 
көшпелі демократия. Казактарда түркі тілінен шыккан сөздер әлі 
күнге дсйін сақталган, мәселен «көш», «көшпенділер», «корган», 
«күрке», «есаул», «атаман» жоне т.б. Тіпті қуатты Ногай Ордасы
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дәуірінен калған «нагайка» (қамшы) сөзі орыс тіліндегі лексикаға 
қыпшақ тілінен түпкілікті енгізілді.

Түркі жэне славян субмәдениеттері Алтын Орда дәуірінде тығыз 
байланыста болды. Дегенмен оның тарихи өрлеуіне толығырак 
токталмай түрып, күдіретті мемлекеттің рөлі бүгінгі күні ешкандай 
сынға жатпайды және ол шынайы жаңа зерттеуді талап ететінін атап 
өткен жөн. Алтын Орданың зор еңбегі ретінде Еуразияның көптеген 
халықтарына жаңадан өмір сүруге жол ашып берген даусыз деректі 
жатқызуға болады. Нәтижесінде тайпалар араласып, жаңа этнос, 
жаңа халықтар қалыптасты. XV ғасырдағы «Аласапыран кезеңдегі» 
қырқыстар, саяси, экономикалық жэне діни кұлдырау Алтын Орданың 
ыдырауына әкеп сокты. Оның орнына жаңа мемлекеттер: Орыс 
княздықтары, Қазан, Астрахан, Қырым, Сібір хандықтары кұрылды. 
VI-XIII ғасырларда түркі тайпалары Кавказ, Қырым жерлеріне ор- 
наласты. Қазір біз олардың аттарымен қырым татарлары, балқарлар, 
карайымдар, ноғайлар, қарашайлар, құмықтардың аталғанын жақсы 
білеміз. XV ғасырдың ортасында Ақ Орданың Шыңғыс үрпақтары 
Керей мен Жәнібек, Шу өзенінің бойында өздерін Қазақ деп атаған 
жартылай көшпелі мемлекет қүрды. Неліктен олар «қазақ» деп атал- 
ды? - деген заңды сұрак туындайды. Себебі жас мемлекетті «қазақ» 
деп атап, Керей мен Жэнібек сүлтандар, оған «тәуелсіз», «еркін» де
ген ежелгі мағынаны берген деп болжауга болады. Жаңадан таныла 
бастаған этникалық одақтың құрылуы кездейсоқ емес еді. Оларды 
бүрынғы тарихи - дала тайпаларының этникалық ұқсастығы мен 
тілдердің,діндердіңбіркелкілігі,көшпеліэдет-ғүрыптардыңүксастығы 
біріктірді. Сонымен бірге Днепр, Дон, Еділ жағалауында Мәскеу 
төңірегінде қалған түркі тайпаларының аз ғана бөліктері славян тілдес 
еуропалык казактарға бастама беруі де әбден мүмкін еді. Еуропалық 
казактардың Азияға кері кеткен көшпелілерден айырмашылығы өз 
мемлекетін қалыптастыра алмады. Олар өз кезегінде украин, по
ляк жэне орыс халкының құрамына енді. Сөйтіп еркін жэне әртүрлі 
бірлестіктер түрінде қалған болатын.

Әр түрлі тайпалык және рулық еуропалық казактар түрлі 
кұдайларға табынып, ұзақ уакыт бойы патша өкіметіне қарсы 
оппозициялық ұстанымда болды. Олардың көтерілісі мен жорықтары 
болғаны тарихтан бәрімізге белгілі. Олар көрші-славяндармен жэне 
Кавказ халықтарымен, түркі-мұсылмандарымен жауласқан қоғамның 
бір бөлігі болды. XVIII ғасырдың басында күшейген Ресей мемлекеті 
қысымымен казактарды орталық өкіметке бағындырды. Әскери-
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энциклопедиялык сөздікте айтылғандай «жүйелі эскер кұрып, оларды 
ерекше құқыкты әскери кауымға» айналдырды. XVII ғасырдан бастап 
жүйелі түрде казактарды орыстандыру, шокындыру. каруландыру 
үрдісі жүзеге асырыла бастады. Көп үзамай-ак казактар кейбір 
айырмашылыктарына карамастан, Тамбов шаруалары мен Новгород 
көпестері сияқты орыс халқының ажырамас бөлігіне айналды.

Ресей империясының нығаюына байланысты онын билеушілері 
өзінің тараптарына барлык казактарды тартып, олардың санынан 
әскери отрядтар жасактады. XIX ғ. және XX ғ. басында казак от- 
рядтарын көрші халыктарға карсы екпінді күш ретінде колданды. 
Қоныстанған жерлерінен жергілікті халык куылғаннан кейін, осы 
орынға казак станицалары салына бастады. Мүндай жағдай Кара 
теңіз жағалауында, Солтүстік Кавказ, Сібір, Казакстан жэне Орталык 
Азияда орын алды.

Ал XVIII-XIX ғғ. казак даласына келген орыстанған казактар 
өздерінің арғы тегінің Ортаазиялык қазактармен туыс екенін үмыткан 
еді. Олар бір-біріне жат болып кетті. Орал-Еділ орыс-казактары 
күшейген орыс империясының жауынгер тобы-жасағын күрады. ал 
казақтар элсіреп калған көшпелілер кауымының соңғы түяғы бола- 
тын.

Бұл тарихи оқиғалар сол заманның киыншылыктарын басы- 
нан өткізген халыктардың жадында сакталған. Сол себепті тарихты 
таразылауға сактыкпен караған жөн.

Еуразия мемлекеттеріиің құрьиуы. Қазактар мен казактар ХҮІІІ 
ғ. жэне XIX ғ. басындатытыз қарым-қатынаста болтан. Жалпы алғанда 
олардың тілін, дінін, әлеуметтік мортебесін ортак үксастыктары көп 
емес. Арадағы байланыс бірнеше ғасырға үзілгендіктен. бірін-бірі 
мойындаудан калды. XIX ғ. «казак» этнонимін сактаған халыктар 
енді мүлде өзге сипат алды. Олар әр түрлі аймактарда түрды. Қазак 
зиялылары казактарды «қазак-орыс» деген атаумен. олардың шығу 
тегіне баса назар аударып отырган.

Тарихта ежелгі халықтарға байланысты көптеген кызыкты 
молімсттер бар. Мысалы, Хазар мемлекетінін кысымна ніыдамаған 
Еділ бүлғарлары Дунайга жстіп, жаца мемлекеттің негізін калады. 
Славяндык Болгар патшалыгы күрылды. Бүл туралы окиғалар 
«Аспарух хан» дсп аталатын болгар фильмінде толык камтылган. Ал. 
бүлғарлардың қалгандары қыпшақтаргабагынып, кейін моңгол-татар 
билігін мойындады. Қазір олар татар pci індс танымал. Сондыктан 
бүлгардың байыргы атауын Қазан гатарларына қайтару гуралы 
мэселенің қозгалуы түсінікті.
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Ал, қазақтар жер аумағы мен табиғи байлығы жағынан зор мем- 
лекет құрған. Олар тілі мен дінін, салт-дәстүрін жэне этникалык 
өзгешеліктерін сақтап қалды. Өзінің бастапқы атауымен ежелгі 
түріктердің -  көгілдір түсті туын желбіретіп Біріккен Ұлттар 
Ұйымына кірді. Осылайша, Қазақ елі дүниежүзілік қауымдастықта 
танылды.

1.3. Қазақ мемлекеттігі тарихын дәуірлеу

Мемлекет жайлы, оның пайда болу себептері, мэні, мемлекетті 
басқарудың түрі мен тэсілдері төңірегіндегі ой-толғамдар, ғылыми 
зерттеулер, пікірталастар мыңдаған жылдардан бері үздіксіз жүріп 
жатыр. Кімді болсын ойландыратын тағылымы мен сабағы да көп. 
Мемлекетті басқару ілімін түзгенде эділдікті, заңға жүгінуді, ақыл- 
ойды бірінші кезекке қойған, «патшалар мен билеушілер скипетр 
үстағандар емес, әйгілі вельможалардың сайлағандары емес, билікке 
жеребемен немесе зорлықпен, алдаумен жеткендер емес, олар басқара 
білетіндер»,-деген Сократ қүлиеленушілік қоғамда айтқан тым өткір 
идеясы үшін б.з.д. 399 жылы өлім жазасына кесілсе, мемлекет пен 
қүқықты қоғамдық-экономикалық формацияның, базистің өзгермелі 
қондырғысы түрінде ғана қарастырған маркстік-лениндік ілім XX 
ғасырдың 70 жылдан астам уақыт бойы Кеңестер елінде үстемдік 
құрып, сол «уақытша қондырғының» қатыгездігінен миллиондаған 
адамдардың тағдыры қиылды.

Демек, мемлекет пен мемлекеттік билік мәселесі жэй ғана 
танымдық маңыз-мәртебеге ие, өткінші, жеңіл-желпі қызу тудыра- 
тын эңгіме-дүкеннің санатына кірмейді. Бұл орайдағы ғалымның 
ойы, шешеннің тілі, батырдың ерлігі, билеушінің таңдауы адамзат 
баласының озат тәжірбиесі мен тағылымынан, халқының бүгіні мен 
ертеңіне ет-жүрегі елжірей алаңдаудан туындап жатқаны абзал. Бірінші 
кезекте мемлекетке, азаматтарына ынтымақ пен ілгерілеу, қауіпсіздік 
пен еркіндік әкелетін-әкелмейтінін асқан жауапкершілікпен эрі 
даналықпен ажырата алудың мэні зор. Мемлекет тарихын дәуірлеудің 
де жауапкершілігі жеңіл емес. Ол үшін қырық қатпарлы деректерді 
игерумен қатар теориялық-методологиялық ізденістің биік деңгейін 
үстай білу керек.

Қазақ мемлекеттігінің тарихын ғылыми таным биігінен 
дәуірлегенде біз басты методологиялық үстанымдарға: мемлекеттік 
тәуелсіздік, аумақтық орналасуы, қоғам мүшелерінің еркіндігі, 
биліктің тармақталуы, заңның әділдігі мен қолданылуы, жеке

17



тұлғаның тарихтағы рөлі, елдің ішкі-сырткы бәсекеге кабілеттілігі 
мәселелерін жаткызамыз.

Кез-келген тарихи дәуірлеудің элкиссасы зерттелмек окиғаның, 
құбыл ыстың қашан, кай кеңістікте, калай дүниеге келгенін аныктаудан 
басталады. Қазак мемлекетінің пайда болу тарихы бұл өлшемнен тыс 
тұра алмайтыны баршаға түсінікті. Оның үстіне казак мемлекетінің 
тарихын Орда-Ежен алғашкы ханы болтан Ак Ордадан, Орыс ханнан 
бастауды дәйектеген зерттеулер жарык көргені жэне бар.

Біздің ойымызша, мәселенің тап осылай койылуы теориялык- 
методологиялық тұрғыдан біркатар киындыктар тудырады. Өйткені 
Ақ Орда мемлекеті империялык дағдарысы аскынған Алтын Орда
дан бөлектеніп шыкканымен өзінің, халқының тәуелсіздігін корғай 
алмады, бірде Аксак Темірге, бірде Токтамыска, бірде Әбілкайырға 
бағынышты күн кешіп, мемлекеттік шекарасы калыптаспай. 
этникалық түтасуы аяқталмай, тарих сахнасынан түсіп калған саяси 
қүрылым. Бұл -  бір.

Екіншіден, егер Ақ Орданың географиялык-аумактык орналасуы 
бір замандарда казіргі Қазақстан жерін алып жаткан еді, билік басын- 
да Қазақ хандығын күрған Керей-Жәнібек сүлтандардың арғы ата- 
лары отырды ғой деген түжырымдарды басшылыкка алатын болсак. 
мемлекеттігіміздің тарихын бірден Жошы үлысынан бастауымызға 
тура келеді. Бұл -  Шыңғыс хан жорықтары казак этногенезін тежеді 
деген түжырымдарға кереғар. Ал мүндай үстаным орныға калса, 
моңғол шапқыншылығынан эріде бастау алған тарихи сабактастыкты 
элсіретіп, сақ-үйсін, байырғы түркі, оғыз-кыпшак мемлекеттерінің 
үлттық тарихымыздағы мэн-маңызын екінші катарға ысырғанмен 
пара-пар.

Үшіншіден, Ақ Орданы алғашқы Қазак мемлекеті ретінде 
қабылдау үлт тарихындағы Ноғай Ордасының, Моғолстанның ор- 
нын елемеуге соқтыруы мүмкін. Моғолдардың* түркілік тегін, ру- 
тайпалық қүрамы Ұлы жүз бен Орта жүздің тарихында айрыкша 
орын алатынын білімпаз шығыстанушы В.П. Юдин [4] бай деректік 
негізде дәйектеген болатын.

Қазақ хандығы қүрылмай түрғанда-ақ Ак Орда өмір сүруін 
тоқтатса, Ноғай Ордасы мсн Моғолстан Қазақ хандығымен бірде 
табысып, бірде шабысып, XVII гасырға дейін мемлекеттігіміздің

* Басылымда конс түрік таГшаларының одағы «могол» дсп бсрілді. Қазаксган 
Үлттык тнциклопсдиясында корсстілгсн нұсқа алынды / Бас редакторы Б. Аяган,- 
6 том.-Алматы, 2004
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тағдырына тікелей эсер ете алды. Әрі-беріден кейін, Керей мен 
Жэнібек сұлтандарға хандыкты кұруға жер бөліп берген Моғолстан 
билеушісі емес пе?

Төртіниііден, ұлттык мемлекетіміздің тарихын Қазак хандығынан 
бастау керектігін кезінде Шокан да колдаған еді. «...Предание киргиз 
считает своим ханом Джанибека, сына Барака, - дейді ол. - Во всяком 
случае, по преданию, Джанибек был первым ханом казаков из фами
лии Джучи-хана... Время управления Джанибека, когда две родные 
орды ногаев и казаков жили вместе, воспевается в киргизских поэ
мах, как золотой век. К этому времени принадлежит большая часть 
преданий, нравственные изречения Джиренчи-Чечена (мудрого), Аз- 
Джанибека и ногайского философа Асана Горемычного (Асан-Кайгы) 
употребляются степняками до сих пор».

Халықтың мәртебесі, тарихының мазмұндылығы тол мемлекеті- 
нің қашан пайда болғанымен өлшене бермейді. Әлемде мыңдаған 
тілде сөйлейтін халықтар бар, ал мемлекеттер саны 200-ге жетер- 
жетпес. Бұдан мемлекеті барлары - өркениетті, жоктары - өркениет 
көшіне ілесе алмагандар деген тұжырым тумаса керек. Бар мэселе 
мемлекетін құрған халыктардың сол байлык пен бақытты сактай 
алған-алмағанында.

Мемлекет дегеніміз, біздің ойымызша, нақты аумақта бір не- 
месе бірнеше халыктың басын біріктіруші, мүдделерін корғаушы 
саяси-құкықтык жүйе. Бұл жүйенің пайда болуы да, ондағы басқару 
тетіктерінің калыптасуы да ұзақ мерзімді кажет етеді. Табиги- 
географиялык орта, одан туындайтын шаруашылық-мәдени тип, тарих 
үдерісі халықтың болмысын даралауга калай эсер етсе, мемлекеттің 
табиғатын аныктауға да соншалықты ыкпал етеді деп есептейміз.

Сонымен, XV ғасырдың екінші жартысында (1465-1466 жж.) 
Қазак хандығы Еуразияның сайын даласында кем дегенде екі 
мыңжылдық тарихты артта калдырған мемлекеттер мен заңдардың 
касиетін, мәнді белгілерін, қагидаларын, салт-дэстүрін, эдет-ғүрпын 
кабылдай, бойына сіңіре, жетілдіре жалгастырып, өзіне ғана тэн 
кадір-қасиетімен, даралануымен алгашкы кадамын жасады. Басқаша 
айтканда, біздің ұлттық мемлекетіміз өткені бүлыңғыр, алды көк 
түман, қу такырда кұрылған, сайда саны, кұмда ізі жоқ азамат- 
тарды бір шаңырақтың астына біріктіре салған саяси-құқықтық 
бірлестік емес. Сондықтан да Қазақ хандығы пайда болғанға дейінгі 
мыңжылдықтарды түркілену, исламдану, қазақтану дэуірі, бір сөзбен 
түйіндесек, жер-ананың қазакты, оның мемлекетін дүниеге экелуге 
толғатқан ғасырлары десек кателеспейміз.
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Жер-ананың, тарихтың алтын кұрсағында мыңдаған жылдар 
тербетілген Қазак хандығы Шу мен Қозыбасыдағы алакандай аумакка 
туын тіккенде, сәбилік, балалык, жеткіншектік өсу сатыларын артта 
қалдырып үлгерген еді. Бабаларының тәжірибесі мен тағылымын 
бойына жия дүниеге келген ол бірден төл тарихының классикалык 
дәуірін бастап кетті. Классикалык дэуір үш ғасырға жуык созылып, 
1715 жылы Тэуке ханның кайтпас сапарға аттануымен аякталды.

Дәуірді классикалық деп айдарлауымыздың бірнеше себебі бар. 
Біріншіден, Қазак хандығы осынау дэуірде бір сәтке тәуелсіздігінен 
айрылған жок. Тіпті, XVI ғасырдың жазба дерегі «Бадаи ал-Вакаи» 
казактар елін «Қазақстан» деп атағаны мемлекеттің нығайғанын 
көрсетсе керек. Ел басына күн туған сәттер аз емес еді. Жоңғар 
мен қытай да, кырғыз бен өзбек те, орыс та казак жеріне тамса- 
на қараумен болды. Бірак, олар Күлтегін жазуында айтылғандай, 
«игі, білгіш кісілерді, игі, батыл кісілерді козғалта алмады. Бір кісі 
жаңылса, рухы, халқы түқымына дейін калмас еді». Эрине, казак 
хандығының күшеюіне көрші мемлекеттердің ішіндегі алауыздык, 
өзара қырқысулар, мәселен, шайбанидтер мен аштарханидтердің 
билік үшін таласы, себеп болғанын да ескеруіміз керек.

Екіншіден, тэуелсіздіктің арқасында қазақ халкының калыптасуы 
түпкілікті аяқталды. Қилы тағдырмен қазактар кұрамына кірген 
түркілік, түркілік емес тайпалар тегіс қазақтанып кетті. Қазактың 
тілі, мінезі, әдет-ғұрпы, ру-тайпалык құрылымы, ойындары, этнопе- 
дагогикасы, философиясы, өнері, болмыс-бітімі дараланғаны - тап 
осы түс.

Үшіншіден, «күндіз отырмаған, түнде ұйыктамаған» билеушілер 
мен саны үздіксіз өскен халық үлан-ғайыр жерін анықтап, шекара- 
ларын бекемдеді, Қазақ хандығы халықаралық субъект дәрежесіне 
көтерілді. А. Левшин, Ш. Уәлиханов [ 12], Т. Шонанүлы зерттеулерінде 
XVI ғасырда-ақ қазақтар қазіргі Қазақстан аумағын қоныстанып 
отырғаны дәйектелген. Ал ортағасырлық Шығыс қолжазбаларында 
Қазақ хандығының өзбектермен, Ресеймен, Ауғанстанмен, Иран- 
мен, Индиямен, Түркиямен саяси және сауда-саттык байланыстар 
орнатқанынан деректер молынан кездеседі.

Төртініиіден, билік жүйесі тармақталып, заң шығарү. аткару 
және сот салалары нақты орнықты. Мемлекеттік биліктің бір адам 
қолында немесе жалғыз окімшілік құзырында шоғырлануына жол 
бермейтін тетіктер мүдіріссіз жүмыс істеп тұрды. Соның бірі, біздің 
ойымызша, «Хан талапай» салт-дәстүрінің атқарылуы. Ол бойын-
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ша ак киізге көтеріп, хан сайланған тұлғаның мал-мүлкі, байлығы 
жиналғандарға таратылады. Осылайша барша коғам алдындағы 
ханның саяси-экономикалық жауапкершілігі мен тәуелділігі шартты 
түрде бекемделеді.

Мемлекетті баскарушылардың әлеуметтік иерархиясында 
ханнан баска билер, сүлтандар, батырлар, тархандар, қожалар, 
ақсақалдар жайғасты. Дәстүрлі биліктің шет жағасын ғана көріп 
калган А. Левшиннің таңданысын жасыра алмай: «Все соседи 
киргиз-казаков управляются или монархическим или деспотическим 
правлением, все родственные им народы живут в рабстве, достойном 
сожаления, а они почти совсем не знают подчиненности, у них не су
ществуют даже ни имя подданого, ни имя владельца. Явление очень 
любопытное для политиков!» [15], деп жазганы бар.

Бесіншіден, мемлекет пен қүкық карым-қатынасы реттеліп, 
«Қасым ханның каска жолы», «Есім ханның ескі жолы», эз Тәукенің 
«Жеті жарғысы», ислам дінінің гуманизмге толы қағидалары мем
лекет өмірін дала демократиясының арнасына түсірді. Азаматтык, 
қаржылық, отбасылық, кылмыстық күкықтардың алғашқы үлгілері 
мен баптары классикалык дәуірдегі қазақ мемлекеттігіне бей- 
мәлім емес еді. Адамның өмірі, бостандығы мен бас еркі дала 
демократиясының өзегін кұрады. Билер институты шешімінің хан 
жарлығымен бірдей дәрежеде атқарылғаны осыған айғақ болса ке- 
рек. А. Левшиннің ел ішінен жинаған мәліметіне ден қойсақ, ¥лы 
дала заңдарының ғасырлар бойы түзілгенін халык айна-катесіз үқкан. 
Солай бола түра эз Тәукенің тарихи орны мен қызметін айрықша 
қастерлеген. А. Левшиннің жазуынша, «было время, говорят благо
разумнейшие из киргизов Меньшей орды, когда и наш народ жил в 
покое, было время, когда и у нас существовал порядок, были законы и 
правосудие. Сей золотой век, о котором вспоминают они с вздохами, 
есть царствование знаменитого Тявки, который, если верить преда
ниям, был действительно в своем роде гений, и в летописях казачьих 
должен стоят наряду с солонами и ликургами. Усмирив волновавшие 
долго роды и поколения, он не только ввел в них устройство, поря
док, но и дал им многие законы».

Эрине, бұл утопистер мен марксистер армандагандай әлеуметтік 
біртекті, кауымдар мен азаматтар арасында сыйластық пен үйлесім 
толык салтанат кұрған, «әркімге еңбегіне карай, әркімнен қабілетіне 
карай» материалдықигіліктітеңдейбөлгенкоғамеместін.Қайшылығы 
да, кактығысы да бір өзіне жетіп жатты. Әйтпесе, Марғасқа жырау- 
дан (XVII ғ.) қалған:
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Ей, қатағанның хан Тұрсын,
Кім арамды ант ұрсын,
Жазықсыз елді еңіретіп,
Жер тәңірісіп жатырсың,
Хан емессің, каскырсың,
Қара албасты баскырсың,
Алтын такта жатсаң да,
Ажалы жеткен пақырсың!
Еңсегей бойлы Ер Есім 
Есігіңде келіп тұр:
Алғалы тұр жаныңды,
Шашқалы тұр каныңды! -

деген жолдар бүгінге жетер ме еді. Ауыз әдебиетінде сакталып калған 
осынау қақтығыс тарихы жазба деректермен дэлелденіп отыр: 1628 
жылы Есім хан Ташкентті билеп тұрған Тұрсын ханның басын ала- 
ды. Бірақ, тұтастай алғанда, Қазак мемлекеттігі сырткы жауларына 
дес бермегені, ел ішінде қоғамдық келісімді, халыктың егемендігін. 
биліктің тепе-теңдігін сақтай алғаны акикат.

Алтыншыдан, мемлекет, құкык жэне азаматтар арасындағы 
ақниет ізгілік пен дала демократиясы коғамның тұракты да күш жи- 
най дамуына жол ашты. Айталык, классикалык дэуірді алып жаткан 
253 жыл ішінде 15 казак ханы билік басында отырған екен. яғни 
әрқайсысына орта есеппен 16-17 жылдан келеді.

Қазак мемлекеттігінің серпінді дамумен классикалык дәуірде 
қол жеткізген ірі жетістігі-бәсекеге қабілетті коғам түзе алғаны. 
Ортағасырлардағы Қазақ хандығы алыс-жақын көршілерімен аз 
соғысқан жоқ. Соның бэріне төтеп бергені экономикалык. саяси. 
интеллектуалдық, рухани, демографиялық элеуетінің биік деңгейге 
көтерілгенін айғақтайды. Ал, ол алда тосып түрған «Актабан 
шүбырынды, Алқакөл сүламада», орыспен, кытаймен, ортаазиялык 
билеушілермен тайталасқан, егескен жылдарда өзін актады.

Тэуке ханның дүниеден озуымен Қазак мемлекеттігі тарихының 
екінші дэуірі келді. Оны сындарлы (критический) дэуір деп 
айдарладық. Хронологиялық шеңбері 1718-1847 жылдар, яғни Кене- 
сары ханның қасіретімен түйықталады.

XVIII ғасыр қазақтың «Елім-айлаған» ғасыры. Шокан ол ғасырды 
«қанды қырғын» («кровавый»), «жантүршігерлік» («ужасный»), 
«жаугершілік» («рыцарство») ғасыры деп атаған. Ел басына туған 
сын сағаты XIX ғасырдың ортасына қарай хандыктың біржолата 
жойылуымсн аяқталды.
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Алғашқыда бэрі жақсы басталды. 1716 жылы Орта жүздің ханы 
болып Қайып сайланды, 1718 жылы Әбілқайыр Кіші жүзге хан 
болды. Бүл казақ хандығының ыдырауы емес еді. Абай айтқандай, 
«эр жүздің халқы өз ынтымағыменен бір туысканға есеп болып- 
ты». Тіпті, кеңестік тарихнама дәлелдеуге тырыскандай, қоғамдағы 
дағдарыстың, сепаратистік козғалыстың, көрші мемлекеттер 
арандатуының да нәтижесі емес, тарихи дамуындағы өзіндік биік 
сатысына көтерілген үлттық мемлекетіміздің шаруашылық, саяси, 
аймактық, халықаралык кажеттігінен туған объективті қүбылыс бо- 
латын. Біз бүл жерде даму тезисін бекер алға тартып отырған жоқпыз. 
Этникалык, саяси, шаруашылық-мэдени тұрғыдан келеек, тарихи 
даму дегеніміз, біздің ойымызша, шыққан тегінен, бастау бұлағынан, 
арнасынан сабактастығын үзбеген, мэнді байланысы мен қатынасын 
сактаған қоғамда құрылымы, функциясы, әлеуеті өзгеше жаңа 
құбылыстардың табиғи-ырғақты түрде дүниеге келіп орнығуы.

Сабақтастық пен жаңа қүбылыстар табиғи-ырғақты негізде 
және уақыт пен кеңістіктегі қажеттілікке сай заңдылықтар ая- 
сында өрілгенде тарихтағы, этнос болмысындағы, әсіресе рухани 
әлеміндегі түтастықты бір дәуірден екінші дэуірге жалғайды. Әр 
дәуірдің өзіне лайық іштей жетілуі, жаңа қүбылыстардың тереңдей 
түсуі, құрылымдық, өңірлік ерекшеліктерінің бедерленуі болатыны 
түсінікті жайт. Ендеше, XVII-XVIII ғасырлар межесінде хандықтың 
ішкі, сыртқы өмірі мейлінше күрделіленгендіктен бүдан бұрын да ел 
баскару жүйесін шектен тыс орталықтандырудан бас тартқан дала де- 
мократиясы қоғамның өзін-өзі басқаруын жаңа биікке көтерді. Егер 
үш жүзге бөліну қазақ қоғамының шын мағынасындағы әлсіздігін, 
іштей ыдырауын білдірсе, ол 1723 жылғы «Ақтабан шұбырынды, 
алқакөл сүламаға» төтеп бере алмас еді, қатерлі дүшпанға бірлесе 
тойтарыс беру идеясы төңірегіне топтала қоймас еді. XVIII ғасырда 
тәуелсіздігімізден, елдігімізден айрыла бастауымыздың қүпиясы 
жүзге бөлінуде де емес, жоңғармен соғыста да емес. Бар пэле ынды- 
ны бұзық еуропалықтардың от қаруын иеленгенінде жатыр.

Қалай десек те, 1723 жылғы апат, 1731, 1740 жылдарда Кіші жүз 
бен Орта жүздің Ресейге бодандықты қабылдауы, отарлаушылардың 
Атырау мен Аркаға, Алтайға сұғына кіруі, Ресей мен Қытайдың 
«бөліп ал да, билей бер» саясатын жымысқылықпен жүзеге асыруы 
-  бэрі классикалық дәуірдегі құндылықтардың іргесін шайқады. 
Мемлекеттік тәуелсіздіктің тағдыры бэсекеге түсті. Қазақ халқы жер 
бетінен жок болып кетуге шақ қалды. Үштен екісі қырылды, жүздеген
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мыңы көрші мемлекеттерге босып, егемендігінен айрылды, ассими- 
ляцияланды. Бірнеше ұрпак ақыл-кайратпен жинаған жер талапайға 
ұшырап, шекара бұзылды. Сындарлы дәуірдегі Қазак хандығында 
бұрынгы куат калмағанын Ресей мен Қытай билеушілері менмендік- 
пен бетке басты. 1757 жылы Қытай экімшілігі Абылайға жолдаған ха- 
тында кімнің кім екенін ашык жариялайды. «Егер сендерге моңғолға 
жасағандай ішкі жасак тэртібін қолдансак, делінген хатта, - кысым 
көріп каласыңдар. Демек, бұрынғы коғамдык салт-жүйелеріңде 
бола беріңдер... Ал сенің елшің бізге жеткізген: «Тарбағатай тегінде 
біздің байырғы жайлауымыз еді, сол жерді патша бізге берсе». де
ген сөзге келсек, бұл жерлер жаңа ғана тыныштандырылған. Әлі йен 
жатқан өңір. Патша, әсілі, ол жерді сендерге киып бере салушы еді, 
бірақ сендер бізге еңбек сіңірген жоксыңдар, ебін тауып ел болып 
алғансыңдар». Абылайды Орта жүздің ханы мәртебесінде бекіту 
үшін Ресей жағы койған талаптар бүдан да соракы екені тарихтан 
белгілі.

Әйткенмен, көзінің тірісінде Абылай ханмен императорлык 
Қытай да, патшалық Ресей де есептесті. Ол билеген аумакта мемле- 
кет ісіне әмірлерін жүргізе алмады. Бүхар жыраудың Абылай хандык 
құрған соңғы жылдарды:

Қайғысыз ұйқы үйықтатқан, ханым-ай,
Қайырусыз жылкы бактырған, ханым-ай.
Қалыңсыз қатын қүштырған, ханым-ай,
Үш жүзден үш кісіні кұрбан қылсам,
Сонда қалар ма екен қайран жаның-ай. - 

деп сипаттауы, ал академик В.В. Бартольдтың «Самым могуществен
ным из ханов XVIII века был хан Средней Орды Абылай», деген 
жолдарында терең мағына жатыр. Есесіне Нүралы хандык кұрған 
Кіші жүзде ахуал баскаша қалыптасты. «Кіші жүздің ханы Нұралы 
казактардың ханы болып бекітілгенде қандай да бір жүздің аты 
аталмаған болатын, - деп жазыпты II Екатерина патша 1778 жылғы 
21 қыркүйекте. -  Мүның мәнісі -  Нүралы Орта жүзді өзіне каратүға 
күш салсын деген ниетімізде еді. Алайда оның қолынан мүндай іс 
келмегені былай түрсын, ол озінің Кіші жүзінде де ешқандай лауа- 
зым - шені жоқ өзге еүлтандар мен ел агаларының үстінен билігін 
асыра алмай отыр».

Қос өкпеден қыскан екі империяға да бір орталыққа багынған 
қазақ мемлекегінің болмаганы жон еді. Абылайдың дүние еалүымен 
Ресей билеушілері көздеген мақсатына ашық кірісті.
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Қазак мемлекеттігінің классикалык дэуіріне тән кұндылыктары 
мен әлеуетін кайтаруға, калпына келтіруге Сырым батырдан тартып 
Амангелдіге дейін кайрат кылды. Бұл жанталастың мәнін сөз зергері 
F. Мүсірепов Сырым Датұлының монологымен былайшажеткізеді: «... 
Тэуке хан өлген күні қазақтын хандығы да өлді. Қасым мен Тәукенің 
түсында бір үранның, бір тудың астында тұтас отырған ел елдік-ау. 
Қазақ елінің соңғы ханы кайтыс болғаннан кейін осы түтастықты, осы 
елдікті калай сақтаймыз деген ой, казак хандары, кайсыңның аузыңнан 
шыкты? Жок, шыккан жок! Мал шаруашылығының ыңғайымен үш 
атырапка бөлініп отырған түтас елді-бір елді үшке бөліп, жүз басына екі 
ханнан отыра калдыңдар. ¥лы хандық өлді демей не дейміз? Тәукенің 
түсындағы хандығымыз болып, Тәукедей ханымыз болса, мен соның 
койшысы болар едім-ау! Сендер сондай хандықтың атын жамылып, 
хан атанбаксыңдар. Мен осындай хандыкпен жауласамын. Өйткені, 
мүндай хандық -  елдің быт-шытын шығарған бірінші жауы».

Мемлекет кұрылысында дәстүр мен жаңашылдықты 
ұштастырмақ болған Жәңгір ханның әрекеті діттеген мақсатына 
жете бермеді. Әсіресе Кенесары хан аянбай күресті. Атасы Абы- 
лайдан да асыра төтенше шаралар қолдануы дала демократиясымен 
қабыспай, соңғы казак ханын егемендікке құштар халықтың белгілі 
бөлігінен алыстатқаны ақикат. Заң шығару, атқару, сот биліктерінің 
бір колға шоғырлануы сотые жағдайы қажетінен туындағанымен 
наразылык білдіруге халык күқылы екенін елемеу сындарлы дэуір 
мемлекетінің элеуметтік негізін әлсіретті. Жеке дара билік жүргізуді 
казак мемлекетінің элеуметтік қауымдары Абылай хан түсында 
да кабылдамады. Мәселен, Ботақанның ажалы Қаракесек руын 
көтеріп, Абылайды састырғаны коп жайдан хабар береді. Ал Кене
сары хандығында бүған ресейлік отарлаушы билікпен ауызжаласқан 
жергілікті баскарушы кауым косылған соң, казак қоғамының ішіне 
жік түсіп, кешегі тарихи даму нәтижесі болып табылатын рулық, 
тайпалык, жүздік кұрылым этникалық тұтасуға, мемлекеттің 
куатын арттырута қызмет етуден қалды. Ең ауыры -  1822 жэне 1824 
жылдарғы реформаларға табан тіреген өктем күштің зорлығымен ¥лы 
даладағы мемлекет-құқық-азамат арасындаты байланыс заңдылығы 
бүзылғандықтан қазақ коғамы тарихи-табиғи даму мүмкіншілігінен 
ажырап, әлеуметтік қым-куат қайшылыкка ұрынды.

Екінші дэуірдің аякталар тұсындағы қасіретін айғақтаған, қайда 
апарып соқтыратынын болжаған деректер мейлінше мол. Солардың 
ішінен Жанақ ақынның (1770-1856) бірер сөзін келтірсек, артықтық
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етпес. Рүстем төреге айткан айыптаулары біздің ой-тұжырымымызды 
куаттай түседі:

Хан түңілді бүл күнде халыктан да,
Ханнан мүлде халык та жалыккан ба?!
Халық -  дария, хан -  балык емес пе еді?
Судан шыкса жан кетер балыктан да.
Ханнан кайрат, байынан кайыр кетіп,
Телмірген теңдігі жок ел болған кез.
Қайғың -  азык, ермегің -  шер болған кез.
Елмен араз, татуың бір болтан кез.
Жуан қамшы той бастар көсем болды,
Елірмелі екі есті шешен болды,
Би кетті малдылардың айтағында,
Пәленді мүкатып бер десен болды [16].

Мемлекеттің ішкі ахуалы осындай болғанда оның халыкаралык 
қатынастар субъекті мәртебесінен айырыла бастауы заңды еді. 
Кенесарының қырғыз ханы Орманмен, Қокан билеушілерімен тіл та- 
быса алмауының бір себебі осында жатыр.

Т өрт ғасырға жуык салтанат кұрған казак мемлекеті Кенесарының 
ажалынан соң өмір сүруін токтатты. Ол халыктың күші-бірлікте. 
мемлекеттің - күші халыкта екенін дәлелдеді.

Қазак жерін толык бағындыруға Ресей империясы 130 жылдан 
артык уакыт жұмсаса, мемлекеттігін түпкілікті жою үшін 116 жыл 
кажет болды. Империя кұрамына кірген ортаазиялык бірде-бір халык 
мұншама үзак карсылык корсете алған жок. Абылайдай, Кенесарыдай 
хандардың, Сырым, Исатай, Махамбеттей батырлардың азаттыкты 
сактап калу жолындағы жанкештілігі патша әкімшілігін мейлінше 
сак кимылдауға мәжбүрледі. Хандыкбилікті ресми бекерлеген «Сібір 
казақтары туралы Жарғы» жоне «Орынбор казактары туралы Жарғы» 
аға сүлтандар мен сұлтан-правителдердің қүзырында біршама бас- 
кару функцияларын калдырғаны, Бөкей хандығының 1845 жылға 
дейін сақталғаны кездейсоқтық емес. Саяси-құкықтық тірек Кенеса- 
ры хандығымен бірге күлады. Бүдан кейінгі 70 жыл бойы казак халкы 
қорғансыздың күнін кешті. Үлттык мемлексттің функциясын енді рес
ми Санкт-Петербург жэне оның казак жеріндегі окімшілік аппараты 
өз мойнына алғансыды. Империялык идеологиямен каруланған жаңа 
күрылым, түптеп келгенде, екі-ақ максатты көздеді: бірі - өлкенің 
байлыгын сүлікше copy, екіншісі - казак жерінде шексіз билігін ор- 
нату. Мақсатына жетті де. Байырғы халықтың мүддесі, мүң-мүктажы
26



заредей каперге алынбағандыктан казак коғамын айыкпас дерт жай- 
лады, оның арты дамымай мешел калғанымыз еді. Мемлекеттіктің 
шаңырағы ортасына түскендіктен бұл 70 жылды мемлекетсіз 
экімшілік дәуір деген жөн. Мемлекетінен, елтұтқаларынан айырылған 
халық сол жылдарды зарзаман деп атағаны бекер емес. Зар заманның 
ұлт болмысына әкелген зардабын Абайдан артык сезінген жан жок 
шығар. Тұтас халыктың жол таппай абдырағанына ұлы ойшылдың 
жаны күйзелді. «...Дүниеде ешбір қызыкты нәрсе бар деп ойламайды, 
ойласа да бұрыла алмайды, сөз айтсаң, түгел тыңдап түра алмайды, 
не көңілі, не көзі алаңдап тұрады. Енді не қылдық, не болдык!» - дейді 
ол. Бүрынғы ата-бабаларымыз заманындағы елбасы, топбасылардың 
билікті жүргізудегі эділдігін, намысқорлығын үлықтап, осынау «екі 
ғана тэуір мінезін жоғалтпай тұрсак, біз де ел катарына кірер едік», 
деп келер күнге үмітін артады».

Классикалық жэне сындарлы дәуірлердің жүрнағындай 
сақталып калган билер институты заң шығарудан, сот функциясын 
атқарудан калып, саяси-күқыктық ғана емес, моральдық-этикалық 
ауыр дағдарыска түсті. Ә.Бөкейханов [17] ашына жазғандай, «казақ 
орысқа караған соң бәйге аттай, жақсы жорғадай туысынан болатын 
шешен озған би жоғалды. Кім орыска жағымтал болса, сол жүртты бір 
қамшымен айдайтын болды. Бұрынғы жүйрік билерден келе жатқан 
эз; эділ билік жорасы жаман қарапайым тұғыр би парасына аяқ-асты 
болды. Пара беріп акты кара, қараны ақ қылатын күн туды. Қазақ 
жақсысы орыс етегінен жем жегенді зор өнер көрді». Шоқанның, 
Абайдың [18], кейінірек Шәкэрімнің [19], А. Байтұрсыновтың [20] 
отарланған қазак даласында билер мәртебесін көтеруге талпынысы- 
нан дәстүрлі қоғамдық қатынастарға оң көзқарасы байқалғанмен еш 
нәтиже шықпады, нэтиже шығуы мүмкін де емес еді.

Қорыта келгенде, қазақ мемлекеттігінің классикалық жэне сын
дарлы дәуірлерде тиянақтаған элеуеті, тәжірибесі мен сабақтары 
мемлекетсіз әкімшілік және номиналды мемлекет дәуірлерінде жой- 
дасыз талан-таражға түскенімен біржолата сарқылмай, тәуелсіз мем
лекет дэуіріне нэр бере алды. Көрші елдермен шекараны анықтау 
сэтімен аяқталды, пәрменді билік вертикалы түзілді, ол парламенттік 
- президенттік, президенттік баскару формаларын артта калдырып, 
енді президенттік-парламенттік түріне қадам басты. Осының бэрі 
әлеуметтік сілкініссіз, ұлтаралық кақтығыссыз жүзеге асқаны әлем 
назарын өзіне аударуда. Сабақтастық үзілмегенде ғана ілгерілеу, өсу, 
кемелдену мүмкін екен. Ұлт мемлекеттігінің тарихы мен тағылымы 
осыған үйретеді.
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1.4. Ортағасырлық Шығыстың әулеттік тарихнамасындағы
саяси мүдделер корінісі

Соңғы ортағасырлык деректемелермен жүмыс істейтін зерттеуші 
Орталық Азия тарихын баяндауда эртүрлі көзкарастарды байкамауы 
мүмкін емес. Бұл жағдай жылнамашы авторлардың эртүрлі акпарат 
алуынан, такырыптарды ашканда белгілі бір дэстүрлерге немесе 
стереотиптерге сүйенулерінен ғана емес, сонымен катар өрескел 
бүрмалаумен белгілі бір окиғаларды айналып өтуінен байкалып тұр. 
Кейбір генеалогиялық бұрмалаулардың белгілі бір дәрежеде саяси 
астары бар.

Көптеген шығыс жылнамалары асыра дэріптеген әулеттердің 
саяси мүдделерін сипаттай келе, казактармен және оларға 
дейінгі халықтармен қарым-катынас тарихы Темір және Шайба- 
ни әулеттерінің тарихнамасында біржакты берілген, оның өзіндік 
себептері мен тарихи түсіндірмелері бар.

Әмір Темір мен оның әулеті тарихнамасы Дешті Қыпшакты 
бағындыру алдында ұлы қолбасшының дала билеушісі Орыс ханнан 
жэне оның үлдарынан жеңілістерін елемеуге тырыскан. Бұл жағдайда 
Низам әд-Дін Шами жылнамасынан бергі (әрине, белгілі себептермен 
оның еңбегі қысқартылып, Темірдің Ақ Ордамен соғысының жүйелі 
лігі бүзылғанына ол кінәлі емес), уақыт кеңістігі сығылған, едәуір 
шатастырылған оқиғалар хронологиясы жасалынды.

Тарих оқиғасының уақытын есептеу эдісін колдана оты- 
рып, Темірдің тарих шығармасына цензура жасауы нәтижесінде 
1375-1378 жж. ішінде болған оқиғалар тізбегі бір-екі жылға ғана 
сыйғызылғандығын баяндаудың қыскартылуынан аңғаруға болады. 
Мәселен, көптеген тарихшылар Орыс ханның кайтыс болған жылын 
1377 ж. деп қабылдаған деректеріне Темір эулеті тарихнамасындағы 
жылнамалық мәліметте, сондай-ақ нумизматикалық деректемелер де 
қайшы келіп отыр. Мүны 1999 ж. ішінара жарияланған мақалаларда 
көрсетуге тырыстық. Бүл әрине аксиома емес. Бүл Темір әулеті 
хроникасының деректерін тексеру, қолда бар материалдарды зерттеу, 
талдау, салыстыру мүмкіндігі. Орта ғасырларға катысты салыстыр- 
малы материалдар көптеген жағдайда болмай қалуы таңкаларлык 
емес. Бірақ Темірдің Шығыс Дешті Қыпшақ мемлекетімен сотые та
рихы мәселесіндегі бүл қайшылықтар Темір әулеті деректемелерінің 
өз шеңберінен табылады. «Темір жарғысында» Темірдің өз 
баяндауындағы эңгіме әдісімен жеңісіне кедергі келтірген деген а\а 
райының колайсыздыгына, яғни аязға байланысты сылтаулар алынып
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тасталып, Орыс хан елшілерінің ізімен болған тосыннан жасалған 
жалғыз жорык аркылы Темірдің жеңіске жеткені баяндалады [21]. 
Міне, бұрмалау деген осы.

Темір тарихнамасында оның жорыктарына байланысты Шығыс 
Дешті мен Моғолстандағы оқиғалар баяндалғанда, әрине, Темірге 
карсы козғалыстардың азаттык сипаты көрінбеді. К.А. Пшцули- 
наның [22] «XIV-XV1 ғ. бас кезіндегі Оңтүстік-Шығыс Казахстан» мо- 
нографиясында Темірдің басқыншылык сипаты жақсы көрсетілген.

Ортағасырлык тарихнама деректерінде елін табанды 
қорғаушылар Камар эд-Діннің, Еңге-төренің, Темірге карсы басшы- 
лары Кебек-Темірдің, жүзбасы Тезекшінің, қыпшақ Сарыбүғаның, 
жалайыр Әділшаһтың қызметтері жақсы аңғарылады. Темір әулеті 
тарихнамасында караланған, олар XIV ғ. азаттық үшін күрескерлер 
ретінде Казахстан тарихында ерехше орын алады.

Темірден тәуелсіз Дешті үлыстарының билеушілері арасын- 
да Еңге-төре хөрнехті холбасшы болды. Оның Әмір Темірдің 
Мауераннахрдағы өз иеліхтеріне шабуыл жасауына байланысты 
1389 ж. оған харсы жорых үйымдастырды. Темір аса ірі жорыхтарды 
өзі басхарғаны белгілі. Темір әулеті хронихаларының - ехі «Зафар- 
нама» материалдары негізінде зерттеушілер, атап айтханда К.А. Пи- 
щулина, жорыхтың мэн-жайын сипаттады. Біз Әмір Темірдің 1389 ж. 
жорығы тарихшылар арасында халыптасхандай Жетісу архылы емес, 
Сарыарха архылы өтхендігін дәлелдеп, сондай-ах жаулап алушының 
Аягөз өзені мен Тарбағатай тауларына оңтүстіхтен емес, батыс 
аймахтардан шыххан деген хорытындыға хелдіх.

Шайбани тарихнамасы XVI ғ. басында басталды. Оның 
хөптеген хөріністері Шибан* эулетінің Орда эулеті басхарған Қазах 
хандығынан жеңілістерін ахтау мен оның салдарын жүмсарту 
махсатында ойластырылды. Осыған байланысты ехі мемлехет пен 
ехі әулет арасындағы соғыстарды сипаттағанда хазах эсхерлерінің са- 
нын асыра хөрсетіп, Сырдария халаларын 50 мыңдых хазах эсхерлері 
шабуылдағанда оларға харсы Шайбани ханның шағын жасахтары 
ғана харсы түрады [23].

Қала түрғындарының хазах хандарын холдау фахторы мейлінше 
бүрхемеленеді. Бұлайша баяндау оңтүстіххе ығысып хетхен

* Басылымда Жошының бір ұлы Ш ибан болғандықтан, оның әулеті де солай 
көрсетілді. Ал Әбілқайырдың немересі М ухаммед Ш айбани эулеті шайбанидтер деп 
алынды.
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әулеттің болашакта далалык аймактарды кайтарып алу ниетінін 
болғандығынан деп есептеу орынды.

Зерттеуші В.П. Костюков, бір таңқаларлығы, «іс жүзінде жаңа 
ғана Шығыс Дешті Қыпшакты тастап кеткен иелікке Шайбанидің 
ешқандай көз алартуы» болмаған деп есептейді [24]. Мэселе Шайба- 
ни ханның «кетуінде» емес, оны кетірген Керей-хан мен Бұрындык 
(Мұрындык) хандардың эскерлері еді. Оны шешуші жеңіліске оны 
1509 ж. Қасым ұшыратты емес пе! Шайбани хан казак хандарының 
пайдасына шешілген Шығыс Дешті Қыпшакты кайтарып алу үшін за- 
манында өзі жаулап алған Мауереннахрдың* ірі күштерін, адами және 
шаруашылык элеуетін, діни факторын есепке алып жүмылдыруға 
тырыскан. Оның тарихнамасынын саяси бағытын осыған байланы- 
сты жоққа шығару мүмкін емес.

Шайбани тарихнамасының біржактылығы туралы сөз козғағанда, 
оның «зұлымдық қызметі» ғана көрсетілген деп айыптау әділдік 
болмас. Шығыс Дешті Қыпшактағы Орда эулетінін мұрагерлік 
кұқықтары бүлтартпас болатын. Мүғин әд-Дін Натанзидің «Мүнтахаб 
ат-тауарих» жылнамасы тимурид Ескендір сарайында 1413-14 жж. 
жазылып, Орыс хан әулетін Жошының үлкен ұлы Орда-Еженнен 
таратқан.

Орыс ханды Жошының кіші баласы Тоқайтемірден таратудың 
алғашкы үлгісі тимуридтер тарихнамасында 1426 жылы жасалды. 
Демек, шибанидтер алдында мүндай шежіре жасаудың саяси пай- 
дасын Темір әулеті сезінді. «Мүғизз әл-ансаб» шежіресі Гераттағы 
тимуридтер төңірегінде күрастырылды [25]. Оның саяси өзектілігі 
айқын. «Мүнтахабтың...» 1414 жылы мен «Мүғизздың...» 1426 жыл 
аралығында үлкен өзгеріс бар. Орда-Ежен, оның үрпағы Орыс хан. 
Орыс ханның немересі Барак хан ата-бабалары иелік еткен Сырда- 
рия алқабындагы жерді дэл сол 1425-1426 жж. Темір әулеті Ұлыкбек 
мырзадан талап етіп түр. Барақ ханның мәлімдемесі сақталган: 
«Сығанак жайылымы заң мен әдет-ғұрып бойынша менің иелігіме жа- 
тады, өйткені менің атам Орыс хан Сығанақта тұрып, онда қүрылыс 
салған». Барак ханның бүл сөздерін тимуридтік тарихшы Хафпз-и 
Абру Натанзиден де, «Мүгизз...» авторынан да кейін. ордаидтер 1429 
жылдан іпибанилік Әбілқайыр ханға бағынышты болып (1446 жылы 
Сығанак шайбанидтер қолына өткен), ордаидтердің территориялық

* Басылымда «Мауераннахр» (Мәусреннахр араб, «өзеннің аргы жагы») деп 
алынды. Қазақстан Ұлттык тнциклопсдиясында көрсетілген нусқа бсрілгсн. / Бас 
редактор Б.Аяган,- 6 том.-Алматы, 2004
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талаптарының өзектілігі жойылған кезде келтірген. Қазақ хандығы 
кұрылған соң шайбанидтер даладағы биліктен ордаидтер пайдасы- 
на кайтадан айрылған кезде, яғни Шайбани хан заманында, бэлкім 
алғаш тимуридтер төңірегінде ойлап табылған шежірелік сарын енді 
олардың мүддесіне кызмет ете бастайды.

Зерттеуші В.П. Костюков территориялық факторды да 
алға тартқан. Натанзидің жылнамасы жазылған Ескендірдің 
Исфахандағы сарайы Гератқа қарағанда Сырдария аймақтарынан 
алыс, сондықтан Гератта «жошылықтардың шежіресінен сенімдірек 
мағлұмат алуға болады» деп есептеген. Бұл жерде бір қаланың алыс, 
бірінің жақындау орналасқаны маңызды емес. Исфахан әмірзада 
Омар-шейхтың домені. Сығанақты шабуылдаған жылдары Ақ Орда 
хандарының архивін Омар-шейхтың әскерлері тонауға қатыскан. 
Шығыс Дешті Қыпшақ тарихнамасының іздерін Натанзидің Сасы 
Бұқа, Ерзен, Шымтай мен Орыс туралы баяндауларынан байқаймыз. 
Орыс хан туралы баянның соңы тимуридтер түсініктері бойынша 
дәріптеліп жазылса керек.

Хиуалық тарихнама үшін Орыс ханның тегі туралы мәселе 
өзекті болмады. Жошының ұлдарын қай ретпен тізімдесе де, Орыс 
ханды Тоқайтемірден өрбітудің соңғытимуридтік жэне шайбанилік 
нүсқасын ол жасаған жоқ. Әбілғазы Баһадүр хан сол шежірелік 
сарынды кайталауда ғана болды. Кім үлкен еді -  Тоқайтемір ме, 
Шибан ба -  Әбілғазы хан үшін мүның идеологиялық маңызы бол
мады. Өйткені, тиісті тарихи жағдайларға байланысты, ол Қазақ 
хандығының иеліктеріне көз алартқан емес.

Бұл мэселе оның XVI ғасыр басындағы бастаушылары үшін, 
Шайбани, жалпы Шибан тарихнамасы шыққан тұста маңызды бо- 
латын. Бірақ, Әбілғазы Баһадүр ханның эйгілі «Шежіре-и түркие» 
жылнамасындағы [26] генеалогиялык тізбектер еуропалық жэне 
орыс шығыстану ғылымына, кейін қазақ авторларына да қатты эсер 
етті. Олардың көпшілігі ол мәліметтерді күмәнсіз негізге алды. 
Бұған Әбілғазы шежіресінің кең таралуы, ертерек баспа бетін көруі, 
еуропалық тілдерге аударылуы үлкен мүмкіндіктер туғызды.

Қазақ хандығының тарихына қатысты басқа да ортағасырлық 
тарихнамалардың саяси мүдделерін қайта қарау кызықты. Әсіресе 
моғол мен қазақ хандары саяси одакта болған замандағы, XV-XVI 
ғғ. басындағы қазақ билеушілеріне оң көзбен қараған XVI-XVII ғғ. 
Шағатай тарихнамасының Қазақ хандығы тарихын зерделеу үшін 
құндылығы зор. Қасым хан Моғол хандығы тарихшыларының, ең
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алдымен Мұхаммед Хайдар Дулаттың*, жоғары бағасын алғаны 
белгілі [27]. Сонымен бірге, соңғышағатайлык тарихнама алғашкы 
қазақ хандарының Моғолстан хандарына тәуелділігін ұлғайтып 
көрсетуге тырыскан. Ал Моғолстан хандығының Жетісу территория- 
сынан айрылып қалуы, оның Қазак хандығының пайдасына шешілуі 
«жүмсартылған реңкпен», үзік-үзік, өзді-өзі түсінікті жай ретінде 
көрсетілген.

Хулагуидтер тарихнамасының Алтын Орда саясатымен және 
жойылып кеткен алтынордалык тарих материалдарының эсерімен та- 
рихнамада калыптаскан біркатар тұракты аңыздарды жокка шығара 
алатындай мүмкіндігі бар.

Бүл тарихнаманың Алтын Орда тарихына сыни көзкараспен 
карауы Алтын Орда мен Хулагуидтік мемлекеттердің үзак уакыт бір- 
біріне саяси қарсылас болуымен түсіндіріледі.

Бұл тарихнаманың көптеген өлшемдерінің артыкшылығы - XIV 
ғ.үлы тарихшысы Рашид эд-Діннің осы тарихнама өкілі болуы себепті. 
Үлы дарын иесі әлемдік тарихты аймактық немесе өз мемлекетінін 
тарихы шеңберінде баяндаумен шектелмеуді көздеді. Тарих матери- 
алдарын камту көлемі әулеттік мүдделермен шектелген кейінгі жыл- 
намашы авторлардан көш ілгері түрды. Ол алдыңғы тарихшылардың 
алдына шықты, баскаларга қол жетпейтін үлгі болды.

Хулагуидтар тарихнамасы Алтын Орда мен Шығыс Дешті 
Қыпшақ, Бату мен Орда Ежен әулеттерінің арасында калыптаскан 
катынастардың мэнін түсіндіреді. Рашид эд-Діннің мына байкауы 
белгілі: «Әу бастан Орда үрығынан шыккан, онын орнын баскан 
кімнің де болмасын Бату хан үрығынан шыккан хандарға баруы 
болмаған, себебі олар бір-бірінен алыс тұрып, өз ұлыстарының дер- 
бес билеушілері болды» [28]. Бүл Алтын Орданың Өзбек-хан мен 
Тоқтамыс хан заманында шырқау шегіне жеткізілген территориялык 
үстемдігін түракты етіп керсеткен тарихи дәстүр мойындағысы 
келмейтін сөздер. Қалыптаскан стереотиппен Шығыс Дешті 
Қыпшактыцөзіндікерекшелігін көргісі келмейді. Тіпті Орда-Еженнің 
Батудан үлкендігіне күмэн келтіреді. Екі мемлекеттің арасындағы 
карым-катынастардың даму диалектикасын есепке алмайды.

Алтын Орда мен Ак Орда (өзге түсінікте Көк Орда) бастапкыда 
бір-бірінен тәуелсіз елдер ретінде калыптасты Алтынордалык

* Мүхаммсд Хайдардың тсгінс қатысты әртүрлі ғылыми пікірлер бар Мүмда 
Қачақстан Үлттық жцнклопедиясында көрсстілген «Дулат» иүскасы алынды. Бас 
редактор Б.Аяган.- 6 том.-Алматы, 2004.
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Тоқта хан мен шығысдештілік Баян хан заманында теңқұкыксыз 
катынастарға, Алтын Орданың әскери және саяси үстемдігіне, 
алтынордалық Өзбек хан мен ақордалық Ерзен хан заманында Ал
тын Орданың үстемдігіне үласты. Алтынордалык Жэнібек хан мен 
ақордалық Шымтай хан замандарында Шығыс Дештінің саяси 
еркіндігі қалпына келді. Одан кейін Ақ Орда күшейіп, ақордалық 
Орыс хан Алтын Ордаға үстем саясат жүргізді. Тоқтамыс хан 
Тоқайтемір эулетінің қол астына Ак Орда мен Алтын Орданы 
уақытша ғана біріктіріп, бұрынғы Жошы үлысының қос қанатының 
негізінде қалыптасқан екі мемлекеттің саяси басшыларын ымыраға 
келтіргендей болады, бірақ тоқайтимуридтер үстемдігін Шығыс 
Дешті заңды деп қабылдай алмады, бүл кайшылықтардың өзі бүл 
билеушінің күйреу себебінің бірі болтан. Соңғы жылдары тарихна- 
мада Шығыс Дешті Қыпшақ тарихының кезеңделуі, Ақ Орданың 
саяси даму жолдары қарастырыла бастады [29].

Ескі жораны сақтап калу үшін жаңа дэлелдер қажет, бірақ 
оларды табу қиын. Ескі жораны жақтаушылардың түсініктеріндегі 
дербес мемлекеттің бір бөлігі, яғни Алтын Орда хулагуидтермен 
соғысып жатса, екінші жағынан Шығыс Дешті -  Ақ Орда, олармен 
бейбіт өмірі мен одағын жалғастырып жатқаны ыңғайсыздық тудыр- 
майды. Хулагуидтер «ордаидтерді батуидтерден бөліп тастағысы» 
келді деген элсіздеу уэж бар. «Жошы ұлысы» жэне «Алтын Орда» 
ұғымдарын бірдей түсінуіне байланысты, аталған тезистері де 
белгілі бір жылдарға қатысты емес. Орда-Ежен мен оның үрпақтары 
бүл түсініктерде мемлекетсіз калдырылған. Орда эулетінің билігін 
жумбақты түрде жоғалта салады.

Ордаидтердің саяси күқықтарын жоққа шығаруда қазіргі тарихна- 
ма өкілдері орта ғасырлық тарихнамадан алта кетті. Тіпті Рашид эд- 
Діннің «Меңгу катан қабылданган шешімдер жөнінде олардың атына 
жазтан жарлықтарында Орданың есімін алга қойды», - деген маңызды 
ескертпесін «анахронизм» деп балагаттап өткен.

Батудың жас үлкендігі туралы айтсақ, Жошының ең үлкен ұлы 
Орда-Ежен, ал Бату (калыптаскан осы есімнің өз дыбысталуы - 
Баты) екінші үлы екендігін Сайын («екінші») деген аты көрсетіп те 
түр. Батудың үлкендігі әскери жэне саяси оқмгалардан байқалады. 
Бату көпұлтты Алтын Орданың орасан зор адами және материалдык 
қорларымен ірі еді (кол астындагы славяндардың өзінен 100 мыңдық 
эскер жиналган). Тіпті, моноэтникалык Шыгыс Дешті Қыпшақтың 
адам санынан еселеп артып түседі. 1248 ж. Бату Жетісу жеріне
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әскерімен келіп, үстемдігін көрсетті. Бату үнемі ағасына жол беріп 
отырса, Шыңғыс әулетінен шыккан баска бекзадалар кімнің күші ба- 
сым болса соған карай ойысып, іс жүзінде ыкпалдысын мойындауга 
мэжбүр еді.

Бату мен батуидтер Шығыс Дештінін шағатайлыктарымен 
жер дауында шығыс жошылыктарды колдап отырған. Бүл орайда, 
әсіресе шағатайлыктарды әлсіретуге бағытталған үгедеид Қайду 
хан мен батуидтердің одағын атауға болады. Шағатайлардың экс- 
пансиясы Әмір Темірге дейін үнемі оңтүстік пен оңтүстік-шығыска 
бағытталды.

Бабыр тарихнамасы, оның негізін салушы Захир-әд-Дин Бабыр 
Ак Орданың жэне оның саяси мүрагері Қазак хандығының күш- 
куатын жаксы сезді. Қасым ханның Шығыс Дешті Кыпшактағы әскер 
қуатын Жошы ханмен ғана теңестіруге болады деп есептеген Бабыр 
өзінің Шайбани ханнан жеңіліп, Мауераннахрды тастап кетуінің түп 
себебі қазактардың кысымынан Шайбанидің ығысуы деген сыңай 
білдіреді [30].

Токайтемір тарихнамасында Еділ мен Қырымда батуидтерден 
иемденген биліктің заңдылығын негіздеуге тырыскан. Токайтемірлік 
көзқарастар шығыста Хиуа тарихнамасына да эсер етіп, Өтеміс 
кажының «Шыңғыснамасында» Токтамыс ханның жасөспірім ба- 
ласы Жалал эд-Діннің колынан Орыс ханның каза тапқаны жөнінде 
ойдан шығарылған әңгімесі сиякты көрініс береді. Орыс ханның 
билігінен кашып, одан бірнеше рет үрыс даласында жеңіліс тапкан 
Тоқтамыс осылайша «акталып», кейін Тоқайтемір тарихнамасының 
әрекеттерімен кек кайтарып жаткандай.Қадырғали бек Қосымүлы 
Жалайыр арғыказақ немесе казак-татар тарихнамасының өкілі 
ретінде тоқайтемірлік және шибандык тарихнамалардың ыкпалында 
болды. Соңғылары оның Сібірдегі Шыбан эулетімен одакта болған 
солтүстіктсгі казактардың арасынан шыккандыгымен түсіндіріледі. 
Ал, Мәскеудің Қасым (Касимов) хандыгындағы көп халык Қазан 
жерінен шыккандықтан, сол елде жылнамасын жазған Қыдырғали 
бекке тоқайтемірлік тарихи көзкарас катты ыкпал сткен. Оның үстіне. 
Мәскеу мсмлексті өз билігінің бүрынғы Алтын Орда аймақтарында 
зандылығын жоғаргы биліктің батуидтерден токайтимуридтерге, 
олардың мүрагерлері ретінде мэскеулік ұлы бектерге өткенін 
негіздеуге мүдделі болтан. 1585 жылдан бастап Москеу мемлекетінде 
Мэскеу билігінің алдагы уақытта Жайықтың сыртында-ғы далаға. 
бүрынты Орыс хан жүргы иеліктеріне орнығу идеясы пайда бола-
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ды [31]. Бұл орайда эр шығыс жылнамасы әртүрлі жазған Орыс хан 
шежіресін Токайтемірден таратудың Мәскеу үшін де тиімділігі бол- 
ды. Бүл мәселеде Қадырғали* бек шындықты бұрмалауға бармаған 
сияқты, сол себепті оның жылнамасында Орыс ханның шығу тегі 
көмескі күйінде қалдырылды. Жылнамадағы жағымсыз тұстары 
алынып тасталуы да мүмкін. Қадырғали Жалайырдың бізге жеткен 
мәтіндерінен осындай эсер байқалып тұр.

Бұл мәселені түйіндесек, бұл жерде XIV-XVII ғғ. тарихнамалық 
ағымдардың эрқайсындағы мазмүн айырмашылығы, өзіндік мәнері, 
ақпарат көлемі, уақытнамалық аумағы сияқты сипаттамалар арнайы 
қарастырылған жоқ. Әдістемелік тұрғыда жылнамалар тарих матери- 
алдарын дәйектермен толықтыратын дереккөз, нарративті, яғни баян- 
даушы деректемелер ретінде ғана қаралмай, өзіндік саяси мүдделері 
бар, тарихты өзгеше түсіндіретін эулеттік тарихнамалар ретінде 
зерттелгені өнімді болар еді. Бұл ұстаным тарих ғылымы үшін зерт- 
теу нысанына ілінген әрбір шығыс жылнамасының зор танымдық 
маңызын төмендетуді көздемейді.

1.5. Қазақ жерінің Ресей империясының қүрамына кіруі
туралы пайымдаулар

Тәуелсіздік жылдары отандық тарих ғылымында жаңа бағыт- 
бағдарлар пайда болды. Солардың бірі - Қазақстан тарихын жалпы 
адамзат тарихының аясында пайымдау. Осыған сәйкес XVIII-XIX 
ғғ. Қазак елінің саяси тарихын Еуропа елдерінің және Ресейдің са
яси тарихымен тығыз байланыста зерттеу маңызды. XIX ғ. Қазақ 
хандығының саяси тэуелсіздігінен айрылуын әлемдік даму үрдісімен 
толық байланыста қарауға жете мән берілмей келеді. Сол кездегі 
дүниежүзілік тарихи процесті зерделесек, АҚШ пен Еуропа елдерінің 
даму деңгейі Орталық Азия елдерінен озып кетті. Олар бұл кезеңде 
зауыт-фабрикалық өндіріске, жаңа техника мен сол кез үшін жаңа 
технологияны игеруге көшті. Теңіз бен кұрлықтағы барлық маңызды 
сауда жолдарын бақылауға алады. Әскери өнерді жетік меңгерген 
жүз мыңдаған адамдардан тұратын тұрақты қарулы күштерін жаңа 
қару-жарақтармен жарақтандырды.

Бумен жүретін кемелер мен паровоздар өмірге келді. Fылым мен 
білімді дамытуда үлкен жетістіктерге жетті.

* Қадырғали (Қыдырғали) Жалайыр (1555-1607) -  ғүлама ғалым, белгілі би. Ба- 
сылымда өмір сүрген жылдары Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында көрсетілген 
нұскасында келтірілген./ Бас редакторы Б.Аяған,- 6 том,- Алматы, 2004.
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Сол кездегі Ресей империясы да бұл үдерістің бел орта- 
сында жүрді. Осының бэрі куатты империялардың әлеуметтік- 
экономикалық, саяси дамуы жағынан артта калган елдерді отарлауға 
деген желіктерін өршіте түсті.

Ал Азия елдері, соның ішінде әлі де ортағасырлык көшпелі өмір 
салтын үстанған Қазак хандығы бүл жаңа үдерістен тыс калды және 
әлемдік бэсекеге төтеп бере алмайтыны анык көрінді. Осы сырткы 
факторлар Қазак елінің XIX ғасырда бодандык камытын біржолата 
киюге ықпал етті. Ресей империясы Қазак жерін шикізат көзі мен 
өнеркәсіп өнімін өткізетін рынок ретінде карағаны белгілі. Бұл та- 
рихи факторларды кеңес заманындағы казак тарихшылары білмеді 
деуге болмас. Бірақ кеңестік идеологияға негізделген методология 
Қазақ елінің Ресейге қосылуы процесін объективті түрде зерттеуге 
мүмкіндік бермеді. Сондықтан жазықсыз жапа шеккен Е. Бекмаханов
[32] өзінің екінші монографиясында Қазакстанның Ресейге косылуын 
негізінен прогрессивті түрғыдан бағалауға мэжбүр болды. Ал 
Қазақстанның Ресейге косылуының 250 жылдығын атап өту кезінде 
бұл саяси науқанға айналып, Қазакстан тарихшылары тарапынан бұл 
тарихи оқиғаны бір жақты бағалаған көптеген зерттеу макалалары 
жарияланды. Бүндағы негізгі идея- артта калган шет аймактарды 
«социализмнің даңғыл жолына» жеткізген орыс халкының патшалык 
Ресей мен КСРО-ның жетекшілігін дәріптеу болды.

Бүл бағытта ресми қағидалардың негізінде казақстандык ав- 
торлар Н.Г. Аполлова, В.Я.Басин, Т.Ж. Шойынбаевтың еңбектері
[33] шықты. Ресей ғалымдарының ішінен Н.А. Халфиннің Ресей 
патшалығының Орта Азияны экспансиялау мәселесіне арнаған сүбелі 
еңбегін атаған жөн. Әділін айту керек, Н.А. Халфиннің еңбегінде 
ауқымды деректемелік материалдар жинакталган. бірақ жоғарыда 
атап өткендей партия нүсқауларының негізінде жазылған. Ал Н.А. 
Халфин «Патша үкіметі үшін Орта Азияның шалғайдағы түпкіріне 
дейін жету, Сырдарияның ойпаң жерлерін басып алу өте маңызды 
болды» деп жазады [34]. Қазір тәуелсіз еліміздің тарихшылары бүл 
кеңестік жалған тарихи үстанымнан бас тартып, Қазакстанның Ре
сейге қосылуы күшпен, яғни жаулап алу арқылы, мәжбүрлеу аркылы 
жүргізілгенін дәлелдей бастады. Ресейге қосылғаннан кейінгі казак 
даласын отарлау әскери-саяси, иделологиялык, карашекпенділерді 
жаппай көшірігі қоныстандыру сияқты барлық отарлық империялар 
қолданған әдістермен жүзеге асырылғанын бүлтартпас тарихи дерек- 
термен көрсетігі отыр.
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XIX ғасырдың ортасында Ресей империясының жасакшылары 
Қазақстанның шалғай түкпірінен Батыс Сібір жаққа карай өтті. 
Далалық, казак жерлеріне кіруі жоспарлы түрде жалтасын тапты. 
Әскери бекіністер мен корғандар салды, ежелгі Алматы мекенінің 
орнына Верный бекінісін тұрғызылды, ол ортаазиялық хандар- 
ды басып алу кезінде әскери тірек пунктіне айналды. Өскеменнен 
Верныйға дейін Сырдария желісімен катар Сібір желісі деген атаумен 
әскериленген күзет орындары тұрғызылды. Ресей империясының 
Қазақ жерлерін бағындыруы XIX ғасырдың 60 жылдары жүзеге 
асты жэне ол Ресей мен Цин империялары арасындағы Шәуешек 
шарты, сонымен бірге Ресейдің Орта Азия хандықтары арасында 
болтан соғыстарды қорытындылатан келісімдермен аяқталды. Басқа 
ұлы мемлекеттер, атап айтқанда Азияға геосаяси қызығушылық 
танытқан Британ империясы Памирдің оңтүстігінен Тянь-Шань 
дейінгі аралықтағы аймақтарды сақтап қалтанын қанағат тұтты.

Сөйтіп, Азияның адам жэне орасан зор табиғи ресурстарын Еу- 
ропа мемлекеттері арасында бөлісу «ақырын ғана айғай-шусыз» өтті. 
Ресей империясы казак жерлерін «жүтып қою» ойымен оның өзен- 
көлдері мен қүнарлы алкаптарын косып алды. Қазақ даласында отар- 
лау экімшілігін нығайту ісіне сәйкес қазақ қоғамының саяси өкіметі 
мен дэстүрлі институттары -  хандар билігі, билер соты әдеттегі 
күқықтарын Ресей империясының тэртібіне ыңғайлап өзгертті.

1.6. Қазақ хандығы тарихын зерделеудің 
кезеңдік ерекшелігі

Патша заманында қазақ халқының мемлекеттігін арнайы зерттеу- 
де кедергілер болтаны түсінікті. Сол себепті де зерттеушілер мэселеге 
жанама тоқталып, шагын шолулармен шектелді. «Қазақ халқының 
Геродоты» атанган А.Левшин қазақтарды сипаттаган үштомдыгының 
бірінші кітабында Қазақ хандыгының тарихына қысқаша, тоқталып 
өтті [15]. Патша заманында негүрлым толымды баяндауды, шыгыс жэне 
орыс деректерін шебер үштастыра отырып, 1864 ж. В.В.Вельяминов- 
Зернов жазды. Қазак хандыгы тарихына арналган сюжеттері 
Мәскеудің қол астындагы Касимов патшалыгының тарихымен байла- 
ныста қарастырылып, зерттеушілердің жаңа буындарына жол тапты. 
В.В.Вельяминов-Зернов [35] зерттеуі XV-XVII гасырлардагы Қазақ 
хандыгы тарихын патша заманында зерттеудің шыңы болды.

Қазақ кеңестік автономиясы құрылган соң Қазақ хандыгының 
тарихын жеке қарастыруга мүмкіндіктер туды. Алгашқы тәжірибені
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1924 ж. Чулошников [36] жасады. 1935 ж. С.Асфендияров [37] 
Қазақстан тарихынан еңбегін жариялады. Кэсіби тарихшылар 
мұрағат деректерін терең зерттей отырып, Қазак хандығы тари- 
хын жазып шығу 1940 ж. нэтижелерін бере бастады. Бұл орайда 
Вяткиннің сіңірген еңбегі ерекше. Ол цензуралык катан шектеу жыл- 
дарында XVIII-XIX ғғ. көптеген кұжаттарын ғылыми айналымға 
енгізіп, ғылыми нәтижелерге кол жеткізді [38]. Бұл такырыпты XX 
ғ. 40-60 жж. Е.Бекмаханов, Н.Г.Аполлова, С.Зиманов, В. Басин т.б. 
зерттеді. Қазақстанның Ресей патшалығына тәуелді болуы, империя 
кұрамында дамуы, халык көтерілістері тарихы, баскаша айтканда 
Қазақ хандығының XVIII-XIX ғғ. әлсіреу, ыдырау және жойылу тари
хы басты зерттеу тақырыптарына айналды [39]. Қазак мемлекеттігінің 
тарихы қысқартылып, маңыздылығы төмендетілді. XX ғ. 70-80 жж. 
кеңестік тарихнамаға 1950 ж. идеологиялык кысым орнығып, 1960 
ж. тарихты зерттеуге түбегейлі өзгеріс енгізбеген консервативтік 
көзқарас үстемдік етті.

Егер XVIII-XIX ғғ. Қазақ хандықтары тарихы идеологияға бай- 
ланысты кеңірек қарастырылып, Қазақстанның Ресейге косылуы 
«ең үлкен задал», «ең кіші задал», «прогрессивті, өз еркімен 
қосылу» деген концепциялардың бір-бірін ауыстыруымен бағаланса. 
XV-XVII ғғ. Қазақ хандығының тарихын зерттеу шын мәнінде, 
шығыстық деректемелердің (ортағасырлық шығыс тарихнамасы 
туындыларының) толымды ескі жэне жаңа аудармаларының ұзак 
жылдардан кейін жарыққа шығуына байланысты алға басты. 1969 ж. 
В.П.Юдиннің басшылығымен жарық көрген «Материалы по истории 
казахских ханств XV-XVIII веков» [23] аударма кітабының маңызы 
зор болды. Сол жылдардан бастап ленинградтык шығыстанушы 
Т.Сұлтанов, 1970 ж. К.А.Пищулина, осы жылдардың соңында -  1980 
жылдардың ортасында М.К.Әбусейітова Қазак хандығы тарихын 
шығыс деректемелері негізінде зерттеудің дәстүрін жалғастырды 
[40]. Бәрі ғылымға патша заманында енгізілді деп есептелген 
ортағасырлык орыс деректемелеріне оралу 80-жылдардың ортасы- 
нан А.Исиннің зерттеулері арқылы қайта жалғасты [41]. XX ғ. 70-80 
жж. тарих тақырыбына көркем туындыларын арнаған І.Есенберлин, 
М.Мағауин, Ә.Кекілбаев шығармалары ресми, академиялык 
өлкетану тарихынан алшақтау түрып, халықтың тарихи санасын 
қалыптастыруға үлес қосты. Осының бэрі тәуелсіздік жылдарында 
Қазақ хандығы тарихын жаңаша зерттеуге жол ашты.
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Тәуелсіздік жылдарында Қазақ хандығы тарихын тұлғаландыру 
жұмыстары қарқынды дамытылды деп есептеуге болады. Бұл іспен 
қазақстандык Ж.Қ.Қасымбаев [42], И.В.Ерофеева [43], ресейлік 
Т.Сұлтанов шұғылданды. Мұрағат деректерінің негізінде Әбілқайыр 
хан, Абылай хан, Жэңгір хан, Кенесары хан және т.б., тарихи 
тұлғаларға жеке зерттеулер арналды. Ортағасырлық тарих тұлғалары 
да жеке карастырыла бастады (Т.Сұлтанов, Б.Кәрібаев, З.Қинаятүлы, 
Н.Атығаев, Қ.Өскенбай жэне т.б.) [44].

Қазіргі кезеңде Қазақ хандығы кезеңін баска коғамдык 
гуманитарлық ғылым саласындағы ғалымдар зерделей бастады [45]. 
Бұл жолда табанды зерттеушілердің табыстары да жоқ емес. Атап 
айтсак, С.Ақымбековтың кітабы [46] жарық көрді. Кітаптың едәуір 
бөлігі моңғол ұлыстарының тарихына арналған. Ортағасырлық Қазақ 
хандығы туралы да түсініктері енгізіліпті.

Тэуелсіздік жылдарында оң коғамдық пікір калыптастырған 
жэне көпшіліктің ойынан шығып жүрген танымал түлғалар 
катарында Ә.Кекілбаев, М.Мағауин, Қ.Салғараүлы, А.Сейдімбек 
тұр [47]. Тарихшылардың ішінде шығыс деректемелер мен орыс 
деректемелеріне сүйенетін мамандар өзара үғыныса алмай жатқан 
жағдайда, кәсіби тарихшылар мен тарихқа кызығушылар арасында 
алшақтық тіптен басым. Шежірешілер отандық тарихнаманың басқа 
бір саласын үстанады. Олар жариялаған материалдардың көбі тарихи 
өлкетануға катысты. Қазақ хандығы дәуіріне байланысты бірыңғай 
түжырым қалыптаспаған. Олардың басым бөлігі мүлде сенімсіз, ой- 
дан шығарылған, жалған пайымдауларға әуестенген. Түжырымдар 
деректемелермен, тіпті қазақ деректерімен бекітілмеген.

Бүл күнде Қазақ хандығы туралы зерттеулерді эр сала 
мамандарының ғылыми жетістіктерін ескере отырып синтез- 
деу, бірізділікті нығайту, түлғаларды лайықты бағалау, шежірелік, 
фольклорлық, ауызша тарихнама мэліметтерін кеңінен колдану 
сияқты көптеген міндеттер тұр. Тәуелсіздік жылдары өткен тарихы- 
мызды терең зерделеудің мүмкіндіктері арта бермек.
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2. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
САЯСИ НЕГІЗДЕРІ

2.1. Қазақ халқынын қалыптасу ерекшеліктері
Алтай мен Еділ аралығындағы кең байтак аймактарға Шынгыс 

ханның қаптаған калың әскері кірмей тұрып-ак интеграциялык 
өзгерістер, бауырлас түркі тайпаларының бірігуі басталған болатын. 
Бүл өзгерістер калайда біртұтас халыктың, накты жағдайда казак 
халкының пайда болуына әкелетіні сөзсіз еді.

Қазак халкының төл тіліне негізделген дэстүрлі рухани мәдениеті. 
шаруашылык өмірі мен түрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, атамекен жері 
бар. Ортак дін, бір жерде бірігіп-топтасуға жәрдемдесер шаруашылык 
байланыстар мен саяси бірліктің болуы этнос тұтастығын сактап. 
беріктігін арттырады. Тарихтағы халыктар мұндай жағдайдың бірі 
болып, бірі болмауы мүмкін. Сол себепті, этнос бірде түракталып. 
іріленіп жатса, баска жағдайда ыдырап, бөлшектеніп кетеді. 
Бөлшектенген бөліктері өзге, куаттырак этностың күрамына өтіп 
кетуі, саны аз, әлсіз этностың жүтылып, өзін-өзі жоғалтуы да бүрын 
болтан, казіргі жаһандану заманында тіпті каркынды көрініс береді. 
Қалыптаскан, толысқан этнос түракты, тарихи ұзак мерзімді келеді.

Қазақ халқының қалыптасу кезеңдері. Өзге ірі халыктар (этно- 
стар) сиякты, казак халкы да ғасырлар бойы калыптасу, ірілену саты- 
ларынан өткен. Ол тарих бірнеше кезеңдерге бөлінеді.

/. Көне дәуір (б.з. V гасырыиа дейін). Қазакстан жеріндегі 
түрғындардың материалдык мәденнеттің үксастығы мен тығыз 
шаруашылык байланыстарын жаңатас (б.з.д. VI1-1V мыңжылдыктар). 
мыстытас (б.з.д. Ill мыңжылдыктың бірінші жартысы) жэне кола 
дәуірінен (б.з.д. III мыңжылдыктың екінші жартысы -  б.з.д. I 
мыңжылдыктың басы) байкауға болады. Қола дәуіріндегі дамыған 
бакташылык және егіншілік мэдениет ксн ісі мен металлургия, үй 
кәсіптерімен үштасты1. Қазакстан жерінін табиғи ерекшілікгеріне 
жоне даму заңдылығына байланысты б.з.б. I мыңжылдыққа карай 
көшпелі шаруашылык үстемдікке кетті, елкеде көшпелі котам 
қалыптасты. Көшпелі когамда өзіндік шаруашылык түрлері, баскару. 
үйымдасу жүйелері болды. Олар көшпелі қотамды түрактандырута 
жэне күшейтуге кызмет етті. Кошпелілер мегі отырыкшылар. кала 
тұргындары арасындагы байланыстар түракты сипат алды.

Сақтардың (б.з.б. VIII III гг.), коне үйсіндер мен қаңлылардың 
(б.з.д. III—V гг.), гүндардын (б.з.д. Ill г -  б.з. IV г.), сарматтардың
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(б.з.д. IV -  б.з. Ill ғ.) шаруашылығы мен мәдениетіндегі, қоғамдык 
өміріндегі дәстүрлерді кейін казак халкының кұрамына кірген 
ортағасырлық тайпалар мен тайпа-халыктар жалғастырды.

2. Түркі дәуірі (Үг.-ХІІІ г. басы). Бүл дэуірде Қазақстан жеріндегі 
тайпалар мен тайпа-халыктардың тілдік жакындығы арта түседі: олар 
түркі тілінің бірнеше диалектілерінде сөйлеген. Әсіресе куатты сая- 
си бірліктерді теле, түрк, сір (кыпшак), оғыз, карлүк, йемек (кимек), 
түргіс (түргеш) тайпалары кұрады. Олар бірнеше рулар мен тайпа- 
ларды біріктіріп мемлекет қүра білді, ал кейбірі -  тілі өзгешелерді 
де біріктірді. Тайпалардың ежелгі мемлекет құру дэстүрі лайықты 
жалғасын тапты.

Түркідэуіріндегіадамдарөздерінбелгілібіртайпатажаткызумен 
катар, өздерінің нетұрлым ірі тілдік саяси бірлікке жататынын да 
сезді. Мүндай сезімнің шығуына бір кезде (VI ғасырдың екінші 
жартысында) әлемдегі ең көлемді мемлекет болтан Түркі қағандығы 
ықпал етті. Бір шеті Қиыр Шығыс, екінші шеті Қара теңізге дейін 
созылған мемлекеттің тіл бірлігіндегі тайпалары ортақ «түркі» 
атауын қабылдады. Түркілер өздеріне дейінгі сақ, сармат, ғүн, көне 
үйсін, каңлылардың әлем туралы алған кең түсініктерін эрі карай 
дамытты. Қытайлармен (ханзулар), моңғол тектес тайпалармен, 
ирандықтармен, арабтармен, гректермен (үрім-византиялықтар), 
славяндармен жэне өзге халықтармен шаруашылык жэне саяси бай- 
ланыстар орнатты. Еуразиядағы түркі үстемдігі жэне халықаралык 
байланыстары «Оғыз қаған» эпикалық шығармасында нақты көрініс 
тапкан.

Қазақстан жеріндегі тайпалардың мәдени, шаруашылык -  
тұрмыстық жэне саяси байланыстары нығайды. Бірде бір ірі тайпа 
оқшау өмір сүрген жоқ. Олардың жайылымдары мен елді мекендерін 
сауда жэне көш жолдары біріктірді. Қыпшақтар, қимақтар мен 
оғыздар, карлұқтар мен түргештер, бір-бірімен тығыз байланыста 
болды. Үлы Жібек жолы арқылы Сырдария бойы Жетісу аймағымен, 
Жетісу Ертіспен, Ертіс бойы Солтүстік Қазақстанмен, Солтүстік 
Жайықпен, Еділмен байланысып жатты. Ішкі жолдар Сыр бойын 
Сарыарқамен, Есіл, Ертіс, Тобылмен байланыстырды. Тайпалар мен 
тайпа-халықтар бір-бірімен жайылым аралықтарында табысты. Бүл 
катынастар кең көлемде жалғасты.

Бұл кездегі ірі территориялық-саяси бірліктің бірін қыпшақтар 
құрады. Олардың бірлігіне кейін қазактың үш жүз қүрамындағы 
көптеген ру-тайпалар қосылды.
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3. Моңголдан кейінгі дәуір (XI1I-XVгг.). Бұл кезең казак халкынын 
калыптасуының шешуші, соңғы кезеңі. Монгол шапкыншылығы 
жылдарында шығыс аймақтардан найман, керейіт, меркіттер ығысып 
келіп, Қазақстандағы туыстарын тапты, мұндағы бауыр тайпалармен 
кауышты. Шапқыншылыктан біркатар ру-тайпалар араласып, тіпті 
бөлшектеніп, біразы казак даласының сыртына шығып кетті. Сол 
себептен казак халкының калыптасуына белгілі бір дәрежеде бөгет 
болды деп есептеліп жүр. Сонымен бірге, жаңа тайпалык байланы- 
стар орнады, тайпаларды жакындастырған ірі ұлыстар-мемлекеттер 
кұрылды. Ол мемлекеттерді жергілікті тайпалар кұрды. Монғолдар 
бұл мемлекеттерге тек билеуші әулетін ғана әкелді.

Шыңғыс хан Моңғолиядан сырт ұлыстарға әскерінің шағын 
бөліктерін ғана калдырған. Алтайдан әуелі Еділге созылған Жошы 
үлысына небәрі торт мың моңғол жауынгері бөлініпті. Оның екі мыңы 
Батысты жаулап алушы Батута, ал казак жеріндегі Орда Ежен мен оның 
канатына кірген інілеріне бар-жоғы екі мың жауынгер берілген.

Сөйтіп, калған моңғолдар («калмактар») аз уакыт ішінде түркі 
тұрғындарының ішіне араласып кеткен. Бүл туралы араб саяхат- 
шысы Әл Омари былай жазған: «Ескіде бұл мемлекет кыпшактар 
елі болтан, алайда, татарлар (моңғолдар) оларды иемденіп алғанда. 
кыпшактар олардың кол астында қалды. Кейін олар араласып. туы- 
стасып кеткенде, эуелгі табиғи жэне нәсілдік белгілерінен топырак 
асып түсіп, олардың бэрі дэл бір рудан шықкан кыпшактар тәрізді 
болды».

XIV ғ. екінші жартысындағы Алтын Ордадағы бүліктерден 
күйзелген біркатар ру-тайпалар ауа көшіп. казак даласына келеді. 
Олардың көпшілігі бүрын казак даласының сыртына кетіп, кайтып 
оралғандар еді. Сөйтіп, казак даласы «өзбек жүрты», «ноғайлы» 
жүрты есебінен көбейеді.

А.Исиннің пікірі бойынша XIV ғ. соны - XV ғ. ортасы аралытында 
казақ халкының калыптасуы аяқталды. Одан кейінгі замапдағы казак 
күрамынан кету немесе казак кұрамына кіру жұрттың зтпикалык жәнс 
тайпалық-рулық кұрамы сипатына түбегейлі өзгерістер экелген жок.

4. Қазақ хандыгы кезеңі. Бүл кездс халыктың өзге этностар 
есебінен іріленуі жүрді (XVI-XV11 ғғ.). XVI ғ. оныншы жылдарында. 
одан кейін елуішпі жылдарында Ноғай Ордасынан бөлініп шыккан 
халык казак қоғамын голықтыра түсксні анык. Осы ғасырдың 20- 
40 жж. жэне 1581-1582 жж. казак күрамынан ноғайларға, эсірссс 
өзбектерге кету байкалған. Олардың бір бөлігі сол этностарға сіңді.
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баскалары этникалық сипатын жоймай, өз еліне қайта косылған. 
XVI-XVII ғғ. Қазақ хандығының ықпалында жиі болған каракалпак, 
башкұрт, кырғыз, қалмақ халыктарының бөліктері қазактармен 
этникалық жакындасу құбылыстарын бастан кешірген. Қаздауысты 
Қазыбек бидің жоңғар елшілігінде «Боламыз үш ағайын кеңінен 
алсақ, біз -  қазак, қалмак жэне қарақалпак» деп атаған этносая- 
си бірлік қарақалпактардың тілі белек болса да, саяси ұстанымы 
қазақтарға жақын болған. Бұл жоңғар мемлекетінен бөлектеніп, 
казақпен ұйысуды қалаған қалмақ топтарының қазак халқы қүрамына 
тартылғанын байкатады.

Қазақ жүздерінің шыгуы. Қазак жүздерінің (Үш жүз) қалыптасуы 
ұзакка созылды жэне оның бірнеше себептері болды. Шаруашылык 
өмір талабы бірқатар тайпаларды ерте заманнан бастап көш жолы 
төңірегіне топтастырды. Белгілі бір тайпалар мекендеген ірі табиғи- 
шаруашылык аймақтар болды. Орта ғасырларда, мәселен, Сырда- 
рия бойы, Қаратау мен Сарыарка біріккен үлкен осындай аймакты 
кұрады. Жетісу өз алдына бір аумақты табиғи-шаруашылык орта 
еді. Еділ-Жайық, Батыс Қазакстан тағы бір ірі шаруашылык аймаққа 
айналған-ды. Ішкі жэне сыртқы себептерге байланысты, XIII-XIV 
ғасырларда Ертіс бойымен көшіп жүрген халық Сарыарка жүртымен 
тұтастығын арттырды. Сөйтіп, Қазақстан жерінде негізгі үш табиғи- 
шаруашылык аймак айқындалды.

Бақташылык үшін аса маңызды су жолы қатынастары кұрайды: 
бірі -  Еділ-Жайық, екіншісі -  Сарысу, Есіл, Ертіс, үшіншісі -  Жетісу 
сулары. Негізгі көшу бағыты меридиональды болғанымен, өзге 
бағытпен де жылжу, жазықтан өрге көтеріліп көшу сияқты көш жол- 
дары маңызды кызмет атқарды. Сондықтан, қазақ халқын меридио
нальды көшу бағыты қалыптастырды деген түжырым дэл емес.

Қазақстанның үш бөлігінде үш халық емес, бір халықтың 
қалыптасуының өз себептері бар. Үш аймақтағы халық бір-бірімен 
тығыз араласканда, әсіресе негізгі үш көш жолы Оңтүстік Қазақстан 
жерінде бір-біріне қанаттас келіп, біртұтас халық болып жайылып 
отыруына көп мүмкіндік жасады.

Оңтүстік Қазақстан жерінде Қазақстанды мекен еткен тайпа- 
лардың көпшілігі өздерінің қысқы айларын бірге өткізді. Олар бір- 
бірімен жақын, тығыз араласты.

Көктем келе, жаз шыға жылжыған халықтың бір бөлігі Жетісуды, 
бір бөлігі Сарыарқа, Есіл мен Ертісті ыңғайласа, бір бөлігі Батыс 
Қазақстанға ұзап жатты. Сөйтіп, негізгі үш көшу бағыты болды.
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Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани.
Бұхар мейманының жазбалары

«... Олар дала шеті мен Еділ өзені аймағынан сән-салтанат, 
байлығымен күнбе-кун екі ай немесе одан да артықуақыт көше оты- 
рып, әшекейлі жібек киімдерімен, қар жауғанда қундыздан, тиіннен 
тон киіп, екі айдан соң қысқы қоныстарына келеді. Олардың қыстау 
орындары Сейхун деп аталатын өзен жағалауы» (Фазлаллах ибн 
Рузбихан Исфахани. Михман-наме-йи-Бухара. М., 1976)

Көшпелілердің көш жолдарының жыл маусымдарының бірінде 
жуықтап, бірінде алыстауы этностык аса кең аумакты калыптастыруда 
қаншама маңызды болғанымен, ¥лы Жібек жолы жэне оның далалык 
аймактар арқылы өтетін тармактарының жеке ұлыстарды біріктіретін 
кабілеттерін жэне ғасырлар бойы дамып, өркендей түскен калалар мен 
қала мәдениетінің де зор ыкпалын атаған жөн. Ендікпен өтетін сауда 
жолдары Жетісу, Оңтүстік Қазақстан мен Батыс Қазакстан аркылы 
ғана емес, солтүстікте Еділ-Жайыктан, Төменгі Тобыл. Төменгі 
Есілді кесе өтіп, Төменгі Ертістен Жоғарғы Ертіске карай тартылды. 
Аралықтарын ішкі, меридиональды сауда жолдары біріктірді.

Сонымен бірге, жүздердің шығуының саяси себептерінің бірі 
болған. Қазақстан үзақ уакыт негізгі үш саяси аймакка бөлініп 
тұрады. Жетісу жерінде бірінің ізін бірі басып Батыс Түркі, Түргеш. 
Қарлық, Қарахан кағандыктары, Қарақытай, Шағатай мемлекеттері. 
Моғол хандығы өмір сүрді. Орталық, Солтүстік, Солтүстік-Шығыс 
Қазақстанды Теле, Кимек, Қыпшақ мемлекеттері, Орда-Ежен үлысы. 
Көк Орда біріктірген. Батыс Қазақстанда Оғыз мемлекеті. Алтын 
Орда, Ноғай Ордасы биліктерін жүргізді.

Біртіндеп казақтардың үш жүзі қалыптасты. Олар ¥лы жүз, Орта 
жүз, Кіші жүз атанды. Сонымен бірге, қазақтану үрдісі Шыңғыс 
хан үрпақтары -  төрелерді, көшпелі халық ішінде ислам дінін та- 
ратуда таңғажайып табандылық көрсеткен қожаларды, төрелердің 
шаруашылық қызметтері мен әскери қызметтерін катар аткарған, 
Қазак ішінен де, сырт аймактардан да алынған төлеңгіттсрді 
қамтыған.

Жүздердің қүрамын және жайылымдарын белгілеу жүмыстары 
Қазақ хандығындағы ішкі басқару реформалары шеңберінде 
жүзеге асырылған болу ксрек. Елдің тарихи аңыздарында жүздерді 
белгілеу жоне кұрамындағы өзгерістер Ақназар хан және Тоуке хан 
есімдерімен байланыстырылады.
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Қазақ таіталары. Қазақ даласы тайпаларының мекендері 
өзгерістерге үшырап отырған. Тайпалар бір-бірімен араласып, түрлі 
себептермен коныс аударған, бір-бірінің жеріне табан тіреген.

Мәселен, үйсіндер ерте дэуірдің өзінде Алатау мен Балқаш 
аралығында көшіп-қонып жүрсе, кейін олармен бірге арғындар, 
наймандар, керейіттер қоныстас болған. Ертеде қаңлылар Сыр 
бойы мен Қаратаудан Сарыарқаға қарай көшкен. Кейіннен Жетісуға 
оралып, Сарыарқаны арғын, қыпшак, наймандарға қалдыр- 
ған. Алшындардың көбі Еділ-Жайық, жалпы Батыс Қазақстанды 
тұрақтаса, басқалары Солтүстік-Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан 
және Ертісті мекендеген. Қазак даласының жеке бір тайпа-рудың 
емес, бүкіл қазақ халқының қүтты мекені болуы осыдан.

Қазақ хандығы түсында (XV ғасырдан бастап) ел ынтымағын 
сақтау, ел басқару, әскер күшінің тиімділігін ойлап, ел басшыла- 
ры казак тайпаларының Үш жүз қүрамындағы орнын анықтап, сол 
арқылы олардың қоныстану, үйымдасу мәселелерін шешіп отырған. 
Ғасырлар бойы қалыптасқан шаруашылық дэстүр, саяси үрдіс, тай
палар туыстығы есепке алынған.

Қазак тайпаларының үш жүз қүрамына ену жүмысының аяқталуы 
- XVI ғасыр. Бүдан кейінгі өзгерістер шамалы болтан. XVII ғасыр 
соңында Тәуке хан Кіші жүз кұрамында Жетіру тайпа бірлестігін 
құрған, ал XVIII ғасырда Абылай хан Орта жүзде бірнеше үсақ ата- 
ларды Уак тайпасының құрамына біріктірген.

Сонымен, Қазак хандығы тұсында Үйсін, Қаңлы, Шанышкылы, 
Жалайыр Үлы жүзге; Арғын, Найман, Қыпшақ, Қоңырат, Керей, Уақ 
Орта жүзге; Әлімүлы Байүлы, Жетіру Кіші жүзге бірікті.

Қазакта арыс (тайпа бірлестігі) тайпаларға, тайпалар ру 
бірлестіктеріне, олар -  руларға, рулар -  аталарға бөлінді.

Мәселен, Үлы жүздің ел аузында қысқартылған синониміне 
айналған Үйсін -  сегіз тайпадан тұратын тайпа бірлестігі. Оның 
күрамындағы тайпалар: Албан, Дулат, Суан, Шапырашты, Ысты, 
Ошакты, Сіргелі, Сарыүйсін. Қаңлы мен Шанышқылы тайпала- 
ры Үлы жүз ішіндегі екінші тайпа бірлестігін кұрайды. Жалайыр 
тайпасы жеке тайпа бірлестігі. Барлығы -  он бір. Ғұн заманынан 
келе жатқан он екілік бөлікке Үлы жүз тайпалар катарынан саяси 
күйзелістер салдарынан шығып калып, Орта жүз Қоңыратқа берілген 
Қатаған ғана жетпейтін сияқты. Бір кезде жеке тайпа-халық болтан 
(«Манас» жырында «казак, кыртыз, қататан... бэріміз бір атадан» деп 
бауыр қыртыз халқы қалай дэл көрсеткен!), татдыры ауыр қататандар 
тарихтан жойылып кеткен жоқ.
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Кіші жүзде Әлімұлы, Байұлы, Жетіру -  тайпа бірлестіктері. 
Әлімұлы құрамында Қаракесек, Қарасакал, Төрткара, Кете, Шекті, 
Шөмекей тайпалары бар. Алты Әлім. Байұлы кұрамында Адай, 
Алтын, Жаппас, Беріш, Байбакты, Тана, Маскар, Шеркеш. Таз, 
Есентемір, Қызылқұрт, Ысық, Алаша тайпалары бар. Алтын-жаппас 
бірге есептеліп, он екі ата Байұлы деп атаған. Жетіру кұрамында 
Кердері, Керейіт, Рамадан, Жағалбайлы, Тама, Табын, Телеу тайпала
ры бекіген. Байқасақ, Кіші жүзде толыктырылған екі он екілік жүйе 
бар. Барлығы жиырма алты.

Алты арыс Орта жүз - Арғын, Найман, Қыпшак, Қонырат. Керей. 
Уак. Мұнда да екі канатқа, он екі руға бөліну саяси дәстүрі сакталған. 
Мысалы, Арғын екі канаттан кұралады: Бес Мейрам мен Жеті Момын 
ру бірлестіктері. Керей (ішінде он екі ата Абак Керей) мен Уакта он 
екілік жүйе сақталған. Қоңырат пен Керейде кос канаттык жүйе де бар. 
Қоңыратта Көктіңұлы мен Көтенші, ал Керейде Ашамайлы мен Абак 
рулар бірлестіктері. «Он екі ата Абақ-Керей» ішінде шапкыншылык 
салдарынан тайпа-халык дәрежесінен тайпа, одан ру дәрежесіне 
түсіп калған Меркіт бар. Тоғыз таңбалы Найман мен бес таңбалы 
Қыпшақтың да құрамында ескі саяси жүйелердің іздері айкын.

Барлық тайпалардың ішіндегі рулар мен аталар ондап. жүздеп 
саналады [1].

Қазаңтардың өзге хачықтармен туыстыгы. Қазак тайпалары 
түркі тайпаларынан шыққан. Ал, түркі тайпалары өзге аймактарда 
көптеген түркі халықтарын қалыптастырған. Үйсін, қаңлы. арғын. 
кыпшақ, қоңырат, найман, керей, керейіт, тама, табын, рамадан, 
алшын жэне басқа ру аталары ноғай, каракалпак, өзбек, кырғыз. 
башқүрт, алтай, қырымлы жэне өзге де түркі халыктарында бар [2].

Сол сияқты, біздің бабаларымыз тілі бөлек, түркі емес 
жүрттармен де араласқан. Моңғол жеріндегі түркі тайпалары ежелден 
моңғол тектес тайпалармен араласты. Батыска карай өткен монгол 
тілділер түркіленсе, Алтайдан шығыска карай калган түркі үлыстары 
моңғолданды. Сол себепті қазактардың жэне моңғолдардың аттас ру- 
лары болған (мәселен, жалайыр, найман, керей, т.б.). Батые монгол 
-  қалмақтар өз шежірелерінде бірқатар руларының түркі жұртымен 
туыстыгын атаған.

Ерте замандарда дала тайпаларының Қытайға (Хан. Тан 
патшалықтары, т.б.) жақын көшіп барып, сол халыкпен араласып. 
қытайланып кеткені белгілі. Мүндай қүбылыс XIII—XIV ғасырларда 
да байқалды.
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Түркілер Орта Азия мен Алдыңғы Азиядағы тәжіктер, өзге Иран 
тілді халыктар құрамына қосылды. Алтын Орда бүлінген заманда 
далалықтар Мэскеу мемлекетіне көптеп атылды, кейін орыстанып 
кетті. Олардың ішінен көптеген бояр, дворян әулеттері шыкты.

Қазсщтардың тарихи атаулары. «Алаш» - ерте заманда пайда 
болтан атау. Қытай жазбаларында жеке иелік ретінде VII ғасырда 
аталады («Елочжи» - мағынасы «ала» делінген). Ол кезде бүл атау- 
ды қолданған жүрт Ертістің оң жағалауы, солтүстік Алтай маңында 
болғанға үқсайды. Соңғы орта ғасырларда «алаш» жалпыхалыктык 
атау дәрежесіне жетеді. «Алаш» «бүкіл халық», «Алаша хан» - «бүкіл 
халық сайлаған хан» мағынасын білдіреді.

Қазақ аңыздарында «Алаша хан» туралы көп әңгімеленеді. Аңыз 
бойынша далаға кеткен («куылған», «тастанды») ханның үлы Алаш 
төңірегінде үш жүз сарбаз жиылып, олар Алашты Алаша хан деп 
таққа отырғызған. Осы тақылеттес біркатар аңыздан байқалатыны -  
қазақтар «Алаша хан» ретінде Шыңғыс ханды жэне үлы Жошы хан- 
ды меңзеген.

Шыңғыс хан тұсында қазақ даласын басқару үшін түрақты 
эскерінен жүздіктер («жүздері») бөлінгені белгілі. Жошы ханға 
бөлінген төрт мың ұланның жартысын Бату батысқа әкеткенде, қазақ 
даласында қалған екі мыңның бір мыңы Жошының үлкен ұлы Орда- 
Еженде («үш жүз», «алаш мыңы»), тағы бір мыңы Ордамен одақтасып, 
бір қанатқа кірген бауырларында қалады. Мүнда да барлығы -  «алты 
алаш». «Алаш» атауы әуелі казақтардың шығыс бөлігі, «алты алаш» 
деп барлық қазақтар аталғанға ұксайды. Кейінгі ғасырлардағы 
өзгерістерге байланысты, «бүкіл халык» деген мағынаға «алты алаш- 
пен» бірге «үш жүз» үғымы ие болады. «Алты алаш» үғымын «үш 
жүз» үғымынан кең мағынада колданғанда, оған ¥лы жүз, Орта 
жүз, Kind жүзбен катар төре, қожа, төлеңгіт кірді. Олар да казак 
халқының кұрамдас бөлігі есептелді. «Алты алаш» үғымын саясатта 
кеңірек қолданғанда, Үш жүз казақпен катар хандык құрамындағы, 
басқа үш бауыр халык жатқызылды (бір кезеңде Қазақ хандығының 
қүрамында болтан қарақалпақ, қыргыз, башқүрт; тагы бір кезеңде 
қарақалпақ, қыргыз және тілі мен діні белек болса да - қалмақ -  
қазактармен бірге көшіп жүрген, Жоңтарията жау калмақтар).

Шыгыс «кыпшақтар» (казактар) өздерін «алаш» атаганда, батыс 
«кыпшақтар» (нотайлар) бүл атауды колданбатан. Оның бір себебі, 
Алаша хан атанган Жошы хан оларды жаулатан жоқ. Кейін оларды 
Бату хан жаулап алды. Ногайлар казақтарды кейінге дейін «алаш» деп
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келді. Қазақтар Алаш есімін жалпыхалықтык ұран кылып шакырды. 
XIV ғ. соңында Ақсақ Темірдің шапкыншылык жылдарында казактар 
өз орталарынан «Алаша хан» сайлаған. Алаша ханның Сарыаркадағы 
кесенесі күні бүгінге дейін сакталған. Ол XV ғ. ел көсемдерінің бірі 
Алаш баһадүрдікі болуы әбден мүмкін.

«Өзбек». Бүрынғы Орда үлысы, кейінгі Ак Орда жері. яғни 
Қазақстанның далалық бөлігі алтынордалык Өзбек хан түсында (XIV 
ғ. 10-30 жж.) дербестігінен айырылып, сол себепті «Өзбек ұлысы», 
«Өзбек елі», «өзбектер» деген үғым батыс «кыпшактарға» ғана емес, 
Шығыс Дешті Қыпшақ жүртына катысты колданыла береді.

XIV ғасырдың алғашқы жартысында, жаңа дэстүр бойынша, 
одан да сәл кейінірек, Батыс, Солтүстік Батыс, Орталык Қазакстан 
қазақтары «өзбектер» деп аталды. Сарыаркада өзбек ғалымы 
Б. Ахмедовтың зерттеуімен қолданысқа енген атау - «көшпелі 
өзбектер» [3] емес, «өзбектер», «өзбек-қазақтар», кейін «казак» 
аталған халықтұрды. Бұл халыктың бір бөлігі Әбілқайыр хан мұрагері 
Мухаммед Шайбани ханмен бірге XVI ғасыр басында Мауераннахр- 
ды жаулап алып, Мауереннахр жүрты арасына «өзбек» атауы тара- 
ды. Әйтсе де, жазба әдебиетте XVI ғасырдың ортасына дейін Батыс 
Қазақстанды «Өзбекстан» деп атау сакталды.

«Ногайлы».«Ноғайлы» деген ел атауы XIII ғасыр соңында Ал
тын Орданың батысындағы көшпелі үлыстарды баскарып, жоғары 
билікке таласқан билеуші Ноғай есімінен шыккан. Батыс қыпшақтар 
өздерін «ноғай» атай бастаған. Соған байланысты, батыс кыпшақ 
мемлекеті Алтын Орданы казақ жеріндегі ел «Ноғайлы» атаған. Ал
тын Орда дәуірлеген XIV ғасырдың бірінші жартысы мен ортасын- 
да, Өзбек хан мен Жәнібек хан тұсында Алтын Орда дәуірінен бүкіл 
«кыпшақ даласы» біріккен заманда, бүкіл ел «Ноғайлы» атанып 
кетті. Жазба әдебиетте «Өзбекстан» делінсе, ел ішінде «Ноғайлы» 
деп айту дәстүрге айналды. Ноғай Ордасы дербес мемлекет ретінде 
Батыс Қазақстанда кұрылғанда (XV ғасыр), шығыста Қазақ хандығы 
бой көтергенде «Ноғайлы» үғымы кайта тарыла түседі. Ноғай Орда
сы солай аталған еді.

«Могол». «Моғол» - «моңғол» деген халық атының Қазакстан 
мен Орта Азия жерінде дыбысталуы. Шағатай мемлекетінің 
бүкіл шығыс бөлігі (Жетісу, Қырғызстан жері, Шығыс Түркістан)
XIV-XV ғғ. Моғолстан атанып кетті. Бүл аймақта XIII ғасырда 
моңғолдардың ықпалы зор болды. Моңғолиядан көшіп келушілер 
де өзге аймақтарға қарағанда коп болған. Жетісудағы жалайырлар.
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керейіттер, арғындар өздерін «моғолдар» деп атады. «Моғол» XIV- 
XV ғғ. Жетісу казақтарының гана емес, олармен бірге мемлекетке 
кірген қырғыздар, шығыстүркістандык ұйғырлар да солай аталды 
[4]. Баскаша айтқанда, «моғол» атауы полиэтникалык (көпұлтты), бір 
кездегі саяси-географиялык атау.

«Қазаң». «Қазақ» шын мэнінде жалпыхалықтық атау. Оның 
себептері бар. Әуелі, «қазақ» сөзі ертеден колданыста еді.

Бір халыкты солай атамағанмен, тұрмыс-тіршілігі ұксас, 
көшіп-қонып жүрген еркін тайпалар «казак» атанған. Сөз мағынасы 
-  «еркін», баскаша жорамалдауда -  «жылжымалы», «көшпелі», 
т.б. «Қазақ» атауы бастапкыда этникалык атау болған жок, сөздің 
шаруашылык, элеуметтік мағыналары болды. Х-ХІІ гасырларда да, 
XIII—XVI ғасырларда да сөздің осы мағынасы кең тараған. Белгілі 
бір саяси билікке байланбаған, «еркін», қарулы адам -  «казак». XIV 
ғасырдағы Әмір Темір, XVI ғасыр басындағы Бабыр өздерін қолдаган 
«казактар» көмегімен билікке жеткен. Мүндай «казактар» Алтын 
Ордада, Ноғай Ордасында, кейін «қазақтар» Орыс мемлекетінде де 
шыкты. Бірак, бүлар халык емес, белгілі бір халықтың бөліктері ғана 
болған.

Қазақстан даласындағы бүкіл халық өзін «қазақ» деп атады. 
Сөйтіп, бүл атау этникалык атау дәрежесіне көтерілді. Бірлікке 
үмтылған халыкка ортак атау кажет болтан. Қазақстанда күшті, 
ыкпалды ру-тайпалар көп, біркатары ертеде жеке мемлекет, жеке 
халык болтан. Бірінің атын бірі қабылдаса да, бірінің атын бәрі 
кабылдай алмады. Кең магыналы атаулардың өзі ел ынтыматына 
шакырмады. Бірі -  «өзбек», бірі -  «могол». Бір халык болтан Арка 
«өзбектері» мен Жетісу «моголдары», «казак» деген ортақ атауды 
ұстанды. Сол атау бүкіл халықтың атауы, оның мемлекетінің атауы 
болып кабылданды.

Қазак хандыгының кұрылган уақытынан бастап, XV т. екінші 
жартысынан бері карай жазба әдебиетіне де «казактар» деп жазы- 
ла бастады. XVI тасырда бүл атау өзге атаудың бэрін ыгыстырып 
негізгісіне айналды.
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Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани.
Бүхар мейманының жазбалары

«Шыңғыс хан иелігіндегі улы даңққа бөленген өзбектерге үш тай- 
паны жатқызады. Біріншісі -  Шибан әулеті... Екінші тайпа -  күші мен 
ержүректігімен бүкіл әлемге әйгілі қазақтар. Және үшінші тайпа -  
Хажы-Тархан хандары шыққан маңғыттар. Өзбектер иеліктерінің бір 
шеті Мухитпен, екіншісі -  Түркістанмен*, үшіншісі -  Дербендпен**, 
төртіншісі -  Хорезммен, бесіншісі -  Астрабадпен*** шектеседі. Бүл 
жердің бәрі - өзбектердің жазғы және қысқы жайылымдары» (Фаз
лаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-намейи-Бухара. М., 
1976)

Ескерт улер  Рузбихан 1 509 жылғы саяси жағдайды жазған 
Ол кезде Шайбани хан қазақтары Орта Азияның жөне Иранның 
аймақтарын жаулап алған.

* «Түркістан» - бүл жерде Орта Азия иеліктері.
** Дербенд -  Каспийдің батыс жағалауы, Әзірбайжан жері.
*** Астрабад -  Иран жері.

Қазақ халқы қалыптасуының аякталуы және 
Қазақ хандығының күрылуы

XIV-XV ғасырларда Шығыс Дешті Қыпшак пен Солтүстік 
Моғолстан халқының тұтас этнос ретінде қалыптасуына тарихи 
жағдай туды. Қазақ этносы калыптаскан аймақтарды Қазак хандығы 
біріктіре бастады. Біресе өзбектер, біресе өзбек-қазактар, енді бірде 
қазақтар атанған Ак Орда тұрғындарының, қазак ұлыстарымен тығыз 
араласқан шығыс ноғайлардың, Жетісуда «моғол» деген атаумен ата- 
латын дала көшпелілерінің ортақ этникалық сипаттары басым түсті.

Әлеуметтік-экономикалык сипаттагы көптеген бағыттар осыған 
жетеледі. Ортак тіл қалыптасқан этникалык аумак шекаралары 
анықталды, мәдени-шаруашылық түрі, бірыңғай материалдық және 
рухани мәдениет қалыптасты, адамдар санасында біртүтас халык 
екендігін мойындау бағытындағы сезім нығая түсті. Енді осының 
бэрін түйіндейтін серпін ғана қажет болатын.

«Қазақ» этносы мен Қазак хандығының пайда болу тарихы ХҮІ 
ғасыр авторы Мұхаммед Хайдар Дулат «Тарих-и Рашиди» деген 
енбегінде [5] баян еткен. Онда қазақтардың жағдайы, даму ерекшелігі, 
мемлекет билеушілері, оларға бүл атаудың берілу себептері туралы 
арнайы сөз қозғалады.

Дешті Қыпшақты 1361-1377 жылдары баскарған Орыс ханның 
өсіп-жетілген ұрпақтары Керей мсн Жәнібектің дала жүртына
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мүрагерлік күқын Әбілқайыр ханның билік құқынан жоғары койған 
дала халқы мен тайпа көсемдері Шибан эулетінен шыккан ханға 
бағынғылары келмеді. 1459 жылы олар халықтың Әбілқайыр ханға 
қарсы наразылығын ескеріп, соңынан ерген халыкпен бірге шығыска 
карай көшіп кетті. Олар Моғолстан мемлекетінің негізін күрап 
отырған, өздерімен бауырлас тайпалар жеріне келген соң алғашында 
Шу жэне Қозыбасы (Батыс Жетісу) аймақтарын түрактады. Олар 
өздерін «қазақтармыз» деп атап, үғымға этникалық астар берді. 
Мухаммед Хайдар Дулат: «Керей мен Жәнібек пен еріп кеткендер 
өздерін «қазақтармыз» деп атады да, осы атау оларға біржолата 
бекіді» деп жазады. Ұзақ жылдарға созылған қазак халқының 
күралу жолындағы этникалык күбылыстың ең жоғарғы сатысы 
«казак» этнонимінің пайда болуы жэне Керей хан мен Жәнібек хан- 
дар басқарған Қазак хандығының 1465 ж. құрылуы болды. Қазак 
хандығының күрамы 1468 ж. Әбілқайыр хан өлгеннен кейін топ- 
тобымен ағылып келе бастаған жаңа рулар мен тайпалардың есебінен 
ұлғая түсті. Қазақстанның кең байтақ даласындағы өз географиялық 
шептерінде күні бүгінге дейін тұрып жатқан «казак» этникалык 
қауымдастығы біржола орнықты.

2.2. Қазақ хандығына дейінгі мемлекеттердің 
саяси дәстүрлері

Жоиіы әулеттері басңарган мемлекеттердің саяси дәстүрлері. 
Бүл саяси жолдар бірнешеу жэне өзара карама-кайшылықтарға толы. 
Жошы үлысының саяси жолынан бастау алады. Батысында Алтын 
Орданың, шығысында Ақ Орданың, аралықта Шайбан әулеттерінің 
саяси дәстүрлеріне бөлінеді. Бүған коса Маңғыт ұлысының Едіге би 
жэне оның саяси дәстүрі Алтын Орданың шартты түрде біз атайтын 
Сол канаты дәстүрінен бастау алған.

Жошы ұлысы жэне Алтын Орда мемлекетінің саяси 
дәстүрлері. Жошы ұлысы саяси дәстүрінің бірі оның алдындағы 
саяси күрылымдардың дәстүрінен бастау алады. Ерте заманнан 
бері Үлы Далада қалыптасқан мемлекеттердің басқарылу жүйелері 
өміршеңдікпен жалғасты. Қанаттық жүйе -  соның бірі. Атап 
айтканда, Ұлы Ғүн патшалығының Оң жэне Сол, немесе Шығыс 
жэне Батыс канатка бөлінуі кейінгі мемлекеттік бірліктерде де көрініс 
береді. Түркі кағандығы, Қарахан мемлекеті де Шығыс жэне Батыс 
болып бөлінген.
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XIII-XIV ҒАСЫРЛАРДАҒЫ МОҢҒОЛ ШАПҚЫНШЫЛЫҒЬ

1219.122в жж. Момгоодардыц жорықтары
1 (даталар керсөтумен)

______ Шымгыс хан вскерінің Ертіс
^  өзвнімің сағасына қамтуь

—  —  Мсиғол ұлыстарымың швкаралары



КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН



Бүл ескі кұрылымдык баскару жүйесі этникалык бірігулерде де 
бар. Оғыз бірлігі екі канат ру тайпаларын біріктірген. Қырғыз халкы 
ерте замандарда калыптасып, жаңа заманға дейін жеткен. Олар оң 
жэне сол ру бірлестіктерін сактады. Кейінгі үштік жүйесіне Ішкілік 
тайпа бірлігі қосылды. Қарақалпактар Қоңырат арысы мен Он 
төрт ру арысына бөлінді. Көне үйсіндерде Үлкен және Кіші Орда, 
кейінірек үштік басқару жүйесі болса, соңғы орта ғасырлардағы 
Қазак хандығында да Үлкен жэне Кіші Ордалар шетелдік жазба де- 
ректерде аталады, кейін Үш жүз жүйесі орныкты.

Жошы үлысы калыптасу кезеңінде шығыстан батыска карай жер 
көлемін казіргі Қазакстанның далалык аймактары есебінен ұлғайту 
аркылы тұрғындарының санын көбейткен. Жошы ұлысының баскару 
орталықтары: үлыстың калыптасу кезеңінде Ертіс бойында, Шығыс 
Қазакстан жерінде, қазіргі Орда, Шыңғыстау аймактарында болтан.

Үлыс батысқа қарай жылжығанда орталығы Ұлытау аймағын 
Кеңгір өзенінің алқабынан табылады. Жошы ұлысының халкы 
негізінен Сарыарка аймақтарын мекендеген жергілікті көшпелі 
халық болды. Қыпшақ, өзгеше ескі казак тілінде сөйледі. Бастагщы 
Жошы ұлысы 1208-1214, 1215-1219, 1220-1235 жылдарда өсіп- 
үлғайып, қазіргі казак даласында орныкты. XIII ғасырдың 20 
жылдарының соңы - 30 жылдарының бірінші жартысында-ак ол 
Шыгыстагы Көк Орда мен Батыстагы Ақ Орда болып баскарыла 
бастауы мүмкін.

Жошы ханның қазасы туралы аңыз
Рашид әд-Дін XIV ғасырдың басында жазған «Жылнамалар 

жинағында» Жошы ажалын былайша баяндайды: Шыңғыс хан 
Жошыға солтүстік аудандарды: келар, башкүрт, орыс, черкес, Дешті 
Қыпшақ және басқа да аймақтарды бағындыруды тапсырған. Бала- 
сы өкесінің бул тапсырмасын орындамайды. Бұған қатты ыза болған 
Шыңғыс хан баласын өз ордасына шақыртады. Жошы әкесіне өзінің 
ауырып қалуы себепті Моңғолияға бара алмайтынын айтып жауап 
береді. Сол екі арада империяның батыс бөлігіндегі маңғыт тайпа- 
сынан шыққан бір моңғол Жошының тау етегінде аң аулап жүргенін 
көргенін айтады. Мүны естіген Шыңғыс хан Жошы бүлік шығарайын 
деп жүр екен деген оймен ашуға булығып, Шағатай мен Үгедейді 
әскерлерімен оған қарсы аттандырады, олардың соңынан өзі де 
бармақ болады; осы кезде Жошының қазасы туралы қаралы хабар 
да жетеді.

Ел аңызы бойынша, Жошы жабайы қүландарды қуып жүріп, 
қапылыста қаза тапқан. Қазақта «Ақсак, қүлан туралы аңыз» және
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«Ақсақ қүлан - Жошы хан» ортағасырлық жыры мен әйгілі күй бар. 
Онда Жошы ханзаданың қуланның тепкісінен қаза тапқаны баянда- 
лады.

Шыңғыс ханның төңірегіндегілер мен қызметшілерінің ішінен 
бірде-бір адам ханға баласының қазасын естіртуге бата алмайды. 
Сонда күйші Шыңғыс ханның сарайына келеді де, тақ алдында тізе 
бүгіп, күй орындайды. Күй әуенінде Шыңғыс ханның баласы Жошы 
ханзаданың аңға шыққаны, оған бір үйір қүланның кездескені, 
ханзаданың оларды қуа жөнелгені суреттеледі. Енді бір қас қағым 
сәтте сұр жебелер суылдап, ат үстіндегі желіккен адамдардың 
жанталасқан аңдарды қанға бояры сөзсіз. Тап осы сәтте қүландар 
айғыры жанын пида етіп, жалт бүрылды да үйіріне төніп келіп қалған 
Жошы ханзадаға тап беріп, ат үстінен аударып тастайды. Жошы осы- 
лай қаза тапқан... Ұлы жырау тіс жарып сөз айтпай, тартып отырған 
күйін аяқтайды.

Шыңғыс хан мен ордада отырғандар күй әуенінен бәрін түсінді, 
домбыра қағысынан шапқан аттүяғыныңдүбірін естіп, құландардың 
әлі жетілмеген жас төлдеріне төнген қауіп пен өз үйірін бастаған 
Ақсақ қүланның ақыл-қуатын көргендей болды.

Шыңғыс хан ұзақ уақыт үнсіз отырып қалды, жанындағалар 
да тырп етіп, үн шығара алмады. Ақыры үлы қаған: «Сен менің 
баламның қаза тапқаны туралы қаралы хабар әкелдің. Қаралы ха
бар жеткізгенің үшін сен өлім жазасына тартылуың керек, бірақ өз 
аузыңнан тіс жарып бір ауыз сөз айтпағандықтан, жазаны сенің 
домбыраң тартсын. Домбыраның шанағына қорғасын құйындар!» 
деп шерін тарқатқан екен.

Ел әңгімелерінің бір нүсқаларында Шыңғыс ханға баласының 
қазасын күймен естірткен найман Кетбүға жырау деп айтылады.

Ортағасырлық жазба ескерткішінің бірінде қайғылы хабарды 
Шыңғыс ханға жыршы түспалдап жеткізеді. Шыңғыс та түркіше жау- 
ап қайтарып отырады да жыршыға «Жошы өлген жоқ па екен?» деп 
өз үрейін білдіреді. Жыршы: «Ай, ханым, өз сөзің өзіңе жауап» деп 
қайғылы хабар жеткізушіге арналған жазадан қүтылады.

Қос ңанатты Жошы ұлысының жаңа сипаты Батые Дала немесе 
Батыс Дешті Қыпшақты жэне өзге халықтар мекендеген аймақтарды 
бағындыру нәтижесінде айкындалады. Жалпымемлекеттік ¥лы 
жорык 1236 жылы Бұлғар мемлекетін, 1237-39 ж.ж. Орыс бектік- 
терін (князьдыктарын) күйретеді. Солтүстік Кавказ, Қара теңіз 
солтүстігіндегі далалык аймак бағындырылған соң Орталык 
Еуропаға дейінгі мемлекеттерге шабуыл жасалынады. 1236-1241 
жылдардағы жорықтар нәтижесінде Жошы ұлысының жер аумағы үш
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еседей ұлғайған. Жайык өзенінен Қара теңіздің солтүстігіне дейінгі 
аймақ, бұрынғы Еділ Бұлғариясы мен орыс бектіктерінің жері Жошы 
ұлысының жаңадан белгіленген Оң канатын құрайды.

Жошы ұлысының Оң канаты негізінде Монгол империясы 
ыдыраған жағдайда Алтын Орда мемлекеті калыптасады. Жошы 
ұлысының Оң жэне Сол қанаттарының айырмашылыктары үлкен 
болды. Оң қанат негізінде қаланған Алтын Орда мемлекеті көпұлтты 
болып қалыптасты, тұрғындарының саны Сол канат тұрғындары 
санынан бірнеше есе көп болған. Алтын Орда кол астындағы орыс 
жерлеріндегі тұрғындар санының өзі дала тұрғындарынан көп еді. 
Мемлекеттің тұрғындары тығыздау шоғырланған қалалык аймактары 
шеткері орналасты, атап айтканда Бұлғария, орыс жерлері, Қырым. 
Саяси орталық Бұлғар жерінен төменгі Еділдегі қалалардың 
қуаттануына байланысты Сарай Әл-Махрусаға, кейін Сарай әл- 
Жәдид қаласына ауысты.

Жошы ұлысы
Түркі-моңғол тайпаларының көп- 

шілігін Темушін 1 185-2006 жылдар 
аралығындабіріктіріп.әріқарай, 1 207- 
1227 жылдары Шыңғыс хан лауазы- 
мымен бүкіл өлемді дүр сілкіндіріп, 
өзге алыс-жақын, қуатты деген мемле- 
кеттерді тізе бүктірді.

Шыңғыс ханның бір көрегендігі -  ол 
көзі тірісінде Бөртеден туған төрт үлына 
басқаратын ұланғайыр улыстарды бекі- 
тіп кетті.

Қазіргі Қазақстан аумағының 
үлкен, далалык, бөлігі Шыңғыаың 
үлкен улы Жошыға белгіленді. Түркі- 
моңғол әскерлері үлы қолбасшы 
дүниеден өткенше шығыстан батыс- 
қа қарай Жайық бойына дейін бағын- 
дырып үлгеріп, Қара теңіз жағалауына 

дейін ол аймақтардағы мемлекеттердің күшін салмақтап, барлап 
келсе, кейінгі уақыттарда батысқа қарай жаулап алынатын жердің 
бәрін Жошы ұлысына тиесілі деп шешті. Нөтижесінде, моңғолдан 
кейінгі үлыстардың ішінде жер көлемі ең үлкені осы Жошы үлысы 
болып қалыптасты.

Бастапқыда, 1207-1214 жж. Жошы үлысы Моңғолиядан солтүс- 
тік-батысқа қарай бағытталған «орманды халықтарды», Алтай та-

Жоиіы хан
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) уынан жазыққа шыққан Ертіс алқабын, оған жапсарлас далалык, 
) аймақтарды, 1215-1218 жж. Торғай даласына бағытталған бар- 

лау жорығынан соң Сарыарқа аймақтарын біріктірді. Қазақтар мен 
) башқурттардың Майқыбибастатқанонекі биі Шыңғысханға кел іп, өз 
) руларын басқаруға рұқсат алып, таңбалары мен үрандарын белгілеп
> қайтатыны туралы халық аңыздары сол жылдарды мегзейді.
) Жошы ул ысының орнығуындағы шешуші кезең -  Шыңғыс ханның
> 1219-1223 жылдардағы Хорезм мемлекетін күйреткен, Жебе мен 
J Сүбедей баһадүрлердің Иран мен Кавказды басып өтіп, Қаратеңіз 
) жағалауынан орыс бектіктеріне дейін барлап оралған жорықты 
1 жылдары. Жошының жеке ордасы Ертіс алқабы, одан кейінгі Шығыс 
, Сарыарқа -  Шыңғыстау аймақтарындағы ордаларынан Ұлытау 
і маңына ауыстырылады.

Жошының көзі тірісіндегі, 1207-1226 жылдарындағы ұлысы- 
, ның өзі шығыстан батысқа қарай созылып, үлкен, қуатты деген 
■ мемлекеттердің иеліктерінен асып жатты. Сол себепті де Жошы 

ұлысын ескі дәстүрмен Оң және Сол, яғни Батыс және Шығыс 
қанаттар болып басқару жүйесі енгізілді. Әке орнындағы ең үлкен 
баласы Орда-Еженге Сол қанаттағы улысты бірнеше інілерімен бірге 
басқару белгіленді. Екінші үлы Батуға Оң қанатты басқару жүктелді. 
Ол кездегі Көк Орда (Шығыс Орда) -  Орда-Ежен басқаруында, Ак, 
Орда (Батыс Орда) -  Бату басқаруында.

1236-1241 жылдары Шыңғыс хан мүрагерлерінің Үгедей хан 
бұйрығымен батыстағы елдерді бағындыру жорықтары жүзеге 
асты. Жошы үлысының жер көлемі шығыстан батысқа қарай Қара 
теңізге, Төменгі Дунай, Карпаттауларына дейін созылып, сол кездегі 
бірнеше айда ғана жете алатындай ұланғайыр саяси құрылымға 
айналды. Енді Сол қанатқа Жайық өзенінен шығысқа қарай жатқан 
дала -  қазіргі далалық Қазақстанның негізгі бөлігі, ал Оң қанатқа 
Жайық өзенінен батысқа, солтүстік-батысқа, оңтүстік-батысқа қарай 
орналасқан елдер белгіленді.

Жошы ұлысының Сол қанаты негізінде Ақ Орда мемлекеті, Оң 
қанаты негізінде Алтын Орда мемлекеті қалыптасты. Алтын Орда 
мемлекеті толысып, алып империяға айналғандықтан, шығысқа 
да үстем саясат жүргізгендіктен көпшіліктің түсінігінде Жошы әулеті 
қүрған мемлекеттер, бірінші кезекте Алтын Орда мемлекетінің өзі 
кейде кең мағына берген Жошы ұлысы деп қарастыру Еуропа, Ресей 
және Қазақстан ғылымында бар. Бүл тарихи дәлдікке жатпайды.

Жошының әйелдері мен күңдері көп болған. Дешті Қыпшақ 
билеушісі Жошы ханның он төрт үлы жылнамалар шежірелерінде 
көбірек тізбектеледі: Орда-Ежен, Бату, Берке, Беркешар, Шайбан 
(Шибан),Таңғут, Буал, Шылаукүн, Шүңқыр, Шымбай, Мухаммед, 
Үдір, Тоқайтемір, Шыңқум.

Жетекшіліксаяси қызметтіЖошыныңүлкенекі баласы Орда-Ежен 
мен Бату атқарған. Дешті Қыпшақты билеушілер XIV ғасырдың орта- 
сына дейін осы әулетген шықса, әрі қарай дала хандары Шайбан, 
әсіресе Тоқайтемір ұрпақтарынан көп өрбіді.
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Ллтын Орданың саяси дәстүрінде казіргі Батыс Қазакстан 
аймағына ықпал ету саясаты бар. Хорезмге дейінгі аймактар бұл 
мемлекеттің оңтүстік-шығыс бөлігін құраған. Еділ-Жайык аралығы 
Алтын Орданың шаруашылығы үшін маңызды аймак болып санал- 
ды. XIV ғасырда Өзбек хан, Жәнібек хан замандарында Алтын Орда 
шығысындағы Ак Ордаға үстем саясат жүргізген, ыкпалы Сарыарка 
жеріне, Балкашқа дейін жайылған. Сондыктан тарихи санаға катты 
эсер еткен. Көптеген зерттеушілердің түжырымдарында XIII—XIV ғғ. 
Далалық Казахстан Алтын Орданың кұрамдас бөлігі ретінде каралды. 
Қазак халқының эпикалық санасында Ноғайлы жүрты Алтын Орда, 
Ақ Орда жэне кейінгі Ноғай Ордасының жиынтык бейнесі, өз елі 
есебіндегі түсінік.

Алтын Орда ыдыраған кезде Батыс Даладағы жэне Еділ- 
Жайықтағы көшпелі халыктың үлкен бөлігі Сарыарка жеріне 
қайтадан коныс аударып, Алтын Орданы өз елім деп есептеген 
түсінікті орныктыра түседі.

Алтын Орданың баскару жүйесі Шығыс Дешті Қыпшак, яғни 
Далалық Қазакстандағы дэстүрлі баскару жүйесіне кайшы келген. 
Себебі Алтын Орда орталыктандырылған, хан билігі куатты мем- 
лекет болған. Сепаратизмді басып отырған. Далалык Қазакстанда 
болса, алдындағы Қыпшақ, Қарлұк, Қарахан мемлекеттері 
дэстүрлерінің беріктігінен, жэне бүл аймактарды біртілді халык 
коныстануы себепті сепаратизммен күресу өзекті болмағандыктан 
орталыктандырылған мемлекет қалыптаспады. Ескі замандардағы 
кыпшақтардың ұлыстык баскару жүйесінің ыкпалы айкын еді. Бүл 
саяси кайшылық шығыстағы жэне батыстағы көшпелілер орнаткан 
мемлекеттердің арасында эр заманда Еділ-Жайык үшін жер тарты- 
сын шиеленістіріп отырды.

Жаңа және қазіргі замандағы тарихнама әсерімен Алтын Орда 
мемлекетінің жер аумағын бүкіл Жошы әулеттері баскарған аумакпен 
көрсетудің өзіндік тарихнамалык дәстүрі де бар. Мүндай түсінік 
әсіресе оку эдебиеті аркылы таратылып, зиялы қауым арасында кең 
колданысқа ие. Оның негізі -  Шығыс пен Батыс даланы біріктірген 
Қыпшак елі туралы кеңейтілген кеңістік түсінігі. Бүл казак зия
лы кауым өкілдерінің эр заманда Алтын Ордаға Қазак хандығы 
алдындағы өз мемлекеті есебінде карауға негіз болған.

XIII-XIV ғасырлардағы Алтын Орданың шығыска бағытталған 
біріктіру саясаты бірқатар халықтың тарихи танымына эсер ет
кен. Қазіргі татар халқы дэуірлеп түрған бүкіл Алтын Орданың
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жетістіктеріне мұрагерл ік жасағысы келеді. Бөл шектенген жағдайдағы 
қазіргі Солтүстік Кавказдағы ноғайлардың ондай мүмкіндігі аз. Ре- 
сей саясаткерлері бұрын да, қазір де шығыс елдеріне өз ықпалын Ал
тын Орда заманындағыдай іске асырғысы келеді. Сол сияқты, казіргі 
дамыған қазақ мәдениеті мен ғылымының белгілі бір дәрежеде кері, 
яғни, елдің батысындағы жалғас аймақтарға қарай серпілуі байқалса 
- ол тарих талабына жауап беру деген сөз. Бір кездегі қыпшақтілді 
аймактарға қазіргі қазақтардың да мәдени мұрагерлік етіп, ірілену 
эрекетін жасауының табиғи бір көрінісі.

) Алтын Орда (1243-1503)  Бату хан жетекшілік еткен 1236- )
( 1 242 жж. жорықтары негізінде Дешті-Қыпшақта қүрылған көпүлтты (
) мемлекет. )
( Апғашқы кезеңде Алтын Орда Шыңғыс хан империясының (
) құрамында Дешті Кыпшақта орналасқан үлысдеп сиппатталады. Ал- )
) тын Орда кейбір шығыс және батыс деректерінде Қыпшақ мемлекеті <j 
s атанды. Алтын Орданың қүрамына орыс бектіктері (князьдықтары), (
) Балтық теңізінің шығысындағы өлкелер, Польша, Мажарстан, )
\ Бұлғарстан, Солтүстік Кавказ, Хорезм, Батыс Дешті Қыпшақ енді. \
) Алтын Орда Бату, Берке хандар тұсында Шыңғыс хан империя- )
( сының орталығына, ондағы Ұлы қүрылтайға тәуелді болғанымен, (
; Мөңке-Темір кезінде империядан бөлініп, дербестікке қол жеткізді. )
( Алтын Орда Туда-Мөңке, Төле-Бұқа, Тоқта, Өзбек, Әз Жәнібек хан- с 
) дар тұсында күшейе түсті. )
) Шыңғыс хан енгізген дәстүрмен Алтын Орда мемлекетінің жері ( 
s бүкіл хан тұқымының иелігі болып саналды, үлыстарға бөлінді. S 
) Алтын Орда да жекелеген иеліктерге бөлінді. Ұлыс иелігі Шыңғыс )
( хан ұрпақтарына мұрагерлік ғүрыппен, кейде мемлекетке сіңірген \
) кызметтері үшін де берілді. Маңызды мемлекеттік іаерді шешу /
( мақсатында жалпы империялық жиналыс -  Қүрылтай шақырылды. (
) Қүрылтайда хан жариялаужәне оны салтанатты түрдетақка отырғызу )
( рәсімдері жасалды. Мөңке өлімінен соң (1259) жалпы монғолдық (
( құрылтайлар шақырылмайтын болды. )
) БатутүсындаЖошыүлысыОңжәнеСол қанатболыпекі мемлекет (
) орталыкқа бөлінді. Оң қанат Бату мен оның мирасқорларының, ал | 
j Қазақстанның кең байтақ жерлерін қамтитын Сол қанат Жошының )
( үлкен үлы Орда Еженнің үлесіне тиді. Орда халқы кейіннен қазақ 
j халқы қүрамына енген қыпшак,, қоңырат, керей, адай, арғын, уақ,
J найман, қанілы тайпаларынан түрса, Оң қанат қыпшақтардан, 
j Еділ бүлғарларынан, ежелгі хазар үрпақтарынан, армяндардан, j 
j славяндардан, гректерден құралды. Қыпшақ және басқада түрік J 
J тайпаларының ел басқаруда, әскери істе атқарған басымдылығына 
j байланысты қыпшақ, түрік тілі мемлекеттік тіл дәрежесіне жетті. Ал- (
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тын Орданың қурылуы сауда, халықаралық катынастардың даму- 
ын, орталықтанған билік идеясының өріс алуын қамтамасыз ететін 
біртүтас саяси жүйенің қалыптасуына себепші болды.

Алтын Орда Орыс мемлекеттігінің қалыптасуына игі ықпал жа- 
сады. Оның территориясында пайда болған мемлекеттер мен 
иелігіндегі жерлерде жер иеленудің Орта Азиядағыдай сүйұргал, 
иқта сипатындағы бірқатар түрлері болды. Ақсүйектер имунитетті 
құққа - тархандыққа иеболды. Моңғол ақсүйектері түркітайпалары- 
мен, әсіресе қыпшақтармен араласып, сіңісіп кетті. Алтын Орданың 
Анадолымен, Шаммен (Сириямен), Мысырмен (Египет), баска да 
Шығыс елдерімен сауда қатынастарын орнатып, елшіліктер алмасып 
отырғандықтан, Алтын Орда иеліктері арқылы Ұлы Жібек жолының 
маңызды тармақтары тартылды.

1312 жылы Өзбек хан Алтын Ордада исламды мемлекеттік 
дін етіп жариялады. Еділ бойы мен Орта Азиядағы мүсылмандык, 
дәстүрдің әсерімен далалык мәдениет исламданды. ХІҮ ғасырдын 
2-жартысынан бастап Алтын Орданы орталықтандыруға қарсы 
күштер әлсірете бастады. 1357-1380 жылдар арасында Алтын 
Орданың тәж-тағына ие болған 25 хан ауысады. Орданың батыс 
жағындағы Еділ бойында, Астраханда, Қырымда, Сарайшықта 
жергілікті билеушілер күшейіп, Қара теңіз өңірінде Мамай Ордасы 
қалыптасты.

1379жылы Төменгі Еділдегі хантағынЖошы әулетініңТоқайтемір 
тармағынан шыққан Тоқтамыс тартып алды. 1380 жылы Алтын 
Орданың батыс бөлігін іс жүзіндегі билеушісі түменбасы Мамай 
орыстарды бағындырып, Алтын Орданы біріктіруді көздейді, бірак, 
Куликово даласында Дмитрий Донской бастаған орыс әскерінен 
тас-талқан болып жеңіледі. Мамайдың күйрегенін пайдаланып, 
Тоқтамыс хан Алтын Орданы өзі тутас бағындырып алады.

XIV ғасырдың 80-90 жылдары Алтын Орданы бағындыру жо- 
спарын Әмір Темір қурады. Ол 1391 жылдың маусым айында Еділге 
жақын Құндызша өзенінің бойында Тоқтамыс ханның біріккен 
әскерін талқандайды. Осы кезде ноғайдың Едіге биі Темірге астыртын 
көмектесе бастаған. 1395 жылы Әмір Темір Алтын Орда иеліктеріне 
Кавказ арқылы шығып, Терек өзенінің бойында Тоқтамыстың 
әскерін екінші рет үлкен жеңіліске ұшыратады. Алтын Орданың Еділ 
бойындағы бірқатар ірі қалалары сол жорык, кезінде қиратылады. 
Бұл соққыдан Алтын Орда оңала алмаған.

XV ғасырдың басында Алтын Ордаға Ноғай Ордасын қурушы 
Едіге би саяси диктатура орнатты. Тоқтамыс ханмен және оның 
ұлдарымен тайталас жалғасты. XV ғасырдың 20-30 жылдарында 
Алтын Орда ыдырау сатысына түсті. Қырым және Қазан хандықтары 
бөлініп шықты. Олар Үлкен Еділ Ордасының Алтын Орданың заңды 
мұрагері ретіндегі хуқын мойындамады. Ноғай Ордасы Еділ-
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Жайықта орнықты. 1480 жылы Үлкен Орданың соңғы ірі ханы Ахмет 
орыс бектіктерін бағындыра алмады. Ахмет ханды Шибан әулетінің 
Сібірдегі ханы Ибақ пен ноғай билеушілері Муса мен Жаңбыршы 
өлтірді. Мәскеу бектігі дербес саяси даму жолына түсті. ХҮ ғасырдың 
соңына қарай Үлкен Еділ Ордасына қарсы Қырым хандығы мен 
Мәскеу мемлекеті күш біріктірді. 1502 жылы Қырым ханы Меңлі 
Герей Үлкен Еділ Ордасын түпкілікті жеңіліске ұшыратты. Төменгі 
Еділдің оң жағалауында Хажы-Тархан хандығы құрылды. Үлкен 
Еділ Ордасының далалык, аймақтарын Қырым, Қазан және Мәскеу 
мемлекеті бөліске салды.

АңОрдамемлекетініңсаясидэстүрі. Зерттеу эдебиетініңбірінде 
Ақ Орда, басқасында Көк Орда аталған мемлекет Жошы ұлысының 
Сол қанаты негізінде Шығыс Дешті Қыпшақта қалыптасты. Моңғол 
империясы құрамындағы Жошы ұлысының Сол қанатын импе
рия ыдыраған 1269 жылдан бастап Ақ Орда (Көк Орда) деп атаған 
жөн.

Ақ Орда мемлекеті алдындағы Қыпшақ мемлекетінің саяси 
дәстүрін бойына сіңірді. Жошы ұлысының қалыптасу кезеңіндегі 
алғашқы орталықтарын Сол қанат иемденді де, XIV ғасырда бір 
замандағы қыпшақтардың саяси орталықтарын бас қалаларына ай- 
налдырады. Әуелі Сауран, кейін Сығанақ қаласы Ақ Орданың аста- 
насы атанды.

Ақ Орданың территориялық аумағын XIV ғасырдың II жарты- 
сында эйгілі хандары Ерзен, Шымтай, Орыс хан тұрақтандырған. 
Орыс хан 1368 жылы Еділ- Жайыққа алғашқы жорық жасайды. Бұл 
кезде Алтын Орданың шығыс аймақтарға ықпалы азайып, керісінше 
Ақ Орда Алтын Орданың шығыс аймақтарына қауіп төндірген. 1374 
жылы Орыс хан әскері Алтын Орданың саяси орталықтарын, басты 
қалаларын бағындырып, Ақ Орданың батыс шекарасын Төменгі 
Еділге дейін жеткізеді. Сол жылдары ел шекарасын Шығыс Қыпшақ 
дәстүрімен Төменгі Еділмен белгілеу саяси жолы жалғастырылған. 
Орыс ханның аса маңызды осы саяси жолын әр заманда немересі 
Барақ хан 1422-1428 жж. және ұрпақтары, Қасым хан 1511-1521 жж. 
орнықтыра білді.

Қазақ хандығын көршілес Ноғай Ордасының билеушілер 
еларалық қатынастарда «Орыс хан жұрты», «Қазақ хан жұрты» деп 
атаған [6].
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Ақ-Орда (1242-1379, 1422-1428 жж.) (басқа түсінікте -  
Көк Орда) -  Шығыс Дешті Қыпшак, (қазіргі далалык, Казахстан) 
жерінде жергілікті және шапқыншылық кезінде келген қыпшақтілді 
тайпалардан құрылған мемлекет. Тайпалык, қүрамында қыпшақтар, 
арғындар, керейіттер, қоңыраттар, маңғыттар, наймандар, үйсіндер, 
қаңлылар, жалайырлар, тағы басқа тайпалар болды. Жошы 
үлысыныңСол қанатын қүраған Орда Еженнің, оның інілері Шибан, 
Шыңкур, Тоқайтемір үлыстарының бірігуі нәтижесінде қалыптасады. 
XIV ғасырдың басына дейін Көк Орда аталып, кейінірек, мемле
кет орталығы Шығыс Сарыарқа, Алакөл маңындағы көшпелі ор- 
далардан Сырдария бойындағы қалаларға көшірілгенде Ак, Орда 
аталды деген пікір бар. Ақ Орда аумағы Орта Ертіс алқабы, Жоңғар 
Апатауыныңсолтүстігі, Тарбағатай, Шығыс Сарыарқа аймақтарынан 
батыста Сырдарияның орта ағысы, Жайыққа дейінгі жерлерді 
қамтыды.

Ақ Орданың әйгілі хандары: Орда Ежен, Коңыран, Қойшы 
(Қонышы) , Баян, Сасы-Бүқа, Ерзен, Шымтай, Мүбарек шаһ, Орыс 
хан, Тоқтақия, Темірмәлік, Барак, хан. Орыс хан, оның немересі 
Барақ ханнан Қазақ хандығының хандары тарайды. Батысындағы 
ноғай билеушілері Қазақ хандығын Ак, Орда мемлекетінің жалғасы 
деп танып, оны XVI ғасырдың өзінде «Орыс хан жүрты», «Барак, хан 
жұрты» деп атаған.

Ақ Орда тарихы күрделі. Оның мән-жайын ол тарихпен арнайы 
шұғылданған ғалымдар ғана көрсете алды [7]. Ак, Орда тарихы кеш 
зерттелгендіктен оқу және ғылыми әдебиетте Алтын Орданың бір 
бөлігі есебінде қарастырыла берген.

Ақ Орда тарихының кезеңдері:
1242-1259 жж. -  Моңғол империясының қүрамындағы саяси 

қүрылым.
1259-1301 жж. -  Саяси дербестікке қол жеткізген Көк Орда 

мемлекеті.
1302-1341 -  Алтын Орданың үстемдігін мойындаған мемлекет.
1342-1357 -  Саяси дербестікті қалпына келтірген мемле

кет. Алтынордалық Әз Жәнібек хан Ақ Орданың ішкі істеріне қол 
сүқпайды.

1358-1368 жж. -  Ақ Орданың іс жүзінде де, заңдык, түрғыдан 
да жеке, дербес мемлекеттігі. Шымтай ханның Алтын Орда тағын 
алу мүмкіндігі де болды. Жағдай Алтын Орданың ішкі бүліктер 
мен бүлғаққа тап болуына байланысты Сырдария бойына Төменгі 
Еділ бойынан қият тайпасының ықпалды әмірлері және Маңғыстау 
жақтан Тоқайтемір әулетінің ханзадаларының ығысып келіп, Орда- 
Ежен әулетімен бәсекелестікке түсуімен шиеленіседі.

1368-1375 жж. -  Ақ Орданың мейлінше күшеюі. Орыс хан мемле
кет иеліктерін түгел біріктіріп, Алтын Ордаға өктем саясат жүргізеді. 
Ақ Орданың батыс шекарасын Төменгі Еділмен белгілеудің негізін 
жасайды. Бүл кейін қазақ халқының этникалык, шекарасына ай-
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налады. Орыс ханның 1368 және 1374 жылғы жорықтары Ал
тын Орда улыстарына бағытталды. 1374 жылы Орыс хан Алтын 
Орданың Төменгі Еділдегі қалаларын, оның ішінде Сарай қаласын 
бағындырады. Мемлекеттіңтабиғи дамуын одан әрі қарай басталып 
кеткен Әмір Темір шапқыншылығы үзеді.

1376-1379 жж. -  Әуелі Тоқтамысоғланды АқОрдаға қарсы айдап 
салуымен басталған Әмір Темірдің шапқыншылығы. Орыс ханның 
көзі тірісінде Әмір Темір оған қарсы соғыс ашуға бата алмаған. 
Әскерімен көмек берген Тоқтамыс оғлан жеңіліп келіп отырған. 
Орыс хан қайтыс болған соң Әмір Темір ашық соғыс қимылдарын 
жасайды. Шапқыншылық жылдарында Ерзен, Шымтай, Орыс хан 
замандарында Сауран мен Сығанақта салынған сәулетті ғимараттар 
қиратылады. Орыс ханның елін қорғаған қаһарман ұлдары Қүтлығ- 
Бүқа мен Тоқтақия хан мерт болады. Темірмәлік хан алғашында Темір 
әскерлеріне тойтарыс береді де, кейін жеңіліс табады. Ақ Орда жеке 
үлыстарға бөлшектене бастайды.

1379-1396 жж. -  Ақ Орданың батыс аймақтары мен Алтын 
Орданың шығыс бөлігін Сығанақтағы тақты алған Тоқтамыс хан 
біріктіріп, БіріккенЖошы мемлекетін қурады. 1381 жылыТоқтамысқа 
Алтын Орданың батыс бөлігі де қарайды. Тоқтамыс ханның билігі 
Біріккен Жошы мемлекетіне 1391 және 1 395 жж. ӘмірТемір күйрете 
соққы берді.

1396-1419 жж. Ақ Орданың батыс аймақтарында Едіге би 
басқарған Ноғай Ордасы үстемдік етеді.

1420-1428 жж. -  АқОрдатарихыныңсоңғы кезеңі. Орысханның 
немересі Барақ хан Ақ Орданы қалпына келтіру, жерін біріктіру 
әрекеттерін жасайды. Ноғай мырзаларын ығыстырады, оңтүстікте 
Темір мемлекетінен Сырдария бойындағы қалаларды азат ете ба
стайды. Барақ хан қазасынан соң Ақ Орда мемлекеті ыдырап кетеді. 
Уақытша пайда болған Әбілқайыр мемлекетінен соң Ак, Орданың 
саяси жолын Қазақ хандығы жалғастырған.

Шибан әулеті мемлекеттерінің саяси дәстүрлері. Шибан ұлысы 
(Шыбан, қазақ шежірелеріндегі Сыбан, Сыйбан) Жошы ұлысының 
сол қанатында, қазіргі Қазақстанның батыс бөлігінде, Арал теңізінің 
солтүстігі мен Торғай даласында құрылған. Солтүстік аймақтарда 
Батыс Сібірдің орманды жерлеріне дейін, төменгі Ертіске дейін со- 
зылды. Ақ Орда мемлекеті Орда Ежен эулеті басқаруында күшейген 
заманда Шибан әулеті басқарған Шибан үлысы мемлекеттің оң 
қанатын құраған.

Ақ Орда мемлекеті XV ғ. 20 ж. соңына қарай ыдыраған тұста 
Шибан әулеті далалық ұлыстарды біріктіру қүралына айналды. 
Барак ханның қазасынан соң Орда-Ежен әулеті қатты әлсіреген
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еді. Осы кезде дала көсемдері, әсіресе Алаша баһадүр сиякты аса 
ықпалды тұлғалар Шибан эулетінен хан сайлауды ұйғарды. Билікке 
алдында ғана тұтқынға түскен 17 жастағы Әбілкайыр таңдалып, 
1428 жылы Сібірдегі Түра каласында хан мэртебесіне көтерілді 
[8]. Әбілкайыр хан мемлекеті ширек ғасырдан астам уакыт Шығыс 
Дешті Қыпшак аймактарын біріктіру кызметін аткарды. Шибан 
әулетінің өрлеу куатын Орда-Ежен үрпактары да, Едіге би әулеті де 
нығайтты. Бірігу нәтижесінде Сырдария бойындағы калалар Әмір 
Темір әулетінен қайтарып алынды. 1446 жылы Темір әулетінен 
кайтарылған Сығанак қаласы мемлекет астанасына айналды. Темір 
әулетін жеңген соң Әбілкайыр хан мемлекетінің біріктіру куаты 
сарқыла бастады.

XV ғ. 50 ж. дала көсемдері Орда-Ежен эулетінен шыккан 
сүлтандарды қолдай бастайды. Бір себебі, Әбілқайыр хан мемлекетінің 
шығысындағы аймақтарға жете көңіл бөле алмауында жэне шығыстан 
жорықтар жасап тұрған ойрат (қалмақ) тайпаларына лайыкты 
карсылық көрсете алмауы деп түсінудің қисыны мол. Бүл кұбылыс 
1456-1459 жж. Керей мен Жәнібек сұлтандарының Әбілкайыр хан- 
нан бөлектеніп, Шу алкабында жаңа саяси орталык кұруына, ізінше. 
1465-1466 жж. Қазак хандығының құрылуына түрткі болған. * 1

) Әбілқайыр хандығы (1428-1468) ғылыми әдебиетте бул )
( мемлекеттің «Көшпелі өзбек мемлекеті» деген де аты бар. XV )
\ ғасырдың 20 жылдарында Дешті Қыпшақтағы Жошы үрпақтарының \
( арасындағы өзара соғыаарға байланыаы Шибан әулетінің сая- ) 

си басымдыққа кол жеткізіп, Ак, Ордадағы билікті уақытша басып \ 
алуы нәтижесінде қүрылған. Шығыс Дешті-Қыпшақтың феодалдық )

1 бытыраңқы жерлерін біріктірген «Көшпелі өзбектер мемлекетінің» ( 
яғни Әбілқайыр хандығының Қазақстан тарихында елеулі орны )

( бар. Ақ Орданың ханы Барақтың қазасы және Шайбанилік Дәулет ( 
Шайх оғланның улы Әбілқайырдың 1428 жылы таққа отыруымен >

( далалық аймақтарда Шайбан әулетінің мәртебесі жоғарылайды. ) 
Әбілқайыр хандығының территориясы батысында Жайықтан, \

( шығысында Балқашқа дейін, оңтүстігінде Арал теңізі және Сырдың ) 
төменгі ағысына, солтүаігінде Тобыл мен Ертістің орта ағысына s 
дейінгі жерлерді алып жатты. Хандықтың астанасы алғашқыда Ба- ) 
тыс Сібірдегі Тура (Чимги Тура, қазіргі Түмен қаласында) болып, I 
кейін 1446 жылы Сыр бойындағы Сығанаққа көшірілді. Хандықтың )

' этникалық қурамы көптеген дала тайпаларынан турды: қыпшақ, ( 
маңғыт, коңырат, үйсін, найман, қосшы, күрлеуіт, қарлұқ, таңғүт, ( 
ұйғыр, бүркіт, қият, кенегес т.б. )
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XIV ғасырдың аяғы мен XV ғасырдың бірінші жартысында осы 
тайпалар «өзбектер» деген жалпы этникалық-саяси атпен белгілі 
болды.

Әскер қүрамында қыпшақтардың, ойраттардың, мажарлардың 
да болғаны белгілі. Хандық күрамындағы Иасы, Отырар, Сығанақ, 
Үзгент қалаларында қолөнер, сауда-саттық, егіншілік, дәстүрлі мал 
шарушылық дамыды. Аш лығ, тағар, соғым, зекет сиякты салық 
түрлері болды. Әбілқайыр хандығы XV ғасырдағы Орта Азия мен 
Казақстаннын этно-саяси тарихында маңызды орын алды.

Әбілқайыр басқарған 40 жылдай уақыт ішінде елдің саяси 
жағдайында түрақтылык, пен тыныштық болмады. Шайбан әулеті 
басқарған ұлыстардың өздері қарсылық көрсетті. 1446 жылы 
Мұстафа ханның әскерлерін талқандады. Сол жылы Әбілқайыр хан 
Сырдария мен Қаратау бауырындағы Созак,, Сығанак,, Аққорған, 
Үзкент қалаларын басып алып, Сығанақты өз хандығының астана- 
сына айналдырды. Жошы әулетінің ішінде Орда- Ежен хан, Орыс 
ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек Әбілқайырға қарсы шығып 
отырды.

1456-1457 жылдары ойраттармен болған шайқастарда жеңіліске 
ұшыраған Әбілқайыр елдің бірлігін қамтамасыз ете алмады. 1457- 
1459 жылдардан бастап Керей мен Жәнібек Әбілқайыр хандығынан 
бөлінгеннен кейін, Өбілқайыр хандығы ыдырай бастады. Әбілқайыр 
ханның өлімінен соң (1468) мемлекет бірнеше үлыстарға бөлініп 
кетті. Оны қалпына келтіру әрекеттерінен нәтиже шықпаған соң, 
қазақтардан жеңіліс тапқан немересі Мухаммед Шайбани хан Темір 
әулетін биліктен тайдырып, Мауераннахрға орнықты.

Әбілқайыр ханның казасынан кейін (1468 ж.) Қазақ хандығы 
мәртебесін дала көсемдерінің басым көпшілігі мойындайды. 
Нәтижесінде Әбілқайыр хан эулеті дала үстемдігінен айырылады. 
Әрекетті, жауынгер немересі Мухаммед Шайбани дала аймақтарын 
артқа тастап, Мауераннахрды жаулап алды. Сөйтіп, өз мемлекетін 
құру жолынатүседі. Шешуші оқиғалар 1499-1501 жж. өтті. Мухаммед 
Шайбани әскері Сырдария мен Әмудария аралығын Темір әулетінен 
тартып алады. 1504-1505 жж. Мауераннахрда түпкілікті билігі орнат- 
ты. Бұл жылдары Сырдария мен Арал теңізінен Солтүстігіне қарай 
созылған жерлер казак хандарының колына көшкен. Енді даланы 
біріктіру идеясын Қазак хандығы жүзеге асырып отырады.

Мухаммед Шайбани хан қанша тырысқанмен, ақыры 1509 
жылы Қасым султан әскерінен жеңіліс тапты. Ақ Орда дәстүрін 
жалғастырған Қазақ хандығы бул аймақтарды сақтап қалды. Шай- 
банилер мемлекеті XVI ғ. Әбілкайыр хандығының саяси дәстүріне
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сүйеніп, Сырдария бойындағы калаларды бағындыруға бірнеше рет 
әрекеттенді. Шайбан эулетінің Шығыс Дешті Қыпшакты баскару 
ұмтылыстары кұрдымға кетіп, киялға айналса да, саяси мүдделері 
Шайбани тарихнамасынан айқын көрініс береді.

Маңгыт үлысы, Едіге би әулетінің саяси дәстүрі. Едіге би 
үйымдастырған Маңғыт үлысы немесе Ноғай Ордасының Алтын Ор- 
дадан бөліну идеясына негізделді. Алтын Орданың Дешті Қыпшакта 
үстем болып түрған және Ак Орданын Әмір Темір шапкыншылығынын 
салдарынан күйзелісті жылдарды бастан кешкен тарихи кезенде ту- 
ындауына байланысты, Едіге бидің саяси идеясы Алтын Орданын 
шығыс бөлігі мен Ак Орданың батыс бөлігін біріктіруді, сол аркылы 
Жошы мемлекеттерінің екеуіне бірдей үстемдік орнатуды көздеді. Бүл 
кеңейтілген саяси жоспар Әмір Темірдің қазасынан соң, 1405-1411 
жж. нысаналы түрде жүзеге асырылды, ал 1412-1419 жж\, Едіге би 
билігінің әлсіреп, кұлдырау кезеңінде өзінің нығыз еместігін байкатты. 
Едіге би үрпактары Маңғыт ұлысының накты жоспарын. іс жүзіндегі 
саяси биліктерін Еділ-Жайык аумағында сақтап калуға тырысты. Бүл 
аймақтарғаәсіресебақталасбатысындағыжәнеоңтүстік-шығысындағы 
Тоқайтемір әулетіне, шығыстағы Орда-Ежен эулетіне карсы сая- 
сат жүргізу тұрақты ұстанымдары болды. Уақыт өте Шыңғыс әулеті 
өкілдерін мәртебелі хан дэрежесінде пайдаланудан Едіге әулетінің 
онымен парапар, тіпті артык та екенін жүрт түсінігіне енгізуге тыры
сты, сөйтіп Ноғай Ордасының биі мен мырзаларын жоғары мәртебелі 
билік иесі деген танымға жетті. Бөліну идеясынан бастау алғандыктан. 
Едіге бидің саяси жолы карама-қайшылыкка толы еді. Еділ-Жайыктағы 
мемлекет ортасы Еділдіц оң жағалауындағы қүрамдас бөлігін Қырым 
хандығы мен Москеу мемлекетінің әр жылдардағы экспансиясынан 
қорғай алмады, ал Жайықтың сыртындағы даланы әдәуір уакыт Қазак 
хандыгынан бөлектеп, басқара алғанымен, түп акырында шытыстан 
келген қалмактарға қалдыруға мәжбүр болады, әрі карай Еділ- 
Жайықтың өзінен де айрылады. XVII ғ. 30 ж. казіргі Батыс Қазакстанды 
иемденген Ноғай Ордасының саяси дәстүрі түпкілікті жойылады.

Шагатай мемлекетінің саяси дәстүрі. Шағатай мемлекеті XI11 
ғ. ортасында Шағатай үлысының негізінде калыптасты. Шағатай 
мемлскеті географиялық Батыс жоне Шытыс Түркістан дсп атала- 
тын үланғайыр жсрді біріктірді. Саяси орталығы - Іле алқабындағы 
Алмалық қаласы (қазіргі Қүлжа қаласының маңы). Шагатай 
мемлекетінің саяси дәстүрі алдындағы Қарахан және Қарақытай 
мемлекеттерінің саясатынан бастау алады
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Шағатай мемлекетінің саяси дэстүрінде Төменгі Сырдарияға 
дейінгі калаларды, оңтүстікпен өтетін халыкаралык сауда жолдарын 
және бүкіл Жетісу жерін иемдену бар. Бүл аймақтар үшін Шағатай 
мемлекеті Алтын Орданың Ак Ордаға ішінара көмек корсетуі аркылы 
жүзеге асырмак болтан саяси-әскери кысымына төтеп бергені белгілі. 
Шағатай мемлекеті Жошы эулетінен шаруашылык үшін аса маңызды 
Тараз, Отырар, Кенжиде калаларын сақтап калды. Бүл саяси дәстүрдің 
жалғасуын Шағатайдың саяси мүрасын аскақтатпакболтан Әмір Темір 
мемлекетінің саясатынан жэне одан кейінгі замандагы мемлекеттердің 
саяси жаңтырпаларынан Шайбани мемлекетінің, Аштархан және 
Жәни эулеттері баскартан Бүхар хандыгының, тіпті жаңа замандагы 
Қоқан мемлекетінің солтүстік саясатынан көруге болады.

Бүл дәстүр кейінгі Қазакстан халқының бірігуіне белгілі дәрежеде 
кедергі болтан. Оңтүстік аймақтар солтүстік жоне батыс аймақтардан 
ажыратылып түрды. Ресей патшалыгының кұрамындагы Түркістан 
генерал-губернаторлыгының кұрылуы, 1917 жылгы Түркістан 
Мүхтарияты, 1918-1924 жж. кеңестік Түркістан Автономиялы 
Кеңестік Республикасы -  бүл саяси жолдың соңты тәжірибелері.

ӘмірТемірмемлекетінің саяси дәстүрі. Әмір Темір әуелгі кезеңде 
Шататай мемлекетінің саяси жолын үстанды. Бірақ, шапқыншылык 
жорыктардың үлкен нәтижелер беруі саяси жолды өзгертуге мүмкіндік 
тутызды. Екінші кезекте, «жаһанды жаулап алушы» Шыңтыс хан 
мен Ұлы Монгол империясы хандарының саяси жолы мақсатка 
алынды. Сол себепті де Әмір Темір алдындаты Шататай мемлекеті 
солтүстік-шыгыс бөлігінде калыптаскан Моголстанды, солтүстіктегі 
Ак Орданы, солтүстік-батыста Алтын Орданы, оңтүстүкте Иранды, 
оңтүстік-шыгыста Үндістанды, оңтүстік-батыста Оңтүстік Кавказ 
бен Кіші Азияны жаулады. Шытыста Мин әулеті басқарган Қытайды 
батындыруды жоспарлады.

Әмір Темірдің осы елдер ішінде жауламатаны тек кана Қытай 
болды. Қытайга жорық басталарда Әмір Темір 1405 жылы Отырарда 
қайтыс болтаны белгілі.

Әмір Темірдің саяси дәстүрі Ұлы Монгол империясының 
жалгасы іспетті болса, Темір мұрагерлері Шататай мемлекетінің сая
си дәстүрін сақтап калумен шектелді. Ол саясаттың өзі нысанасына 
жетпеді. Дэстүрдің бір саласын үзақ тарихи уақытқа Захир-әд-Дин- 
Бабыр орнаткан Ұлы Могол империясы тана жалгастырды.

Могол хандыгыиың саяси дәстүрі. Шататайлармен тайталаста 
Мауераннахрды батындыра алмаган могол хандары XIV г. ортасынан
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XVI ғ. ортасына дейін Жетісу жерін иемдену саясатын жүргізген. Са- 
яси динамикасы: Қазак хандығымен саяси одак (XV ғ. ортасынан XVI 
ғ. 30 ж. дейін), Қазак хандығымен Жетісу жері үшін тартыс (XVI ғ. 30- 
50 жж.), Қазак хандығының Жетісуға саяси хүкын мойындау кезені 
(XVI ғ. 60 ж. басы). Бастапкы отан болтан аймакты тастап кеткен соң 
әулет Шығыс Түркістан аймактарымен ғана шектелді. Аталған үш 
кезеңнің алғашқысы казак-моғол катынастарында мейлінше терең 
із калдырды. Тарихнамадағы із Қазак хандығының алғашкы тарих- 
шысы Мухаммед Хайдар Дулат жылнамасынан, ал тарихтағы із XVI 
ғ. соңындағы Тәуекел ханның Шығыс Түркістан саясатынан көрініс 
тапқан. Жаңа тарихи жағдайда Тәуекел хан бұрынғы казак-моғол 
достық катынастарының дэстүрін Шығыс Түркістандағы «моғолдар» 
- үйғырларға катысты колдана білген.

2.3. Дәстүрлі казак коғамындағы мемлекеттік билік

Мемлекет болу үшін дамудың биік сатысына көтерілу ке- 
рек. Еуразияның сайын даласында эртүрлі мемлекет тағдыры 
тоғысқанмен солардың тарихында өшпес із калдырған, кейінгі даму 
бағытын анықтаған факторлардың алдыңғысы, әрине, байырғы түркі 
өркениеті. Бумын мен Күлтегін заманында туған «Мәңгі ел» идеясы 
ешқашан өзінің жасампаз күшін жоймайды. Ол казак мемлекетінің 
іргетасын қалауға да септігін тигізді.

Қазақ мемлекеті XV ғ. екінші жартысында заңды күрылым. 
эрі нақты қүбылыс ретінде тарих сахнасына шықты. Оның саяси. 
әлеуметтік, экономикалык, рухани, тағы баска сан-салалы тыныс- 
тіршілігінде сак дэуірінің, байырғы түркілер заманының, Дешті 
Қыпшак пен Ұлык Үлыстың, Ак Орданың мэнді белгілері, айшыкты 
ерекшеліктері, тарихи сабактастығы мен жалғастығы көрініс тап- 
ты. Дегенмен Қазақ хандығы бүрынғылардан аумақтық. тілдік. сая
си, тағы басқалар сол сияқты айырмашылықтары бар бірегей жаңа 
қүрылым еді.

Мемлекеттің пайда болуымен бір мезгілде оны баскару жүйесі 
түзіледі. Ал басқару жүйесінің мәнді буыны билік өкілеттігі мен 
құқық пэрменділігі болып табылады.

Қазақ хандығынд мемлекеттік билік хан қолында шоғырланды. 
Моңғол шапқыншылығынан кейін орныққан тэртіп бойынша. хан 
мәртебесіне Шыңғыс үрпақтары ғана көтеріле алатын. 1465-1466 жж. 
шамасында Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек 
сүлтандар Шыңғыстың үлкен ұлы Жошы ханның үрпақтары еді.
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Тұтастай алғанда, мемлекет басшысының эйгілі әулеттен шыгып, 
үлык мэртебенің ұрпагынан ұрпағына жалғасуы байырғы түркі зама- 
нында орын алғаны белгілі. Күлтегін (VIII ғ.) ескерткішіндегі: 

Жоғарыда көк тэңірі,
Төменде қара жер жаралғанда,
Екеуінің арасында адам баласы.
Адам баласын басқаруға ата-бабам жаралды - 

деген жазудан «түркі қағандары Тэңірдің өз елшілері», «Тэңірлік 
ерекше жаратылысты билеуші» т.б. саяси идеологияны байқау қиын 
емес.

Қазақ хандығында ғасырлар бойы мемлекет басында Шыңғыс хан 
ұрпактары отырды. Болашақ ханды тэрбиелеуге, мемлекетті басқару 
ісіне дайындауға бала кезінен үлкен мэн берілді. Мүндай міндетті 
атқаруға арнайы адам тағайындалып, оның мәртебесі «атабек» деген 
атаумен айқындалатын.

Хан тұқымының өкілдері өңірлер мен ірі елді мекендерді 
басқарды. Бүлар мемлекеттік саясатты жергілікті жерлерде жүзеге 
асыруға жауап берді.

Хан бас қолбасшы болып есептелді. Ал әскери бөлімдер 
ұрпақтары мен жақын туыстарына бағынды. Көшпенділерге түрақты 
эскер ұстаудың қажеті жоқ еді. Ер балалар ес жиып, ер жеткен- 
нен ат үстінде жүретін болғандықтан оларды сотые кимылына 
жүмылдыру еш қиындық туғызбады. Тұрақты эскер сотые жылда- 
рында жасакталды. Мемлекеттіліктің маңызды өлшемі -  Қарулы 
Күштер қазақ хандытында елеулі орын алганын сотые стратегиясы 
мен тактикасын, эскери тендер мен атақтар, қару-жарақтар мен жа- 
саулы киім түзгенінен байқауга болады.

Хан халықаралык катынастар мен сыртқы саясатты жүргізуде 
басты түлта ретінде танылды. Ханның атынан немесе тапсырма- 
сымен сұлтандар, батырлар, билер келіссөздер жүргізіп, таяу-алыс 
шетелдерге сапарга шыгып тұрды. Хандыққа келген қонақтарды 
қабылдайтын. Дипломатиялык рәсімдер мен іс-шаралар жүйесі де 
түзілген еді. Мәселен, айрықша құрметтейтін конақтарды немесе 
мемлекет басшыларын Ордага келуін күтпестен, қарсы алуга жогары 
мәртебелі сұлтандар алдынан шыгып отырган екен. Сәлемдесуге де 
үлкен мэн берілген. Өзіне тең санаган әріптесімен казак ханы орны- 
нан түрып қол алысқаны, табигатты, шарушылықты тамашалауга 
бірге шыкканы Мұхаммед Хайдар Дулаттың «Тарих-и Рашиди» 
кітабында баса көрсетілуі, кездейсоқ емес.
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Казак мемлекеті XV-XVII ғғ., яғни Ресейге бодандыкты 
кабылдағанша, көрші өзбек, жоңғар, ноғай елдерімен соғыс және 
бейбітшілік мэселелері бойынша элденеше рет келіссөздер жүргізіп, 
ортак шешімдер кабылдаған еді. Бұлардың бәрі ханның тікелей 
кадағалауымен һәм басшылығымен жүзеге асты. Дипломатиялык 
актілер көбінесе ауызекі түрде рәсімделген тэрізді. Өйткені кағазға 
түскені жайлы мәлімет деректерде келтірілмейді, әрі бүгінгі күнге 
жеткен мэтін жоқ.

Мемлекеттік билік басына ханды отырғызу рәсімі салтанатты 
түрде өтетін. Оның калай үйымдастырылатынын Абылай ханнын Ре- 
сей патшасы II Екатеринаға жазған хатынан байкауға болады. «Менің 
аталас туыстарым Әбілқайыр мен Әбілмәмбет хандар өмірден өтті.- 
делінген екен хатта,- Олардың ізін баскан маған хандык кезек келді. 
Олар қайтыс болғаннан кейін казактың үш жүзі -  Ұлы жүз, Орта жүз 
және Кіші жүздің хандары мен сүлтандары, Ташкент пен Түркістан 
аймағының үлкен-кішісі тілек косып, 1771 ж. Түркістан каласында. 
біздің мүсылман жұртының әулиесі Қожа Ахмет зиратының басын- 
да, өз дәстүріміз бойынша кұран ұстап, кол жайып. мені казактың үш 
Алашының ханы етіп, ак киізге көтерді» [9].

Осындай рәсіммен Абылайға дейінгі казак хандары да такка 
отырғызылғанына күмэн жок. Айғак-дәлел ретінде екі дәйексөз 
келтіруге болады. Мэселен, XV ғ. Алтын Орда мемлекетінде өмір 
сүрген неміс И. Шильтбергер өзі көзімен көрген хан сайлау рәсімін 
былайша суреттейді: «ак киізге отырғызады және үш per көтереді. 
Содан кейін шатырды айнала көтеріп жүреді, такка отырғызады 
да қолына алтын кылыш үстатады. Оеыдан кейін ол өз ғүрыптары 
бойынша ант береді». Арада торт ғасыр өткеннен кейін жазылған 
А. Левшиннің кітабынан осы суреттемені көреміз. «...Сайлауға 
келгендердің саны үлғайғанда, жалпы жиналыс тағайындалады және 
кілем мен киіз төселіп, оларға сүлтандар, аксакалдар, билер, рубасы- 
лары танымалдыгы немесе биліктегі мәртебесіне карай жайгасады. 
ал кара халық солардың артында түрады. Мүндай мәжілістің баста- 
луы эдеттетыныш, ал аяғы шулы. Оны жасы үлкен немссе тәжірибесі 
мол күрметті адам ашады, батылдары жандандырады. ірілері багыт 
береді, ең соңында борі косылып екі, үш, тіпті одан да көп күнге со- 
зылатын пікірталасқа кіріееді. Хан сайланған соң бірнеше беделді 
султан мен аксакал оған хабар жеткізеді, жүка ак киізге отырғызып, 
төбелеріне котереді, қайта жерге түсіреді. Іле-шала оларды алмасты- 
ратын калың көпшілік жаңа билеушіні көгсруге лап береді. Әрі ора-
72



сан зор дауыспен және айғаймен әлденеше уақыт көтеріп, түсіреді. 
Ақырында так орнына пайдаланылған киіз, кейде тіпті ханның 
үстіндегі киімі талапайға түсіп, сайлауға қатысқанның айғак-дәлелі 
ретінде эркімнің қолында кетеді».

Ханның билік басында отыруына мерзімдік шектеу қойылған 
жок. Бірнеше айдан жарты ғасырға жуык Қазак мемлекетін баскарған 
хандар бар. Билеушінің ауысуы бірнеше жағдайға байланысты орын 
алды:

Жасы ұлғайып, өмірден озғанда;
Сотые уақытында үрыс даласында қаза тапқанда;
Мемлекетті баскаруға күш-қайраты жетпегенде;
Билік үшін ел ішілік талас барысында карсыласынан жеңіл- 

генде.
Қазақ хандығында әлеуметтік жіктелу мен түрлі қауымдар ара- 

сында қайшылық болтаны рас. Бірақ олар Еуропа мен Азияның кейбір 
елдеріндегідей шаруалардың билеушіге, мемлекеттік қүрылысқа 
қарсы сотые жариялагандай асқынуына бартан жоқ. Сондықтан 
да болар, сырт күштің өктемдігі жүрмеген табити-ыргақты даму 
дэуірінде казак хандары ұзақ мерзім ел басқарды. Айталық, Керей 
ханнан Тэуке хан билеген 1465/66-1715 жж. аралыгында, ягни 1,5 
гасыр ішінде, 15 хан такта отырган екен. Демек, әрқайсысына ел би- 
леу міндеті орта есеппен 16-17 жылдан бүйырган.

Мемлекетті баскарушылардың элеуметтік иерархиясында 
ханнан төменде сұлтандар, билер, батырлар, тархандар, кожалар 
жайгасты. Бұлар бір-бір элеуметтік институт еді. Ауыл-ауыл болып 
өмір сүрген үлкенді-кішілі үжым мен кауымдастықты осылар не- 
месе көргені эрі тәжірибесі мол ақсақалдар, рубасылары баскарды. 
Дегенмен, заң күшімен бекітілген экімшілік-аймактық бірлестіктер 
болмагандықтан жергілікті өзін-өзі басқару мен орталық мемлекеттік 
билік арасындагы байланыс көбінесе рулық-тайпалық қатынастар 
мен сипатта калыптасты. Нэтижесінде халықтың негізгі дені ресми 
биліктен гөрі ауылдаты сұлтанга, бите, батырга, тарханга, кожага, ру- 
басы мен аксакалга жүгінумен өмірлік қажеттіліктерін шеше берді. 
Тікелей халықтық демократия үстанымы мен құндылықтары Қазақ 
хандыгындаты биліктің тиімділігін, мазмұнын осылайша анықтап 
жатты.

Әр халық өз мемлекетін қастерлегенде отан артатын нақты 
мақсат-міндеттерін бірінші кезекке қояды. Ол бөтеннің айтқанымен 
жүретін билікті місе тұтпайтынын, көңілінен шықпаган мемлекеттік 
қүрылысты лақтырып тастайтынын тарих аз дәлелдеген жоқ.
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Халық пен мемлекеттік билік арасындағы жарасымды үйлесім- 
ділікке кол жеткізетін алғышарттар, әрине, көп. Солардың бір де болса 
бірегейі -  коғамда ұлттык элитаның калыптасуы әрі ұлттык элитанын 
мемлекетті, коғам мүшелерін дэстүр мен жаңашылдыкты үштастыра, 
тиімді үйымдастыра баскаруы. Мемлекетті баскару бүкіл халыктың 
жэне кез келген адамның колынан келе бермейді. Бүл -  бір.

Екіншіден, мемлекеттік баскару жүйесі эркашан азшылыктың 
колында. Олар халыктың калың ортасынан шыккан лайыкты ұл- 
кыздары болуы керек. Азшылыктың кешкен күні жол айрығында 
түрған жолаушының киналысын елестетеді. Қабылдаған шешімі кате 
шығып, діттеген жеріне апарар жолдан адасса, кол астындағыларды 
соқпакка ұрындырады, өзі де тарихтың бүралаң жерінен орын те- 
буге мэжбүр болады. Немесе керісінше. Ел билеуді міндетіне алған 
азшылыктың шын мағынасындағы кемелдігі, ғасырлар тезінен өткен 
салт-дэстүрдің озығын сактай алуы, осыларды эділ заңдармен бе- 
кемдеп, бұлжымай орындалуын білгірлікпен үштастыра алуы калың 
көпшіліктің бағын ашып кана коймайды, нағыз таланттар мен 
түлғалардың канат жаюына іргетас калайды екен. Үрпак жалғастығы. 
сабақтастык дегеніміз -  осы.

Сонымен, ел тағдырын шешер биліктің екі тізгін, бір шылбыры 
кемелдің кемелінің, үздіктің үздігінің колында болуы кажет. Топты 
жарып шықкан осындай кемелдерді, осындай үздіктерді ғана үлттык 
элита деген айдармен айшықтауға негіз бар. Бірак мемлекеттік билік 
айналасындағылардың бэрі бірдей үлттык элитаға кіре бермейді. 
Оған тек мемлекет деңгейінде немесе өз салаеы бойынша баршаға 
міндетті шешім кабылдауға өкілеттігі барлар гана жатады. Қазак 
хандығы тұсындағы ұлттык элитаның осы тобын саяси баскарушы 
элита десек қателеспейміз.

Ұлттык саяси баскарушы элита елдегі барша элеуметтік каүым 
есебінен жасакталады. Әу бастағы тарихи бастауларын зерделер 
болсак, ұйымдык түрғыдан түтасуы, кызметінің пәрменділігі тәрізді 
көрсеткіштері бойынша саяси басқарушы элитадан бүрын бой көтере 
калғанымен одан биік сатыда түрған элита тобын ауызға ала алмай- 
мыз. Қазак даласында ежелден сазгерлер, сәулетшілер, ойшылдар 
ғүмыр кешкені мәлім. Біркатарының еңбектері тарих зердесінде 
сакталып,бүгінгежетіп отыр: Қоркыттыңкүйлері, «Алпамыс», «Қозы 
Көрпеш-Баян сүлу» жырлары, Қожа Ахмет Иасауи шығармаларьк 
«Кодекс команикус» қазақ этносы, ұлттык мемлекеті қалыптаспаған 
уакытта пайда болтан. Дегенмен осылардың ешқайсына қазактан
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басқалардың таласы болмауы керек деп шорт кесуге негіз жоқ. Бұлар 
иісі түркілердің ортақ казынасы. Біреулерін қазақ топырағында 
жаралғаны үшін, екіншілерін даланың ауызша тарихнамасын- 
да айрықша қастерленгені үшін, үшіншілерін үлттық тарих пен 
өркениетке негіз болған мұрасы үшін басқадан жакын тартамыз. Де- 
генмен, мемлекеттің шаңырағын көтерген саяси баскарушы элита 
сол мемлекеттегі баска элита топтарының кіндік әкесі саналуы керек. 
Өйткені саяси басқарушы элитадан басқалары, эсіресе мүрагерлері 
үлттық мемлекеттің шаңырағы көтеріліп, ресми-заңды билік жүйесі 
орнаған соң ғана ұлттық бояуы қанык, үлт мұраты биігінен табылған 
туындыларын дүниеге экеле алды. Бүдан шығатын қорытынды біреу: 
халықтың, қоғамның кемелденуі негізінде мемлекеттің пайда болуы 
мен ұлттык саяси баскарушы элитаның қалыптасуы бір мезгілде 
жүреді екен де, олар ілгеріден жеткен элитаның баска топтарының 
шын мағынасындағы ұлттық негізде өсіп-өнуіне, саясаттың, 
идеологияның, материалдық өндіріс салаларының, руханияттың 
ізашарына айналуға серпін береді екен. Ойымыз түсінікті болуы үшін 
казак хандығы дәуіріндегі мемлекеттілік пен отарлық жылдарғы 
мемлекетсіздіктің айғақ-дәлелдеріне жүгінейік.

XV ғасырда этникалық дамуы әбден пісіп-жетілген қазак 
халқының төл мемлекетін қүрған Керей, Жәнібек сұлтандар өз 
заманының ойшылдары Асан қайғы мен Қазтуған жырауды ғана 
емес, олардан бүрынғы даналардың мүрасын жетік білгені күмэн 
туғызбайды. Дегенмен осы екі тұлға Қазақ хандығының шаңырағын 
тіктегеннен кейін ғана ұлттық элита топтарының шүғыл да қанаттана 
өскені ақиқат. Бұлар содан кейінде тілімізге, ұлттық болмысымызға, 
елдігімізге тән жырау, сал-сері, ақын, бақсы-балгер, би, батыр, күйші, 
жұлдызшы, есепші, т.б. әлеуметтік-кәсіби топтарға жүйеленіп, ұлттық 
элитаның шоғырлы да жүлдызды тобын бере алды, бастары қосылды, 
ұлт игілігіне айналды. Бодандықтың қамытын киіп, отарлық тэртіп 
толық орныққанға дейінгі кезеңдегі осынау элитаны ұлттық дэстүрлі 
элита деп атаған жөн.

Қазак хандығы тұсында саяси басқарушы элитаның мэртебесі, 
міндет-құқығы, пәрмені, ұйымдастырушылық, басқарушылық, 
атқарушылық өкілеттігі тәп-тэуір қалыптасты. Саяси басқарушы эли
та негізінен Шыңғыс хан түқымынан шыққандардан жасақталды. Ал 
Қазақстанда Шыңғыс эулеті қалың қол болатын. Жошының өзінде 
ғана 40-қа жуық бала болған екен [10]. XIII ғ. ортасында Шыңғыс хан 
тұқымынан тарағандар он мың жанға жетіпті. XV ғасыр ортасынан
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ауа әлденеше жүз мыңға жеткені сөзсіз. Мемлекеттік басшылыкты 
ұстаған бүлар «аксүйек» атанды. XV-XVIII ғғ. саяси баскарушы 
элитаның катарынан төре-сүлтандар, билер, киын-кыстау кезеңде 
батырлар орын тепкенін көреміз. Элитаның осынау тобын дэстүрлі 
элита өкілдері де «жаксылар», «хан ием, сүлтан ием», «ел иесі» де
ген атау-түсініктермен айшыктаған. Жэне олардың ел тағдырындағы 
орнын мейлінше жоғары бағалаған. Асан кайғы: «Жаксыларға 
айтпаған. Асыл шырын сөз ғаріп», десе, Доспамбет жырау: «Кет- 
бүғадай билерден кеңес сүрар күн кайда» деп кешегі мен бүгіннің 
арасын жалғастырғысы келеді. Шалкиіз жырау көкейіндегі өтінішін 
«сүлтан ием, хан ием, жұрт иесі өзіңсің» деумен жеткізсе. Жиенбет 
жырау еңсегей бойлы Ер Есімнің колына сүйесін, колтығына демесін 
болғанын ауызға алған екен. Актамберді жыраудың: «Білімді туған 
жаксылар аз да болса көппен тең... Білімді туған жаксыға залал 
кылмас мың карта» - деген байлам-түжырымының астарында терең 
сыр жатыр [11].

XV-XVIII ғғ. басында ұлттык элитаның калыптасуы. өсуі мен 
кызметі табити-тарихи негізде жүрді. Сұлтан-төрелер мен би- 
батырларға, жырауларға тиесілі күкыктар мен өкілетті міндеттер 
«Қасым ханның каска жолымен», «Есім ханның ескі жолымен». 
«Жеті Жарғымен» реттеліп отырды [12]. Терең ақыл мен кажымас 
қайрат иелері жасампаздыкпен тана элита катарына косыла алды.

Мемлекет пен халықтың тағдырында, билік жүйесі мен заңның 
тиімділігінде үлттық элита каншалықты зор жауапкершілік жүгін 
арқалап түрса, осынша маңызға ие келесі фактор -  үлттык идея.

Идея -  грек сөзі, «образ», «үгым», «түсінік» мағынасында. 
негізінен адамның танымы мен әрекетіне катысты колданылады. 
Идея атқаратын міндетіне карай алуан-алуан қырымен көзге түседі. 
Мәселен, бірде ол сырт дүниені бейнелейтін қоғамдык сананың пішіні 
болса, енді бірде адамның басты сенімі орнына жүреді. Шығарманың 
түпкі түйіні мағынасында да қолданылатыны бар. Ендеше үлттық 
идея мәселелесінің мэні үлттың тілегі, ниеті, ойы дегенге саяды. 
Сондыктан да ұлттык идеяны үлт мүраты деп қабылдасак. мәселенің 
ток етерін тапқанымыз.

Ол қазақ этносымен, мемлекетімен, элитасымен бірге дүниеге 
келді эрі тарих сахнасына да солармен кол ұстаса көтерілді. Ұлттың. 
мемлекеттің, элитаның мұратсыз калыптасуы да, сакталып калуы 
да мүмкін емес. Демек Ұлы даладағы үлттық идеяның бес ғасырдан 
астам тарихы бар екен. Оның өзі бірнеше дэуірден түрады. Үш жүзге
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бөлінбеген біртұтас Қазак хандығы тұсында, яғни бірінші дәуірде 
ұлттык идеяның өзегін мемлекеттікті нығайту, этникалык аумақты 
қалыптастыру, бірде тілін, бірде тісін көрсеткен Ресей, Қытай, 
Жоңғар, Орта Азиялык мемлекеттермен оңтайлы қарым-катынас ор- 
нату, бәсекеге төтеп беру кұрады. Асан қайғының:

Еділ менен Жайықтың 
Бірін жазға жайласаң,
Бірін қыста кыстасаң,
Ал қолыңды маларсың 
Алтын менен күміске! -

деген жыр жолдарында ұлттық мұраттың сол дэуірдегі аңсағаны - 
аумақтық тұтастық, саяси еркіндік, әлеуметтік кемелдікдабиғат 
пен адам арасындағы үйлесім бейнеленген. Елдің бірлігін, ішкі 
тыныштығын, ханның ынсапты болуын, халықтың берекелі байлығын 
жырлаумен үлттық идеяны мемлекеттік саясат биігіне көтергендер 
қатарында Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Жиенбет жыраулар түр.

Қазак мемлекеті мен мемлекеттік билік жүйесіне, іле-шала 
үлттық идеяға іргелі өзгеріс XVIII ғасыр басында, яғни Тәуке хан 
түсында ене бастады. 1716 жылы Орта жүздің ханы болып Қайып 
сайланды, 1718 жылы Әбілқайыр Кіші жүзге хан болды. Бүл Қазақ 
хандығыньщ ыдырауы емес еді. Абай айтқандай, «эр жүздің халқы 
өз ынтымағыменен бір туысқанға есеп болыпты» [13]. Тіпті, кеңестік 
тарихнама дэлелдеуге тырыскандай, коғамдағы дағдарыстың, 
сепаратистік козғалыстың, көрші мемлекеттер арандатуының да 
нәтижесі емес, тарихи дамуындағы өзіндік биік сатысына көтерілген 
үлттык мемлекетіміздің шаруашылық, саяси, аймақтық кажеттігінен 
туған объективті қүбылыс болатын. Бүл жерде даму тезисін бекер 
алға тартып отырған жоқпыз. Этникалық, саяси, шаруашылық-мэдени 
түрғыдан келеек, тарихи даму дегеніміз, біздің ойымызша, шыққан 
тегінен, бастау бүлағынан, арнасынан сабақтастығын үзбеген, мэнді 
байланысы мен қатынасын сақтаған коғамда қүрылымы, функциясы, 
әлеуеті өзгеше жаңа құбылыстардың табиғи-ырғақты түрде дүниеге 
келіп орнығуы.

Сабақтастық пен жаңа кұбылыстар табиғи-ырғақты негізде 
жэне уақыт пен кеңістіктегі қажеттілікке сай заңдылықтар ая- 
сында өрілгенде тарихтағы, этнос болмысындағы, эсіресе рухани 
әлеміндегі түтастықты бір дэуірден екінші дэуірге жалғайды. Әр 
дэуірдің өзіне лайык іштей жетілуі, жаңа құбылыстардың тереңдей 
түсуі, күрылымдық, өңірлік ерекшеліктердің бедерленуі болатыны
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түсінікті жайт. Ендеше XVII—XVIII ғғ.межесінде хандыктын ішкі, 
сыртқы өмірі мейлінше күрделенгендіктен, бүдан бұрын да ел баскару 
жүйесін шектен тыс орталыктандырудан бас тарткан дала демокра- 
тиясы қоғамның өзін-өзі баскаруын жаңа биікке көтерді. Егер үш 
жүзге бөліну қазак коғамының шын мағынасындағы элсіздігін, іштей 
ыдырауын білдірсе, ол 1723 ж. кенеттен келген апатка төтеп бере ал- 
мас еді, қатерлі дүшпанға бірлесе тойтарыс беру идеясы төңірегінде 
топтала коймас еді.

Алайда, мемлекет пен мемлекеттік биліктің тиімділігі ішкі фак- 
торлармен ғана анықтала бермейді ғой. Түтас Казак хандығы үшке 
бөлініп жаткан XVIII ғ. басында іргелес Ресей мемлекеті I Петр 
патшаның реформаларымен ілгерілей алға басып, Еуропадағы пози- 
цияларын нығайтканына коса Шығыска да коз сала бастады. 1722- 
1723 жж. Перенята карсы соғысып, Каспий теңізінің батыс жэне 
оңтүстік жағалауларына иелігін орнатты.

XVIII ғасыр карсаңында батыс Моңғолияны өзіне караткан 
Қытай Шытыс Түркістанды да жаулады. Екі бүйірден кыскан алпау- 
ыт империялар Үлы далаға жакындап калғанда Қазак хандытының 
ішкі факторларға басымдык бере дамуы, эрине, болашактағы 
стратегиялык үтылыстың алғышарттарын калап берді.

Үш жүздің билеушілері Ресей мен Қытайдың Казак еліне. 
мемлекетіне, тәуелсіздігіне катер төндірерін білген жок емес. білді. 
Бірақ, табиғи-ыртакты негізде пісіп-жетілген үдерісті -  үш Жүздің ба- 
сына үш ханның келуін токтататын, ең болмағанда уакытша тежейтін 
карсы күш шықпады. Бүл Казак хандығын мейлінше күшейткен әз 
Тәукенің колынан да келмеді.

Түтас казак мемлекетінің үш жүзге бөлінуі, 1723-1726 жж. 
«Актабан шүбырынды, Алкакөл сүлама», 1731 жылдан Ресейге 
бодандыкты қабылдау дэстүрлі билік жүйесінің элсіреуін тездетті, 
үлттық идеяға жаңа мазмұн әкелді. Жоңғарияны жер бетінен жойып 
жіберген Кытай да Қазакстанға кысымды күшейте түсті, шығыстағы 
біраз жерді өзіне қаратып алды. 1757 ж. Қытай экімшілігі Абылайға 
жолдаған хатында кімнің кім екенін ашық жариялайды. «Егер сен- 
дерге моңголға жасағандай іпікі жасақ тәртібін қолдансак. - делінген 
хатта, - кысым көріп каласыңдар. Демек. бүрынғы коғамдык 
салт-жүйелеріңде бола беріңдер...Ал сенің елшің бізге жегкізген: 
«Тарбағатай тегінде біздің байырғы жайлауымыз еді, сол жерді 
патша бізге берсе», - деген сөзге келсек, бүл жсрлер жаңа ғана 
тыныштандырылған. Әлі йен жатқан оңір. ГІатша, әсілі. ол жерді
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сендерге киып бере салушы еді, бірақ сендер бізге еңбек сіңірген 
жоксыңдар» [14].

Қазақ тарихының жантүршігерлік әрі канкешу XVIII ғасыр- 
дағы хандык биліктің ең осал тетігі мемлекеттік орталық баскару 
мен жергілікті өзін-өзі басқару арасындағы байланыс һәм бағыныш- 
тылыктың бұзылғанында жатыр. Бір орталыққа бағынған ұлттық 
мемлекетке тэн соңғы іс-шаралар 1726 ж. Ордабасында, 1730 
ж. Аңырақай шайқасының алдында үш жүз билеушілерінің бас 
қосуымен, жоңғарларға бірлесе тойтарыс беру стратегиясын 
анықтаумен аяқталды. Бүдан кейінгі уақытта баршаға міндетті, «Жеті 
жарғыдай» пәрмені бар мемлекеттік күжат туындаған емес.

Хан мен оның айналасындағыларға өңірлердегі өзін-өзі басқарып 
отырған сұлтандарды, би-батырларды, рубасыларды қарсы коюда Ре- 
сей билеушілері белсенділік танытты. Орта жүздің ханы Әбілмәмбетті 
Кіші жүздің ханы Әбілқайырмен дүрдараз қылуға, Қүлсары мен Қүлеке 
батырлар арқылы бүкіл Атығай баласын Абылайдан алыстатуға, Барак 
сұлтанды империя мүддесіне пайдалануғааянбай күш салды, нәтижесіз 
де калған жоқ. Бұл саясат үзілмей жалғаса берді. Мэселен, 1742 жылы 
Орынбор комиссиясының бастығы И. Неплюев Ресей сыртқы істер 
алқасына жолдаған мэлімхатында Орта және Кіші жүз билеушілерін 
калай, кіммен алмастыру жоспарын дәйектепті. «Әбілмэмбет хан 
жоғарыдағы себептермен біздің қарауымыздан ашықтан-ашық мүлде 
шығып кететін болса, ханды және оны екі жүзде де қолдаушыларды 
сатқын деп эйгілеу керек; оны хандықтан тайдырып, лауазымынан 
айыру керек... Әбілмэмбеттің орнына Орта жүздің ханы етіп, Ресей- 
ге кейінде ант берген Барақ сүлтанды жариялап жіберуге болады... 
Ал, Барақ сұлтан да Әбілмәмбетті қолдап, Ресей бодандығынан бас 
тартатын болса, Батыр сұлтанды хан жасауға болады... Тіпті, Батыр 
сүлтанды да Әбілмәмбетке еріп Ресейге қырын қарайтын болса, онда 
Әбілқайырдың үлдарының бірін Орта жүзге хандыққа қоюға болады. 
Орта жүзде де Әбілкайыр ханды жэне Жәнібек тарханды қолдайтын, 
көпке белгілі, ықпалды адамдар да аз емес... Сондай-ақ, бэрінің 
арасын тыныштандырып, екі жақты тең үстап отыру үшін Жәнібек 
тарханның беделін пайдаланып отырған жөн» делінген қүжатта.

Арада 37 жыл өткенде Ресей патшасының Орынбор губернато- 
рына жіберген жарлығынан да осы жымысқы саясат көрініс береді: 
«Орта жүз ішінде Абылайдың беделін түсіру үшін, оған «бақталас» 
біреу іздеп тауып, ондай адамды үкімет тарапынан қолпаштап 
отырған жөн... Өйткені, бүл «жыртқыштан» қауіп күшті», - деген
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жолдар бар жарлықта. «Қауіпті» Абылай хан дүниеден озған соң, 
Қазақ мемлекеттік баскару жүйесін кирату жеделдеді. 1801 жылы 
Батыс өңірде қүрылған Бөкей хандығы отарлаушы экімшіліктін 
қүзырында болғандыктан, оның мэртебесі накты көрсетілген сипатта 
сақталды. 1822 ж. жэне 1824 ж. кабылданған Сібір казактары, Орын- 
бор қазақтары туралы Жарғылар бойынша Орта жүз бен Кіші жүздегі 
дәстүрлі хандық баскару институты жойылды [15]. Ұлы жүз Кокан 
жэне Хиуа хандыктарының кол астында калды.

Қазақ хандығы дэуірінде калыптаскан билік пен ел баскару 
жолын, күндылықтарын қайтаруға, калпына келтіруге Сырым ба- 
тырдан бастап сардар Амангелдіге дейін кайрат кылды. Мемлекет 
қүрылысында, ел баскаруда дәстүр мен жаңашылдыкты үштастырмак 
болған Жэңгір ханның әрекеті діттеген максатына жете бермеді. 
Әсіресе Кенесары хан аянбай күресті. Әйгілі тарихшы Е. Бекма- 
ханов жазғандай, Кенесары патша үкіметі, Қокан мен Хиуа тар- 
тып алған казак жерлерін кайтару, Россияның карамағында казак 
халқының біртүтас мемлекетін кұру үранымен күресті [16]. Атасы 
Абылайдан асыра төтенше шаралар колдануы дала демократиясы- 
мен қабыспай, соңғы казак ханын егемендікке күштар халыктың бір 
бөлігінен алыстатканы акикат. Заң шығару, аткару, сот биліктерінің 
бір қолға шоғырлануы сотые жағдайы кажетінен туындағанымен. 
наразылық білдіруге халык кұкылы екенін елемеу соңғы казак ха
нын қиыншылықтарға үшыратты, үлт мемлекетінің әлеуеметтік 
негізін әлсіретті. Мемлекеттің ішкі ахуалы осындай болғанда оның 
халықаралык қатынастар субъекті мәртебесінен айырыла бастауы 
заңды еді. Қазактың соңғы ханы Кенесарының кырғыз манапы Ор- 
манмен, Қоқан билеушілерімен тіл табыса алмауының бір себебі. 
осында жатыр.

Сөз арасында айта кетейік, жеке дара билік жүргізуді казак 
мемлекетінің элеуметтік қауымдары Абылай хан түсында да 
қабылдамады. Мэселен, Ботақанның ажалы Қаракесек руын көтеріп. 
Абылайды састырғаны коп жайдан хабар береді. Ал Кенесары 
хандығында ресейлік отарлаушы билікпен ауызжаласкан жергілікті 
басқарушы қауымдар қосылған соң, қазақ коғамының ішіне жік түсіп. 
кешегі тарихи даму нәтижесі болып табылатын рулык. іайпалык. 
жүздік кұрылым зтникалық түтасуға, мемлекеттің қуатын арттырүта 
қызмет етуден қалды.

Түпгеп келгенде, мемлекеттік басқару қүзыреті қазактан 
тағайындалған аға сүлтандар мен сүлтан-правительдерге емес.
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тіпті Жәңгір ханға да емес, отарлаушы әкімшілік аппаратына ғана 
берілген болатын. Ұлы даланы отарлау мен мемлекеттілігін жоюға 
қанша уақыт кетсе, қазақ жерінде кұрылған отарлаушы билік ор- 
гандарына жергілікті халықтан айтқанға жүретін көнбіс чиновник 
даярлау, олардың санасына мэңгүрттік кұндылыктарды сіңіру бір 
сәтке үзілмей, сонша жүріп жатты. Түтастай алғанда, патшалық 
экімшіліктің отар өлкені басқаруы казак тарапынан да, окыған 
үлтшыл азаматтар тарапынан да қарсылыкка үшырап жатты. Бүл 
жайлы шетелдік автор М.Б. Олкоттың [ 17] жазғанына қосылуға бола- 
ды. Оның пікірінше, орыс революциясына дейін отарлаушылар, казак 
чиновниктері, дін иелері, пантүркілік реформаторлар ұлы даланы өз 
айткандарына көндіріп, айдауына жүргізуге толыктай қол жеткізе ал- 
мады. Империялык идеологиямен, заңмен каруланған жаңа кұрылым, 
түптеп келгенде, екі-ак максатты көздеді: бірі өлкенің байлығын 
сүлікше copy, екіншісі - казак жерінде өзіне тиімді билігін орнату. 
Максатына жетті де. Байырғы халықтың мүддесі, мүң-мүктажы зере- 
дей каперге алынбағандықтан казақ коғамын перманентті дағдарыс 
пен кайшылык жайлады, оның түпкі нәтижесі дамудан кенже 
қалғанымыз еді.

Мемлекеттіліктің шаңырағы ортасына түскендіктен, 1847-1917 
жж. аралығындағы 70 жылды «мемлекетсіз әкімшілік дэуір» деген 
жөн. Мемлекетінен, елтүтқаларынан айырылған халық сол жылдар- 
ды «зар заман» деп атағаны бекер емес. Бүл заманның үлт болмы- 
сына, интеллектуалдық, мэдени-имандық элеуетіне, салт-дәстүріне 
әкелген зардабын, казаққа жат билік жүйесінің әділетсіздігін, зорлық- 
зомбылығын Дулат, Шортанбай, Мұрат ақындар аяусыз эшкереледі 
[18]. Оны Абайдан артық сезінген жан жок. Түтас халықтың жол 
таппай адасуына ұлы ойшылдың жаны күйзелді. «...Дүниеде ешбір 
кызықты нәрсе бар деп ойламайды, ойласа да бүрыла алмайды, 
сөз айтсаң, түгел тыңдап түра алмайды, не көңілі, не көзі алаңдап 
түрады. Енді не кылдық, не болдык!» [13] - дейді ол. Бұрынғы 
ата-бабаларымыз заманындағы елбасы, топбасылардың билікті 
жүргізудегі эділдігін, намыскорлығын ұлықтап, осынау «екі ғана 
тэуір мінезін жоғалтпай тұрсак, біз де ел қатарына кірер едік», -деп 
келер күнге үмітін артады.

Қазақ хандығының жүрнағындай сақталып калған билер инсти
туты отарлаушылар тарапынан сөз жүзінде танылғанымен іс жүзінде 
бүрынғы мемлекеттік саясат, күрылым, билік тетігі болудан қалды. 
Қоғам заң шығарудан, сот қызметін атқарудан шеттетілгендіктен би-
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лер қауымы саяси-кұкыктык ғана емес, моральдык-этикалык ауыр 
дағдарыска түсті.

Ұлттық идеяда да түбегейлі өзгерістер мен айырмашылыктар 
орын алған екінші дэуір келді. Айталык, «Актабан шұбырынды. 
алқакөл сүлама» жылдарында Отан корғау ұлт мұратына айналды. 
Актамбердінің:

Жауға шаптым ту байлап,
Шепті бұздым айғайлап,
Дүшпаннан көрген корлыктан 
Жалынды жүрек кан кайнап,
Ел-жүртты қорғайлап,
Өлімге жүрміз бас байлап, -

дейтіні осыдан.
Жаксы менен жайсаңның басын өлімге байлаған XVIII ғ. бірінші 

ширегі Ресейге бодандықты кабылдаумен жалғасып, ұлттык идеяның 
үшінші дэуірінде мемлекеттілікті сақтау үлт мүратына айналды. 
Абылай ханның дүние салуымен казақтың маңдайына біткен бағы 
үшты. Ресейдің бодандығына кірген қазақ қоғамы әлеуметтік-саяси 
жэне аумақтык түтастығынан айрылды. Мүрат Мөңке ұлының:

Еділді тартып алғаны -  етекке колды салғаны 
Жайықты тартып алғаны -  жағаға колды салғаны 
Ойылды тартып алғаны -  ойындағысы болтаны деуі. сондыктан. 

XVIII ғ. екінші жартысында Абылай мен Нүралының. Сырым ба
тыр мен Есім ханның, XIX ғ. бірінші жартысында Махамбет пен 
Баймағамбет сұлтанның, Кенесары хан мен Қоңырқүлжаның, XX 
ғасырбасындаСәкенменМағжанның,ӘлібименӘлиханныңұстанған 
ұлттык мүраты барша казакка ортак еді деп, сірә, ешкім айта алмас. 
Иә, бүлар әрісі - туған халқына, берісі -  үстанған ұлттык идеясының 
жақтастарына қызмет еткісі келді. Уақыт өзі көрсеткендей, біреулері 
ат төбеліндей азшылықтың мүратын жалаулатса, екіншілері -  бар
ша қазактың болмаса да калың көпшіліктің мүратын дөп басып 
таба алғаны ақиқат. Бірақ үлттык идеяның басты көздегені -  Қазак 
мемлекеттілігін сақтап қалуға дәрмені жетпеді. Сырым, Махамбет, 
Кенесарылар ұлттык идеяны қарулы күрестен, Шоқан, Абай. Ыбы- 
райлар ағартушылыктан, Әлихан, Ахмет, Міржақып алгашкыда 
«Оян, казақ!» түғырнамасынан, кейін Алаш автономиясынан, Шоқай 
түтас Түркістан автономиясын қүрудан тапты.

Қорыта айтқанда, қазақ мемлекеті мен мемлекеттік билік жүйесі 
ғасырлар бойы қалыптасқан, ұлттық мүддені корғау мен жүзеге
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асырудың мол тәжірибесін жинактады [19]. Ресейге бодандыкка 
кірген уақыт аясында олар халықтың санасынан жоғалмай, әлеуметтік, 
азаматтық, рухани оптимизмнің қайнар көзі болды. Ұлттық 
мемлекетті калпына келтірудің, билік жүйесін уақыт талабына сай 
түзудің сындарлы жолдарын XX ғасыр басында Алаш кайраткерлері 
үсына алды. Алаш идеясының жүзеге асуына XXI ғасыр қарсаңында 
ғана мүмкіндік туды. Тәуелсіздікке кол жеткізумен Қазақстан Респу- 
бликасында дәстүрлі билік жүйесін кайта жандандыру мәселесі күн 
тэртібіне қойылмаса да, оның үлтқа, елге қызмет ету тәрізді басты 
идеялары негізгі басымдыққа айналғаны -  бүгінгі күннің ақиқаты.

2.4. Ноғай Ордасы және Моғолстан: басқару ерекшелігі, 
этникалық байланыстары

Ногай Ордасындагы басқару жүйесі. Ноғай Ордасында билік 
жүргізу Едіге би (1357-1419) үрпақтарының колында болды. Хандар- 
мен, Шыңғыс әулетімен мәртебесі теңесіп, дербес билік жүргізу үшін 
Едіге бидің шыққан тегі дала эулиесі Баба Түкті Шашты Әзизден, 
мұсылман жүртының Арабия, Мысырдағы аңызды патшаларынан та- 
ратылды. Бірақ, XVI ғ. 30-40 жж. дейін ноғай билеушілері, нақты істерді 
өздері шешкенімен, Шыңғыс әулетінен шыққан төрелерді өз еліндегі 
билеушілер ретінде мәртебелерін жоғары қойып отырды. Ордадағы 
бас билеуші бек (би) лауазымын иемденді. Түркілік жылнамаларда 
-  «бек». Орыстың дипломатиялық жазба деректерінде «князь», яғни 
«бек» мағынасында жазылады. Эпикалық шығармаларда, жыраулар 
шығармаларында жэне тарихи аңыздар мен жырларда «би» делінеді.

Едіге би дәстүрімен бектің өзінің жеке басқаруындағы Ноғай Ор
дасы толысқан жылдары көбінесе Жайық жағалауында көшіп-қонып, 
Төменгі Еділдің сол жағалауына да шығып жүрді. Кейініректе, Ноғай 
Ордасының шығыс иеліктері тарылғанда, бектің Жайық жағасымен 
көшуі де азайды. 1561 ж. Мәскеуге жолдаған хатында Ысмайыл бек: 
«Жайықта үш ай, Еділде тоғыз ай тұрамын» деп жазған.

Заманында Едіге Жайық бойымен көшкенде, оның ұлы Нүрадын 
Еділді коныстанатын болған. Сол дәстүрмен Еділ жағалауы 
мемлекеттегі Едіге ұлының есімімен аталған екінші жоғары дәрежелі 
лауазым иесі -  нүрадынға тиесілі болды. Кейқуат иелігі мемле- 
кет аумағының шығыс бөлігінде жатты. Жем өзені бойында билік 
жүргізді. Тайбүғаға башқұрт және Сібір аумақтарын басқару тап- 
сырылды. Едіге үрпақтарының осы бастапқыда үш (бек -  нұрадын 
- кейкуат), кейін төрт (бек -  нүрадын -  кейқуат -  тайбүға) иерархия-
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лы әулеттік басқару жүйесі Ноғай Ордасы дербес тарихының соңына 
дейін байқалады. Мұндағы басты максат -  Едіге мираскорларынын 
басқаруындағы елдің тұтастығын сактап калу болса керек. XVI ғ. 
соңында Сібір аумағын билігінен шығарып алуына байланысты 
тайбұғалықтар өздерінің әулеттік міндетінен айрылды. Ноғай Ор- 
дасында Едіге ұрпактары мырзалар деп аталатын. Ноғай Ордасында 
жасы үлкен мырзалардың ғана жеке ұлыстары болды. XVI ғ. соңы - 
XVII ғ. басында мырзалардың көбінде іс жүзінде жеке иелік ететіндей 
жер де, халық та калмаған еді. Нүрадын, кейкуат, тайбүға ұлыстары 
бірнеше иеліктерге үсақталып, оларға мырзалардың дәрежелері бой- 
ынша баскаруға рулар беріліп отырды. Тағайындау бидің күзырында 
болды. Қарамағындағы жүртын анықтау би кеңесінде шешілетін 
болды. XVII ғ. басында әулетке жатпайтын, кара халыктан шыккан 
рубасылардың саяси ықпалы арта түсті.

Кейінгі Ноғай Ордасында манызды мемлекеттік мәселелерді ру 
көсемдерімен бірге шешетін жиын «Қарадуан» деп аталды. Оған 
мемлекеттің ішкі және сырткы саясатын реттеуге жауапты мыр
залар мен ел адамдары катысатын болған. Бүл «үлы дуан» тура- 
лы 1536 жылғы мәліметтерде кездеседі. Қарадуанда елшіліктерді 
қабылдау жэне жабдықтау, бектердің шаруашылығы, каржы ісіне 
жетекшілік жасаушылардың жүмысы, кеңселік кызмет аткару жэне 
салық жинаушы даруғалардың жүмыстары талқыланған. Ысмайыл 
тұсында Сарайшық даруғалар қаласы болып саналды. Абыздар мен 
жүлдызшылар (баксы) жазба жүмыстарын жүргізу ісіне камтылды.

Мырзалар «үлысы барлар» жэне «үл ысы жоктар» деп екіге бөлінді. 
Соңғылары әскери қызметтер атқарды. Олардың қарамағында әскери 
қызметке араласатын адамдарды «нөкерлер» деп атады. Басшылык 
жасау қызы. Саясатта ықпалы күшейе бастаған «ұлыстың кара адам
дары» әлеуметтік бірлік ретінде аталады.

Ноғай Ордасында ислам заңдары тайпалардың дәстүрлі ескі 
заңдарымен сабактастырылып отырды.

НогайОрдасыиыңру-тайпалыққұраиы. НоғайОрдасыныңхалкы 
Дешті Қыпшақтағы бір-біріне бүрыннан туыстас ру-тайпалардан 
кұралды. Олар XIII-XIV ғғ. Ертіс пен Сырдария аралығындағы кең 
алкапты мекендеген Ақ Ордаға карасты болған жэне қазак халкының 
негізін қалаған этникалық топтар болатын. Кейінірек Ак Орданың 
әлсіреуі, Ноғай Ордасының күшеюі жэне XV ғасырда шайбанилердің 
билік қүруы Ертіс пен Жайық арасында өсіп-өніп, басы кұралып келе 
жатқан ру-тайпалардың бірлесу процесіне кедергі бола алмады.
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Ноғай Ордасының бастапқы этникалық кұрамы, негізінен, XIII 
ғасырда Сыр бойы мен Сарыарка жерінен батыска карай жылжып, 
Батыс Дешті Қыпшак даласына, Солтүстік Қаратеңіз жағалауына 
жеткен туыстас тайпалардан қалыптасты. XIV ғасырдың соңы 
XV ғасыр басында ноғай билеушілері Еділ мен Жайық аралығына 
орнығып, онымен коса башкұрттар жерінің үлкен бөлігін өздеріне 
бағындырады.

XIV ғасырдың екінші жартысы - XVI ғасыр басында Дешті 
Қыпшак жерінде болған экономикалык жэне саяси өзгерістерге, 
Алтын Орда мемлекетінің күлдырауына да байланысты ноғай, 
каракалпак, казак, кырымлы, башкүрт сияқты этносаяси бірлестіктер 
дараланды.

Ортағасырлық жылнамаларда, орыстың елшілік кітап- 
тарында XIV-XVI ғасырлардағы Шығыс Дешті Қыпшақ, 
Ноғай Ордасы, Қазақ хандығына қатысты бір топ атаула- 
ры көрсетілген тайпа бірлестіктері, тайпалар мен рулардың 
кейінгі ноғай, қарақалпақ, қазақ халықтары мен өзбек- 
қыпшақ этникалық құрамында тіркелуі

Алшын
Арғын
Ac (Ыс, Ысық)
Бадырақ
Жалайыр
Керейіт
Қаңлы
Қоңырат
Қыпшақ
Қырық
Қытай
Маңғыт
Найман
Тама
Үйсін
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) Қазақ, ноғай.қарақалпақ.башк.үрт.өзбек.қырғызжәнет.б. \
) туыс халықтардың бәрінде түгел тіркелмеген ортағасырлық ) 
1 тайпа бірлестіктері, тайпалар мен рулардың бір тобы

S’ Байүлы Қият*** (
Барын Мажар**** (
Бүркіт Месіт )
Шубалашы (Шуманах,) Меркіт***** (
Дөрмен* Мың ;
Жүз Оймауыт****** ?
Қарлұқ (Қарпық) Өкіреш найман******* \
Келеші Нөкіс )
Қүсшы Темірқожа (
Күрлеуіт** Төбей )

*Ұйғырға сіңіп кеткен?
**Қазақта қыпшақ қүрамындағы ру тармағы / 
***Қазак,та қоңыратта. Қарақалпақта халықтың екі арысының бірі. )
****Қа3ақта арғын ішінде ру бұтағы.
*****Қа3ак,та керей тайпасы құрамындағы ру. (
******ҚазакіТа КІші ЖүздӨ
*******Қа3ақТа найман тайпасы рулар бірлестігін біріктіріп түр- ?
ған арғы тек.

Генеалогиялық және этнографиялык материалдарға карағанла 
қазақтар мен ноғайлардың ру-тайпалық құрамы бір-біріне өте жакын 
екендігі айқын. Қазақ халқының кұрамындағы тайпалық бірлестіктер 
- алшын, арғын, қаңлы, керейіт, қыпшак, коңырат. найман. үйсіндер 
кейінірек Ноғай Ордасында да болды. Ал, ноғайдың рулык кұрамында 
қанжығалы, сүйіндік, орманшы, қытай, байыс, теке, сарайлы, қатаған 
аталса, қазақхалқының қүрамында да сол аттас рулар болды. Мәселен. 
қанжығалы жэне сүйіндік Орта жүздегі арғынның ірі руларының бірі. 
орманшы - сүйіндіктен тараған аталар бірлігі, қытай Орта жүздегі 
найманның рулар бірлестігі, ал, байыс найманның каракерейінің 
ішіндегі ірі аталар тобы. Қатаған тайпалық тобы XVII ғасырдың 20- 
жылдары Есім ханның жорығы кезінде қазақ пен кырғыздың біріккен 
әскери күшінен жеңіліс тауып бытырап, соңынан Орта жүз коңырат 
тайпасының қүрамына қосылды. Телеу болса, жеке тайпа, ал сарай - 
Кіші жүз рамадан тайпасының бір тармағы саналады [20].

Ноғай Ордасы халқының қүрамында ашамайлы, ергенскті. сіргелі, 
шекті, ырғақты аталады. Ашамайлы (Орта жүздегі корей тайпасының 
рулар бірлестігі), ергенекті (найман мен уақта бар), сіргелі (Ұлы жүз
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тайпасы), шекті (Кіші жүз тайпасы), ырғақты (Орта жүз арғынның 
сүйіндігінен тараған) секілді ру-тайпалык атаулар таңбалардың атау- 
ымен аталған. Әр халықтағы мұндай қауымдар туыс та болуы мүмкін, 
таңбалары бір болғандықтан туыс деп танылуы мүмкін. Бірақ, бұл 
мәселе арнайы зерттеуді қажет ететін тақырып болып тұр.

Кейінгі қазақ пен ноғай халықтарының рулық 
қүрамындағы ортақтайпа-ру атаулары

Қазақта тайпалық бірлестіктер жөне тайпалар

Жалайыр Алшын
Қаңлы Байұлы
Үйсін Керейіт
Арғын Тама
Қоңырат Телеу
Қыпшақ Шекті
Найман Ысық

Қазақтайпалары ішіндегі рулар бірлестігі және 
рулар (аралас)

ҚатағанСіргелі
Шуманақ (ноғайда Шубалашы)
Қарпық
Сүйіндік
Орманшы
Ырғақты
Темірәжі (ноғайда Темірқожа)
Маңғыт
Қырық

Күрлеуіт
Ашамайлы
Меркіт
Қытай
Байыс
Ергенекті
Бадырақ
Сарай

Ногай Ордасы халцының Қазақ хандыгы халцы цүрамын 
толықтыруы. Жазба деректер жэне эпикалық шығармалар, та- 
рихи жырлар мен аңыз әңгімелер арқылы туыс тайпалар мен 
халықтардың жақындаса түсуіне септігін тигізген қоныс аударулар 
туралы түсініктер қалыптастыруға болады. Миграциялық толқулар 
шығыстан батысқа және батыстан шығысқа қарай бірнеше кезеңде 
жалғасып отырған.

XIV-XVII ғғ. кең көлемді жылжу толқындары Еділдің Төменгі 
және Ортаңғы ағысынан шығысқа қарай төрт кезеңде жалғасқанын 
аңғаруға болады.
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Моғолстан XIV ғасырдың орта түсынан қүрылған мемлекет. 
Бұл мемлекеттің негізін қалаған Тоғлык, Темір (1348-1362) болды. 
XIV ғасырдың 50 жылдары Шағатай ұлысының батыс бөлігі жеке 
иеліктерге бөлініп, онда кейіннен Әмір Темір мемлекеті орнады. Ал 
елдің шығыс бөлігінде Дулат тайпасының әмірі Болатшы бастаған 
билеушілер тобы Шағатай әулетінен шыққан Тоғлүк Темірді хан етіп 
сайлады [21].

Орта ғасыр авторларының тарихи шығармаларында Моғолстан 
жергілікті түркі және түркіленген моңғол тайпаларының мемлекеттік- 
саяси бірлестігі ретінде көрсетілген. Орталығы -  Алмалық қаласы. 
Моғолстан иеліктерінің басым бөлігін казіргі Оңтүстік-Шығыс 
Қазақстан аумағы алып жатыр. Моғолстан халқы көшпелі және 
жартылай көшпелі өмір сүрді. Жартылай түрақты егіншілікпен 
үштасқан көшпелі мал шаруашылығы Моғолстан экономикасының 
негізі болды. Мемлекеттің саяси басшысы және жер-судың жоғарғы 
иесі хан болғаи. Моғолстанда ақсүйек бай-бағландар жерді шарт- 
ты иеленудің иқта, енші, сүйы рғал  сияқты түрлерін пайдаланған. 
Көшпелі аудандарда жер қауымның қарауында болған. Бірақ мал 
ақсүйектер қолында шоғырланғандығы себепті көшпелі аудандарда 
қоныс-өрістердіңбәрі шынында даақсүйектердіңменшігіндеболған. 
Қала мен ауыл түрғындарынан, егінші мен көшпелі халықтан алына- 
тын салықтар, деректерде калан, қүпшір, зекет, тағар, баж, караж(ат) 
деп аталған. Сонымен қатар халық әртүрлі әскери, кірешілік, еңбек, 
почта, басқа да міндеттерді атқарған.

Моғолстанның саяси тарихында ішкі қырқыс, көрші мемлекет- 
тер тарапынан жасалған шапқыншылықтарды тойтару жағы өте көп 
болған. XIV ғасырдың аяғында Әмір Темір Моғолстан жеріне 1371 
жылдан бастап 1390 жылға дейін он шақты рет жорық жасаған. 
Моғолстанныңбилеушілері ҚызырҚожахан (1389-1399),  Қамарәд- 
Дин әмір, Еңке төре, Әмір Темірдің жаулап алушылық жорықтарына 
қарсы түрды. XV ғасырдың 1 -жартысында Моғолстанның ішкі сая
си жағдайы киындап, өзара қыркыс күшейе түсті. Жағдай Қызыр 
Қожаның үлы Мухаммед хан (1408-1416) түсында ғана біршама 
жақсарды. Темір әулеті тәуелділіктен қүтылып, Шу, Талас аймағы азат 
етілді. Елдіңшығысжағынанойраттардыңшабуылдарыжиілеп.Уәйіс 
хан (1418-1428) олармен бірнеше рет шайқасты. Ол Моғолстан 
астанасын Түрфаннан Жетісудағы Ілебалыққа көшіруге мәжбүр бол
ды. Уәйіс хан қайтыс болған соң Моғолстанда өзара кырқыс одан 
сайын күшейіп, Жүніс пен Есенбүға сүлтандарды жақтаған екі топ 
пайда болды. Бүл күрес Есенбұғаның пайдасына шешілді. Оның 
түсында Жәнібек пен Керей сүлтандар бастаған қазақтардың бір 
бөлігі Дешті Қыпшақтан Жетісуға қоныс аударды. Жетісудың түркі 
және түркіленген тайпалардың Ақ Орданың, кейінірек Әбілқайыр 
хандығы мен Ноғай Ордасының тегі бір тайпаларымен бірге
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( қазак, халқы болып кдпыптасу кезеңінін аяқталуы Оңтүстік-Шығыс <j 
) Қазақстан мен Қырғызстанның бірте-бірте оқшаулануына және \
) осыған байланысты Моғолстанның ыдырауына алып келді. /
\ Моғол мемлекетінің ыдырауы XVI ғасырдың ақырына дейін со- (
) зылды. Жүніс ханның немересі, 1514 жылы таққа отырған Сайд хан ) 
с Моғолстаның соңғы ханы болды. Ол Қашқарияға кетуге мәжбүр бо- )
\ лып, Шығыс Түркіаанда «Моғолия» мемлекетінің негізін қалады . (

Бірінші кезеңде, XIV ғасырдың 60 жылдары мен XV ғасырдың 
басы аралығында, Алтын Орданың ішкі бүліктері, тұрақсыздык, 
шапқыншылыққа ұшырауы салдарынан көшпелілердің (эпикалық 
санада ноғайлылардың, Ноғайлы жүртының) айтарлықтай бөлігі 
Еділден шығысқа карай, бұрынғы атамекендеріне жылжыды. 
Бұл оқиғалар жайында халық жадындағы түсініктер сақталған. 
Қазақтар мен ноғайлардан өзге мүндай маңызды мәліметтер қырғыз, 
каракалпак, өзбек елдерінің деректерінде кездеседі. Мэселен, 
каракалпак шежіресінде мынадай жыр сөздері жазылған:

Мүйтен, коңырат, кытай, кыпшак,
Кенегес, маңғыт ак пышак,
Бэрі алты ұрығ каракалпак,
Өзбектен айрылған екен.

Бүл жерде «өзбек» аталған жүрт Өзбек ханға караған ел («Қыпшақ 
хандығы») еді.

Еділ жағалауындағы қалалардың элсіреуі, Темір шапқыншы- 
лығынан олардың қиратылуы, қолайсыз, тұрақсыз саяси жағдай 
тайпаларды Еділ алқабынан алыстатты. Бір замандарда шығыс 
үлыстардан Еділ жағалауларына жакын барған халыктың бір 
бөлігі енді кері серпілді. Кейбір рулық қауымдар Сырдың орта 
ағысына дейін жылжып, жаз жайлауларында Сарыарқа жеріне жетіп 
коныстанған. Олар кейін казак кұрамында Ноғайлы жүрты туралы 
әңгімелердің кең таралуына себепкер болтан. Тайпалардың Еділден 
аса алыска үзамағандары кейін Ноғай Ордасының кұрамында болды. 
Батыс жакка кеткендері сол жақтағы ағайындарына косылып, Қырым 
хандығы халқының кұрамын толықтырды.

Екінші ірі толку - XV ғ. 70-80 жылдарынан байқалады. Еділдің 
орта ағысы алқабынан бірқатар ел оңтүстік-шығыска жылжыған. 
Бұл кошке сол замандағы карақалпақтар ілігеді. Қарақалпактардың 
ауызша жеткізілген тарихи деректері бойынша, қарақалпақтар 
біраз уакыт Қазан хандығының аумағында түрған. Бүл оқиғаны XV 
ғасырдың ортасына жатады. 1743 ж. қарақалпақ елшілері Ресейге
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барғанда өз елдерінің XV ғасыр тарихын былайша баяндайды: «... 
Қарақалпақтар ноғайлардан шыккан, ноғайлармен бірге өткен за- 
мандарда Еділ өзенінің ноғай [қырым] жағында Астрахан мен Казан 
хандықтарының аралығында тұрып, осыдан 260 жыл бұрын [яғни 
1483 ж. шамасында] Қазанды ... орыстар жаулауына байланысты ол 
жақты тастап кетті; Еділдің сол жағалауына шығып, жылжи отырып, 
Арал теңізіне жетті». Бұл әңгімеде «орыстардың Қазанды жаулауы» 
деп Мәскеу әскерлерінің XV ғасыр соңындағы жорыктары мегзеліп, 
1552 жылы түпкілікті бағындырғаны айтылмаған.

Қарақалпақтар ғана емес, баска да күйзелістерге ұшыраған 
далал ық елдің бөліктері казак халкының негізін кұраған Шығыс Дешті 
жүртының санын толыктырып жатты. Кейін дала көшпелілерінің бір 
бөліктері Мухаммед Шайбани ханмен бірге Мауераннахрға кеткеннің 
өзінде дала халқының Қасым хан заманында «он лек» мөлшерінде 
эскер жиналатындай саны бар деп Мухаммед Хайдар көрсеткені өзге 
аймақтарда аласапыран замандар туғанда көшпелілердің сан толкыны 
қазақ даласына жетіп, Сарыарқаны паналағаны аңғарылады.

Батыс Дешті Қыпшақтан Шығыс Дештіге, яғни казак даласына 
тағы бір, үшінші жылжу XVI ғасырдың ортасында, Қазан хандығы 
мен Мәскеу мемлекетінің Еділ бойына шаруашылык күйзеліс әкелген 
соғысы, ізінше Ноғай Ордасындағы «екінші азаматтык соғыс», 
экономикалық жэне саяси дағдарыс жылдарында жүзеге асты. Сол 
жылдары ноғай улыстары шығыста қазақтарға косылуымен катар, 
батыстағы, Солтүстік Кавказдағы қауымдардың да санын көбейткен. 
Башкурт халкының юрматы тайпасының шежіресінде һижраның 953 
жылы «сансыз ноғайлар» Орта Еділден Қобанға көшіп кеткені айты- 
лады.

XVI ғасырдың 50-жылдарында Ноғай Ордасынан каракалпактар 
бөлініп кетсе керек. Этнограф ғалым Т.А. Жданконың 1945 жылы 86 
жастағы мәлімет беруші Б. Мирзаевтан жазып алған акпары бойынша, 
«ноғайлардан [қарақалпақтың] қыпшақ тайпасы бөлінгенде. бірінші 
болып қаракыпшақ тобы бөлініп, олардан өз кезегінде Қаракумда 
тұратын жабы-қыпшақтар шыққан» [22].

Ноғай улыстарының ыдырауы жэне ондағы халыктың 
қазақтармен қосылуы жайында Ноғай Ордасының билеушісі Ысмай- 
ыл 1557 жылы Мэскеуге былайша баяндайды: «Да племянники ж 
мои от нас отстали ныне за Яиком, а приложилися к казацкому царю, 
со мною завоевалися, да надо мною времени ищут» (« Менің інілерім 
бізден бөлініп, Жайықтың сыртында қазақ ханына қосылып кетті.
90



менімен жауласып жүр...»). Бұл кездегі ұлыс адамдарының Ноғай 
Ордасы нан Қазақ хандығына өтуінің ерекшелігі -  рулық кауымдар 
өздерінің бұрынғы қоныстарынан алыс кетпеген. Ноғай Ордасының 
бүліншілікке душар болуы, ноғайдың шығыс үлыстарының Ысмай- 
ыл бекті колдамауы оларды Қазак хандығына косылуға итермелейді, 
кейін ол үлыстардың адамдары этникалык жағынан ноғайларға өте 
жакын қазақтар құрамында калады.

Қазақтарға Алшын тайпалар бірлігінің тайпалары косылған 
деп есептеген дұрыс. Өйткені, бір замандарда, дэлірек айтқанда, 
1481 ж. Едіге немересі Темір би арқа сүйеген аса ықпалды алшын 
тайпасы XV1-XVII ғғ. ноғайлар арасында сирек аталады, керісінше, 
қазактың тарихи аңыздары алшын тайпа бірлестігі тайпаларының 
қазақтарға косылуы мен Ақназар ханның қазақтарды Үш жүзге 
бөлуімен, яғни қазақ жүздерінің күрамын белгілеу реформасымен 
байланыстырады.

Шығысқа карай төртінші толқу XVI-XVII ғғ. шебіндегі Ноғай 
Ордасын үлкен бүліншілікке душар еткен әулет ішіндегі қанды 
қырқыс жылдарында орын алды. Бір замандарда теңіздей толқыған 
Ноғай Ордасының халқы күрт азайып кетті. Ел казак үлыстарын 
солтүстіктен орап Жайык бойына жеткен қалмактарға қарсы түруға 
дэрменсіз болып калды. 1626 жылы нүрадин Қара-Келмембет мыр- 
за өткен жылдардағы окиғаларын былайша еске түсіреді: «Әкеміз 
Ормамбет би кайтыс болғаннан соң Орыс бек пен Тінбай мырзаның 
мирасқорлары өздеріне тиесіл і ұлыс адамдарын Бұхара мен Ү ргенішке 
алып кетті».

Қырғыз шежірелеріндегі деректерге қарағанда, ноғайлардың кей- 
бір ру топтары кырғыздардың ішіне кіріп кеткені байқалады. 
1921 жылы құсшы тайпасынан шықкан 56 жастағы Дөненбай 
Асаналыүлының айтуынша жазып алынған шежіреде тайпалық 
одактардың кейбір топтары қырғыздардың құрамына қосылғандығы 
айтылады. Аты аңызға айналған Үзынкалпақтың немересі Қайдулат- 
тың үлы Жалдыкаба туралы ол «кыпшақ Ормамбет хан жүрты ыдыра- 
ғанда» қырғыздар қолына түскен («қыпчак Ормомбет кан бузулгондо 
колго тушуруп баккан») делінеді.Шежіренің басқа бір тұсында былай 
делінеді: «Орманби хан заманында Тағайға екі адам кашып келген 
- Жалайыр мен Көке. Жалайыр қазақтарға қашып кетті. Тағай Нәәл 
әжені [өзінің қарындасын] Көкеге алып береді» («Кыпчак Ормон бий 
кан заманында Тагайдан колуно Жалаир, Коко деген эки киши качып 
келип, Жалаир казакка качип кетет, Тагай Наал эжени Кокого алып бе-
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рет»), Бұл жерде «кыпшак Ормамбет хан, Орманби хан» заманы тура- 
лы ойлану керек. Ак Орданың Орыс ханы есімінің Мұхаммед-Орыс 
үлгісінде жеткені де белгілі. Темір жылнамаларында Оруз хан деп те 
жазылған. Есімі ел ішінде Ораз-Мұхаммед - Ормамбет хан деп айтыл- 
са да ғажап емес. Орманби хан деп ноғайдың Ормамбет биі белгіленуі 
кейінгі жүрт түсініктеріне тіпті жакын. Ноғайдың Ормамбет биі 1598 
жылы ноғайлардағы касіретті ішкі бүлік кезінде өлтірілген.

XV ғасыр басында Едігенің тұракты 200 мың әскері болғандығын 
Клавихо жазып кетсе, 1604 жылы Үлкен Орданың билеушісі 
Естеректің барлык күштерін біріктіргенде 60 мың ғана жауынгері 
болтан, яғни , XVII ғасырдың басына карай Ноғай Ордасы халкынын 
едәуір азайғандығы байкалады. 1608 жылдың караша айындағы ноғай 
елшілерінің мәліметтерінде Үлкен Ноғай Ордада Естерек бектің ба- 
лалары мен інілерінің қол астындағыларын да косканда «үлыс адам- 
дары 40000-дай» делінген.

Қалмактар ноғайларды казактардан айырып жібергенше (1629- 
1631 жж.) Ноғай Ордасының түрғындары Еділ-Жайыкты тастап кетіп 
отырды. 1629 жылы ноғай билеушілері өз адамдарының батыска -  
Қазы ұлысы мен Қырымға ғана емес, шығыстағы «Үргеніш жэне 
басқа мемлекеттерге» кетіп калуларынан кауіптенген. 1611 жылы 
Естерек бидің өзі Ноғай Ордасын тастап кетуім де мүмкін деп орыс 
елшісі П. Вражскийге мәлімдеген. Естерек: «Егер Мәскеу мемлекеті 
пәлендей бір кесапатка үшыраса, өз балаларым жэне ұлыстарыммен 
бірге Жемге казак болып шығып кетем» [6], - деген көрінеді. Өз інісі 
Шайтерек Нүрадынға, егер мырзалар орыс қызметіне жауынгер адам- 
дарды жібермесе, «олардан өз ұлысыммен казак болып шығамын», 
- деп катуланған екен. Осындай ескертпені Жүсіп үрпактарының 
кейқуат қызметіне үміткерлігін колдаған кезде де мәлімдеген. Кара 
Келмембет мырза XVII ғасырдың 20-жылдарында үлыстың «кара 
адамдарының» кетіп қалуын тежеуге жэне ноғай үлыстарының әрі 
карай ыдырай беруін токтатуға Мәскеуден көмек сұраған.

Қазақ хандыгы халқының Ногай Ордасы қүрамына қосылуы. 
Ноғай Ордасының шығыс үлыстарындағы халықтың ерекшелігі - 
олардың бір бөлігі киын-қыстау замандарда казактардан бөлініп. 
ноғайларға косылған болатын. Сондықтан, бүл жағдайды біркатар 
халыктың қайтадан өз жеріне оралуы деп түсінген жөн.

Қазақ хандығы үлыстарының Ноғай Ордасы кұрамына көптеп 
отуі, эсіресе XVI ғ. 20-30 жж. жэне 1581-1582 жж. Қазак хандығы үшін 
қиын-кыстау жылдарда байкалады. 1535 жылы Ноғай Ордасының
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билеушісі Сейдахмет бектің «Қазак ханы Қожа-Мұхаммед он бес 
үлымен бізде тұрады, үш жүз мың менің казағым», - деп Мәскеуге 
асқақ хабарлауы бар. 1581 жылы Мәскеуге дала жағдайынан ақпарат 
берушілердің «Қазақ Ордасының көп адамдары өзге жерлерге, Ноғай 
Ордасына да, Бұкарға да тарап кетті», - деген күжаттары дәлел.

1581 ж. жорық кезінде Қазак хандығының ұлыстарын иемденген 
кейқуат Бек мырзаның хабарламасы 

(РГАДА. Қ. 127. Тіз. 1. Кіт. 10. П. 91.)
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Қалай десек те, тегі бір болғандыктан, казак пен ноғайдың рулык 
кұрамы тіпті ұксас.

Соңғы тарихи деректерге Караганда, казак пен ноғайдын айы- 
рылысуы Шокан (Уэлиханов) көрсеткен 1663 жыл немесе «Казак 
шежіресіндегі» 1456 жыл емес. Бұл окиға олардан көп ілгері болған 
[23].

Қазақ пен ногайдың ьиықңан тегі бір екенін хаіқының сезінуі. 
Қазактар мен ноғайлардың өзара тығыз этникалык жэне мәдени 
байланыстары XVII ғасырдың 30-жылдарында үзілді. Оған Үлкен 
Ноғай Ордасының демографиялык кері кету жағдайында ойраттар -  
торғауыт-калмактардың Ертістің оң жағалауы, казіргі Батыс Сібірдің 
оңтүстігі, Оңтүстік Орал, Солтүстік Қазакстан аймактары аркылы 
Батыс Қазакстан жеріне коныстануы себеп болды.

Қазақ халқының тарихи әңгімелерінде, эпикалык жэне жыраулар 
шыгармаларында, шежірелерінде, эн-күй аңыздарында казак-ноғай 
бір туған жүрт екендігі айтылады [24].

Шежіре деректері. Кейбір казақ шежірелерінде (үш жүздің) 
Келмембет (Келімбет) аталады (Ак-Келмембет; Қара-Келмембет. 
Ақсак-Келмембет) да, үш Келмембеттен тіпті казактың Үш жүзін та- 
ратады. Тарихтағы Қара Келмембет (Ормамбет бидің ұлы) пен Аксак 
Келмембет (Ормамбеттің інісі Дінмәмбет мырзаның үлы) мырзалар 
Үлкен Ноғайда XVII ғасырдың 20 жылдары үлыстары ыдырағанга 
дейін билік күрған адамдар. Мүндай шежірелер XVII ғасырдың 20- 
30 жылдарында ноғай үлыстарынан казаққа келіп косылғандар орта- 
сынан шықты деп есептесек орынды. Ал, қазақтарға одан кейін де 
косылғандар шежіре таратпаларында этникалық атауларымен белгілі. 
Мәселен, ноғай, ноғайлы атауы.

Екі халыктың тарихы мен ауыз әдебиетінде, эпикалык 
шығармалар мен тарихи аңыздарындағы ерте замандардың батырла- 
ры мен билері шежірелерде белгілі бір тайпалар мен рулардың түп 
аталары дәрежесінде дәріптелген. Атап айтканда, Қобыланды батыр, 
Майқы би, Ер Қосай, Ер Көкше, Шора батыр, Алау батыр және т.б.

XVI ғасырда Қазак хандығы мен Ноғай Ордасы мемлекеттері 
көбінесе саяси теке-тіресте болтаны белгілі. Бірақ, тегі бір, жакын 
туыс казак халкы мен ногайлар өздерін бөлек мемлекегтерге караған 
бір халықпыз деп сезінген.

Жаңа замандагы қазақтар мен иогайлардың тарихи жады. 
Қазақтар мен ноғайлар баеында бір-бірімен көршілес түрып, 
кейінірек аралық жер аумағына торғауыт қалмактар орналасып, екі 
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бауыр халык бір-бірінен алыстап кетті. Еділдің оң жағалауына өткен 
ноғайлар Солтүстік Кавказ, Қобан өзені алқабындағы қандастарымен 
жакындаса түсті. Ресей патшалығына кіріптар болды, территориялық 
түтастығынан айрылды.

XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы жоңғар шапқыншылығы 
заманында қазақтар ноғайлармен бұрынғы достык катынастарды 
еске түсірді. Туысқан ноғайлар қазактарға келіп-кетіп жүрген екен. 
Қазақтардың арасында Қобан (Кубань) жеріндегі ноғайларға өтіп ке- 
туге шақырғандар да болды. 1742 жылдың көктемінде казақтар мен 
Жоңғарияның қарым-қатынастары туралы Кіші жүзде ақпар жинаған 
поручик В. Гладышев мынаны хабарлайды: «Қырғыз-қайсақтардың 
Мойнақ деген батыры: несіне жасырамын, егер жоңғарлар қазақтарды 
талан-таражғаүшырата берсе, біз, қазақтар, Қобанғабаратын боламыз 
- кобандықтар келіп, өздеріне шақырып жүр, - деді». Батырдың бүл 
мәлімдемесі байырғы қазақ-ноғай достығының үмытылмағандығын 
көрсетеді. Ноғайлар да Қобан жерінде туыс халық қазақтардан қолдау 
көруге мүдделі болған.

Ноғай Ордасы бектерінің билік жылдары
Едіге

1396-1419

Г
Жаңбыршы

г ~ 1
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1
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1
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Асан (1508-...)
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1526-1538
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(Шайх-Мұхаммед)
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Д Г
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1554-1563
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1563-1578
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1578-1590

Ормамбет
1590-1598
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1600-1619
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Дінбай
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1620-1631
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Сол жылдың маусым айында казак даласына келген Гок есімді 
ағылшын көпесі осыған ұксас мэлімет келтіреді: «...Кейбіреулер 
«біздің күшіміз көп, Еділден және төменгі калмактардан күшпен 
Қобанға өтіп, ноғайлармен [«ноғай татарларымен»] біріге аламыз». 
- дейді» [9].

1744-1745 жж. ноғайлардың бір бөлігі казактар шекарасына - 
Орынбор губерниясының Сакмара өзенінің бойына отырғызылды. 
Көп ұзамай Ресей патшалығынан кысым көрген 100 шакты ноғай 
шаңырағы Кіші жүз ханы Нүралының кол астына кашты. Олар кейін 
Кіші жүздегі ноғай-қазак этнографиялык тобын кұрады. Ноғай-казак 
руы Кіші жүз күрамында болғанымен, Бөкей хандығындағы Байүлы 
тайпалар бірлестігінің ру-тайпалык құрылымында шежіреден тыс. 
оқшау аталды. XIX ғасырдың 20-30-жылдарында Жэңгір хан ноғай- 
қазақ руына көп артықшылықтар белгіледі. Ноғай-казактар хан 
билігінің тірегі болды. Кейінгі ноғай-казақтардың өз шежірелерінде 
олардың үйсін, қостаңбалы, қазанқүлак, кияс ру-аталары жазылған.
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3. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ, 
ӨРЛЕУІ ЖӘНЕ ӘЛСІРЕУ КЕЗЕНДЕРІ

3.1. Қазак хандығының күрылу кезеңі.
Ал* ашкы казак хандары

Қазақ хандыгы құрылуының этникалъщ, экономикалъщ және 
саясы алгы шарттары. Шығыс Дешті Қыпшак жерін, казіргі 
Қазақстанды ерте замандардан этникалык бірлігі жакын. туыстас 
тайпалар мен тайпа-халыктар мекендеді. Бір этникалык бірлік бо- 
лып қалыптаскан казак халкының көшпелі және жартылай көшпелі 
мал шаруашылығына негізделген, егіншілігі мен колөнері бар, сая- 
си, мэдени, сауда орталыктары кызметтерін аткарған калалары. 
кала мэдениеті дамыған ортак тұрмыс-тіршілігі болды. XIII-XV 
ғғ. Қазақстан жеріндегі халыктың шаруашылык байланыстары мен 
тұтастығы артты.

Қазакстан өлкесінің күрделі саяси дамуы туыс тайпалардын 
саяси бірігуінің жолын жокка шығармады. Бұрынғы мемлекет- 
терге қарағанда іріленген ұлыстык одактарының кұрылуы белгілі 
дәрежеде, бұрынғы тайпа-халыктардың (үйсін, каңлы. арғын, немесе, 
шығыстан батысқа қарай жылжи түскен жалайыр, найман, коңырат. 
керейіт саяси бірліктерінің) саяси окшаулыктарын жоя бастады. 
Қазіргі тарихнамада алғашкы Қазак мемлекеті болып таныла бастаған 
XIV ғасырдағы Ақ Орда (өзге түсініктегі Көк Орда) Әмір Темір 
шапкыншылығына тап болып, ыдырап, бөлшектеніп кетті. Алайда. 
бірнеше мемлекет иеліктерінің құрамында калған. жазба деректерде 
бірнеше атаулармен белгілі қазақтар XV ғасыр ортасына карай тағы 
да ірілене бірігу мүддесін аңғартты. Бір кезде тайпалардың сенім 
тізгінін алған Әбілкайыр хан ел мүддесіне сай бірігу саясатын 
жүргізе алмады. Әулетаралык тартыс кезінде халыктың көбі аталары 
елді біріктіру жолында табысқа жеткен, даланың заңды билсушісі 
болып ганылған Орыс хан үрпақтарын қолдап шығады. Саяси бірігу 
мақсаты Қазақ хандыгын қүруды күн тәртібінс қойды.

XV ғасыр ортасында жаңа мемлекстті құру үшін тиімді жағдайлар 
калыптасты. Әбілқайыр хандығын ішікі тартыстар жайлап, хандық 
ыдырау алдында түрды. 1457 ж. хан әскерлеріне қалмақтар күйрете 
соққы бсрді. Даладағы саяси дағдарыс, мемлекеттік басқарудың 
түралап қалуын қазақтар саяси үйымдасу үшін иайдаланды.

Қүрамында Жстісу қазақтары бар Моголстан хандыгы да саяси
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қиын жағдайда еді. Ондағы Есенбұға ханның (1429-1462 жж.) 
орталык билігі әлсіз болатын. Біркатар тайпа бектері (әмірлері) 
жеке биліктерін сақтаса, басқалары көрші мемлекеттерге (ксйбірі - 
калмактарға) кетіп қалды. Жетісу казақтарының Арка қазактарымен 
бірігуіне жағдай туды. Бірігетін ел калмақ шабуылдарына да тойтарыс 
беретін мүмкіндікті де ескерді.

Керей мен Жәнібек сұ.ітандардың жаңа саяси орталық құруы. 
Қазақтардың жаңа саяси орталык кұрып, ізінше жаңа хандыкты 
жариялауы ортағасырлық тарихнаманың көрнекті өкілі Мухаммед 
Хайдар Дулат жылнамасында толымды баян етіледі. Оқиға маңызын 
сол кездегі ойшылдардың да жақсы аңғарғандығы айқын.

1457-1459 жж. қазактар колдаған Керей мен Жәнібек сұлтандар 
Әбілқайыр ханнан алыстап, Моғолстанның шекаралык аймақтарына 
ауа көшті. Көшіп кеткендер Шу алқабы жэне Қордайдағы Қозыбасы 
жайылымына орналасты.

Керей мен Жәнібек бастаған әрекет ел шетіне кету емес, 
көшпелілердің калың санының толқуы, коныс аударуы еді. Оның 
бірігу, жаңа саяси орталык кұру максаттарынан баска да себептері 
болды. Әлеуметтік себептері болуы мүмкін деген жорамал кеңестік 
тарихнамада колдау тапкан. Ол болжау бойынша, калмактардан 
жеңілген Әбілкайыр хан мемлекеттік баскаруды калпына келтіру 
үшін жаңа, косымша салықтар мен міндеткерліктерді жариялаған. 
Бүған наразы болған катардағы көшпелілер хан саясатына қарсы 
шыккан Керей мен Жәнібекке колдау көрсеткен. Әлеумезтік 
себептердің болуы мүмкін десек те, бүған катысты ешқандай нақты 
деректің жоктығын да агап өткен жөн. Деректемеде, Мухаммед 
Хайдар Дулат шығармасында айтылған басты саяси себептің бірі -  
Орыс хан әулетінің Әбілкайыр ханнан кысым көруі. Көпшіліктің, 
Дала халқының ескі әулет хүқын қолдағаны анык аңғарылады.

Керей мен Жәнібек сүлтандар Арка қазақтары мен Жетісу 
қазақтарының бірігу ниеттерін түсініп, қазақтардың колдауы аркылы 
атажүртты Әбілкайыр ханнан кайтарып алуды да көздеді. Яғни, бүл 
жерде халык ниеті әулет ниетімен де ұштасты. Керей мен Жәнібек 
сұлтандар өздерінің батыл кимылымен Қазақ хандығының қүрылуын 
жэне казак халкының бірігуін тездетті. Сол себепті, олардың қазак 
тарихынан алатын орны күрметті. Керей мен Жэнібек сұлтандардың 
кол астындағы халыкты «өзбек-казак», «казак» деп атады.

Моғол тарихшысының баяндауынан аңғарылатын бір түсінік -  
«өзбек-казак» деген атау Керей мен Жәнібек казақтарына Моғолстанда
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Мухаммед Хайдар Дулат 
Рашид хан тарихы («Тарих-и Рашиди»)

Әйгілі ортағасырлықтарихшы, Моғол хандығы тарихнамасының 
басты өкілі Мухаммед Хайдар Дулаттың көлемді тарих баяндауы 
1541-1546 жж. жазылған. Мухаммед Хайдар Қазақ хандығының 
бастапқы тарихына кең көлемде тоқталған.

«Ол кезде [XV ғ. 50 жылдары] Дешті Қыпшақта Әбілқайыр хан 
билеп- төаеді. Жошы әулетінен шыққан султандарды көл мазала- 
ды. Жәнібек хан мен Керей хан Моғолстанға қашты. Есенбуға хан 
ниетімен қарсы алып, оларға Моғолстанның батыс қиыры Шу мен 
Қозыбасы аймақтарын берді. Олар онда жарылқанып жатқанда, 
Әбілқайыр хан өлген соң Өзбек улысы ретсіздікке тап болды: онда 
үлкен бейберекеттік басталды. [Халықтың] көбі Керей хан мен 
Жәнібек ханға көшіп кетіп, маңындағылары екі жүз мыңға адамға 
жетті. Оларды «өзбек-қазақ» деп атау бекіді. Қазақ сұлтандарының 
билей бастауы -  сегізжүз жетпісінші жылдан [ 1465-66 жж.]( анығын 
Алла біледі».

«Әбілқайыр хан өлген соң Өзбек ұлысында бұлғак, [өзара қырқыс] 
басталды. Қауіпсіздік пен береке іздеген әркім, қолынан келсе, Ке
рей хан мен Жәнібек ханға кетті. Осыған байланысты олар едәуір 
күшейді.

Олар әуелі қашып, өздерінің көп халқынан бөлініп, біраз уақыт 
дәрменсіз, жалқы тұрғандықтан, оларды «қазақтар» деп атап, бул 
атау оларға бекіп кетті» [1 ].

қолданылды. Өздерінде «моғол-қазақ» деп атауға болатын халықтың 
бір бөлігі кейінірек Қазақ хандығы кұрамына алынғанда, ортак. 
әлеуметтік ұғымнан этникалық сипатқа ие болған «қазақ» атауын 
бірлікке қол жеткізген халықтың өзі қабылдап, өздерін солай атай 
бастады.

Моғол ханы иелігі болып есептелетін Шу мен Талас өзендерінің 
бойына Арқа қазақтарының келуін Моғол ханы Есенбұға өз есебінде 
пайдалануға тырысты. Тақ билігіне таласқан Моғол ханының 
інісі Жүніс Темір әулетінің қолдауын тапқан жағдайда Есенбұға 
қазақтардың әскери күшін өз мемлекетіне тірек етуді көздеді, жэне 
қалмақтарға бірігіп тойтарыс беру үшін жоспар құрылды. Осыған 
байланысты қазақ сүлтандары мен Моғол ханы Есенбұға арасында 
өзара түсіністік, достық жағдай орнады.

Қазақ хандығының қүрылу кезеңін баян етксн шығыс 
жылнамаларын талдап шыққан ресейлік зерттеуші Т. Султанов 
Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр ханнан бөлініп шығу жылын 
һижраның 864 / 1459-60 жж. деп көрсеткен болатын [2]. Бүл оқиғаны
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бір жылда ғана - 1459 ж. немесе 1460 ж. болған деп көрсетудің нақты 
уакытнамалық дерекке негізделмейтінін ғана атап өткіміз келеді.

Қазіргі казак тарихнамасында Керей мен Жәнібек сүлтандардың 
жаңа саяси орталык күру эрекетінің себептеріне тоқталумен катар, 
бүл қай жылы болды деген жорамалдарды үсыну жиі кездеседі. Бүл 
мәселеге қатысты корытынды есебіндегі шолу мақаланы Н.Атығаев 
жариялады [3].

Қазақхандыгы тарихыныц басы. Керей мен Жәнібек сүлтандарды 
Есенбүға хан эуелі өзінің кол астына көшіп келген билеушілер ретінде 
танығысы келді. Алайда, көшіп келушілердің көптігі жэне олардың 
Жетісу казақтарымен ынтымағы жаңадан күрылған саяси ортаны тез 
арада тәуелсіз бірлікке айналдырды.

Хандыққа Керей (үлы хан) мен Жәнібек (кіші хан) сайланды. 
Қазақ хандығының жариялану жылын ортағасырлык тарихшы 
Мухаммед Хайдар Дулат 1465 ж. деп көрсеткен (һижраның 870 
жылы). Есенбүғадан кейін Моғол билігіне келген Жүніс хан 
казақтармен «келісім мен бірлікке» келіп, кызын Жәнібек ханның 
үлы Әдік сүлтанға үзатты. Сөйтіп, екі жак достык пен одақта 
болды. Керей хан мен Жәнібек хан «Өзбек үлысындағы» оқиғаларға 
араласып, халықтың қолдауына сүйене отырып, 1470 жылы даладағы 
билікті өз колдарына алды. Сөйтіп, Қазақ хандығы атамекенде орныға 
түседі. Қазақтар Әбілқайыр ханның тағын алуға кеткенде, 1469 
жылы қалмактар Жетісуға келіп, Іле бойында Жүніс ханды жеңіліске 
үшыратады. Қазақ хандары Жетісуға жасактар жіберген соң, 1472 
жылы калмақтар Жетісуды тастап, өз еліне кетеді.

Қазак хандығының күрылуы -  казак халқының тарихындағы 
аса маңызды белестің бірі. Небәрі 10 жыл көлемінде (1459-1470 
жж.) казақтар Орталык Азияда елді біріктіре алған куатты үлттық 
мемлекет күрды.

( Керей мен Жәнібек хандар )
( Керейхан(т.ж.б. 1473) - Қазақхандығыныңнегізінқалаушыұлы \
) екітарихитулғаныңбірі,алғашқықазақханы. АқОрдаханыОрыстың )
/ урпағы. Орыс ханнан Тоқтақия, одан Болат, одан Керей хан тараған. J 
( «Тауарих-и гузида-йи нусратнаме» дерегі бойынша, Керей хан S 
j Болаттың жалғыз баласы. Мухаммед Хайдардың «Тарих-и Рашиди» )
( атты еңбегінде Керей хан туысы Жәнібек ханмен бірге XV ғасырдың J 
і 50-жылдарының аяғында Қазақ хандығының қурылуына қатысты 
/ оқиғаларда алғаш рет атала бастайды. Онда Керей ханмен Жәнібек 
( ханның Әбілк,айыр хандығынан бөлініп, Моғолаанның батысындағы |
) Шу бойы мен Қозыбасы өңірі аралығына келіп қоныстанғаны ту- (
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Керей хан

ралы баяндалады. Бүл аймақ сол 
жылдардағы Моғолстан билеушісі 
Есенбүға хан мен оның туған ағасы 
Жүніс хан иеліктерінің арасы бол- 
ды. Керей хан мен Жәнібек хан қол 
ааындағы ру-тайпалармен 1457-1459 
жж. Шу өңіріне көшіп келген. Керей 
1465 жылы хан сайланды. Әбілқайыр 
ханға наразы сүлтандар, әмірлер, 
ру-тайпа басылары Керей хан мен 
Жәнібекке келіп қосылады. Аз уақыт 
ішінде Қазақ хандығындағы халықтың 
саны 200 мыңнан асып кетеді. Керей 
хан мен Жәнібек ханның арқасында 
Есенбұға хан ағасы Жүніске қарсы 
күресте сенімді, әрі мықты одақтас та- 
бады. Жүніс 1461/62 жылы Есенбұға

хан қайтыс болғанға дейін Моғолстан тағына қарсы ешқандай 
әрекетжасай алмайды. 1461 /62 - 1469 жылдары Моғолстан ханы 
Досмұхаммедтің мәнсіз, мағынасыз жүргізген саясаты салдарынан 
Керей хан Жүніске қолдау көрсете бастайды. Ақыры, 1469 жылы 
Досмүхаммед хан қайтыс болғаннан кейін, Моғолстандағы билік 
басына еш қиындықсыз Жүніс хан келеді. Керей хан түсында негізі 
қаланған Қазақ-Моғолстан қатынасы ХҮІ ғасырдың 30-жылдарына 
дейін достық, бейбіт сипатта болды. Өбілқайыр хан Керей хан мен 
Жөнібек хан ықпалының күшейе бастағанынан қауіптеніп, олар- 
ды дер кезінде талқандау мақсатымен 1468/69 жылы жорық 
үйымдастырады. Жорық кезінде Әбілқайыр хан ауырып, қайтыс 
болады да, әскері кейін оралады. Кешегі Әбілқайыр ханның 
қарсыластары Ахмет пен Махмүт хандар, ноғай мырзалары Муса 
мен Жаңбыршы, Сібір ханы Ибақ, шайбанилық Берке султан және 
қазақ хандары Әбілқайыр ханның мүрагері Шайх Хайдар ханға 
қарсы шығады. «Тауарих-и гузида-йи нусратнаме» дерегінде қазақ 
хандары ретінде Керей хан мен Жәнібектің есімдері аталса, «Фат- 
хнама», «Шайбани-наме» деректерінде тек қана Жәнібек ханның 
есімі кездеседі. Дегенмен Керей хан. есімі тарихи деректерде соңғы 
рет 1472-1473 жылдары, Жүніс хан ордасына Бүрыш оғлан деген 
сүлтанның шабуыл жасауына байланысты аталады. Аңыз бойын- 
ша, Керей хан Хан тауы етегінде жерленген. Керей ханның қандай 
жағдайда, қай жылы қайтыс болғандығы жөнінде нақты мәліметтер 
жоқ. Керей ханның үш баласы болды. Олар: Бүрындық хан, Қожа- 
Мүхаммед және Султан Әлі. Олардың ішінде 30 жылдан астам Қазак, 
хандығын билеген Бүрындық ханнан соң так, билігі түпкілікті түрде 
Жәнібек ханның үрпақтарының қолына өтеді. Керей ханның қалған 
екі үлы жөнінде деректер кездеспейді.

)
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Жәнібек хан, Әбу Сайд (т.ж.б.- 
1470) Қазақ хандығының негізін 
қалаған хандардың бірі, Орыс ханның 
ұрпағы, Барақ ханның кіші улы. Ке- 
рей ханмен бірге Қазақ хандығының 
негізін қалаған. 1428 жылы әкесі Барақ 
хан (Ақ Орда ханы) өлген соң, Дешті 
Қыпшақтағы саяси билік Әбілхайыр 
ханға көшеді. 1457 жылы жаздың 
соңында Әбілқайыр хан Сығанақ 
түбінде қалмақтардан жеңілгеннен 
кейін, Керей мен Жәнібек султандар 
қарамағындағы улысымен Моғолстанға 
көшеді. Көшуге тарихи аңыз бойын- 
ша, Қобыланды батыр мен Ақжол би 
арасындағы дау-жанжал себеп болған. 
Жазба деректер мәліметі бойынша Ке
рей мен Жәнібектің қалмақтарға қарсы Жәнібек хан
әскер жию туралы Әбілхайыр ханның жарлығына қулақ аспауы 
және 1457 жылғы жеңілістен кейінгі қалыптасқан жағдай, яғни екі 
султанға Өбілхайыр хан тарапынан қауіп-қатердің төнуі - Орыс хан 
ұрпақтарының өз ұлыстарымен бірге кетуіне мәжбүр етеді. 1457 
жылы күз айының соңында көшіп келген екі султан улыстары Шудың 
төменгі бойында қыстап шығады. 1541-1546 жылдары жазылған 
«Тарих-и Рашидиде» қазақ сұлтандарының билік ете бастауы 870- 
mi жылдан (1465/66 ж.) басталады делінеді. Керей хан қайтыс 
болғаннан кейін Жәнібек хандық билікке келеді. Бұрындық ханның 
билік қурған жылдарын есептемегенде, Қазак, хандығының билігі 
осы кезден бастап Жәнібекханныңұрпақтарына толық көшеді. Қазак, 
тарихында Жәнібек хан Қазақ хандығының қурылуы үрдісіне толық 
қатынасып, басшылық еткен тарихи тұлға. 1469 жылға дейін Қазақ 
хандығының халқы Әбілқайыр ханның қарсыластары есебінен 
өсе түседі. 1469 жылы Әбілқайыр хан қайтыс болғаннан соң хан 
мұрагеріне Сібірден Ибақ хан, Алтын Ордадан Ахмет хан, Ноғай Ор- 
дасынан Муса мен Жаңбыршы билер, Хорезмнен Береке султан, ал 
Қазақ хандығынан Керей мен Жәнібек хандар қарсы шығады. 1470 
жылдың басында Шайх-Хайдар хан өлтірілген соң Дешті Қыпшақтың 
басым бөлігінде Қазақ хандығының билігі орнайды. Жәнібек хан XV 
ғасырдың 70-жылдары ішінде қайтыс болған. Жәнібек хан тусында 
Қазақ хандығы жеке ел болды. Жәнібек ханның артында тоғыз ұлы 
қалды. Олар: Иренші, Махмут, Қасым, Әдік, Жаныш, Қамбар, Таныш, 
Үсек және Жәдік. Булардың ішінде Қасым мен Әдіктің XV ғасырдың 
соңы XVI ғасырдың басында қазақ қоғамындағы ықпалы өте зор 
болды. XVI ғасырдың соңынан XIX ғасырға дейінгі барлық қазак, 
хандары Жәнібек ханның улы Жәдік сұлтаннан тарайды.
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Мухаммед Хайдар Дулат

Мухаммед Хайдар Дулат (1499- 
1561) Қазақстан мен Орта Азия тарих- 
намасында, әсіресе, кейінгі орта ғасыр 
тарихында айтпай кетуге болмайтын 
бір тұлға Мухаммед Хайдар Дулат не- 
месе ежелгі кітаптарда көрсетілгендей, 
Мырза Мухаммед Хайдар бен 
Мухаммед Хусайын Көреқан Дулат. 
Өдеби шығармаларда Мырза Хайдар 
немесе Хайдар Мырза дел аталған.

Мухаммед Хайдар байырғы ак,- 
сүйектер туқымынан, дулат* тайпасы- 
ның әмірлерінен шықкан. Оның баба- 
лары сол туста Моғолстан аумағына 
кірген Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның 
улыс бектері мен тархандары болған. 
Мухаммед Хайдар өте қиын да 
қайшылықты уақытга өмір сүрді, шон- 

жарлар тегінен шыққанына қарамай тағдыр оны онша еркеле- 
те қоймаған. Анасы Хуб Нигар ханым Моғолстан билеушісі Жүніс 
ханның қызы. Орта Азия тарихынан жақсы таныс қолбасшы және 
Әмір Саид хан, сондай-ақ Ұлы Моғолдар империясының негізін 
қалаушы Захир әд-Дин Мухаммед Бабыр шешесі жағынан жақын 
нағашылары болып келеді. Осынау тынышсыз уақытта Мухаммед 
Хайдардың әкесі әскербасы Хусайын қаза табады да, тоғыз жасар 
баланы нағашысы Кабул билеушісі ақын Захир әд-Дин Бабырға 
жібереді. 1512 жылы ер жетіп қалған Мухаммед Хайдар екінші 
нағашысы Султан Саид ханға келіп, Қашқарда журт қатарлы 
жауынгерлік міндетін орындауға кіріседі. Екі жылдан кейін Жаркент 
қаласы үшін болған соғысқа қатысады. Сонымен қатар Тибет пен 
қырғыз жорықтарына қатысқан.

Өкінішке орай, күтпеген жерден Саид хан қаза тапты да, оның 
өмірі күрт өзгерді. Әке тағына отырған мурагер Әбу ар-Рашид Мыр
за Хайдарды өзімен қырғи-қабақ дуғлат тайпасы көсемдерінің 
қатарына жатқызып, куғындауға кірісті. Мухаммед Хайдар осы 
уак,ытта Үндістанды билеген туысқаңдарына барып, Сарайда үлкен 
қызметке орналасқан. Кейінірек ол әскерімен Кашмирді басып алып, 
соңда Үлы моғолдар атынан билік құрды.

Мухаммед Хайдар өз уақытының аса білімді де танымал 
ғалымдарының бірі болған. Ол өзі қатысқан оқиғаларды ғана емес, 
сонымен қатар естіген жайларын да қағазға түсіріп үлгерген, тарихқа 
кәсіби турғыдан қарай білген.

Оны Үндістан билеушісі Бабыр үлкен де ыждағатты ғалым ретінде 
^коғары бағалаған. Бір өкініштісі, бізге ұлы тарихшы әрі жазушының 
екі шығармасы ғана белгілі. Олар «Досаханнаме» дастаны мен 
әлемге кеңтараған тарихи еңбегі «Тарих-и Рашиди». «Та-рих-и Ра-
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шидд» 1541-1546 жылдары Кашмирде жазылған. Автор кітапты 
жазу барысында шығыс тарихшылары Жувейни, Жамал Қарши, 
Рашид әд-Дин, Хамдаллах Казвини, Шараф әд-Дин Йазди, Әбд 
ар-Раззак, Самарқанди еңбектерін пайдаланғанын ескертеді. Бұған 
қосымша «Тарих-и Раши-диге» өзі басқа тілдерден аударған мате- 
риалдар, сондай-ақ автордың бастан кешкен оқиғалары еигізіліп, 
өз көзімен көрген адамның қызықты жазбалары еңбекке ерекше 
жан бітірген. «Тарих-и Рашидидегі» ежелгі және орта ғасырлардағы 
Қазақстан тарихына байланысты аса бай деректер кітапты баға жет- 
пес қүнды еңбекке айналдырған. Кітапта Моғолстанның қулауына 
әкеп соқтырған оқиғалар, Қазақ хандығының құрылуы, сол 
уақыттағы Жетісу мен Дешті Қыпшақ қазақтарының түрмыс салты, 
олардың бастан кешкен соғыстар мен шайқастары, қырғыздар мен 
және өзбектермен қалай одақ қурып біріккені сипатталады. Біз 1 5- 
1 6 ғасырлардағы Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның экономикасы 
мен мәдениетінен осы кітап арқылы мағлүмат аламыз.

*Дулу, Дулуғ, Далу, Далуғ, Доғлат, Дулат -  қазак, халқын күраған ежелгі түркі 
тайпаларының бірі. Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында /  Бас редакторы 
Ә. Нысанбаев. 3 том. Алматы, 2001 берілген нүсқада «Дулат» деп көрсетілген.

Асан Қайғы Сәбитұлы (ХІ\/ғасырдыңсоны -Х\/ғасырдыңбасы) 
-  көптеген фольклорлык, деректерден белгілі, есімі аңызға айналған 
ақын, жырау, би, мемлекет қайраткері, философ, жиһангез, Асан 
Қайғы (Хасан Сәбитүлы) шамамен 1361-1370 жылдар аралығында 
Еділ жағалауында дүниеге келген. Алтын Орданың ыдырау дәуірінде 
өмір сүрген. Тарихи аңыздарға қарағанда Әбілқайыр ұлысындағы 
саяси күрес кезіңде, 1450 жылдары Асан Қайғы оппозицияны - Ке- 
рей мен Жәнібек сұлтандарды жақтаған. Бүлікшіл сүлтандар 1465 
жылы Шу өзенінің алқабында Қазак, Ордасының негізін қалағанда 
Асан жаңа хандықтың басты идеологы болған. Хасан Сабитүлы халык, 
арасында Асан Қайғы деген атпен белгілі. Шоқан Уәлиханов Асан 
Қайғыны «Даланың үлы философы» деп атаған. Әкесі Сәбит Арал 
өңірінің Сырдария жағасын мекен еткен, саятшы-бүркітші болған. 
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы «Жеті әулие» қорымындағы 
Асан ата кесенесі Асан Қайғы мазары -  деп көрсетіледі. Асан 
Қайғы заманында Қырым, Қазан, Өзбек хандықтары пайда болды. 
Ноғай Ордасы тарап, Қазак, хандығының тарих сахнасына шығуы 
хандықтар арасындағы талас тартысты аласапыран кезеңмен түспа- 
түс келді. Кейінгі ұрпак, әулие танып, аты аңызға айналған Асан 
Қайғы «өзінен қалған қысқа сын болжаулары, өсиеті арқылы өзінің 
жайынан да, заман аңғарынан да бірталай көрініс, білік-дерек 
береді» (М. Әуезов). Асан Қайғы қазақ халқы усак, хандарының ба- 
сын біріктіріп, іргелі ел етпек болған Керей, Жәнібек сүлтандарды 
Шу мен Арал аралығында Қазақ Ордасы қүрылған кезде Асан 
Қайғы жаңа мемлекеттің үраншысына айналады. Ішкі саясатта 
жер-су, жайлым, қоныс үшін қақтығыаар мен қайшылықтарды
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реттеу, ел-жүртының хал-ахуалын жақ- 
сарту мақсатында Асан Қайғы хан ал- 
дында өзінің «ымыраға келу теория- 
сын» усынған. Хан мен қара буқарасы 
арасындағы қарым-к,атынасты ушық- 
тырмай, әділет турғысынан шеше 
білген. Сыртқы саясатта халқының 
өсіп-өнуіне уйытқы болып, қазақ 
қоғамының үлгісін жасаған. Ол іздеген 
«Жерүйык» шурайлы к,оныс к,ана 
емес, елін, журтын сыртқы жаулар- 
дан қорғайтын жол, жаңа қоғамның 
үлгісі, қазак, халқын тарих сахнасын- 
да сақтап қалу бағдарламасы. Асан 
Қайғы осы тарихи ойларын хандар- 
мен, сүлтандармен, билермен, әсіре- 
сі, Жәнібек ханмен арпалысып жүріп, іске асырмак, болған. Елі мен 
жұртының болашағы туралы қатты қайғырып толғанған абызды 
халық Асан Қайғы деп атаған. Ол жаңа хандыққа үлкен үміт артып, 
қазақ халқының бақытты болашаққа жетуін көксеген. Осы мақсатты 
көздеп ол хандыққа қазақ руларының түгелдей енуіне күш-жігерін 
жұмсаған. Асан Қайғы елінің сулы-нулы, шөбі шүйгін, қутты қоныс 
тауып, еркін өмір сүруін аңсады. Бул мұратты жырау «Жеруйық» деп 
атады. Алты атанға жүк артып, алты жыл жайлы қоныс к,арап, қазақ 
жерін түгел шолып шығады, әр қоныс, мекенге байыпты сын, баға 
беріп отырады. Бұл бағалары әлі күнгедейін ел ауызында үмытылмай 
айтылып келеді. Жыраудың «Жерүйықты» (кейде «Жиделібайсын» 
делінеді) іздеуі Томас Мордың «Утопия» (1 51 б ж.), Томмазо Кампа- 
нелланың «Күн қаласы» (1602 ж.) шығармаларындағы қиял- 
армандармен ұштасып жатыр. Жыраудың бір алуан толғаулары Өз 
Жәнібек ханға арналған. Ол ең әуелі ханның айналасына көз сал- 
май, шабылып жатқан халқының жағдайын ойламай бейғам оты- 
руына наразылық түрғысында айтылады: «Қымыз ішіп қызарып, 
Мастанып неге терлейсің, Өзіңнен басқа хан жоқтай, Елеуреп неге 
сөйлейсің?». Ертеңге халық болашағын Жәнібек ханның ақыл- 
айла, көрегендігімен тығыз байланыста алып қарайды. Осы арнау- 
ында жырау күншығысқа көз алмай қарайтын көрші патшалықтан 
сақтанудың қажеттігін арнайы ескертеді: «Қилы-қилы заман болмай 
ма, Суда жүрген ақ шортан Қарағай басын шалмай?», немесе, «Ол 
күнде қарындастан қайыр кетер, Ханнан күш, қарағайдан шайыр 
кетер, Улы, қызың орысқа бодан болып, Қайран ел есіл жүртым 
сонда не етер?». Асан Қайғының жыр, толғаулары, негізінен, үлгі- 
өсиет, мақал-мәтел іспеттес болып қүрылады. Асан Қайғының есімі 
тек қазақ халқына емес, басқа да ағайын халықтарға (қырғыз, 
қарақалпақ, ноғай, т.б.) кеңінен тараған. Ел аузындағы аңыздарда 
Асан Қайғы халқының қамын ойлап, күңіренген абыз-жырау ретінде 
танылады. Ноғай, өзбек, түрікмен, қырғыз, қарақалпақ халықтары 
арасында Асан Қайғы есімі ілтипатпен аталып, қүрмет түтылады.

Асан Қайгы
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Оның ақындық ойы мен жыраулық философиясы өзінің танымдық 
қудіреттілігімен ерекшеленеді. Қазақ халқы ғасырлар бойы сатыла- 
рында Асан Қайғының есімін үстемдікке, озбырлыққа, әділетсіздікке 
қарсы устанған ізгілік символына айналдырды. Асан Қайғы өмірі мен 
ол туралы аңыздар -  халыққа қызмет етуден зор өнегесі саналады. 
Қазақ хандығының билігі Орталық және Солтүстік Батыс Қазақстанға 
тараған шақта Асанның жасы жүзге жеткен екен. Бізге жеткен аңыз 
бойынша ақын әбден қартайып, Сарыарқадағы Ұлытауда дүние 
салған.

Оның атымен жарияланған шығармалар түгел дерлік Асан Қайғы 
туындылары деген пікірге зерттеушілердің барлығы бірдей келісе 
бермейді. Асан өлендері халық ауыз әдебиетінің шығармаларына 
жақындығымен ерекшеленеді [4].

Авторлығына ешқандай шек келтіруге болмайтын өлеңдері 
қазіргі уақытта қазақ поэзиясының антологиясына енгізіліп жүр.

Құйрығы жоқ жалы жоқ 
Қулан қайтіп күн көргер? 
Аяғы жоқ, қолы жоқ 
Жылан қайтіп күн көрер? 
Шыбын шықса жаз болып, 
Таздар қайтіп күн көрер? 
Жалаң аяқ балапан 
Қаздар қайтіп күн көрер? 
Әділдіктің белгісі 
Біле тура бурмаса. 
Ақылдының белгісі 
Өткен істі қумаса.

Жамандардың белгісі 
Жауға қарсы турмаса. 
Залымдардың белгісі - 
Бейбіттің малын ұрласа.

Надандардың белгісі 
Білгеннің тілін алмаса. 
Шамаңша шалқып көре бер 
Қабірге әзір қоймаса. 
Артында қалар атақ жоқ 
Тіріде даңқың болмаса.

3.2. Қазак хандығының нығаю жылдары.
XVг. соңындагы Қазақхандыгының саяси жагдайы және Сырда- 

рия цалалары үшін тартыс. Бірігуге деген кұлшыныс казак халкының 
саяси өрлеуіне жол ашты. 1470 жылдың өзінде кала ұлыстарының көбі 
Жәнібек хан мен Керей хан баскарған Қазак хандығының кұрамына 
кірді немесе оның бакылауында болды.

Ыдырап кеткен Әбілкайыр хандығы мұрагерлері Сырдария 
бойындағы иеліктерді ғана сактап калуды көздеді. Оңтүстік Қазақстан 
жеріндегі Темір эулеті мемлекетінің билігі әлсіреді. Сондай-ак 
Моғолстанда да орталык билік әлсіз, саяси жағдайы тұрақсыз еді. 
Бұл кұбылыстардың бэрі Қазак хандығының нығая бастауына тұспа- 
тұс келді.

Сырдария ңалалары үшін XV  <?. 70 жылдарындагы күрес. Сыр
дария бойындағы қалалардың Қазак хандығы кұрамына алынуының
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басты карсыласы Әбілкайыр ханның немересі Мухаммед Шай- 
бани хан болды (казактар оны Шайбак хан деп атап кеткен). 
Қазақтардың бірігуіне байланысты казак әскери күштері, әрине, 
Шайбак жасактарынан басым түсті. Алайда, Сырдария калаларына 
кайткенде де өз билігін жүргізуді амалдаған мазасыз Шайбак бірде 
Темір әулетінің, екіншісінде моғол хандарының немесе ноғай 
мырзаларының көмегіне сүйеніп жүреді. Сөйтіп, Казак хандығының 
кеңеюіне бірнеше көршілес мемлекеттер шек коюға тырыскан.

Әуелі Еділдегі Хажы-Тарханға кашкан Шайбаниді Темір 
әулетінің Түркістан уалайтындағы экімі көмек беруге иландырып. 
шакырып алады. Бірак, казактар оны билікке маңайлайтпай, 1470 ж. 
Керей хан Түркістанға әскерімен келеді. Жэнібек ханның үлдары 
Махмуд бен Жиренше сұлтандар Созак пен Сауранды алады.

Бұкарға қашқан Шайбаниды «Дешті Қыпшактың ханы» жария- 
лаймын деп Ноғай Ордасының билеушісі Мүса мырза дэмелендіреді. 
Шайбани екі жылдан соң кайтып оралып, Аркүк пен Сығанакты 
алады. Қазақтар Бұрындык султан мен Махмуд султан баскарған 
біріккен «сансыз көп» күш жиып, Қаратаудағы Соғындык кезеңінде 
шайбанилерді тас-талкан кылып жеңеді. Сырдария бойындағы 
Сығанак пен өзге калалар казак хандарының баскаруында калып. 
Шайбани Маңғыстауға қашады.

Сырдария қалатары үшін XV гасырдың 80-90 жылдарындагы 
күрес. 1480 жыл (1473-1474 жж. деген де болжам бар) шамасында 
Қазак хандығында Бұрындык хан билікке келеді. Бул жылдары да 
шаруашылық маңызы зор қалалар үшін тартыс өз жалғасын тапты. 
Мемлекетаралық тартыстарға моғол билеушілері де араласып, 1482- 
1485 жж. Жүніс хан Темір әулетінен Ташкент пен Сайрамды тартып 
алды. Мухаммед Шайбани аз уақытка Арқүк пен Сығанақты басып 
алды, бірақ қазак әскерінің кысымына шыдай алмай, жеңіліп, 1486 
жылы Қаразымға (Хорезмге) кетті.

1490 ж. моғол билеушісі Султан Махмуд хан Темір әулетінен боса- 
тып алған Отырар қаласын беріп, Сыр бойындағы жағдайды киындата 
түседі. Қазақтардың моғолдармен шайкасуына тура келді. Отырарға 
сүйеніп, Шайбани Йасы мен Сауранды алады. Бул жылы да Шай
бани өктемдігіне тойтарыс берілді. Бурындык хан, Әдік пен Қасым 
султандар басқарған казак эске рлері кала тұрғындарының көмегіне 
Сауранға кірді. Алайда, Отырарды алуға келген казак әскерлеріне 
қарсы Шайбани мен моғол ханы күін біріктірді. Осыған байланысты, 
Бурындык хан қала қоршауын тастап, Шайбанимен бітім жасады.
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XV ғ XVI ғ басына карай Сығанақ, Сауран, Созак калалары 
уалаяттарымен бірге казак хандығының күрамында болды. Шайбани 
мемлекетініңбилігі Үзгенд, Аркұк, Йасы,Отырардауакытшасақталды. 
Ташкент пен Сайрам Моғол хандығының кол астында калды [5].

Қала тұрғындары көп жағдайда казак билеушілеріне көмек 
көрсетті. Мәселен, Сығанак, Сауран тұрғындары өз уалаятарының 
Қазак хандығына жататынын заңды көріп, кала кақпаларын казак 
әскерлеріне ашып берген.

Қазак даласы мен Сырдария бойынан едэуір бөлігінен 
ығыстырылған Шайбани 1500 ж. өз жактастарымен Мэуереннаһрға 
басып кіріп, Орта Азияны Темір әулетінен тартып алады.

Қазак хандытының туы. XV ғ.

Қазақ хандывы, Сібірдегі Ибақ хандыгы және Ногай Орд асы. 
Қазак ру-тайпаларын біріктіре отырып, Қазак хандығы саяси ыкпалын 
Солтүстік жэне Солтүстік-Батыс Қазакстан жерлеріне де жүргізді. 
Әбілкайыр хан мемлекеті ыдыраған соң төменгі Ертіс пен Тара, То- 
был мен Тұра өзендерінің бойында Сібір хандығы оқшауланып, ол 
жерде Шибан әулетінен шыққан Ибак хан үлыстарымен бірге батыска 
карай ығысты.

Ибакхан белсенді сырткы саясатжүргізіп, өз хандығын нығайтып 
отырды. Ол Алтын Ордадан калған -  Үлкен Еділ Ордасына оңалмас 
соккы берушінің бірі болды. Үлкен Еділ Орда ханы Ахмет сотые 
жорығынан оралған уақытта ноғайдың Мүса жэне Жаңбыршы мыр- 
заларымен одактаскан Ибақ хан он бес мың «казакпен» Еділдің оң 
жағалауына өтіп, 1481 ж. қаңтарында Еділ мен Тана (Дон) аралығында 
Ахмет ханның ордасын талкандап, ханды өлтіреді. Ізінше Мәскеуге
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елші жіберген. Ибак ханның елшісін ұлы князь III Иван үлкен 
құрметпен кабылдап, ханға төлем жіберген.

Ибақ хан XV ғасыр соңында Мәскеу мемлекетінің кол астына 
түсіп, тәуелді болып калған Қазан хандығына да ыкпалы еткен. Бірак 
оның Қазанда орнығу әрекеті сэтсіздікпен аякталды.

1496 ж. Ибак ханның билігіне қарсы наразылыкты жергілікті 
билеушілер пайдаланып калады. Бас каласы Шымға Тұра алынып, 
Ибақ хан өлтіріледі. Сібір хандығындағы билік кайтадан Сібір 
әулетіне -  тайбұғалыктарға өтеді.

Ногай Ордасы мен Қазақ хандыгы (XV г. екініиі жартысы). 
1470 жылдың басында Керей хан Түркістан каласына келіп, Шай- 
бани Бүхараға кетуге мәжбүр болды. Сол уакытта Созак жэне Сау- 
ран калалары Жәнібектің ұлдары Махмүд және Жиренше (Иренче) 
сүлтандарға еріп, Қазақ хандығының кұрамына кірді. Шайбани екі 
жыл өткеннен кейін өзінің әскери күштерін біріктіріп, Дешті Кыпшак 
жерінен қайта бой көрсетті. Ал, Мұса мырза оны өзінің одактасы 
ретінде қабылдады. Бүрындық хан 50 мың әскерімен маңғыттарға 
қарсы аттанып, шайқаста жеңіліс тапты.

Бүл оқиға бұрынғы Едіге мен Орыс хан арасындағы кактығыс- 
тардан көп уакыт өткеннен кейін қазақ пен ноғайлар арасында болған 
қақтығыс еді. Осы оқиғадан кейін қазақ жэне ноғайлар бір кездері 
Әбілқайыр билік жүргізген ұлыс жерін өзара келісіп, бөліске са- 
луы аяқталды. Қазақ хандығы мен Ноғай Ордасы арасындағы саяси 
бәсекелестік Ак Орда заманынан кейін кайта жаңғыруы байкалады.

Бүл тайталастар әуелі XIV ғасырдың соңынан Ақ Орданың ханы 
Орыс пен Ноғай Ордасының билеушісі Едіге би замандарында ба- 
сталып кеткен-тін. «Ақназар ханмен жэне оның әкесі [бабасы] Орыс 
ханмен біздің бабамыз Едіге би сол кезден осы кезге дейін бас жау- 
мыз», деп 1578 ж. ноғайдың Орыс бегі Мәскеуге түсіндірме сөздер 
жазған. Барақ ханнан соң Ақ Орда ыдырап кеткен заманда, Әбілкайыр 
хандығы жылдарында ноғай мен қазақ жүртының арасында бейбіт 
қарым-қатынас, саяси тұрақтылық орнаған болатын.

Мүса мырза Әбілқайырдың үлымен одақтаса отырып (Сүйініш- 
Қожа ханға қызын берген), оның Дешті Қыпшақ жерінде толық 
билік жүргізуге қол жеткізуін қаламайтындығын әмірлер кеңесінде 
мэлімдеғен көрінеді. Мүса мырзаның мүндағы басты макеаты - 
алдағы уақытта қазақтармен қақтығысып қалмау еді.

Мүса мырза Ноғай үлысын толық билеген емес. Ноғайлардың 
шығыс үлыстары қазақ хандарына бағынып, олармсн бірге
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одақтаса бастаған кезі болатын. Ноғайлының өзге ұлыстары 
да казақтармен жақсы қарым-катынас жасауға ұмтылды. Қазак 
халқының шежірелеріндеғі мэліметтерге Караганда, ноғай 
билеушісі Уақас өзінің ағайыны Қожастың колынан қаза таба- 
ды. Мэскеу мемлекетінің елшілік күжаттарына Караганда, Уакас 
өлтірілген уакыт - XV ғасырдың соңы (1492 ж.) болған. Муса мен 
Қожас арасындағы кақтығыс туралы хиуалык Әбілгазы Баһадүр 
хан шежіресінде мәлімет бар. Қожастан жеңіліс тапқаннан кейін 
Муса мырза Хорезм билеушісі Бүреке сұлтаннан көмек сураган. 
Одан кейінгі уақытта Қожас мырза қапыда қолға түсіп, султан оны 
өлім жазасына бұйырған. Ал, кол астына караған журтты сарбаздар 
тонап, қалғандарын кырып кеткен. Қазақ шежірелеріндегі дерек- 
терге Караганда, Қожасты Муса мен Жаңбыршы Еділге көшіп бара 
жатқан жолында өлтірген делінеді. Бірақ, бул оқиға шындыгында 
бүрынырак болған.

Маңғыттар (ноғайлар) XV ғасырдың 80-жылдары Сырдария 
өзеніне жақын маңда қоныстана жүріп, шайбаниліктерге қарсы 
күресте казактарды қолдады. Мухаммед Шайбани Үзгент жэне 
Сығанак калаларын басып алған кезде, Бұрындық хан Жәнібектің 
улдары Қасым жэне Әдік сүлтандармен маңғыт Хамза бектің 
әскери күштерін біріктіріп, үш мың жауынгерімен Сыганақ қаласын 
коршауға алдырып, күніне екі уақыт шайқасып, көп шыгынмен кері 
шегінген.

Келесі жылдың көктемінде Бурындык хан мен Жәнібектің 
барлық улдары маңғыттармен бірлесіп, Сығанақты азат ету үшін 
жасаған жорығы нәтижесінде кала билеушілері Садр-Ислам-Қазы, 
Шекмек жүзбегі, Сыддық-шейх каланы казактарға кайтарган. Сол 
уакытта Бурындык хан және Жәнібектің улдары, барлық маңғыттар 
Мухаммед Мазид тарханмен бірлесіп, қырық күн бойы Аркүк 
каласын коршауға алған. Хамза бек төрт мың адамымен Үзгент 
бекінісін коршаған [5].

Муса мен Жаңбыршының кол астына топтасқан ноғайлар түмен- 
дік Шибан әулетінен шыккан Ибак ханмен күш біріктіріп, Үлкен 
Ордаға жорык жасады. 1481 ж. Үлкен Орданың күйреуі жайын- 
да «Архангельск жылнамасында» былай делінеді: «Сол қыста 
шибандык Ахмет хан Литва жерін жаулап, Русьтен сансыз тұткын 
мен байлықпен келе жатқанын естіп, Ибак хан мың казақпен 
Ноғайға келіп, өзімен бірге Ноғайдан он бес мың қазактарымен 
кудаларын, Муса мырза мен Жаңбыршы мырзаны ертіп, Еділдің
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тау жағына шығады. Күз айы болатын. Ахметті ұстау максатында 
Доннан асып жөн сілтеушілердің айтуымен ізіне түсті. Ахмет 
сүлтандарынан бөлініп, кыстамаға жеткенде, Ибак хан мырзала- 
рымен бірге әділетсіздікпен 6-каңтар күні өз күштерімен дайын- 
далып келді. Ұйқтап жатқан Ахмет ханның ак ордасына шауып 
кіріп, оны өз қолымен өлтірді, жауынгерлері шайкаскан да жок. 
Шибандар ноғайлармен бірге Дон мен Еділ аралығында, Донецк, 
Азов маңындағы Кіші өзенде Ахмет Ордасын талап, кері кайтты. 
Ордабазарға тиіспей Түменге кетті, ал литвалык сансыз мал мен 
түтқынды иемденіп алды» [6].

Никон жылнамасы бойынша, Ахмет ханды Жаңбыршы өлтірген. 
Оны «Қазан жылнамасы» да растайды. «Бұрын маңғыттар деп аталған 
ноғайлар келді», -  деп жазады [7].

Мәскеуге барған Ибақ хан елшісі ұлы князьге сәлем беріп. 
қуанышты хабарды жеткізіп, Патшаға Ибак ханның тарту- 
таралтыларын тапсырып, патшаның Ибак ханға да тарткан 
сыйлықтарын алып қайтқан.

Осылайша Ноғай Ордасы Әбілқайыр хандығы мен Үлкен 
Орданың күлдырауын тездетуге сырттай түрткі болтан әсерлі күшке 
айналған. Әбілкайыр ұлысының жерін мүрагерлікке алуға үмтылуы 
нәтижесінде ноғайлықтардың жері шығысқа жэне оңтүстік-шығыска 
қарай кеңейе түсті. Сол кезде «Маңғыт үлысының» орталығы 
Жайық және Жем өзендерінің аралығында болды. Ал, олардың ұлыс 
билеушілерінің кейбіреулері Сыр бойын коныстанды. Ноғайлар 
мен орыстардың елшілік қатынастарында XV ғасырдың екінші 
жартысында болтан іркілістерді Мұса мырза 1489 жылы Мәскеуге 
жіберген елшілігінде былай түсіндірген: «...Біздің алдымыздаты 
аталарымыз бен аталарымыз сіздердің алдарыңыздагы аталарыңыз 
жэне агаларыңызбен достық пен агайыншылыкта болып, жақсылык- 
тарымен бөлісіп отыртан. Одан кейін, біздерде мүндай істердің 
болмауы біздің жүрттың алысқа кеткендігінен болды. Сол себепті 
бүрынтыдай келіп-кетуді жасай алмадық» [8].

XV гасырдың 80 жылдары Нотай Ордасы ауматы батыс жерлері 
есебінен кеңейетүсті. Өйткені Үлкен Орда қүлдырай бастатан уакытта 
нотай мырзалары Еділдің төменгі бойына дейінгі жерлерін өздеріне 
қаратса, Шытысында шайбаниліктермен күрес жүргізіп жаткан Қазақ 
хандыты бүрьнты Ақ Орда жерінде өз үстемдігін орнатып, көшпелі 
қазақ ру-тайпаларының басын біріктіріп, халықаралық сахнада 
Орыс хан елінің мұрагері ретінде белгілі болды. Нотай Ордаеының
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билеушісі Муса мырза Мәскеуге жолдаған достык хатында: «Бұл 
күнде, кұдайға шүкір, жауымызды жеңіп, әкелеріміздің жүртын өз 
қолымызға алдық», - дейді. Бүл сөздер Мұсаның Жайықтың жоғарғы 
жағалауындағы жазғы жайлауында, сол 1489 жылдың тамыз айында 
жазылған [8].

Ноғайлардың кейбір үлыстары саудагерлердің мәліметіне 
қарағанда 1491-1492 жж. Уақас бек, Жаңбыршы мырзамен бірге 
қыста алыстағы оңтүстік-шығыс жерлеріне қоныстанады делінеді. 
Мүса сол кезде Уақас және Жаңбыршылармен араздасып, Жем бой- 
ын қыстап жүрген.

Көктем уакыты келгенде Мұсаның үлысы Жайыққа көшкен. Ал, 
жазда Жайық пен Ор өзенінің сагасын мекендеді. Жаңбыршының 
үлысы Мүсадан оңтүстікке және оңтүстік-шығысқа қарай көшіп, 
жазғы маусымда Жем өлкесін коныстанса, қыстауы осы өзеннің 
сағасына тірелді. Біздін бүдан байқайтынымыз, олардың жайлау- 
лары меп қыстаулары бір-біріне жақын орналасқан. 1492 жылы 
Мәскеуге жолдаған Қазан ханы Мұхаммед-Әминнің хатында ноғайлы 
қоныстары жайлы мынандай мәліметтер келтірілген:«Апас бек Урух 
тауында, Мүса мырзаның қонысы Ор жерінде, Жаңбыршы мырза 
Жем аяғы Ақ көлде, ал бес мырза Қарғалы-Електе, Едисан Опас бек- 
пен бірге» [8], - дейді, Осындай мәліметтер Мәскеу татарларының 
жазбасында кездеседі: «Ноғайлар Түменге дейін көшіп Ибақ хан 
жеріне дейін барады» [8].

Ноғайлы жырларында жер-су аттарына байланысты қызық 
мәліметтер кездеседі. Мэселен, «Мамай жырында»:

Эдиль басы Элемен тав
Меним атам Мусадынъ эли конган ери эди,
Яйык басы Кара орман,
Меним атам Мусадынъ яз яйлаган ери эди,
Кызыл уъйшик, Бес тамак,
Меним атам Мусадынъ қыс кыслаған ери эди,
Сыдырау арка сары сын
Меним атам Мусадынъ ав авлаган ери эди,

-  деген Мамай, бұл жырдың XV ғасырдағы Елшіліктің мәліметтеріне 
жакындығын айтады.

XV ғасыр соңында қазақтар мен ноғайлардың арасында қоныс 
үшін кақтығыстар болмағандығы тарихи деректерден байқалады.

113



3.3. Қазақ хандығының өрлеуі.
Қасым хан

XVI ғасырдың алғашкы жиырма жылы екі кезеңге бөлінеді: 
Бұрындык хан билігінің соңғы кезеңі жэне Казак хандығы мейлінше 
өрлеген Қасым хан заманы.

Бұрындық хан. Бүрындык, Мұрындык (1474/1480-1510 жж. 
билік кұрған) -  Қазак хандығының Керей мен Жәнібектен кейінгі 
ханы. Бұрындык -  Керей ханның үш ұлының үлкені. Есімі алғаш 
рет XV ғасырдың 70 жылдарының басындағы окиғаларға байла- 
нысты жазба деректерде кездеседі. Бүрындык XV ғасырлын екінші 
жартысы мен XVI ғасырдың басында Казак хандығы тарихында 
хандықтың күрылуы мен күшеюіне тікелей араласып өз үлесін 
коскан және оны 30 жылдан астам билеген, тағдыры күрлелі тарихи 
түлға. Кезінде Мухаммед Хайдар Дулат, Камал ад-дин Әли Бинаи. 
Рузбихан сияқты ортағасырлык авторлар бүл ханның жеке басының 
жаксы касиеттері, жауынгерлік шеберлігі мен ерліктері туралы 
мағлүматтар калдырған. Бұрындык хан Казак еліне басшылык ет- 
кен тұста батысындағы Ноғай Ордасымен, оңтүстігіндегі Сырдың 
орта бойы үшін Темір әулеті билеушілерімен болған күрестер 
нэтижесінде қазақ этносының территориясы калыптасты. 1480- 
1490 жж. соғыстан соң, Түркістан аймағының солтүстік өңірі Казак 
хандығының қарамағына кіреді. Жәнібек хан үлдары (Касым. 
Әдік, Еренші, Махмуд сүлтандар) ыкпалының күшеюіне байла- 
нысты, биліктен айрылу қаупінен сескенген Бұрындык хан Казак 
Ордасының сол кездегі басты карсыласы Шайбани ханмен мәмлеге 
келуге мәжбүр болады. Бүрындық хан екі кызын Шайбани әулетінің 
сүлтандарына береді. Осылайша XV ғасырдың соңында казак 
қоғамындабір-біріне қарсы екі билеуші топ пайда болады. Бүрындык 
Шайбани ханның казақтарға жасаған бірқатар жорыктарына (1506- 
1510 жж.) карсы шығудан бас тартады.

Қазақ хандығындағы жеке ірі үлыстарды Керей ханның өзге ул- 
дары мен Жәнібек ханның үлдары басқарды. Жәнібек хан үлдарының 
бірі Қасым султан ел басқара баетаған кезде, «Бүрындык ханның 
айтқанымен жүріп, оған бағынышты болды» [1]. Жылдан жылға 
Қасым сұлтанның ел ішіндегі атақ-абыройы артып, XVI ғ. басын
да ол басты саяси тулғаға айналды. Ол қолбаешылык дарынымен, 
саясаткерлігімен, ел біріктіру қабілетімен танылды. Бул туралы та- 
рихшы Мухаммед Хайдар Дулат: «Ол кезде [1509 ж. мегзелген] хан
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Бұрындық болғанмен, хандықты баскару жэне толық билік Қасымның 
қолында еді», - деп жазды.

Қасымның абыройы Шайбани әскерін тас-талқан етіп жеңгеннен 
кейін (1510 ж.) одан эрі артатүседі. Билікті уысынан шығарып алғанын 
жэне ел арасында беделінің түскенін түсінген Бүрындық хан Қазак 
хандығынан кетуге мэжбүр болады. Деректер бойынша, Бүрындық 
хан Самарканда қызының қолында қайтыс болған. Ханның төрт үлы 
және бірнеше қызы болған. Бірақ бүл ханның үрпақтарынан ешкім 
Қазақ хандығын билеген жоқ.

Атақ-абыройы ханнан артқан Қасым сұлтан Бұрындық ханнан 
бөлек, алыстау көшіп жүріп, хан алдына баруды қойған. Сөйтіп, 
1511 ж. Қасым хан Қазақ хандығының басына келеді.

Қасым хан және оның сыртқы саясаты
Елді біріктіруді жалгастыру. Шайбани мемлекеті жорықтары- 

на тойтарыс беру. Мауераннахрдағы билікті қолына алған 
Мухаммед Шайбани хан Қазақ хандығының Сырдария бойындағы 
қалаларда орнығуына кедергілер жасауға тырысты. Қазақтарды 
шаруашылық жағынан әлсірету үшін, ол Орта Азия қалаларында 
қазақ саудагерлерімен сауда катынастарына тыйым салу жөнінде 
жарлық (пәрмен) шығарды. Қол астындағы қалаларда хан бүйрығымен 
бірнеше рет қазак саудагерлерінің мүлкі таланды [9].

Қазақ хандығымен сауда қатынастарын доғару шешімі қазақтарға 
ғана емес, Мауераннахрдағы түрғындарға да тиімсіз еді. Сол себепті, 
Шайбани мемлекетінің өзінде де қазақтарға қарсы қысым саясаты 
жүргізу қолдау таппады. Шайбани хан дінбасыларды қазақтарға қарсы 
үгіттеді. Қазақтар мүсылман болғанмен, ескі нанымдармен жүреді, олар 
діннен қалғандар деп те жарияланды. Қала жүршылығын қазақтарға 
қарсы жүмылдыру үшін мемлекеттегі дінбасыларға «казақтар пүтқа 
табынады, таза мүсылмандар емес» деп айтқызып, пәтуа шығартты 
[9]. Сөйтіп, казак жеріне бірнеше рет басып кіру жорықтары ірі 
материалдық жэне рухани әлеуеттерді біріктіре даярланды.

Шайбани мемлекетінің басып кіру жорықтары 1503-1504, 1505— 
1506, 1509 жэне 1509-1510 жж. жүзеге асты. Олар тонаушылық 
сипатта болды, қазақтарды Сырдария қалаларынан ығыстырып 
жіберуді көздеді. Қазак хандығының қазақтары қарымта жорықтар 
үйымдастырды. 1508 ж. Ахмет султан 50 мың қолмен Мауераннахрға 
басып кірген.

1509 жылғы Шайбани жорығы туралы әйгілі жазушы Рузбихан 
баян етеді. Шайбани әскерлері Иасыдан өтіп, Жаныш султан отырған

115



Қараабдал мекеніне шабуыл жасаған. Жүз мың адамдык үлыс 
түткиылдан шабуылданып, жау кыруар мал-мүлікті олжалап әкетеді. 
Қазақтардың негізгі күштерінің шегініп кетуіне байланысты Шайба- 
ни кері оралып қайтар жолда казактардың кыскы коныстарын тағы 
да талан-таражға ұшыратады. Бүл жолы Таныш сұлтан ұлысы шабы- 
лып, екі шабуылда 10 мың казак үйі барлык мүлкінен алынып, тағы да 
«сансыз» қой, жылкы, көптеген тұткындар айдап экетілген [9].

1509 жылдың соңында Шайбани әскерлері тағы да казак даласы- 
на басып кіреді. Бүл жолы Қасымды жеңіліске үшырату, Ұлытаудағы 
оның ордасын шабу жоспарланады. Алайда, казактар ұйымдаскан 
түрде қарсылык көрсетеді. Шайбани әскерлеріне Мойынсыз Қасен 
бек баскарған казак колы шабуыл жасайды. Қазак халкының 
куатты, жаксы баскарылған кимылына төтеп бере алмаған шайба- 
нилар «әскер басында Қасымның өзі келеді» дегенді естіп, үрейлене 
қашқан. Қасым сүлтан кашкан эскердің соңына түсіп, 1510 жылдың 
бас кезінде, кыс соңында жеңіліп-шашылған Шайбани еліне жеткен. 
Сырдария калаларының түгелі дерлік Қазақ хандығына өтеді.

Шайбани хан енді Сырдария калаларынан күдер үзіп. 
қазақтардың күшін мойындап, Қасымды Иранға карсы әрекеттеріне 
тартужоспарынжасайды.Қасымханғакатысты «Тарих-и-Сафавийе» 
(«Сефевидтер эулетінің тарихы») атты шығармада деректер бар. 
Қасым хан парсы деректерінде «Дешті Қыпшактың патшасы» деп 
айтылады. Көрші елдер Қасым түсындағы Қазак Ордасын куатты 
мемлекет ретінде таныған. Аталған колжазбада Қасым ханды 
өзбектің Мухаммед Шайбани ханы Қорасанды басып алуға көмекке 
шакырғаны жазылған. Қасымды Иранға қарсы әрекеттеріне тарту 
жоспарын жасап, Қасымның атынан ақша шығаратынына да илан- 
дырады. Бүл жөнінде ирантанушы ғалым Ғ. Қамбарбекованың осы 
күндері жариялаған деректері [10] куә. Мухаммед Шайбани әскери 
көмек сурап Қасым ханға жазған хатында оны «жарык сәулелі, күн 
сипатты Ұлы Шыңғыс ханның даңқты мурагері, Дешті Қыпшактың 
билеушісі Қасым патша» деп курметпен жазады. Қасым көмекке 
сегіз мың әскер жібереді. Парсы жазбаларындағы Қасымның 500 
мыңдық әскер жинай алатынын ғалым Ғ.Қамбарбекова көрсеткен. 
Мухаммед Шайбани хан Дешті Қыпшактың билеушісі болуға 
умтылуы себепті Қасым ханга сенімсіздікпен қарады, парсы ди- 
пломаттары да скі билеушінің арасына от тастатан сиякты. Бул 
өзбек ханы үшін өкінішті жағдайға соктырады. Қорасан үшін 1510 
жылдың соңында өткен шайқаста Шайбани хан жеңіліп, қаза та-
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бады. Парсы патшасы Ысмайыл оның бас сүйегінен шарап күятын 
кұты жасатқан.

Қасым хаи түсында Қазақ хандыгы жер көлемінің кеңеюі. Шай- 
бани мемлекетінің жеңілуі Қасым ханға Оңтүстік Казахстан жеріне 
билігін жүргізуге мүмкіндік берді. Темір әулетінен шыққан, кейін 
Үндістанда зор мемлекет күрушы Бабырдың Сайрамдағы экімі Қатта 
бек, шайбанилерден каланы корғай алмайтындығына көзі жеткен 
соң, каланы Қасым ханға тапсыруды ұйғарды. Бүл жөнінде Сай
рам түрғындары өкілдері Қасым ханның Қараталдағы кыстауына 
келіп, мәлімдеме жасады. Сөйтіп, 1513 ж. Сайрам Қазак хандығына 
косылды. Ізінше казак эскерлері Ташкент маңын да бағындырды.

Қасым хан билік кұрған жылдары Жетісу қазақтары да 
толығымен дерлік Қазак хандығының күрамына алынып, мүндағы 
Моғол ханның билігі шектелді. Моғол ханы өз жерлерін Орта 
Азиядағы шайбанилер аркылы кеңейтуді ойлап, казактармен 
достык одакта болуды таңдады. 1513 ж. Қасым хан Ташкент 
түбінен Шу өзеніне кайтқан кезде казак ханын кайтадан Ташкент
ке карсы көтеруге тырыскан моғол ханы Сүлтан Сағид хан Қасым 
ханның ордасына өзі барып түскен. Қасым хан моғол ханына 
өмірде ұмытылмайтындай сый көрсетіп, оған Сағид хан риза болып 
кайтады, Ташкентке жорық жөнінде Қасым хан келе жатқан кысты 
сылтау етіп, жорыққа шыкпайтынын мэлімдеген [1].

Қасым хан түсында Қазак хандығының өзге жүрт жеріне көз 
алартпай, өз елін біріктіру саясаты орныға түседі. Батые Казахстан 
жеріндегі ноғай мырзаларымен қарым-қатынастар да осы саясат 
аясында болтан. 1508 жылға карай Казак хандығының батыс ше- 
карасы Жайыкка жетіп, Еділ-Жайыктағы ноғай билеушілерінің өз 
үлыстарынан айрылып калу каупі туады.

Касым хан біріктіру саясатын Батыс Казакстанда түрақты және 
пэрменді жүргізеді. Нәтижесінде 1513-1521 жж. Қазак хандығы 
Еділ-Жайыкты саяси бакылауына алып, Батыс Казахстан түгелдей 
дерлік Қасым ханның кол астына өтеді.

1513 жыл шамасында Қасым ханның кол астындағы «әскер» (атқа 
конушылар) саны 300 мыңға жуық деп шамаланса (Бабыр мәліметі), 
1515-1518 жж. бір миллион деп есептеледі (Мухаммед Хайдар Дулат 
мәліметі).

Қасым хан мемлекетінің күш-куаты зор екенін замандастары 
да, кейінгі тарихшылар да мойындаған. Бабыр мырза өз естелігінде 
«Жошы ханнан соң ешкім де ол үлысты Қасым хандай баскара алма- 
ды» - деп жазған [11].



Касым хан ел мүддесіне сай саясат жүргізді. Казак хандығы 
көршілес мемлекеттермен бейбіт катынастар орнатып жатты. Казак 
хандығы алые елдерге де осы жылдары таные бола бастады. Касым 
хан Мэскеу мемлекетімен өзара тиімді саяси байланые орнатты. ¥лы 
князь III Василий өкіметі мен Касым хан арасындағы елшілік бай- 
ланыстар туралы «Казак кітаптары («Книги казацкие») Мәскеудегі 
патша архивінде XVII ғасырға дейін сакталып келген.

Касым хан тұсында мемлекет баскару ісінде алға басу байкалды. 
Ұлыс билеушілерінің билігі реттелді. «Қасым ханның каска жолы» 
деп аталған заңдар кабылданып, ол казактың дербес руханияты мен 
саясатының негізіне айналды. Казак хандығының жан-жакты өрлеуі 
Касым хан кайтыс болған 1521 жылдың басына шейін созылды.

Рузбихан. Бүхара мейманыныңжазбалары

\ Үзіндіде Шайбани ханның қазақтарға \
) жасалған шаруашылық қысымы /
( туралы айтылады.

) «Киім мен мата адамдарға қажет емес пе? Шындығында олар )
( (қазақ хандары) көйлек пен киімге, еңбастысы кербасқа аса мүқтаж \
) болуысебепті.ханағзамныңиеліктерінебасыпкіреміздепмәлімдеді. )
( Өйткені, Түркістан тұрғындарының қазақ саудагерлерімен ешқандай (
) сауда жасамауына, олармен бұл жерлер түрғындарының б ір- (
) біріне қатынамауына, саудагерлердің жүріп-турмауына бірнеше )
\ рет мәртебелі жарлық шығарылды. Сондықтан Түркістанның (
) кейбір аймақтары мен Хорезм қалаларында бірнеше рет қазақ )
( саудагерлерін тонап алу бүйырылды» (Фазлалах ибн Рузбихан Ис- ^
{ фахани. Михман-наме-йи Бухара. Л., 1976). s

XVI гасырдың 20 жылдарындагы Қазақ хандыгы мен Ногай Ор- 
дасы. XV ғасыр басында Казак хандығы аумағы, көлемі жағынан 
бүрынғы Ақ Орданың көлеміндей аумакты қамтыды. Бүл уакыттарда 
далалық өлкеде Шайбани эулеті өз ыкпалын жоғалткан кез еді. 
Оларға ноғайлар мен қазақтар карсылык көрсетті.

Қазақтар мен ноғайлар тарапынан жасалған кысымнан шайбани- 
ліктер өзіне қарасты «өзбек» жүртымен Мауераннахрға кетуге 
мәжбүр болды (1500-1501 жж.). 1502 жылы Мәскеудегі одактасы 
қырым ханы Меңлі Герей Үлкен Орданы галқандады. Нэтижесінде 
Дешті Қыпшақ даласында жаңаша саяси жағдай қалыптасты.

XVI ғасырдың алғашқы жылдарында казактар Солтүстік Арал 
жерлері мен шайбаниліктер гастап кеткен жерлерді қаратты.
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Сөйтіп, Қазак хандығының батыс өлкелерінің күшеюі 
ноғайлармен бәсекелестік тудырды. Өйткені, олардың эрқайсысы 
батыс өңірдегі жайылым жерлер мен сауда жолдарын өз ыкпалында 
устағысы келді.

XVI ғасыр басында ноғайлардың шығысындағы көптеген 
аймактар казак хандарының билігіне өтті. Кейбір деректерде. соның 
ішінде елшілік катынастардың кужаттарында, бул мэселе жайында 
жанама түрде баяндалады. 1503 жылы 4 маусымда Мәскеуден шыққан 
елшініц мәліметтері литвалық Александр корольге жеткізілген. Онда 
Ноғай Ордасы жеріндегі Тоқтамыс Алшын жэне Сұлтан-Ахмет Акас 
үлы, Алшағыр мырза Мүса үлы мен баска да мырзалар, қазақтардан 
ығысып, Үлкен Орданың жүрнақ ханы Шейх-Ахметпен бірге көшіп- 
конып жүргендігі айтылған [8]. Қырым ханы Меңлі-Герей Мэскеуге 
жолдаған маусымдағы хатында мырзалар Үлкен Орда ханын тастап, 
Еділ жағалауындағы Жаңбыршы үлысына коныс аударып кеткендігін 
мәлімдеген.

Үлкен Орда қазақтарының (Еділ жағалауындағы казақтар) жэне 
Алшағыр мырзаның ұлысы қандай аймақтарды алып жатқандығы 
туралы мэліметтер аз. Мүнда ықпалды ноғай мырзаларының Орда 
казақтарынан (Еділ жағалауы) ығыскандықтары жайлы баяндала
ды. Ноғай ұлыстары кос өзен аралығында болды да, Үлкен Орда 
қазактары солармен аралас түрып жатты.

1508 жылғы деректерде этникалық казақтар жайында анығырак 
жазылған: Алшағыр мырза Мәскеуге мынандай мэліметтер берген: 
«Мына жақтан бізге казақтар жауласуда: бізге әскермен келеміз деп 
хабарлады. Біз де оларға қарсы көштік. Құдай каласа, ол жақтан аман 
оралсақ, менің жайылымым - Еділ» [8]. Бүл оқиғаларға қарағанда 
казактар да Жайық жағалауын мекендеген сияқты. Мухаммед Хай
дар Дулаттың жазбасына карағанда, Қасым хан 1509-1510 жж. аса 
ыкпалды ел көсеміне айналған. Ол уақытта Бүрындық хан Сарайшық 
каласында отырған.

Жаңбыршы жэне Муса мырзалар қайтыс болғаннан кейін (1507 
жылы жоғарғы билікте олардың шөберелес туысы, Темір бидің 
улы Асан аталады) Ноғай Ордасын бағындыру мақсатында Қырым 
хандығы әрекеттеніп калады. Ондай қауіп-қатерді сезген Жаңбыршы 
улы Ағыс жэне Муса улы Сейдахмет (Сейдақ), Ахмет мырза баска 
«қырық мырзалармен» бірге Хажы-Тархан ханы Әбділ-Керіммен 
одақтасты. 1509 жылдың көктемінде оларға қарсы эскер жасақтап, 
Қырымның Мухаммед-Керей султаны аттанды. Ноғайлардың бул
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кезде жартысы Еділдің оң жағында, баскалары сол жағында жаз 
жайлауларында жүрген. Ханның өзінің жэне кырымдыктардың 
Мәскеуге берген мәліметтерінде ноғайлыктардың жеңілуі былайша 
баяндалған: «...Мырзаларды тонадык, ұлыстар мен кұндарын, жылкы 
мен түйелерін, қойлар мен малын түк калдырмай алып келдік», «ал, 
тұтқындарды Орға [Қырым түбегінің кірер аузы] жиырма күн бойы 
кіргізіп үлгермедік» [8]. Одан кейін кырымдыктардың жорыктары 
кайталанып, бірқатар ноғай ұлыстары олардың билігін мойындауға 
мәжбүр болған.

Ноғай мырзаларының коныстары тарыла түсті. Батысында 
Қырым хандығы, шығысында Қазак хандығы кысым көрсетті.

Қазақ хандығы Қасым хан түсында (1511-152 Іжж.) мейлінше 
күшейіп, сол кездегі қазақ елінің өрлеуі халык есінде сакталып жетті.
XVI-XVII ғғ. жазба деректерде де айтылады.

Қасым хан (1511 1521), Қазақ 
хандығының негізін салушылардың бірі 
- Жәнібек ханныңбаласы. Шешесі Жаған 
бегім Мухаммед Шайбани ханның інісі 
Махмуд сұлтанның шешесінің туған 
сіңлісі. Мухаммед Шайбанидың қазак, 
билеушілеріне қарсы соғыстары тура- 
лы деректемелерде Қасым ханның аты 
алғаш рет аталады және оған «белгілі 
султандар мен баһадүрлердың» бірі де
ген баға беріледі, «Бурындық ханның 
атты әскерінің жетекшісі» екені атап 
көрсетіледі. Шайбақ хан жорықтарына 
тойтарыс беру жылдарында Қасым хан 
билікті біржолата өз қолына алды.

Қасым хан билеген кезеңде қазақтар 
мен Шайбани әулеті арасында Сыр- 

дария маңындағы қалалар үшін қақтығыстар мен соғыстар одан 
әрі жалғасты. 1510 жылдың қысында Шайбани хан әскері Ұлытау 
бөктерінде отырған Қасым хан ұлысына шабуыл жасады. Қасым хан 
шегініп кетті де, түтқиылдан шабуыл жасап, душпанын тас-талқан етті.

1513 жылы Қасым хан Қараталда отырған кезде Сайрамның 
билеушісі Қаттабек қаланы Қасым ханның билігіне берді де, оны 
өзбектерге қарсы аттануға көндірді. Сол жылы жазда Моғолстан 
ханы Султан Саид Ташкентке бірлесіп жорық жасауды ұсынды, 
алайда Қасым хан бұл соғыстан бас тартты. Султан Саид Шығыс 
Түркістанға кеткен соң Қазак, хандығының Жетісудағы билігі нығая 
түсті.

Қасым хан
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1513-1520 жж. Қасым ханның к,ол астына Ноғай Ордасынан 
кеткен рулар мен тайпалар келіп қосылды. Хандықтың шекарасы 
оңтүстігінде Сырдарияға дейін, оңтүстік-шығысында Жетісудың 
едәуір бөлігін, солтүаік-батысында Жайык, өзені аңғары мен 
солтүстік-шығысында Ұлытау және Балқаш көлінен өтіп, Ертіс 
алқабына дейін кеңейеді. Халқының саны бір миллион адамнан 
асты. Оның тусында кдзақтар Батыс Еуропаға дербес этникалық 
қауым ретінде танылды. Қазақ хандығы Мәскеу мемлекетімен және 
Қырым хандығымен елшілік байланыстар орнатты.

Қазақтардың «Қасым ханның қасқа жолы» дейтін белгілі 
заңдары Қасым ханның есімімен байланыстырылады. Қасым хан 
қазақтар мен маңғыттардан қалың қол жинап, Ташкентке жорық 
ашты. Сүйініш қожа хан әскерімен Ташкент түбінде болған шайқаста 
Қасым хан жарақаттанып, кейін шегінді. Ташкент үшін мүнан кейін 
де бірнеше рет соғыс болды. Орыс деректерінде дәл көрсеткендей, 
Қасым хан 1 521 жылы өлген. Қыдырғали Жалайыридің айтуынша, 
Қасым хан Сарайшык, қаласында қайтыс болған.

Қасым хан Сыр өңіріндегі сауда-экономикалық орталықтарды 
хандық құрамына қаратып, сонымен бірге, Ноғай Ордасының 
көптеген ұлыстарын бақылауына алады. Абдаллах Балхидың жыл- 
намасында Қасым хан Ташкентке жорык жасағанда эскері казақтар 
мен маңғыттардан (ноғайлар) тұрғандығы жазылады. Демек, тари- 
хи деректерге қарағанда, Қасым хан Қазақ хандығының кұрамына 
ноғайларды алған жэне ноғай ұлыстарына өз эмірін жүргізгендігі 
байқалады. Қасым хан әскерінің Ташкент каласына жорық жасаған 
уақытын Мухаммед Хайдар Дулат 1513 жыл деп көрсетеді.

Қазак хандары Қырым хандығы мен ноғайлардың және ноғайлар 
мен Хажы-Тархан хандығының арасындағы қайшылықтарды пайда- 
ланып, Дешті Қыпшақ даласында өз ықпалын күшейте түсті. 15IS
IS 14 жж. қыста ноғай үлыстары қазактардан ығысып, Еділдің оң 
жағалауына қарай жылжыды.

Қырым хандығы мен Қазақ хандығы Ноғай Ордасы жеріне 
ықпалын орнатып, жылжи түсуіне байланысты 1514-1516 жж. ноғай 
мырзалары арасында өзара кырқыс (ноғайлардың бірінші азаматтық 
соғысы) басталады. Мүсаның аналары бөлек үлдары - Шиғым жэне 
Алшағыр мырзалардың қақтығыстарына Хажы-Тархан ханы Жәнібек 
(«Зенебек») араласады. Ол алдымен Алшағыр мырзаны, оның бір 
шешеден туған інісі Сейдахметті, Мамай мырзаны, Сейдахметтің 
(Сейдақтың) үлы Келмамайды Шиғым мырзаға қарсы жорыққа
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аттануға шақырады да оларды күтпей, 1514 жылдың жазында Шитым 
мырзаны Мұстафар жэне Қожак сүлтандармен бірге шабуылдайды. 
Шиғымның ұлыс адамдары осы екі сұлтанның колдарына өтсе керек. 
Үлысынан айрылған Шиғым кінәсін мойындап, Алшағырдың алды- 
на келеді. Алшағыр оны кісендеп, Сарайшык каласында ұстайды. 
Шиғымды тұтқыннан Муса бидің баласы Шейх-Мамай босатып 
жібереді. Амалы таусылған Шиғым Мұстафар мен Қожак сұлтандарға 
косылып, Түменге кетеді (бүл Сібірдегі емес. Каспий жағалауындағы 
Түмен болса керек).

1516 жылы көктемде Қырым хандығында жүрген орыс елшісі 
Иван Мамоновтың мәліметтері бойынша, Алшағыр, оның екі ұлы Ма
май мен Орак, ағасы Сейдак, оның екі ұлы Келмамай мен Жауғашты. 
Алшағырдын тағы бір ағасы Жанмахмет, Шейх-Мамай мырзалар 
жэне төрт жас мырза, барлығы жүз адам Қырымға келген. Мәскеу 
елшісіне үлысынан айрылғанын ескерткен [8].

Алшағыр мырза алдында ғана Шиғымды жеңгендіктен, оның 
үлысын казақтар өздеріне қаратты, сол себепті Алшағыр Қырымға 
қашты деуге болады. Сол жылы Шиғым мырзаның да Қырым 
хандығымен байланыс жасауы Қазак хандығынан кауіп төнгендіктен 
еді. Қазақтар мен Шиғым арасындағы әскери кақтығыстар жайьнда 
мәліметтер тарихи деректерде кездеседі. Қадырғали Жалайыр Қасым 
ханның тұстасы Жэдік ханның бір үлымен бірге Жыландытөбе деген 
жерде Шиғым мырзамен шайқаста қаза тапқанын айтады.

Қазақ хандығының Ноғай Ордасымен бэсекелестікке түскен XVI 
ғасырдың тарихи деректерінде Қасым ханның әскери күш-куаты 
жайында жазылған мэліметтер жеткілікті.

Мәселен, Мухаммед Хайдар Дулат 1509/1510 жж. казак әскерінің 
санын одан кейінгі жылдардағы санын жаксы ажырата білген. Қасым 
хан әскері жайында мынандай мәліметтер бар:

1509/1510 жж. 200 мыңнан астам адам (Мухаммед Хайдар Ду
лат).

1509/1511 жж. 200 мыңнан астам адам (Махмуд ибн Уэли).
... - 300 мынға жуық адам (Захир эд-дин Бабыр).
1515/1516 жж. 1000000 адам (Мухаммед Хайдар Дулат. Хайдар 

Рази) [12].
Осы мәліметтерді Мәскеудің Елшілік бүйрығындағы жэне Литва 

күжатындағы деректермен салыстыра отырып, 1513-1516 жж. Қазак 
мемлекетінің аумагының кеңеюіне байланысты халық санының едоуір 
арта түскені байкалады. Дегенмен, хандықтың күшеюі мүнымен
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токталмады. Қазак хандығы Ноғай Ордасымен күрес жүргізіп Дешті 
Қыпшақ даласында ыкпалды болғаны белгілі. Қасым ханның кайтыс 
болар шағына таман Қазақ хандығының күш-куаты тіпті арта түсті 
(1519-1521 жж.). Мәселен, казактар 1513-1516 жж. Еділ мен Жайык 
аралығына дейін қоныстанса, 1519 жылы Қасым хан Еділ-Жайыктағы 
ноғай мырзаларын ығыстырып, Еділден ары өтуге мэжбүр етуіне бай- 
ланысты Ноғай Ордасы киын жағдайға тап болған еді.

Бүл оқиғалар жайында Мәскеудің Елшілік бұйрығы мэліметтерде 
кездеседі. 1519 жылы шілдеде Түркияға елшілік сапарды бастап 
бара жатқан Борис Еолохвастовтың Азов (Азақ) маңынан берген 
мэліметінде: «Ноғайлардың Шиғым мырзасынан Қырым [ханына] 
елші келген, Шакур Чабай ұлы, ол Қазақ Ордасынан олар тарылып 
қалғанын айтуға келді» делінеді [8].

Қырым ханы ноғайларға Әликеш есімді елші жіберіп, егер 
ноғайлар Хажы-Тарханға қарсы Қырыммен одақтасса, Еділдің оң 
жағалауына өтулеріне қарсылық білдірмейтінін мәлімдейді. Бірақ, 
хажытархандықтар ноғайларға өз шарттарын қояды. Сөйтіп, ноғайлар 
Еділдің оң жағалауына хажытархандықтармен бейбіт келісім жасап 
өтеді.

1519-1520 жж. Шиғым мырза Қасым хан әскерінен түпкілікті 
жеңіліс тапты. 1520/1521 жылы қыста өз ұлысынан айрылған Шиғым 
астрахандықтардың қолына түсіп, сонда қаза тапты. Ал, Шүкүм және 
Күлуш мырзалар Азакка қашып кетті.

Қазақ хандығы күшейген шақта Қазақ хандығының аумағы Дешті 
Қыпшак жерінен Еділдің кұнарлы алқаптарына дейін қанат жайды. 
Қазақ хандығының дәуірлеғен уақыты ұзаққа созылмаса да, Ноғай 
Ордасының саяси-экономикалық жэне мәдени карым-қатынастары 
халықтың этно-демографиялық процестеріне өзіндік әсерін тигізді.

Қасым хан тұсында мемлекеттің аумағы батыстағы жерлердің 
есебінен кеңейе түсуі сол бағытта белсенді сыртқы саясат жүрғізуді 
талап етті. Сонымен қатар Қасым хан өз заманында Мәскеу 
мемлекетімен елшілік жэне мәмілегерлік қатынастар жасаған. 
Бірақ өкінішке орай, кұжаттардың мэтіні бізге дейін сақталып жет- 
пеген. Дегенмен де Қазақ хандығы, арадағы Ноғай жэне Қырым 
хандықтарының бөгеттеріне қарамай, Мәскеумен саяси қарым- 
қатынастар орнатқаны -  ірі тарихи кұбылыс.

ЕІоғай Ордасы мен Қазақ хандығының Дешті Қыпшақ жері үшін 
тартыстары Шығыс Еуропа жеріндегі саяси процестерге эсерін 
тигізді.
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Қасым ханнан кейін Қазак хандығы ішіндегі сүлтандардын 
өзара кыркысы басталды. Бүл акыры хандыктың әлсіреуіне әкеліп 
соқтырды. Сондай-ак, мәліметтерде окиғалардың накты кай кезде 
болғандығы баяндалды.

Қасым ханиың қайтыс болган жылы туралы мәліметтер. 
Мәскеу мемлекеті мен Осман империясы арасындағы елшілік 
қатынастардың бастапкы кезенін камтитын №1 кітапта Қазак 
хандыгының тарихына катысты өзге деректемелерде кездеспейтін 
аса маңызды мэліметтер бар. Бірнеше жазбаны («грамоталарды») 
Мәскеуге үлы князьдің Азовтағы акпар берушісі 3. Зудов жібереді. 
1521 жылы хажытархандыктардын төрт айлык түткынынан босап 
келген Заня Зудов сәуір айында Мәскеудің ұлы князі III Василий- 
ге: «Қазактың Қасым ханы осы кыста кайтыс болды. Ал. оның екі 
султаны өзара кыркысуда. Такка элі ешкім отырған жок» («А казат- 
цкого царя Касыма сее зимы не стало. А его два салтана, и они ся еще 
меж собою бронят, а на царстве никто не сел») деп хабарлатан.

Барлык тарихи мәліметтерді салыстырғанда. Қасым ханнын 
дүниеден өткен уакыты жайында 3. Зудов мәліметі дэл берілген. 
Біріншіден, ол сол уакыттағы окиғалардың куэгері; екіншіден. Қасым 
ханның кайтыс болғанын Қазак хандығына жакын орналаскан Хажы- 
Тархан хандығынан естіген; үшіншіден, окиғаны өз уакытында 
жаңалықтың бірі ретінде көрсетіп отыр. Қасым хан, сонымен. 1520- 
1521 жж. кысында, дэлірек айтсак, 1521 жылдың басында дүниеден 
өткен [13].

Қырым билеушісі Мүхаммед-Герей хан Осман падишаһына 
жіберген жолдауында ноғайлардың мекендеріне көшіп келген 
казактардан кауіптенетінін жасырмаған. Осман сүлтанына жіберген 
хат 1521 жылдыц көктем уакытына сәйкес келеді [14]. Қазакханының 
дүниеден өткенін Қырым ханы ол кезде элі естімеген сияқты.

Сонымен, казақтыц ханы Қасым 1521 жылы көктемге карай 
дүние салған. Мүндай жағдайды естіген Мәскеу билеушілерінің 
кызығушылыгы арта түскен. Ресейдің Түркияға тағайындаған елшісі 
В.М. Третьяк-Губинге берілген нүскаухатта елшіге «Қазак Ордасы ту
ралы да, казақтарда казір патша кім деп сүрастыру керек. Және кайда 
көшіп жүр?» деп тапсырылған. Бүл күжат 1521 жылдың маусым ай
ында жазылған жоне мазмүны 3. Зудов мәліметтерінің шындығын 
нақтылай түседі.

Мүндай ортағасырлық оқиғалардыц болтан уакыты жайында 
1985-1986 жж. жазылган алгаш макалалар мен жарияланымдар жете
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Қасым ханның 1521 жылы қайтыс болғаны туралы 
Мәскеудің ұлы бегі III Василийдің Хажы-Тархандағы 

хабаршысы Заня Зудовтың мәліметі 
(РГАДА. Қ. 89. Тіз. 1. Кіт. 1. П.141 с.ж.)

игерілмей, элі де Қасым ханның билік жылдары көп жағдайда зерт- 
теулер мен оқулықтарда қате көрсетіліп келеді.

«Қасым ханның қасқажолы»- қазақ халқының хандық дэуіріндегі 
эдет-ғұрыптық заң ережелерінің жиынтығы. Қасым хандық кұрған 
кезде (1511-1521) ел басқару ісінде қолданылған. Негізі орта

125



ғасырларда Қыпшақ, Шағатай ұлыстары колданған «арғу» заңынан 
(қазақша «жарғы» - хақикат деген ұғымды білдіреді) алынған. Касым 
хан өзі билік кұрған кезеңде казак халқының этникалык аумағын 
кеңейту барысында әдет-ғұрыптык заңдарға арка сүйеді. Тіпті шариғат 
қағидасын мығым ұстанған отырықшы аудандар да Қасым ханның 
кол астына өткен соң, әдет-ғұрыпка сүйенген казылык биліктерге 
жүгіне бастады. Қасым хан өз заңында Құран талаптарына кайшы 
келмейтін қазақи ғүрып ерекшеліктерін сактады. Мысалы, жеті атаға 
дейін үйленбеу, эмеңгерлік, күдалык жол-жоралар, казылык билік. Ол 
халыктың көкейінен шыккан эрі ежелден келе жаткан билік дәстүрді, 
әдет-ғүрыптык «жарғыны» жаңғыртып, күшейтті.

Бүл заңға енген ережелер: 1) мүлік заңы (жер дауы, мал-мүлік 
дауы); 2) кылмыс заңы (кісі өлтіру, талау, шапкыншылык жасау, үрлык 
кылу); 3) эскери заң (аламан міндеті, косын жасактау, караказан. 
ердің күны, түлпар ат); 4) елшілік жоралары (майталман шешендік. 
халыкаралық катынастағы сыпайылык, әдептілік, ибалылык); 
5) жүртшылық заңы (шүлен тарту, ас, той, мереке, думан үстіндегі 
ережелер, ат жарыс, бәйге ережелері, жасауыл, бекеуіл, тұткауыл 
міндеттері). Бүл жарғы халык арасында ілтипатпен «Қасым ханның 
қасқа жолы» деп аталып кетті.

«Қасқа жолының» кағидалары XVII ғасырға жетіп, Есім хандығы 
тұсында (1598-1628) «Есім ханның ескі жолы» деп жаңғыртылды.

Тэуке хан түсында (1680-1718) бүл заң ежелгі билер жасаған 
қалпын жақсы сақтады. Құба қалмактың жортуыл шапкыншылығына 
байланысты тарихи-саяси жағдайдың аса шиеленіскен киын кезеңінде 
сүңғыла ойшыл билер бес тараудан тұратын ежелгі ережелерге тағы 
да екі тарау қосып, «Жеті жарғы» (Жеті хакикат) деп атаған. Тэуке 
кезінде косылған бүл екі тарау: жесір дауы; кұн дауы. Бүл кезеңде 
шапкыншылык, кісі өлтіру көп болғандықтан кұн дауын өз алдына 
бөлектеп, қылмыс заңына айналдырған. Жеті Жарғының 15-ші үзіндісі 
халық аузында қысқа-қыска мэтел сөздер калпында сакталған. Мыса
лы, «Қара кылды қақ жару»; «Ердің қүнын екі ауыз сөзбен бітіру», 
«Түгел сөздің түбі бір, түп атасы - Майқы би», «Тура биде туған жок, 
туғанды биде иман жоқ» [4].

3.4. Қазақ хандығының алғашқы әлсіреу және уақытша 
ыдырау кезеңі (XVI ғасырдың 20-40 жылдары)

XVI г. 20-30 жж. бас кезіндсгі Қазақ хандыгының ішкі және 
сыртқы жагдайы. Қасым хан қайтыс болтан 1521 жылдың
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өзінде Қазак хандығында так үшін күрес, басталып кетті. Билікке 
келген Мамаш хан бір жылдай уақыт қана билікте болып, 
1522/23 ж. жорык ауырлығына шыдай алмай, зорығып өлді.

) XVI ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақ хандығының )
( тарихындағы саяси жағдайлар билік басындағы хандардың жеке (
) басына, олардың сәтті не сәтсіз жүргізген ішкі-сыртк,ы саясаты- ;
) на көп байланысты болды. Отандық тарих ғылымында бірқатар /
( қазақ хандарының жеке түлғалық қасиеттері, олардың тарихтағы s 
) орны әлі жете зерттелмей келеді. Солардың ішінде Мамаш, Таһыр /
( (Тақыр), Бүйдаш, Қожа Ахмет (Ахмет хан), Тоғым ханды айтуға бо- (
) лады. Бүлардың ұлттық тарихымызда елене бермеуі біріншіден, )
) оларға қатысты жазба деректердің тапшылығынан, екіншіден, бес (
\ хан Қазақ хандығының «уақытша әлсіреуі» кезеңінде билік құрып \
) Қазақ Ордасының өрлеуіне өздерінің үлестерін қоса алмауында )
( болса керек. Әйткенмен, соңғы жылдары «Ұсақ хандар» тарихына (
) Т.Султанов, Н.Атығаев т.б. тоқталды. «Уақытша өлсіреу» кезеңіндегі )
) саясибытыраңқылықтабірмезгілдеҚазак,Ордасыныңүшөңіріндеүш /
( билеуші билік жүргізеді. Бул үш жүздің пайда болуына алғышарттар \
; әзірледі деген Б.Кәрібаевтың пікірі де ескеругетұрарлық [1 5]. \

Мамаш хан қайтыс болғаннан кейін тақ үшін күрес қайта жан- 
данды. Әулет ішіндегі күреске Қасым хан мен Бұрындык ханның, 
Әдік сұлтанның балалары, Қасым ханның інілері Жэдік хан мен Үсек 
хан қатысса керек. 1523 жылы хандық билікке Әдік сүлтанның ұлы 
Таһыр хан келді (1533 жылға дейін хан). Алайда, ішкі алауыздық ба- 
сылмады. Оның үстіне, Таһыр хан қатыгездігімен елді біріктіре алма- 
ды. Жылдан жылға Таһырдың ықпалы азая берді.

Қазақ хандығында ішкі қиындықтар басталысымен әуелі 
батыстағы ноғай мырзалары сотые ашты. Таһыр ноғайларды 
(маңғыттарды) бастапқыда ығыстырғанмен, ақырында олардан 
жеңіліп, 1526 ж. шамасында Батыс Қазақстанды тастап, Жетісута бірак 
көшті. Біртіндеп Батыс Қазақстанда ноғай мырзаларының билігі ор- 
най бастады. Ноғайлармен болтан шайқастарда біріге алмаган қазақ 
билеушілері жеңіліс тапқан.

Таһыр хан Оңтүстік Қазақстанда да сәтсіздікке ұшырайды. 
Йасы түбінде, қыргыздардың көмегі болганымен, ол Ташкент 
билеушісі Келдімүхаммет ханнан жеңіледі. Сөйтіп, ол аймақтарта 
шайбанилардың билігі келеді. Таһыр ханның билігі Жетісудагы 
қазақтар мен Ыстықкөлдегі қыргыздар арасында тана сақталады.
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XVI <?. 30 ж. қиындықтар. Ьүл жылдардағы казактардың күрделі 
саяси жағдайын көрші мемлекеттер пайдаланады. Ноғай Ордасынын 
Қазақ хандығымен шекарасы 1534 ж. Жем өзені бойымен өткен.

XVI ғ. 30 ж. ортасында Ташкент мемлекеті, Бұкар, Үргеніш. 
Ноғай Ордасы мен Моғол хандығы -  бәрі Қазак хандығына карсы 
сотые одағын құрады. Қазактар Ташкентте орнығуға тырысады. екі 
рет жеңіске жетеді. Алайда көрші мемлекеттердің біріккен одағына 
төтеп бере алмайды.

Батыстан Ноғай Ордасы, оңтүстіктен шайбани иеліктері 
(Үргеніш, Бүкар, Ташкент), оңтүстік-шығыстан Моғол хандығы 
казактарға қарсы жорыктар үйымдастырады. Аса ірі жорыктары 
1537-1538 жж. казактарды жеңіліске үшырады. Мүхаммед Хайдар 
Дулат тіпті «казактар жойылып кетті», «бүл кауымнан жер бетінде із 
де калған жоқ» деп жазды.

Сотые жылдарында көп адам шытынта үшырады. Біркатар 
үлыстар каңырап, бос калады. Ногайлармен болтан сотыстарда 
Жәдік хан, Ахмет хан каза тапқан. Батыс Қазакстандык біркатар 
билеушілер (Қожа-Мүхаммед - Қожахмет хан) Нотай Ордасынын кол 
астына кіріп, оган тәуелді болады.

Бүл жылдары Мотол хандары Жетісуды, Ертіс бойына дейінгі 
жерлерді шапқан.

1537-1538 жж. күйзеліс казак халкының бастан кешірген. үлкен 
киыншылактарының бірі. Халык саны азайып, Қазак хандытының 
жер көлемі батыста, оңтүстікте жэне шыгыста тарыла түсті.

) Мухаммед Хайдар Дулат. «Тарих-и Рашиди»
( ҮзіндіпердеК,асымханнанкейінгіҚазақхандығыныңжағдайы  '

сипатталған. \

) «Қасым ханнан соң оның улы Мамаш хан болды. Шайқастардың )
( бірінде ол алқынып өлді. Одан соң хан татына Әдік сұлтанның улы \
) Таһырханотырды. Аса қатігезадамболтандытынан.төртжүзмыңдай )
( адамыодантерісайналып, жан-жаққатарап кетті. Ол қыртыздардың (
) арасында жалтыз қалып, мүшкіл жатдайда өлді. Мотолстанды таты )
( да отыз мыңдай адам жиналып, оларта Таһырдың інісі Буйдаш хан \
; болды». S
( «Таһырханныңолкезде[1 526ж.]екіжүзмыңадамыболтанымен, ( 
і оның басқару уақыты қулдырап бара жатты. Оның әскері он лек- і 
) тен [«он лек» он жүз мың, ятни бір миллион] екі лекке дейін [екі \
\ жүз мың] азайды. Және оның қаталдыты мен қатігездігі күшейді. \ 

Сол себепті сұлтандардың ақ жүректері одан күдерін үзді. Оның 
Әбілқасым султан деген інісі болатын. Халық Таһырдың к,атыгездігі \
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( содан депесептейтін. Дереу жеңіс қолымен оны өлтіреді. ЖәнеЬүкіл (
) халық бірақ бөлініп, оны тастап кетеді. Солай ол өзі жөне улы қалып, )
( басқа ешкім де қалмады. Екеуі ғаиа қырғыздарға қосылды» [1 ]. (

XVI г. 20-40-жж. Қазақ хандыгы ліен Ногай Ордасы. Қазақ хан, 
сүлтандарының так үшін қырқыстарын пайдаланып, Ноғай үлыстары 
өзара бірігіп, Қырым хандығына карсы жорықта жеңіске жетті. 
1524-1525 жж. Ноғай Ордасы өз билігін қолына алып, бүрын Қазак 
хандығының қүрамына өткен Еділ мен Жайық арасындағы жерлерін 
кайтарып алды.

Билікке келген Таһыр хан Ноғай мырзаларымен қарым- 
қатынастарда түрлі киындықтарға үшырады. Мүхаммед Хай
дар Дулат жазбасына қарағанда, Сүлтан Нигар-ханым Қасым хан 
қайтыс болғаннан кейін еліне қайтарылған. Таһыр ханға мынандай 
кеңестер айткан: «...Маңғыттармен арадағы ісің жөнді емес, онымен 
коса бүрынғы он лек әскеріңнің торт легі ғана калды. Сондықтан, 
мен Моғолстан жеріне барғаннан кейін хандармен сөйлесіп, ара 
қатынастарыңды жөнге келтіремін. Сол уақытта маңғыттардан 
жасканбайтындай жағдай калыптасады». Сондай-ак, Таһыр хан 1524 
жылы Моғолстанға хандармен бейбіт келісім жасау үшін барған, -  
деп жазады.

Қазак хандығының бүрынғы ықпалынан күтылу үшін Ноғай мыр- 
залары алдымен Хажы-Тархан хандығы жеріне өз билігін орнатуды 
көздеді. Сөйтіп олар Жайык пен Еділ арасындағы жайылымдарға көз 
тіге бастады.

1525 жылы жаз-күз мезгілінде және 1526 жылы көктемде ноғай 
мырзалары казақтарға қарсы жорықта жеңіске жетті. Бүл оқиғаларды 
Мухаммед Хайдар Дулат бы л ай көрсетеді: «Таһыр хан ол кезде 
Өзбекстанда болатын, бірак Моғолстанға баруына тура келді». Одан 
әрі тарихшы мынандай мәліметтер келтірген: «Маңғыт жүртының 
карсы аттануына байланысты Дешті-Қыпшақ даласында өзбек- 
казактар тұрактап тұра алмады. Сондықтан олар Моғолстанға екі жүз 
мың адамымен көшті».

Осындай жағдайларға байланысты 1525-1526 жж. Еділ мен Жайык 
аралығындағы жерлер, ішінара Жайықтың шығысындағы бірқатар 
жерлер Қазак хандығы күрамынан бөлініп кетті. Еербертштейннің 
мэліметтерінде, ноғайлар Еділ мен Жайык аралығын, Каспий- 
ге дейінгі алқапты мекендейді делінген. Ондағы жерлер ағайынды 
үш билеушінің иеліктеріне бөлінген. Сейдак үлкен аға ретінде
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Сарайшық каласы мен Еділдің төменгі ағысын және Жайык жерін 
иеленеді. Қошым Жайык және Кама өзендері аралығын мекендеп, 
Сейдактың солтүстік жерлері мен ұлысына көршілес орналасты. Ал, 
Шейх-Мамай Сібір жері мен ноғайлардың калған жерлерін иеленді. 
Қазан хандығымен көршілес (Орта Орал тауынан оңтүстік-шығыс 
жақта) «Түмен татарлары», шибандыктар, казактар болды, -  деп жа- 
зады. Мүндай мәліметтерге сүйенсек, Сібір және казак жүртымен 
Шейх-Мамай үлысы көршілес болған. Оның жері Оңтүстік Орал 
жэне Жайыктың сол жағалауынан жоғары орналаскан еді.

XVI ғасырдың 20-жылдары Шейх-Мамайдың жүргізген саясаты 
казақтардан гөрі Қазан жеріне көбірек ауған еді.

Қазақ жэне ноғай үлыстарының өсуі мен дамуы жайлы мәліметтер 
аз болғандыктан, оны накты айту киын. XVI ғасырдың 30-жылдары 
казак жэне ноғай билеушілері үшін шиеленісті, әрі күреске толы 
жылдар болды. Сол тұста казак хандары мен сүлтандары батыстагы 
ыкпалынан айырылып, ол жерлерде Ноғай Ордасы басшыларының 
билігі үстем болған еді. Жекелеген хандар мен сүлтандар саяси 
тартыста ноғай үлыстарын паналайтын. Қазак хандығы иеленген 
жерлердің біркатар аймактары ноғай мырзаларының кол астына өтіп 
кетті. Қасым ханның кіші үлы Акназар (Хакназар) хан сол жылдары 
ноғай мырзаларына тәуелді болып, башкұрт үлысын баскарыпты.

Осыдан кейін Қазак хандығы мен Ноғай Ордасы арасында 
уақытша аумақтық бәсекелестік тыныштала бастағандай еді.

Қазақтарга қарсы бірнеше хандықтар одагының қүрылуы жлне 
1537-1538 жж. шапқыншылық. 1534-1536 жж. Қазак хандығының 
аумағы батыста Жем өзеніне дейінгі аралыкты алып жатты. Ноғай 
билігі үшін казақтар шығыста басты карсылас болып есептелді. 1535 
жылдың басында Ноғай Ордасына келген Мәскеу елшісі Д. Г убин казак 
пен ноғай арасында сотые болуы мүмкіндігі турасында былай жазған: 
«Мырзалар, тақсыр, Ших-Мамай мырза, Исуп мырза Жайыктың сыр- 
тында қыстады. Үргеніш ханзадасынан Ших-Мамайға хабар келді, 
- қазактар, -  дейді, тақсыр, Ноғайды толық шабуылдағысы келеді. 
Қазақтар күшті дейді, тақсыр, қалмактар да соларға жак болыпты. 
Ших-Мамай мен Исуп Жем өзеніндегі қарауылында тұрып, қыс бойы 
Қазақ Ордасынан сақтанып жүр».

Бірак, казак әскерлері Ноғай Ордасына емес, ноғайлармен, Бүкар 
ханы Убайдуллаһпен, Үргеніш билеушілерімен одақтаскан Ташкент
ке қарсы жорыкка шыккан. 1536 жылдың 26 қыркүйегінде Мәекеуде 
Д. Губиннің жолдау хатын алған. Онда Орта Азия хандыктарының
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Ноғай Ордасымен казақтарға қарсы одак күру үшін елшілермен 
алмаскандарын жазады. Д. Губин мәліметінде қазактардың Ташкент 
ханзадаларын екі рет жеңіліске ұшыратқаны, қазақтардың Ташкентті 
шабуылдауына байланысты Ноғай Ордасына жорыққа шықпағандығы 
айтылады.

Ноғай Ордасының, Мауераннахрдағы Шайбан иеліктерінің, 
Үргеніштің, Ташкенттің қазақтарға қарсы күрған одағына Моғол 
ханы Рашид косылады, сөйтіп ол дәстүрлі қазақ-моғол одағынан бас 
тартады. Мухаммед Хайдар Дулат бүл туралы ашық жазған: «[Рашид 
хан] ескі жау болған өзбек-шайбанилармен достық пен татулықтың 
негізін қалап,... [моғолдардың] ескі достары болған өзбек-қазақтарды 
[қазақтарды] қыра бастады».

Нэтижесінде, төңірегіндегі мемлекеттердің бэрі қазақтарды 
талан-таражға үшырату жолына түсіп, Қазақ хандығы үлкен жеңіліс 
тапты. Қазақтар үшін бұл ауыртпалық уақытты Мухаммед Хайдар 
Дулат һижраның 944 жылы (1537 ж. 10 маусым - 1538 ж. 29 мамыр) 
болды деп көрсеткен. «Қазақтар мүлде жойылып кетті» деп жазады 
жылнамашы. Үбайдаллах хан мен Әбд ар-Рәшид ханның қазақтарға 
қарсы бірлескен сәтті жорығы Зайн әд-Дин Уәсифидің жылнамасын- 
да 1537 жылдың шілде айында болған деп көрсетіледі [16].

Қазақ хандығының батыста Ноғай Ордасынан да шапқыншы- 
лыққа ұшырауы сол 1537 жылдың жазы. 1537 жылы қыркүйекте 
Жүсіп мырзаның Мәскеуге жеткізілген жолдауында қазақтарға 
жасалған жорық туралы: «Қазақ адамдарын жаулауға барып, оларға 
жеттік» делінеді [8].

Қыдырғали Жалайыр жылнамасында «ноғай соғысы» жайын- 
да бірқатар мәліметтер бар. Үсек (Сөк) ханның баласы Болат хан 
ұлдарымен «ноғай соғысында» қаза тапты, Ахмет хан Сейдақ бекпен 
соғысып, Орақ мырза қолынан қаза тапты делінеді [17].

1538 жылдың сәуір айында ноғайлардың Мәскеуге жазылған 
хабарларында қазақтарды бағындырып, мырзалардың ұлыстарына 
оралғандары туралы қысқаша жазылады. Аттандырған елшісі 
қазақтарды жеңген жауынгерлердің қайтадан оралған уақытын 
мэлімдеген. Қалмағамбет мырза былай жазған екен: «Орыс хан 
журты қудайын умытып, біздің сөзімізді ұмытып, сертінен танып еді, 
кудай оны да бізге берді». Қошмағамбет (Қошым) мырза жай ғана 
қазақтарға жорықтың аяқталғанын ескертеді: «Барақ ханның Қазақ 
журтына барып едік, енді қайтадан өз журтымызға оралдық» [8].

1537 жылғы деректерде Үлкен Ноғай Ордасы деген ұғым алғаш 
рет қолданылады. Төменгі Сырдарияда көше бастаған Шейх-Мамай
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Үлкен Ноғай Ордасынан бөлектене бастап, оның мұрагерлері кейін 
Алтыуыл атымен ноғайдың казактармен жэне каракалпактармен 
жақын оқшау саяси бірлігін кұрады.

Қазақ хандыгының XVI г. 40 жъидарындагы жагдайы. XVI 
ғасырдың 40-жылдарында ноғайлар мен казактар арасында соғыс 
токтаса керек. Қазак хандары мен сұлтандарының батыс үлыстарынын 
ноғай мырзаларына тәуелді жағдайы сакталды. Бұл жылдары казак 
халқы 30-жылдардағы соғыс зардаптарын жазумен болды. Көрші 
мемлекеттермен соғыс тыйылып, жағдай бірсыпыра тұракталды. 
Біртіндеп казак ұлыстары кайта біріге бастады.

Елді біріктіру ісін Қасым ханның кіші ұлы. 1538 жылдан 
ұлыстык хан Акназар (Хакназар) колына алды. Қиыншылык жылда- 
рында ноғай мырзаларына тәуелді болған Акназар саясаткерлігімен 
жэне әскери кабілетімен дараланған. 1549 жылы Акназар Орта Азия 
билеушілерін колдап, Герат (казіргі Ауганстан) билеушілеріне карсы 
Әмудария жағалауына дейін жорык жасаған.

3.5. Қазақ хандығыныц Ақназар хан түсында кайта өрлеуі 
(XVI гасырдын 50-70 жылдары)

XVI-гасырдың 50-жылдарында Қазақ хандыгының күшеюі. Елге 
оралған Акназар көп ұзамай (1551 жылдан кейін) ұлы хан болып сай- 
ланды. Оның елді біріктіруіне колайлы жағдай туды.

Мәскеу мемлекетінің Қазан хандығын жаулап алуға кірісуіне 
байланысты екі саяси бағыт ұстанған ноғай мырзалары өзара 
араздық пен жаулыққа ұрынады. Ноғай Ордасында Ысмайыл мыр- 
за Мәскеудің қолдауын алып, 1554 ж. соңында Жүсіп бекті өлтіреді. 
Алайда, билікке келген Ысмайыл бекті халқының көбі колдамайды. 
Ноғай Ордасында 1514-1521 жылдардан кейінгі екінші азаматтык 
соғыс (1555-1558) басталып кетеді. Осы жағдайды пайдаланған 
Ақназар Батыс Қазакстандағы казак пен ноғай ұлыстарын Қазак 
хандығына біріктіре бастайды. Ноғай Ордасында шаруашылык 
күйзеліс пен аштық, қоғамның бүлінуі анык байкалған 1557-1558 
жж. ноғайлардың көбі казақтарға қосылды.

Ақназар оңтүстік және оңтүстік-шығыста да Қазак хандығынан 
бөлініп калган аймактарды біріктіругс күш жүмсады. Ташкент пен 
Самарқанды біріктірген Барак (Наурыз-Ахмет) ханмен (1550-1556 
жж.) тіреседі. 1556-1559 жж. казақтар Дәруіш хан билеген Таш- 
кентпен ұзак соғысады. Осы соғыста қазақ ханы Бүйдаш «Бес үгыл» 
аталған бүкіл үрпақтарымен (24 сұлтан) қаза тапкан.
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Жетісу жерінде казақтар қырғыздармен бірігіп шығыс- 
түркістандык моғолдармен (ұйғырлар) және Жетісуға басып кірген 
калмактармен (ойрат) шайқасады.

XVI г. 50-70 жж. Қазақтар, ногайяар мен Сібір жұрты. Қазак 
хандығы мен Ноғай Ордасы арасындағы бейбіт қатынастар 1549- 
1554 жылдардағы билік кұрған Жүсіп мырза түсында сақталды. 
Ноғай мырзасы үлыстың шығыс жерлерін қорғап калу мақсатында 
Қазан хандығына жэне Ысмайылға карсы күресті. 1550-1551 жылдың 
қысында Жүсіп мырза Жайықтағы Сарайшыкта болған.

1557 жылы Ноғай Ордасында ішкі өзара қарама-қайшылыктар- 
ға толы күрес жүріп жатты. Ақназар хан Ысмайыл мырзаның 
қарсыластарына көмек көрсетті. Сол тұста бұрын ноғай билігіне 
бағынып келген үлыстарда қазақ ханының билігі нығая түсті. Сондай- 
ақ, Батыс Қазақстан жерін мекендейтін халық Қазак хандығына 
біріктіріле бастағанда хандык айтарлықтай күшейе түсті. Керісінше, 
Ысмайыл бек баскарған Үлкен Ноғай Ордасының иелігіндегі жер 
көлемі азайды.

Ақназар хан елдің солтүстік-батыс бөлігіне қоныстанды. Бүл 
жерлердегі қазақ жүртының ноғайлармен көрші-қолаң болып көшіп- 
қонып жүруі, халықтың бірігу процесін тездетті.

Қазақ хандығы мен Ноғай Ордасының карым-қатынастары Сібір 
хандығына әсерін тигізді. Көшім хан 1563 жылы Сібір хандығын 
жаулап алды. Ол кезде Шибан әулетінен шыққан Көшім хан Бүхара 
билеушілерімен достық қатынаста жүріп, ноғай мырзаларымен де 
әулеттік байланыстарға шықты: үлы жэне мұрагері Әлиге 1564 жылы 
ноғай билеушісі Дінахмет бектің кызын эперген. Ал өзінің қызын 
Ақмырзаға үзатады.

Ақназар хан билігінің Солтүстік жэне Солтүстік-Батыс Қазақстан 
да нығая түсуі Сібір жэне Ноғай билеушілерімен теке-тіресті 
жалғастырды. Қазак хандығы башкұрт ұлыстарымен де тайталасты.

XVI ғ. 60-жылдарының соңында Қазақ хандығының сыртқы 
саясаттағы негізгі қимылдарының бірі батыс жаққа бағытталып, Ба
тыс Қазакстан үшін Қазақ хандығы мен Ноғай Ордасы арасындағы 
жер дауы күшейді.

Ногай Ордасына жоръщ. Бүңармен бейбіт қатынастар орнату. 
Қазак хандығы Батыс Қазақстандағы иеліктерін қайтарып алумен 
шектелмей, Ноғай Ордасын Еділ-Жайықтан ығыстырып жіберуді 
көздеді.
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1568 ж. Акназар хан, Шығай султан мен Жалым сұлтанның 
біріккен қолы Еділ-Жайык аралығын басып өтті. Ноғай мырзала- 
ры 1556 жылдан бастап орыс қаласы болған Астрахань (бұрынғы 
Хажы Тархан) түбінде бекініп, оларға Астрахань воеводалары 
(әскербасылары) көмекке келеді. Қазак эскері Астрахань түбінен кері 
шегінеді. Сөйтіп, 1568 ж. жорык Ноғай Ордасын күйзелте жаздады.

Ақназар хан, Шығай, Жалым сұлтандардың жорығы нәтижесінде 
Қазақ хандығының аумағы кеңіп, Батыс Қазакстан мен Жайык 
өзендеріне дейін ұлғайды.

Бүл жорык туралы Мәскеудің елшілік кағаздарында мәліметтер 
кездеседі. Мәселен, 1569 жылы поляк королі Сигизмунд-Августке 
елшілікке жіберілген Федор Мясоедовке дайындалған нүскаухатта 
мынадай жолдар бар: «Осы күзде ноғай адамдарына Қазак Ордасының 
ханы келді де үлы князь жэне Астрахань воеводалары ноғай адамда
рына атқыштарды беріп, ноғай адамдары мен аткыштар [«стрельцы»] 
қазақ адамдарын соққы беріп, ханзадаларын өлтірді». 1569 жылдың 
көктемінде Литва жаушысын күтіп алуға шыккан А. Мясной пен П. 
Ивановқа берілген нұсқаухатта да «Қазак Ордасының Акназар ханы 
ноғай үлыстарына келгендігі» айтылады [8].

Ақназар ханның Шығай, Жалым сұлтандармен жасаған біріккен 
жорығы туралы толымды деректерді Семен Мальцевтің 1569 жылы 
қарашасында Қырымнан Мәскеуге жеткізілген «сөздерінен» та- 
бамыз. Орыс елшісінің хабарларының басында ол алдында казак 
ханы Ақназардың, Шығай, сұлтанның, Жалым сұлтанның жэне 
тағы да жиырма қазақ сүлтандарының Ноғайға келіп шайкасканын 
жазғандығын ескертіп өтеді. С.Мальцевтің айтып отырған Акназар 
жорығы 1568 жылғы жорық [8]. Оқулыктар мен ғылыми әдебиетте 
бүл жорық уақыты орыс елшісінің мәліметі бойынша 1569 жыл деп 
қате көрсетіліп жүр.

Акназар хан қарақалпақтарды және башқүрттардың бір бөлігін 
хандыққа тәуелді етеді._

XVI ғ. 60 жылдары Қазақ хандығы Бүқар ханымен бейбіт 
қатынастар орнатып, 70 жылдары «ант берген келісім» жасайды. 
Келісім бойынша екі мемлекет бір-бірімен тату өмір сүруге, тығыз 
сауда қатынастарын дамытуға міндеттеме алады.

Қазақтар мен қалмаңтар. XVI ғасырда калмақтардың (ойрат) 
Қазақстан жеріне басып кіруіне бірнеше рет жағдай туып отырды. 
Әуелгі жорықтары XVI ғ. 20-30 жж. болды. Қалмақтан қорғану үшін 
заманында Таһыр хан Жетісу жерінде Жатан бекінісін салыпты.
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1568 ж. күзіндегі Акназар-хан, Шығай-сұлтан жэне Жалым сұлтанның 
Ноғай Ордасына жасаған жорығы туралы Семен Мальцевтің 
(1569 ж.) хабарламалары бар қырым елшілігі кітабының бегі 

(РГАДА. Қ. 123. Тіз. 1. Кіт. 13. П. 293.)

Ақназар хан тұсында калмақтар 1552-1556 жж. шамасында 
ірі жорык ұйымдастырған. Жетісудағы қазак әскерлері Ташкентке 
дейін шегінген. Ташкент ханы Барак калмақтармен соғыска шықпай, 
калмақтар кала маңын талан-таражға салып, кері қайтқан. Барактың 
қалмактарға карсы күш біріктіруден бас тартуы Қазак хандығы 
мен Ташкент карым-катынастарын нашарлатып, әрі қарай қазактар 
Ташкенттің өзімен соғысып кеткен.

XVI ғ. 60-70 жылдары Қазақ хандығының күшеюіне байланы- 
сты калмак жорықтары тыйылған.
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Жалпы, Ақназар хан тұсында казактардың кырғыздар, 
қаракалпақтар, башқұрттар, ноғайлар, өзбектер жэне Сефевилік 
Иран, Османлы, Мэскеу мемлекеттерімен байланыстары нығайды. 
XVI ғасыр 70 жылдары Қазак хандығы көрші мемлекеттермен 
соғыспаған. Елдің ішкі баскаруына көбірек назар аударды. Үш жүз 
кұрамын белгілеп -  бекіту Ақназар хан заманында аякталды деген 
қазақ аңыздары бар.

XVI ғ. 70-жылдарындағы орыс-қазақ саяси байланыстары және 
1571-1572 жж. Ақназар-ханның Мэсксуге елшілігі жайындағы 

Ноғай Ордасы мен Мәскеудің мемлекетаралык қатынас хаттарынан 
деректер. (РГАДА. Ф. 127. On. 1. Кн. 8. Л. 273 об.)

Ақназар хан жлне қазақ-орыс байланыстары. Қасым хан за- 
манынан кейін екінші рет Ақназар хан Мәскеу мемлекетімен өзара
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тиімді саяси және сауда байланыстарын орнатты. 1571-1572 жж. 
Ақназар хан Мэскеуге өз елшілігін жіберген [8].

Бұл Мәскеудің Қырым жорығына тап болған ауыр жылдары бо- 
латын. Татулық ұсынысқа жауап ретінде Мэскеу үкіметі де қазақтарға 
өз елшілерін жіберді. Алайда мәскеулік елші Третьяк Чебуков Қазак 
хандығына барар жолда Сібір билеушілері қолынан мерт болды.

Бұдан кейінгі жылдары Мәскеу қазақтармен саяси байланыста
рын Бұқар мен Үргенішке жіберген адамдары арқылы жалғастырута 
тырысқан. Алайда, Мәскеудің қазақтармен байланыстары Ноғай 
Ордасы билеушілерін қатты алаңдатып, олар өздері қолдау көріп 
отырған мемлекеттен орыс-қазақ қатынастарын үзуді талап еткен.

Ноғай бегі Орыстың 1578 ж. Мәскеуге жазған хатынан
«Ақназар ханмен және оның атасы Орыс ханмен біз және біздің 

бабамыз Едіге би -  сол жерден осы жерге дейін үлы араздықта 
болдық. Олар сондай біздің дұшпандарымыз. Ал сен осындай 
Ақназар ханмен достықта болып, жыл сайын елші жібересің. Мундай 
істі жасау жөн бе еді? Дос бола турып булай болу жөн емес. Анада 
менімен діні бір Дәулеткерей ханмен де мен тілдеспедім. Ал Ақназар 
ханның сенімен діні де бөлек. Сол іс жөн болмақ емес» [8].

Шалкиіз Тіленшіұлы (1465-1560)-  жырау, орта ғасырлардағы 
қазақ поэзиясының көрнекті өкілі. Жыраудың әкесі, сахара жұртынан 
болса, шешесі Ноғайлыдан еді. Ол үш айлығында анасынан айрылып, 
нағашыларының қолында тәрбиеленді. Шалкиіз жас кезінен-ақ ер 
жүрек жауынгер әрі талантты жырау ретінде даңққа бөленді. Жігіттік 
шағы Үлкен Орданың әміршісі Мансұрулы Темір бидің маңайында 
өтті. Кейін Ноғай Ордасының Муса биі, Жүсіп бидің төңірегінде 
болды. Өмірінің соңғы кезін қазақ ханы Хақназар маңында өткізді. 
Жырау туындылары әсерлі, өткір, аз сөзге көп мағына сыйғызған 
сұлу сазды көркемдігімен ерекшеленеді. Оның «Асқар, асқар, 
асқар тау...», «Қоғалы көлдер...». «Арғымақ ару аттар...», «Ор, ор 
қоян, ор қоян...», т.б. шығармаларында орта ғасырлық қарапайым 
көшпелілердің өмірі туралы нанымды, моральдық, этикалық 
түсініктері көріністапқан. Ал «Алаштан байтах, озбаса...», «Жапырағы 
жасыл жаутерек», «Ер Шобан», т.б. жырлары ерлік рухқа, асқақ 
романтикаға толы.

Арқаның қуба жонынан 
Арыстан ойнар шарқ урып,
Атайы ердің тұсында 
Тұлпары тұрар тарп урып,
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Сол жаман елден кетер деп,
Артынан жақсылар қалар шақырып.

Шалкиіздің халық арасына ең көп тараған шығармалары: «Би 
Темірге айтқаны», «Би Темірді қажы сапарынан ток,татуға айтқан» 
толғаулары. Ол ертөдегі ноғай және қазақ поэзиясының өлең өрнегін 
байытқан ақын. Оның шығармалары XIX ғасырдан бері қарай қағаз 
бетіне түсе бастады. Қазан төңкерісінен кейін 1875 жылы орыс және 
қазақтілдерінде «Императорлықорыс географиялык, қоғамы Орын- 
бор бөлімінің жазбалары» жинағында жарияланды. Кейін аталған 
жинақта, «Астраханский вестник» газетінде, Ы. Алтынсариннің 
«Қырғыз хрестоматиясында» және басқа да жинақтарда, ал кеңес 
дәуірінде «Ертедегі әдебиет нұсқалары», «Апдаспан», «XV-XVIII 
ғасырлар қазақ поэзиясы», «Бес ғасыр жырлайды» жинақтарында 
жарық көрді.

Шалкиіздің жырларында философиялық толғаныс, тебіреніс 
ретінде келетін дидактикалык, өнеге-өсиет, мақал-мәтел, ақыл- 
нақылды шумақтар мол. Жырау өнеге-өсиеттік бірқатар жолдарында 
өрісті ойларын жақсы мен жаманды салыстыра отырып суреттейді:

Қүсты жисаң, бүркіт жи,
Қыс тоныңды түлкі етер.
Бір жақсымен дос болсаң,
Азбас, тозбас мүлкі етер.
Бір жаманмен дос болсаң,
Күндердің күні болғанда,
Жүмле ғаламға күлкі етер.

3.6. Қазақ хандығы мен Осман империясының 
карым-кагынастары

Осман түріктерінің «солтүстік түрік тайпаларының» жеріне 
стратегиялық мақсатта шығуы алғаш рет 1475 ж., яғни Қырым 
хандығын жаулап алғаннан кейін жүзеге асты. Одан кейін Пор
та өзінің саясатын солтүстік аймақта қалыптастыра бастады да. 
бүл саладағы ең үлкен жетістігі 1523 ж. Қазан хандығының Осман 
мемлекетіне тэуелділігі туралы Қазан үкіметімен келісім жасауы 
болды. Бүл Қазанның және Қырым хандығының Мәскеумен өткір 
тайталас жылдары болатын.

Қасым хан 1511-1521 жж. Ноғай Ордасымен карама-қарсылык 
жағдайында Қырыммен Осман империясымен, сондай-ақ Мәскеумен 
достык қарым-қатынас орнату үшін Қазак хандығының белсснді 
батыс саясатын жүргізді. Қасым хан қайтыс болғаннан ксйін, 1523
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жылы, кырымдықтар ноғайлардың қысқа мерзімді, бірақ жойқын 
шабуыл кезінде достық тілекті мәлімдеген казак елшілігі Қырымға 
келді. Қазан туралы мәселеде казақтар оны Мәскеуден корғауға аса 
мүдделі болмаған сияқты. Қазак дипломаттарын ноғай мәселесі, атап 
айтқанда Еділ-Жайык өзендері аралығын Қазак хандығы күрамында 
сактап қалу мэселесі алаңдатты. Бұл мэселеде Осман патшалығының 
жэне Қырымның қазактарға қолдау көрсетуі, эйтпесе қазак-ноғай 
қатынастарына араласпауы маңызды болатын.

XVI ғ. бірінші ширегінде Қазақ хандығының Осман империя- 
сымен тікелей саяси байланыстарының болғаны жөнінде сақталған 
құжаттар эзірге жоқ. Османлылардың дала мемлекеттеріне байла- 
нысты ниеттері Қырым хандығы арқылы жүргені байқалып түрды. 
Қазақ билеушілері Еділ мен Жайық аралығындағы бүрынғы ноғай 
жерлеріне көшкен кезде хабаршылар мен Қырым билеушілері 1514, 
1520, 1525 жылдары Литва мен Ыстамбүлға хабарлағаны бізге жетіп 
отыр [14]. Мәселен, Заңгер Сүлеймен сүлтан үкіметінің далалық 
аймақтарға казақтардың ықпалы туралы түсініктері, Қазақ хандығына 
катысты саясат жүргізуге жәрдемдескен.

Қазақтар Қазаннан алыс орналасты, олардың арасында Ноғай 
Ордасы жатты, Қазақ хандығының олармен келіспеушілігі мен 
дау-жанжалдары жиі болып отырған. Сондықтан да Ыстамбұл 
османдардың Шығыстағы негізгі саяси жэне әскери қарсыласы 
сефевидтік Иранға карсы елдердің коалициясын үйымдастыруда 
казақтарды тарту неғұрлым колайлы деп есептеген.

Қазақ хандығы мен Осман империясының арасындағы 
катынастарды үйлестірудің екінші кезеңі XVI ғ. 40-50 жылдары- 
ның аралығына сэйкес келеді. Бұл Қазақ хандығының 30 жылдардағы 
ауыр саяси-әскери дағдарысты өткізіп, өзінен айрылып калған 
ұлыстарын қайта біріктіріп, тағы да күшейе бастаған кезі еді.

Қазақ тарихындағы таңқаларлык дәйек -  Ақназардың 
(дереккөзде -  Хакк-Назар-оглан) һижра жыл санауымен 955/ 1548-49 
жж. оңтүстікке, Әмудариядан өтіп, Герат билеушісінің әскерлерімен 
кақтығысы. Ақназардың жорығын біз Шығыста қалыптасқан 
халыкаралық катынастардың шеңберінде көреміз. Ақназар XVI ғ. 
30-40 жылдарында ыкпалды ноғай мырзаларымен достық қарым- 
қатынаста болтаны бар.

Ысмайыл-мырза (болашақта Ноғай Ордасының жоғары 
билеушісі - бегі) бір қызын Үргеніш ханы Сұфиянға үзатады. 1548 
жылы тағы бір қызын Мерв (Мары) билеушісі Дін-Мүхаммед
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ханның ұлына ұзаткан. Бізге белгілісі -  Дін-Мұхаммед хан Мешхед 
қаласының оңтүстігіндегі өзен жағасында билеушісі Тахмасп-шаһ 
басқарған эскерлерімен екі рет шайқаскан, бұл туралы тарихшы 
Әбілғазы жазған. Демек, Осман патшалығы саясатымен байланысты- 
байланыссыз болса да сефевидтерге карсы тұруға әрекеттенген. 
Осман мемлекеті оның Иранға карсы жасаған саяси кадамдары мен 
әскери жорыктарына мүдделі болған. Оның үстанған саясатына 
ноғайлар мен қазақтар тартылды десек, Акназар ханнын казактар 
үшін үйреншікті емес алыстағы Әмудария өзенінен асып, жорыкка 
аттану себептерін осылай түсінуге болады. Хандыктағы так үшін 
күрес толастамаған жағдайда, ол өзін аға хан ретінде халыкаралык 
тараптан мойындатуға жэне саяси колдау табуға да үміттенуі мүмкін. 
Ақназар хан Иранға бағынышты иеліктерді басып алу үшін алыс 
жорықтарды османдықтардың аймақтағы ұмтылыстарына сәйкес 
жасады деп есептеудің негізі бар. Бүлай болса, казак ханының саяси- 
эскери есептері эбден акталды. 1551 жылдан кейін Акназар хан Қазак 
хандығын жеке дара баскарады.

Бүл мэселеге қатысты баска бір тұжырымды Қазак хандығы та- 
рихын зерттеуші ғалым Н.Атығаев ұсынып отыр. Оның пікірінше, 
1549 жылғы жорыкка қазақтың Ақназар ханы емес, онымен аттас 
шайбанилік Хакк-Назар оғлан болса керек. Зерттеуші осыған байла- 
нысты Т. Сұлтанов, М. Әбусейітова жэне А. Исиннің түжырымдарын 
сынға алады.

Қазак-осман қарым-қатынастарының үшінші рет көріне ба- 
стауы - XVI ғасырдың 60 жылдары. Осман патшалығына Мәскеу 
мемлекетінің Еділ бойында орныға бастауы, Қазан жері мен Хажы- 
Тархан иеліктерін өзіне каратуы қатты эсер етті. 60-жылдары 
Хажы-Тарханды мұсылман жүртына кайтарып беру үсыныстары 
османлыларға кырымлылар, ноғайлар мен хиуалыктардан да жасал- 
ды. Осы кезде Осман патшалығы Қазак хандығына тагы назар ауда- 
рады.

Қазақ әскерлерінің 1568 жылдың күзіндегі Мәскеу мемлекеті 
бағындырып, үлы князь иелігіне айналған Хажы-Тархан жсріне жорык 
жасауын қазақ-османлы қатынастарының, екі мемлекет арасындағы 
жақындасу көрінісі деп караймыз. Ноғай мырзалары еәтсіздіктер мен 
қиын уақыттарды бастан өткізді. Қазақ эскерлері Төменгі Еділ мен 
Астраханды қорғаған орыс атқыпітарымен алғаш рет кақтығыстарға 
түсті.
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Окиғалардың әсерлі болғандығы сонша, 40 жылдан кейін, сол 
кездегі Мэскеудің көмегін айтулы жаксылықтары есебінде 1611 
жылы орыс елшісі ноғай мырзаларының есіне салған болатын.

Астраханға карсы «кіші» ноғайлар мен қырымдықтар косылып, 
біріктірілген Түрік жорығы 1568 жылға жоспарланды, бұл жөнінде 
Ұлы дала билеушілері алдын ала хабардар болған. Бұл жағдайды 
қазақтар Ноғай Ордасына қарсы кең көлемдегі шабуыл ұйымдастыру 
үшін пайдаланды. Біріккен жорыкка қазақтар әскерлер даярлап, 
мерзімінде шықты. Алайда, 1568 жылы біріккен түрік жорығы келесі 
жылға қалдырылды. Сол себепті Астрахань түбінде казақ әскері 
колдаусыз қалды. Бүл жағдай одан кейінгі Қазақ елінің саясатына 
қатты эсер етті.

Астраханды Мәскеуден тартып алуды көздеген түрік жорығынан 
Қырымда, эсіресе Үлкен Ноғай Ордасында алаңдаушылық болған. 
Қырым мен Кіші Ноғайдың қатысуымен үйымдастырылған Осман 
жорықтары келесі 1569 жылы іске асты. Алайда шабуылшылар 
қолайлы кезеңнен айырылып қалды және жоспарланған күштен үш 
есе аз әскер қатысты. Дон-Еділ аралығын каналмен біріктіріп, Еділге 
артиллерия мен флотты жеткізу жоспарланған болатын. Түріктердің 
Азовтағы оқ-дәрі қоймаларында жарылыс болды. Осман одақтастары 
Осман империясының Еділге қарай жылжуын қаламай, құбыла ба- 
стады. Ал Мәскеу болса өлкедегі жан-жақты ықпалын күшейте түсті. 
Осының барлығы Түрік жорығын сәтсіздікке душар етті.

Ақназар хан 1568 жылғы оқиғалар тәжірибесінен дұрыс 
қорытынды шығарған деуге болады. Ол 1569 жылғы Осман 
мемлекетінің әрекетіне қосылмады. Қазақтар Мэскеу мемлекетінің 
күшіне, олардың Шығыста кеңейтілген иеліктерін қорғауға қабілетті 
екендіктеріне көзі жетті. Араға бір-екі жыл тастап, Ақназар ханның 
1572 жылы Мәскеуге достық ниеттегі елшілік жіберу себебі осы.

XVI ғасыр қазақ-осман қатынастарының басталу уақыты. Бұл 
кезең өзара түсінушілік табудың алғашқы талпыныстары болатын. 
Қазак та, осман жүрты да екі ел арасындағы қашықтыққа қарамастан, 
өзара тығыз саяси байланыстар орнатуды көздеді.

Қазақ хандығы Осман империясын әрдайым мұсылмандар 
мен түркі әлемінің басшысы ретінде көрді. XVIII ғасырдың басын- 
да казақтардың бастамасымен, қазақтар үшін ауыр кезеңде келесі 
қадамдағы байланыстар жүзеге асырыла бастады.

141



3.7. Қазақ хандығындағы екінші үлкен күйзеліс жылдары
(1580-1582 жж.)

1579 жылгы жагдай. Сырткы кауіптің өсуі мен ішкі 
қайшылыктардың жандануына байланысты 1579 жылдан ба- 
стап Қазак хандығының тұрактылығы шайкала бастады. XVI ғ. 70 
жж. соңында Ташкент билеушісі Дэруіш хан өлтіріліп, хандыкка 
Барақтың (Наурыз-Ахметтің) баска үлы Баба султан отырады. Баба 
сүлтанның билік жолындагы жағымсыз, жат кимылдары тарих 
беттерінде баяндалған. Оның өктемдігінен Ташкент тұрғындары. 
Оңтүстік Қазакстандағы казактар көп зардап шекті.

Мауераннахрдағы билікті колына алған Бұкар (Бухара) ханы Аб- 
долла да бірде ашык, бірде жасырын Оңтүстік Қазакстан мен Сыр 
бойындағы қалаларға орнығуды амалдайды. Абдолла ханның Баба 
сұлтанмен күресі оңтүстік казак жерінің берекесін ала бастады.

1579 жылдың көктемінде Абдолла хан әскерімен Сайрамға атта- 
нады. Қазақ билеушілері оған елшілерін жіберіп, «ант берген келісім» 
мен одаққа адал екендіктерін мэлімдейді. Алайда. бірнеше казак 
сүлтандары Абдолла ханға карсылық көрсетіп, Бүкар иеліктеріне 
шабуылға шығады. Баба осы сұлтандармен кеңесіп. казак ішінде 
ірткі салумен шүғылданады.

Абдолла хан мен Баба султан казақтарды өз жағына шығарып 
алуға тырысады. Қазактардың өз калаларын өздеріне сыйлап. жары- 
са жарлык жариялайды. Сөйтіп, казак коғамының ынтыматына жік 
салады.

Қазақ сүлтандарының мерт болуы. 1580 ж. басында Баба 
сүлтанға карсы Абдолла хан әскер жиып, Ташкент маңына келеді. 
Баба Ташкентті қорғауға бүйырып, өзі Түркістанға беттейді. Акназар 
ханның қолдамайтынын біліп, қазақ билеушілерін өлтіруді жоспар- 
лайды. Бабаның арам пиғылынан бейхабар казак сүлтандары Таш
кент маңындағы Шарабхана өзені бойына келіссөз жүргізуге келеді. 
Баба Акназардың пікірін қолдаған болады. Алайда сұлтандар кеткелі 
жатқанда Бабанын бүйрығымен олар айуандыкпен өлтіріледі. Мерт 
болғандардың ішінде Ақназар ханның екі ұлымен бірге сүлтандарды 
басгап келген Бабаның қайын атасы Жалым султан да болтан. Баба 
шімірікпей, кайын атасы мінген аттың басын үстап түрып өлтірткен. 
Баба сүлтан Ақназар ханды өлтіруге арнайы жасақ аттандырган.

Ақиазар ханның мерт Сюлуы. Баба султанның жіберген жасағы 
Ақназардың малы мсн мүлкін талап алады. Хан шегініп кетсе керек. 
Сыртқы жаулар қазақтың билеуші әулстінің арасына от жағады. Бул
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жайдан жақсы хабардар, бірақ әулет сырын сыртқа шығарудан аулақ 
болған тарихшы Қадырғали Жалайыр: «Хақназар хан өз аралығында 
бүлғақтык болып, опат тапты», - деп қысқа қайырған. Ақназар хан 
1581 жылдың көктемінде мерт болды. Бұл туралы орыс деректемелері 
сақталған [18].

Ақназар (Хақназар) хан соңғы мүмкіндігіне дейін казақ елінің 
дербестігін сақтау үшін күресті. Ардақты ханның үш жүзді біріктірмек 
аскак арманы ел көкейінде калды.

Ақназар, Хақназар (өмір сүрген жылдары 1510-1581), ұлыс 
ханы (1538-1550),  аға хан (1552-1550),  үлы хан (1559-1581).  
Қазақ халқын біріктіруге, мемлекеттігін нығайтуға айрықша еңбек 
сіңірген мемлекет қайраткері, қолбасшы. Қасым ханның кіші үлы.

Ұсак, хандар («келте хандар») заманында Ақназар Ноғай 
Ордасының қол астындағы ұлысты басқарады. Қазак, хандығы 
бұл кезде әлсіреп, сырт жаулардың шапқыншылығына үшырайды. 
Батысында Ноғай Ордасы, оңтүстігінде Үргеніш, Бұхар, оңтүстік- 
шығысында Моғол хандығы Қазак, хандығын шауып, елін талан
та ражға үшыратады.

Осындай қиын кезеңде билікті колына алған Ақназар елінің 
еңсесін көтеріп, сыртқы жағдайларды Қазақ Ордасының мүддесіне 
пайдалана білді.

Ол Қасым ханның ісін жалғастырып, Ноғай Ордасының бір 
бөлігін Қазак, хандығына қосты. Мемлекет шекарасын Жайыққа 
жеткізді. Башқүрт халқының Ресейге мойынсүнбаған бөлігі де Қазақ 
Ордасының қүрамына кірді. Орыс патшасы Иван Грозный Ақназарды 
қүдіретті әмірші ретінде танып, елшілер жіберіп тұрды. Ақназар 
Сібір хандығымен күрестің нәтижесінде Орта жүздің шетте жүрген 
руларын оңтүстікке топтастырды. Ойраттарға күйрете соққы берді. 
Моғолстан ханы Абд әр-Рашид ұлы Абд әл-Ләтиф сүлтанды жеңіп 
(1 555) жылы Үлы жүз руларының көпшілігін қосып алды. Моғолдар 
шебі Тәңіртаудан әрі ысырылды. Түркістан, Сығанақ, Сауран, Сай
рам, Тараз қалаларын қайтарып алды. Қырғыздардың бір бөлігі 
Ақназарды хан деп таныды. Бүдан соң Шайбани үрпақтарымен 
саяси-мәмілегерлік тәсілдермен де, қарудың күшімен де шешуші 
үрыстар бастады. Бүқар ханы Абдолла мен Ташкент уәлаятының 
әмірі Баба сүлтанның алауыздығын пайдаланып, Ташкентті қосып 
алуды көздеді. Сыртқы жауларының әрекетінен қаза тапты.

Ақназардан Дінмухамед, Мүңғытай, Бозғыл есімді балалар 
қалған. Дінмүхамед біраз уақыт Ташкентті және Хиуаны билеген.

XVIIIғасыртарихшысы Н. Рычков кезінде«хан болғансоңАқназар
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( қатты күшейіп алды да, ноғайлар мен башқүрттарға ие болып, олар- \
) дай алым жинады» деп жазған. <j
с Қазақтар өздерін тағы да бір атаумен «Алаш» деп осы Ақназар (
) билік қүрған кезеңде атаған болулары мүмкін. «Алаш алаш )
( болғанда, Апаша хан болғанда» деген мәтел айтылған. Бүл сөздің (
\ мәні: барша алаш - қазақтар бір халық болып қүрылғанда, олар- )
) ды алғаш біріктірген Апаша есімді хан болған дегенге саяды. Бірақ (
( зерттеушілер Алаша ханның қашан өмір сүргенін және осындай \
) адамның болған-болмағандығын тап басып айта алмай келеді. М.
( Тынышбаевтың «Қырғыз-қазак, халықтарының тарихына қатысты (
) материалдарында»Ак,назармен Апаша бірадамболуымүмкін деген )
\ болжам айтылады. Өйткені, сөз болып отырған кезеңде біріктіруші <,
) хан Ақназар болған. )
с Ақназардың аса көрнекті тұлға болғандығы туралы В.В. (
\ Вельяминов-Зернов пен А.И. Левшин сияқты беделді авторлар өз )
) пікірлерін айтқан. Қарағанды облысындағы Алаша хан мазары тап (
\ соның қүрметіне түрғызылуы мүмкін деген пікір де бар. Басқа пікір \
/ бойынша, Ақназар хан мазары -  Қостанай даласы, қазіргі Ресейдің )
\ Челябі облысы шебінде. ^

Ауыр жылдар (1580-1582 жж.). XVI ғасырда халык үшін 20- 
жылдардан кейінгі ең ауыр жылдар 1580-1582 жж. туды. Қазак елінің 
басқарусыз, бытыраңқы қалған жағдайын сырттан көз аларткан мем- 
лекеттер пайдалануға тырысты.

1580 жылдың маусым айында Шығай сұлтан өзінің Абдолла 
ханға бағыныштығын мәлімдеген. Ақназар ханның казасынан соң 
өзін хан жариялаған Шығай Талас өзені бойында Баба сұлтанның 
әскерлерінен жеңіліп, 1582 ж. жазында Абдолла ханның ордасына 
келіп, өз хандығының Бұқарға тәуелділігін мойындайды. Сөйтіп. 
біркатар Оңтүстік Қазақстан ұлыстары Бүқар мемлекетінің кол асты- 
на өтеді. Қазақ даласын уакытша бытыраңқылық жайлады.

1581 ж. Ноғай Ордасының билеушісі Орыс бек пен мырзалар 
казак үлыстарын шабуылдап, ондаған мың «үлыс адамдарын» Ноғай 
Ордасына ертіп әкетеді. Босқын қазақтар Ноғай Ордасы мен Бұкарға 
ағылады [8].

1582 ж. көктемінде Бүқар ханы Абдаллах Баба сүлтанның соңына 
түсіп, Ұлытауға дейін әскерін бастап апарады. Әрі карай Бабаны 
қууға таңдаулы жауынгерлерден кұрылған жасақтар жіберіледі. Баба 
ноғайлар (маңғыттар) жакка қашады. Осы жорыққа Абдолла ханның 
әскерлерінің қүрамында Шығай ханның үлы Тәуекел сүлтан кол бас
тап кайтқан.

Абдолла хан казак даласының бел ортасын басып жүрген уақытта 
қалаларда Абдоллаға қарсы бірнеше орекет байқалады. Түркістан 
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жұртының карсылығын жергілікті қазы (шариғат заңдарының мама- 
ны) басқарады. Сауранда (Сабыран) Әбдісаттар султан бас көтереді. 
Осы жағдайларға байланысты Абдолла хан Сыр бойына оралып, Сау- 
ранды қоршауға алады.

Сауран қорғанысын Әбдісаттар сұлтанмен бірге үйсін Жанбо- 
лат әскербасы басқарған. Бекіністі алу үшін Абдолла хан әскерлері 
тас атқылайтын қүралдар мен зеңбіректерді колданған. Жер қазушы 
әскерлері бекініс орлары арқылы қазба жол жасап, керегіне карай 
мүнаймен жағып жіберу үшін бөренелер жеткізеді. Осындай үзак 
қарсылықтан кейін Сауран алынып, Абдолла ханның уақытша билігі 
Түркістан, Отырар мен Сайрамға жетті.

Сауран қорғанысы кезінде маңғыттардан қашып Баба сүлтан 
Түркістан маңына жасырын келеді. Алайда қашқын билеушінің қала 
маңында жүргенін Бабаның қолға түскен адамдарынан біліп қалған 
Тэуекел сұлтан дереу аттанып, Бабаны қуып жетіп, жазаға үшыратады. 
Бабаның басын Абдолланың алдына тастаған Тәуекелге Абдолла хан 
Мэуереннахрдагы Африкент уалаятын сыйға тартады. Сөйтіп, Т эуекел 
сүлтан мерт болған казак сүлтандарының кегін алады.

Ел тыныштығы кетіп, қалыптаскан ауыр жағдайда Т әуекел сүлтан 
уакытша Абдолла ханның билігін мойындай тұрып, өз елін талан- 
тараждан сақтап қалуға тырысқан. Тәуекел сүлтанның қолбасшылық 
қабілеті мен саясаткерлігі оған Шығай хан қайтыс болған 1582 жыл- 
дан соң ел басын кұрап, мемлекетті қалпына келтіру ісін қолға алуы- 
на мүмкіндік туғызады.

Сібір хандыгының жайы. Қазақ хандығының осы ауыр жыл- 
дарында солтүстіктегі көрші мемлекет Сібір хандығы орыс 
казактарының шабуылына тап болады. Ол аймақтағы «шибандықтар» 
(сибан, сыбандар) бір туыс қазақтар, ноғайлармен бірге «Сібір 
патшалығы» болатын. 1563 жылдан бастап Сібір хандығындағы 
билікті Шибан әулетінен шыққан Көшім хан иемденді. Көшім хан 
Бүқар ханы Абдолламен одақтас болды. Ақназар хан өз заманында 
қысым көрсеткенмен, Сібір хандығы өз тәуелсіздігін сақтап қалады. 
Қазақ хандығының қазақтары Сібір оқиғаларына араласып жүрді. 
Қазақтардың 1580-1582 жж. күйзелісі Сібір хандығының жағдайын 
нашарлатып жіберді. Осыны пайдаланған Еділ мен Жайықта 
тонаушылықпен шұғылданған, қашып Оралға барған, ол жақта 
Мәскеу мемлекетінің дем беруімен орыс казактары 1582 ж. Сібірге 
аттанды. Ермактың казактары сол жылы Сібір орталығы Қашлықты 
алып, Көшім хан шегініп кетуге мәжбүр болды [19].
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Сібір хандығы -XV ғасырда Батыс Сібірдің оңтүстігінде қүрылған 
мемлекет. Сібір хандығы 1495 жылға дейін «Түмен хандығы» деп 
аталған. Хандықтың территориясы үлкен болғанымен, түрғындар 
саны XVI ғасырдың ортасында 30 мың адамнан аспаған. Қазан 
қүлағаннан кейін, 1555 жылы Сібір ханы Едігер (Тайбұғы тайпа- 
сынан) Мәскеу княздігінің бодандығын қабылдады. Сібір хандығы 
тарихының екінші кезеңінде мемлекеттік билікті Шибан әулеті 
жүргізеді. 1 563 жылы Көшім хан билікті қолға алған кезден бастап, 
бодандықтан бас тартады.

Орыс жазбаларында Көшім хандығын «Ертіс хандығы» деп те 
атаған. Астанасы Ескер қаласы Ертіс өзенінің оң жағалауында, Тобыл 
қаласынан 1 б шақырым жерде XIII ғасырда бой көтерген. Бүл өлке 
қазір Ресейдің Түмен облысына қарайды. Көшім басқарған Сібір 
хандығыныңқурамынак.азіргіБатысСібірменСолтүстікҚазақстанның 
Сібірмен шектесіп жатқан кейбір жерлері енген. Хандық Қазак, және 
Ноғай Ордаларымен қарым-кдгынастарда болған. Неғүрлым тығыз 
байланыстары Бүқар хандығымен орнайды.

Ер м а к ж оры ғы . Алтын Орданың қүрамынан шыққан Еділ 
бойы хандықтарды бағындырғаннан кейін Мәскеу мемлекетінің 
шығысындағы Сібір аймақтарында қуатты қарсыласы қалмайды. 
Мәскеу саудагерлерін Ібір-Сібірдің байлығы қызықтырады.

XVI ғасырдың соңына қарай Еділ мен Донның, Жайық бойында 
әртектен шықса да, орыстыңэтникалықықпалына көбіректүскен ка- 
зактар қарақшылық жасап, Мәскеу мемлекетінің Ноғай Ордасымен 
елшілікбайланыстарына да нүқсан келтіріп жүрді. 1581 жылдыңжа- 
зында орыс казактары Жайықтың жағасындағы Сарайшык, қаласын 
талан-таражға үшыратады [8, 178-179]. Көне зираттарды қопарып, 
тонағандары ноғай адамдарының аш у-ызасын туғызды. Ноғай 
билеушілері тонаушы казактарды жазалауды талап етеді. Казак- 
тарды Сібір жүртын бағындыру үшін пайдалану жоспарын Мәскеу 
саясатының жаңа бағытын бастауға белгілі дәрежеде себепкер 
болған Орал аймағындағы бай саудагерлер Строгановтар әулеті жа- 
сайды. Строгановтар Еділде қарақшылықпен шуғылданған Ермак 
атаманмен тіл табысады.

1 582 жылдың жазында Ермак жасағын бастап Сібір жүртының 
астанасы -  Ескерді (Қашлық) басып алуға аттанады. Бірнеше айға 
созылған қанды қырғыннан кейін 26 қазан күні Ермак сібірліктерді 
қуып шығып, қаланы басып алады.

С іб ір  ха н д ы ғы н ы ң  күй реуі. Көшім жеңілгенімен хандық қүрыған 
жоқ. Арада екі жыл өткен соң 1584 жылы тамыздың 5-нен 6-на 
қараған түні көшімдіктер Ермактың жасағын жойып жібереді. Сібір 
жүртыныңаңызында Ермакты батыр Қүттығай өлтіреді. Сібір жылна- 
маларында Ертіске батып өлді делінеді. Қазақтар арасында таралған 
«Сәтбек батыр» шығармасының әңгіме желісі де осы оқиғалардың 
әсерімен жетсе керек.
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Осы жеңістен кейін Көшім хандығы қайтадан жанданғандай бо- 
лады. Бірақ, бүл кезде Сібірді бағындыру ісін Мәскеу мемлекеті та- 
банды түрде қолға алған болатын. Сібірге жіберілетін жасақтар қару- 
жарақпен жақсы жабдықталды. Көп кешікпей Борис Годуновтың 
үйғарымы бойынша Иван Мансуров пен Даниил Чулков басқарған 
жасақтар Сібірге аттандырды. Бүларға атқыштар тобы қосылды, 
қосындар зеңбірекпен қаруланды.

Сібір жасақтары орыс әскерлерімен көп жыл соғысты. 1591 
жылы орыс воеводасы Масальский-Кольцовтың күшейтілген жасағы 
Көшімге шешуші соққы берді. Әлсіреген көшімдектерді 1 595 жылы 
воевода Доможировтыңжасағы да қирата жеңді. 1 597 жылы Көшім 
хан қалған сарбаздарының басын қосып Тара бекінісіне шабуыл 
жасады. Бірақ шабуыл нәтижесіз аяқталады. 1598 жылдың 20 та- 
мызында воевода Воейков Обь өзені бойындағы шайқаста Көшім 
әскерін толықталқандап, отбасы мүшелерінің кейбірін қолға түсірді. 
Орыстар 1591 1595 жылдар аралығында Сібір хандығын толык, 
бағындырды. Қысқа мерзім ішінде Мәскеу мемлекеті басып алған 
өлкелерге 22 жерге бекініс салып үлгерді. Атап айтканда, 1 586 жылы 
Шымға-Түра қаласының орнына Түмен бекінісі, 1 587 жылы Тобыл, 
1 594 жылы Тара, 1604 жылы Том салынды.

Профессор Н. Фирсов 1915 жылы Петерборда жарық көрген 
«Сібір тарихының мәліметтері» атты еңбегінде: «Орыстардың негізгі 
мақсаты -  Сібірді отарлау болды. Бүл жорықақырында, қандыбалык, 
атаманның (Ермакты айтады) басын жұтса, сібірліктердің қанын су- 
дай ағызды. Айталық, Сібір патшасы Едігердіңтүсында (1 555 жылы) 
салық төлеушілер саны 30700 адам болса, XVII ғасырда Батыс Сібір 
өлкесіндегі жеті уезде салық төлейтін қауқары бар адам 3000 адам 
қалды», депжазады.

Сібірліктер 1616 жылы соңғы рет бас көтерді. Көтерілісшілерді 
патша әскері талқандап, бала-шағасына дейін тұтқынға алды. Көшім 
және оның мүрагерлері жеңілгеннен кейін Мәскеу мемлекеті Сібірді 
жаулап алуды қарқындата түсті.

Көшім (Кучум) Батыс Сібірдің Алтын Орда ыдырағаннан 
кейінгі соңғы ханы. Туған жылы белгісіз, 1598 жылы қайтыс болған. 
XV ғасырдың ақырында Ибақ ханның түсында Иван Грозныйдың 
әкесі, Мәскеу Русінің ұлы князі III Василиймен көршілік тату қарым- 
қатынас орнатты, оңтүстік көршілері, Өзбек, Ноғай және Қазақ 
хандықтарымен қатынасы әжептәуір салқын болды. 1555 жылы 
тайбүғы руынан шыққан Едігер хан өзінің Мәскеу князіне тәуелділігін 
ашық мойындады. Бүл жағдай Сібір хандығының оңтүстіктегі және 
батыстағы көршілеріне, Ноғай Ордасы мен жас Қазак, хандығына 
тіпті де үнамайтыны белгілі.

1563жылыНоғайОрдасыбилеушілерініңтікелейсілтеуіменШай-
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бан ханның ұрпағы Көшім султанның әскерлері Сібір хандығының 
астанасы Искер (Сібір) қаласына шабуыл жасап, оны басып алды.

Осылайша өкімет басына келген Көшім алғашқыда Мәскеу 
мемлекетімен жақындай түсу саясатын үстап, тіпті оған бағынатынын 
білдірді.

Бірақ келе-келе ол Мәскеуге қарсы сенімді одак,тастар іздей 
бастады.

XVI ғасырдың соңында Орта Азия мен Қазақстан аумақтарындағы 
әскери-саяси жағдай өте шиеленісіп кетті. 1583 жылы қазақ 
даласының ханы Тәуекел болды.

Ол өз кезегінде Бұқар ханы Абдоллаға қарсы күрес жүргізу үшін 
одақтас іздеді.

Сөйтіп, қазақ билеушілері бір жағынан Көшіммен одақтасып, 
Ресей мен Ноғай Ордасына қарсы шықса, екінші жағынан Бұқар 
хандығымен күрес жүргізуге тиіс болды. Мүнымен қатар орыс пат- 
шасына қазақ ханының Бүқарамен күресу үшін Мәскеумен бірігуге 
қарсы еместігін жеткізу мақсатымен елшілік жіберілді

Бұл уақытга Русыің өзі де Сібір әміршісімен, тап осы Көшім хан- 
мен күрес жүргізетін одақтасқа зәру еді.

Осымен бір мезгілде Бұқар ханы Абдолла Қазақ хандығына қарсы 
бірігіп күресу мақсатымен Көшімге елшілік жіберді. Бұқар билеушісі 
Абдолланың зүлымдық жоспары осы жерде көрінді, ол қазак, дала- 
сын екі бүйірінен қыспаққа алмақ болды. Сөйтіп, көршілердің ара 
қатынасы шиеленісе түсті.

Қалай дегенде де Сібір және Қазақ хандықтары бір-біріне бас са- 
лып, ашық соғысқа шыққан жоқ [20].

Осы кезде бүкіл Русыің патшасы болып жарияланған Мәскеудің 
ұлы князі де қатаң саясат жүргізді. Оның Тәуекел елшілігіне бер- 
ген жауабында: «сіздерді патшалық қамқорлыққа аламыз және 
осыған байланысты хан мен оның мүрагер сүлтандарына дәрілі к,ару 
жібереміз» деп анық жазылған. Ол уақытта мылтықтар мен муш- 
кеттер қолға түсе қоймайтын. Бірақ хаттың соңында тіпті орындауға 
келмейтін шарттар қойылған: «Тәуекел хан осы уақыттан бастап 
бізге бағынатын болғандықтан, біздің патшалық әміріміз бойынша 
патшаға бағынбайтындықтарын айқын танытып, тіпті қарсы шыға 
бастаған Бүқар ханымен, Сібір хандығымен соғыс ашуға міндетті. 
Ал Ораз Мухаммед сүлтанның жайына келетін болсақ, оны қазір бо- 
сата алмаймыз. Ол өз орнына Тәуекел ханның баласы Үсен султан 
әкелінген соң ғана босатылады». Осы жағдайлар орындалғаннан 
кейін ғана бұдан кейінгі келісімдерге қол қойылады.

Осындай жағдайдан кейін Тәуекелдің басқа амалы қалмай, күш 
жинап, әскерін бастап, Буқар ханына аттануына тура келді. Ал Көшім 
хан бұл уақытта Сібірде сәтті жорықтарын бастаған казак Ермактың 
қарақшы отрядтарымен соғыс жүргізуге мәжбур болды.

Русъ патшасы IV Иван Грозныйдан көмекке қосымша қол алған 
Ермак та шайқасқа әзірленді. 1 586 жылы алтыншы тамызда Ертістің
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жағасында Ермак қарақшыларының біріккен отрядтарын Көшім 
әскерлері тас-талқан етіп жеңді. Мәскеу патшасы бұдан соң Көшіммен 
жақындасудың бейбіт саясатына көшті. 1 597 жылы Көшімге орыс 
патшасының грамотасы жіберілді. Онда Көшімнің Орыс мемлекетіне 
қосылу құқығы көрсетілген. Бірақ Көшім шапқыншылылығына 
қарсы күресін тоқтатқан жоқ. Осыдан кейін Мәскеу патшасы жарлық 
шығарып, өте үлкен әскер жасақтады да, Сібір хандығына қарсы 
соғысқа аттандырды. 1 598 жылы орыстардың ірі күштері Көшім 
әскеріне күтпеген жерден шабуыл жасап күйретті. Көшім хан өзінің 
сенімді адамдарынан қурылған шағын отрядымен қуғыннан қашып 
құтылып, Ноғай Ордасына қарай кетті [4].

3.8. Қазақ хандығының Тәуекел хан түсында түрақтану және 
үшінші өрлеу жылдары (1583-1598 жж.)

Қазақ хандыгы тәуелсіздігі мен жер тұтастыгын ңалпына 
келтіру. XVI ғ. 60 ж. Қазақ хандығы тәуелсіздігі мен жер тұтастығын 
қалпына келтіру жылдары болды. Шығай хан өлген соң (1582 
ж.), қолбасшылығымен аты шыққан Тәуекел султан оңтүстіктегі 
қазақтардың заңды басқарушысы ретінде танылды. 1583 жылы 
Тәуекел Бүқар ханы Абдолладан алыстап, Арқаға қарай көшеді. 
Арқаның Тэуекелді мойындауы бірнеше жылға созылады. Ақыры, 
оның басты қарсыласы -  Ақназар хан үлдары жеңіліп, 1585 жылы 
орыс қаласы Астраханьға кашады. Мәскеуде оларды Үлкен Қазақ 
Ордасының билеушілері ретінде таныған [8, 183]. Орыс деректері, 
сонымен қазақтардың ішкі қүрылымы Ақназар хан тұсында 
өзгергенін қостап отыр. Осы кезден бастап Тэуекел хан қазақ 
ұлыстарының денін біріктіреді. Сонымен, XVI ғ. 80 ж. басындағы 
қиыншылықтардан кейін елдің бірігуі Тәуекел хан есімімен байла- 
нысты. Оның тұсында (1583-1598 жж.) мемлекет Қасым хан мен 
Ақназар хан замандарындағы күш-қуатқа қайтып оралып, тэуелсіз 
жағдайын бекітті.

Бұқар хандыгымен күрес. Ташкент көтерілісі. Тәуекелді қолда- 
ған қазақтар Бүкар хандығының қол астында қалған Оңтүстік жерлер- 
ді жэне қалаларды қайтарып алуға үміттенеді. Елдің дені біріккен соң, 
Тэуекел хан осы істі қолға алады. Ханның бұл саясаты ел қолдауын 
табады.

Қазақтардың Бүқар хандығына жасаған алғаш біріккен қимылы 
1586 жылы жүзеге асты. Бүқар ханның ташкенттіктерден қүрған 
жасағын жеңіп, қазақ қолы Сайрам түбіне барып тұрды. Самарқаннан
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ірі күштер келгенде ғана Тәуекел хан Аркаға карай шегініп кетеді. 
1586 ж. жорык Қазак хандығының Сыр бойы мен Ташкент аймағын 
карату мүмкіндігінің мол екенін көрсетеді.

Қазак жорығы Ташкент түрғындарының Абдолла ханға карсы 
шығуына дем береді. 1588 ж. Ташкент уалаяатында Бүкар хандығына 
карсы ірі көтеріліс бүрк ете калады. Ташкентпен катар көршілес 
Шаһрухия, Қожент тұрғындары Абдолла ханның немере інісінің 
билігін мойындаудан бас тартып, Жанэлі есімді казак сүлтанын 
билеуші жариялайды. Толкуға халык бүкарасымен катар Онтүстік 
Қазакстандағы казак сұлтандарының бір тобы катыскан. Олардың 
ішінде Акназар ханның екі үлы -  Мүңғатай мен Дінмүхамет болып- 
ты. Бүқар ханы бүл көтерілісті бірнеше ай көлемінде әскер күшімен 
басқан [20].

1598 жылгы жорық. XVI ғ. 90 жж. Оңтүстік Қазакстан үшін 
Қазак хандығы мен Бүкар хандығы тартысының шешуші кезеңі ба- 
сталды. Екі жақ та соғысқа эзірлену істерін жүргізді. Қазактар кала 
түрғындарының Бұкар қысымына наразылығын пайдалануға тыры- 
сты.

1598 ж. басында Тәуекел хан бастаған казактардың Ташкент. 
Бүқар хандығына қарсы жорығы басталды. Жорықка әсіресе Орта 
жүз қазақтары мол тартылды. Аз уакыт ішінде казак ханының 
билігі Түркістан, Сайрам мен Ташкент аймағына орнады. Бүкар 
ханы әскерлерімен шайқас Мауераннахр жерінде өтіп, казактардың 
жеңісімен аяқталды. Абдолланың әскері Бұқарға қашып келеді.

Жеңіліске ұшырап, мемлекетінің күйзелісін көрген Абдолла хан 
сол уақытта өледі. Таққа отырған үлын бүлік шығарған өз әскерлері 
өлтіреді. Саяси күйзеліске тап болтан Бүқар хандығы жеке иеліктерге 
бөліне бастады.

Онда Тәуекел ханның інісі Есім сүлтан 20 мың эскермен калды. 
70 мың шамасындағы негізгі күштермен Тәуекел хан Самарканды 
алған соң, Бұкар түбіне келеді. Он екінші күні кала әскерлері 
қазақтарды ығыстырып, Тәуекел хан Бүқар түбінен шегініп кетеді. 
Осы соғыста алған жаракатынан Тәуекел хан сол жылы Ташкентте 
дүние салады.

Хандыкка Тэуекелдің орнына інісі Есім хан сайланады. Бұкар 
хандығының жерінде билікке жаңа әулет-бабалары Хажы-Тархан 
(Астрахань) хандары болтан Жәни әулеті келеді. 1598 жылдың 
соңында екі мемлекет бітім шартын жасайды. Қазақтар Самарканды 
қайтарып, Түркістан, Сайрам мен Ташкентті сактап қалады.
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Қазаңтар мен қарақалпақтар. Қазақтар мен қсимақтар.
1598 ж. соғыстың нәтижесінде қазақтар мекендеген Оңтүстік 

Қазақстан жерлері Қазақ хандығының құрамына косылды. Сыр 
бойындағы қалалар мен Оңтүстік Қазақстан жерлерінің Қазак 
хандығы құрамында бекуінің қазак халкының дамуы үшін зор маңызы 
болды. Қазақ халқының түтастығы нығая түсті. Ішкі шаруашылық 
байланыстар дамыды. Қазақ хандығының аймақтағы саяси ықпалы 
артты.

Бауыр халық қарақалпақтар Еділдің орта бойымен байырғы ата- 
баба қонысы -  қазақ жеріне карай XV ғасырдың соңынан бастап қоныс 
аударды. XVI ғасырда қарақалпақтар Қасым ханның, кейін Ақназар 
ханның биліктерін мойындады. Тәуекел хан да қарақалпақтарды 
кол астына алды. XVI ғасыр соңында қарақалпақтарға мекен жер 
¥лытау аймағына берілді. Алайда қазақ билеушілерінің басқаруы 
қарақалпақтарға жеңіл бола қойған жоқ. Тәуекел хан заманында 
қарақалпақтар көтеріліс жасаған, Тәуекел ханның билеушісін өлтіріп, 
Сыр бойына карай қоныс аударады, Ұлытау мекенін тастап кеткені 
белгілі.

XVI ғ. 60 ж. бастап Шығыс Қазақстан мен Ертіс бойына жэне 
Жетісуға қалмақтар қоныстана бастайды. Олардың Қазақстан жеріне 
жылжу себептері бірқатар байырғы қалалардың әлсіреп, жойылып 
кетуіне, қалалар мен сауда жолдарының алыста қалуына байланысты 
болған. Сол себепті шаруашылығы алға баспады.

Қалмақтар (ойраттар -  батыс моңғолдар) Орал тауы маңында 
бой көтере бастаған орыс қалаларына және Оңтүстік Қазақстан мен 
Орта Азия қалаларына жақындауға үмтылды. Қазақ хандығының 
қиыншылық жылдарында (1580-1582 жж.) жэне одан кейінгі саяси 
тартыс жылдарында (1583-1585 жж.) оларға қарсылық жасалмады. 
Елді біріктірген Тәуекел хан көшіп келген қалмақтарды тыныштан- 
дырып, кол астына алды. Соған байланысты деректерде Тәуекел 
қазақтар мен қалмақтардың ханы деп те аталады.

Тәуекел ханның қалмақтарды бағындыруы Қазак хандығының 
Шығыс Түркістан иеліктеріне қуатты саяси ықпал жасауына жол 
ашты. Шығыс Түркістан иеліктеріндегі бектер Тэуекел ханның 
ризалық қолдауымен ғана өз биліктерін жүргізді.

Қазаңтар мен ногайдар. XVI ғасырдың соңында қазақтар мен 
ноғайлар шығыста, солтүстік және оңтүстік-шығыстағы жерлерде 
жылжығанойраттарменжиі-жиі қақтығысты. 1587 жылы Қалмағамбет 
мырза Мәскеуге жіберген мэліметінде қалмақтарға карсы жорыққа
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дайындалып жатқанын айтқан. Мұндай жағдайға байланысты Казак 
хандығы мен Ноғай Ордасының өзара кыркысы токтаған.

Үлкен Ноғай Ордасынан Мэскеуге жіберілген мәліметтерде 
қазақтар мен ноғайлар арасындағы келіспеушіліктер туралы айтыл- 
майды. Орыс бек Жайык бойынан орыс казактарын кууды Мәскеуден 
талап етеді. 1586 жылы Мәскеумен көршілес аймактардан өзінің 
Сырдарияға қоныс аударуы мүмкін екендігін айткан.

Осы уақытта Қазақ хандығы мен Ноғай Ордасының достык 
қатынастары сакталған. Тәуекел ханның Мэскеуге аттандырған 
елшісі Құл-Мұхаммед тұткындағы Ораз-Мұхаммед сұлтанмен 
1594 жылы қаңтарда сөйлескенде жағдайды былайша сипаттайды: 
Тэуекел хан «Алтыуыл ноғаймен бейбіт жағдайда, ал Дінахмет пен 
Орыс ұлдарымен -  не ол, не бұл емес».

1598 жылы Ормамбет би өлтірілгеннен кейін Дінахмет пен Орыс 
мұрагерлерінің арасындағы қанды кактығыстар ноғайларды катты 
әлсіретіп, Ноғай Ордасының толык ыдырауын тездетті.

Қазақ хандыгыныц Мәскеу мемлекетімен қарым-қатынастары.
Тэуекел хан алые мемлекеттердің ішінде куат алып келе жаткан 

Мәскеу мемлекетімен (кейінгі Ресей) Қасым хан, Акназар хан 
замандарындағы тең қатынастарды дамыту жолдарын іздеді. Бұкар 
хандығымен арпалыс жылдарында Тәуекел хан алыстан ок-дэрі 
қаруын алудың да маңызын білді.

1594 жылы Тэуекел хан Мэскеуге Құлмұхамет бастаған елшілік 
жіберді. Елшілік екі мәселеге зор көңіл бөлді. Бірінші -  Бұкар 
хандығына қарсы Мәскеуден оқ-дэрі көмегін алу. Екіншісі -  1588 
жылы Ертіс жағалауында аң аулап жүрген кезде Тобыл әскербасы 
Д. Чулковтың түтқындауымен Мэскеуге әкетілген Оразмүхамет 
сұлтанды қайтару. Мәскеу аталған талап-ұсыныстарды кабыл 
алмағанымен, екі елдің арасындағы қатынастардың жаксарүына 
Қүлмүхамет елшілігі септігін тигізді. Келіссөздер кезінде Мэскеу 
жағы алғаш рет қазақтарды Мәскеудің кол астына алу ниетінің бар 
екенін білдіреді. Қазақтар болса, екі мемлекеттің эскери одак кұруын 
жақтады.

Қазак елшілігіне жауап ретінде 1595 жылы Тэуекел хан ордасы 
Түркістан каласына орыс елшісі Вельямин Степанов жіберілді. Ол 
Қазақ Ордасында Тэуекел ханмен, Сүтемген батырмен келіссөздер 
жүргізген.
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Қожамқұлы бек Балқидың «Қыпшах хан тарихынан» (1722 ж.)
«Қазак,сұлтандарыәкесіменүлы(АбдоллаханменӘбдәл-Мумин 

хан) арасындағы алауыздық туралы хабар алысымен бүлік көтеріп, 
Тәуекел хан Буқарды алуды ұйғарып көп әскермен шықты. Абдол- 
ла хан шайқасқа қолбасшыларын шығарды. Сол шайқаста өйгілі 
өзбектердің көпшілігі қаза тапты. Қашуға айналған әскер Бұқарға 
келді. Бұл оқиға (хан үшін) тағы да бір реніш болды. Әскер жиып, 
ол Самарканд жаққа қазақтарға қарсы дайындалуға шықты. Сол 
кезеңдегі биліктегі осындай тізбектелген жеңілістер оның жүрегіне 
таңба салғаны сондай, қайғы мен реніштен ол сырқаттанып 1007 
жылы [1 598 ж.] қалған өмірлік уақытын жан алушыға [Әзірейілге] 
тапсырды ...

Өбд әл Мумин ханның өлтірілуі мен Пір Мүхамет ханның 
таққа отыруы туралы хабар алысымен қазақ Тәуекел Ташкент пен 
Мәуреннаһрды бағындыру жолына түсті. Пір Мүхамет хан ашық 
шайқаста қарсылық көрсетуге мүмкіндік жок, деп тауып, бекініске 
тығылды. Шамамен жиырма күндей Тәуекел хан Бүқар маңын 
талап, екі жақ арасында таң атқаннан күн батқанға дейін үзбей 
қақтығыстар болып түрды. Ақыры, қазақтар жеңіліс тапты. Тәуекел 
хан Самарқандқа шегінді. Інісі Есім ханмен бірігіп Пір Мұхамет хан- 
мен шайқасқа тұруға дайындалды ...

Ай бойы дерлік екі жақтың әскері арасында шайқастар мен 
қақтығыстар болып тұрды. Бір түнде Тәуекел хан шабуыл жасады. 
Кескілескен шайқас болды. Тәуекел хан қатты жараланды. Еш нәрсе 
шықпаған соң, ол тізгінін Ташкент жаққа тартты. Сол жарадан Тәуекел 
хан о дүниеге асықты »[21].

Тәуекел қазақ ханы (1583-1598).  Ақназар (Хақназар) хан 
мурагерлерінің бірі, әрі ісін жалғастырушы. Моғолстан мен Буқардан 
тәуелсіз болу үшін олармен тынымсыз күрес жүргізді. Бүқар әскерін 
жеңіп, Ташкент пен Самарқанды басып алды. Тәуекел Ресеймен одак, 
қүруға күш салды. Ресейдің мұндағы мақсаты: Көшім ханға қарсы 
күресте одақтасу; Орта Азия хандықтарымен келіссөз жүргізуге 
пайдалану; Бүқар хандығына қарсы Тәуекел мен Иран шаһы Аббас 
І-нің арасында одақ қүрғызу еді. 1594 жылы қаңтарда патша үкіметі 
Тәуекелге әскери көмек көрсетпекші болды. Тәуекел Мәскеуге өзінің 
улы Хұсайынды аманатқа беруге келісті. Патша үкіметі осының 
қарымтасы ретінде Тәуекелдің немере інісі Ораз-Мүхаммедті 
қайтармақшы болды. Тәуекел 1 595 жылы мамыр-маусымда В. Сте
панов бастаған орыс елшілігін қабылдап, қонақ етті. Тәуекел Бүқар 
үшін болған шайқаста алған жарақатынан қайтыс болған.
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3.9. XVI ғасырдағы Қазақ хандыгынын 
Шайбани мемлекетімен карым-катынастары

Қазақ тарихында XV ғасырдың ортасы мен XVI ғасырдың аяғына 
дейінгі аралык этникалык жэне саяси өзгерістерге толы кезең болды. 
Біріншіден, саяси тұрғыдан алғанда XV ғасырдың екінші жартысын- 
да кұрылған Қазақ хандығы, екіншіден этникалык жағынан келген- 
де «есте жок ескі заманнан» бар этникалык үдерістердің жаңа сипат 
алуы, басқаша айтқанда біртұтас казак халкының пайда болуы еді.

XV-XVI ғасырлар аралығында казак халкы күрделі саяси 
окиғаларды бастан өткізді. Осы кезеңде Қазак хандығы баска елдер- 
мен тең дәрежеде ішкі, сырткы саясатын жүргізе бастады.

Қазақ хандығының өрлеу үдерісі Мауераннахр, Моғолстан және 
дәстүрлі мал шаруашылығымен айналысатын көшпелілер үшін өте 
маңызды аймакты кұрайтын -  Сыр өңірі жерлерін біріктіру. сондай- 
ак казак ру-тайпаларының этникалык жерлерін орталыктандыру 
эрекетінен байкалады. Әсіресе, Дешті Қыпшак билеушілерінің Сыр 
бойындағы қалалар үшін Мауераннахрмен күресі Қазак хандығының 
кұрылу кезеңінде де жалғасын тапты.

Қазақ хандығының XVI ғасырдың алғашкы ширегінде іргелес 
көрші елдермен байланысы нығая түсті. Алайда, «уакытша элсіреу» 
кезеңінде саяси түрақсыздык белең алып, нэтижесінде Қазақ хандығы 
едәуір жерлерінен айырылып қалады. Ал, XVI гасырдың екінші жар- 
тысында Қазақ хандығы қайта өрлеу кезеңіне қадам басады. Акназар 
мен Тәуекел хандар түсындағы мемлекеттік үстанымдар сырткы сая- 
сатта айтарлықтай табыстарға кол жеткізді.

Қазак хандығының дербес мемлекет ретінде жер аумағын 
аныктап, қазак мемлекеттігінің нығаюы. көрші елдермен байланы- 
стары XVI ғасырда нақты іс жүзіне асырылған еді.

Қазак хандығы жер аумағын біріктіру максатында Сыр 
бойындағы қалаларды қайтаруға күш салды. Себебі, осы калалардың 
саяси, экономикалық, мэдени жэне эскери-стратегиялық маңызы зор 
болғандықтан, бұл жерлерге Қазак хандығы ғана емес, көрші мемле- 
кеттер де көз тікті.

Осы кезеңде көшпелі мал шаруашылығымен айналысатын 
казақтар мен Орта Азия елдерінің отырыкшы халкы арасында 
сауда-саттық, шаруашылық, экономикалық жэне мэдени байланы- 
стар болды. Екі мемлекет арасында тауар-ақша катынастары жүріп, 
халық қажетті түрмыстық заттармен қамтамасыз етілді. Сонымен 
катар бүл байланыстар ислам дінінің таралуына ыкпал етті. Бүл
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туралы мәліметтер Фазлаллах ибн Рузбихан Исфаханидің «Бүкара 
конағының жазбаларында» кездеседі. Ол түркі тілдес халықтар 
арасындағы сауда-саттық, діни-мэдени қарым-катынастардың Сыр 
бойындағы қалаларда болғанын тілге тиек етеді.

XVI ғасырдың басында Орта Азияда Темір әулетінің орнына 
Әбілқайыр ханның немересі Мухаммед Шайбани хан келеді. Осылай- 
ша шайбанилік эулеттің негізі қаланады. Орта Азиядағы билеушілер 
эулетінің ауысуы -  осы аймақтың тарихына, көрші елдермен қарым- 
қатынастарына түбегейлі өзгерістер экеледі.

XVI ғасырдың басында Қазақ хандығы мен шайбанилік Мауе- 
раннахр Дешті Қыпшақ пен Орта Азиядағы мықты мемлекеттерге 
айналды. Бүл екі мемлекеттің арасындағы саяси қарым-катынастың 
негізгі себебі, сол кездегі Сыр бойындағы қалаларды бағындыру бол- 
са, осыдан туындаған күрестер -экономикалық, саяси-эскери жэне 
діни сипат алды.

Түркістан аймағындағы қазақтарға барынша қарсылық 
көрсеткен Мауеренахрдың жаңа билеушісі Мухаммед Шайбани хан 
өз иеліктерін қазақтардың шапқыншылығынан қорғауға үмтылды. Ол 
XVI ғасырдың басында Сыр өңірі қалаларын, әсіресе Түркістанның 
оңтүстік бөлігін сақтап қалуға тырысты.

Қазақстан тарихында нақты көрсетілгендей, Түркістан аймағына 
ие болу қазақ хандарының аймақ көшпелілері арасындағы билігінің 
ұлғаюы мен нығаюына да жәрдемдесті.

Кейін, қазақ хандары XVI ғасырдың аяғында Сырдария 
қалаларында орнығып алған кезде, олардың Сырдариядағы иеліктері 
-  Түркістан, Сайрам, Отырар, Сығанақ қалалары мен басқалары, 
сондай-ақ Ташкент олардың Орта Азия билеушілерінің істеріне бел- 
сене араласуы үшін даулы мекендер болды.

XVI ғасырдағы Орта Азиядағы өзара қатынастар XV ғасырдың 
екінші жартысындағы сияқты Сырдария қалалары үшін күреспен 
аяқталды. Тарихи шығармалардың беттері қазақ сүлтандарының 
да Орта Азия жазираларына, Шайбани ұрпақтарының да Сыр өңірі 
қалалары мен қазақтардың қырдағы іргелес иеліктеріне басқыншылық 
шапқыншылықтарына, тонаушылық жорықтарына толы [22].

Егер XV ғасырда қазақтардың кейде моғолдармен, маңғыттармен 
Темір үрпақтарымен одақтаса отырып, кейде соларға қарсы күресе 
отырып, Шайбани өзбектерімен Сыр өңірінің қалаларын иелену 
жолындағы күресі қазақ хандары үшін де, Шайбани үрпағынан тарай- 
тын сүлтандар үшін де шығыс Дешті Қыпшақтың көшпелі халқына
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билік жүргізуді колға алуды максат етіп келген болса, енді Жәнібек пен 
Керей, Бүрындык пен Қасым хандар далалык аудандарды, Онтүстік 
Қазакстанның отырыкшы-егіншілік ауданын калаларымен коса Казак 
хандығына берік біріктірген кезде, ол хандыктың ішкі жағдайын 
нығайту үшін де ең басты экономикалык негіз болатын. Мүхаммед 
Шайбани хан Қазак хандығының күшеюіне жол бермеуге тырысты. 
Осы мақсатты көздеген Мухаммед Шайбани хан 1504-1510 жылдар 
аралығында қазақтарға карсы әскери жорыктар үйымдастырды.

XVI ғасырдың алғашқы онжылдығында Қазак хандығын 
Бүрындық хан биледі. Осы кезде Мухаммед Шайбани хан әртүрлі 
экономикалык шаралар аркылы, атап айтқанда казак саудагерлерінің 
Түркістан (Сыр өңірі), Мауареннахр мен Хорезм өлкелеріне келуіне 
тыйым салу, қырға ең жакын тұрған қалалар халкының да казактармен 
сауда жасауына тыйым салу аркылы («Түркістан түрғындары казак- 
көпестермен ешкандай да сауда мәмілесін жасамасын және олар (яғни 
қазақтар) мен осы қалалар тұрғындарының арасында карым-катынас 
жэне көпестердің араласуы болмасын»), сондай-ак казактарға карсы 
соғыс жорықтары аркылы қазактардың Түркістан мен Мауеренахрға 
келуін тоқтатуға тырысты. Өз тарапынан казак хандары Оңтүстік 
Қазақстан аумағына шығуға табандылыкпен ұмтылды, калалармен 
түрақты сауда қатынастарын орнатуға тырысты.

Оңтүстіктегі Темір ұрпақтарының иеліктерін жаулап алуды 
мақсат еткен жорыктары кезінде Шайбани хан өзінің Хорасан мен 
Иранға бет алған жолынан талай рет кері орлып, казактардың кезекті 
тегеурініне тойтарыс беру үшін солтүстікке, Мауеренахрға және одан 
эрі Түркістанға асығыс түрде қайтып келіп отырды.

Шайбанидың қазақтарға қарсы жасаған үш жорығының 
нәтижесінде ол қазақ билеушілерін Түркістан жазирасы шегінен 
ығыстырып шығаруға кол жеткізді. Келесі жорығы хижра бойынша 
915 жылдың кысында (1509 жылғы 21 сәуір -  1510 жылғы 12 наурыз) 
ұйымдастырылды. Бүл жолы Мухаммед Шайбани хан қазақтардың 
жаңа билеушісі Қасым сүлтанға қарсы аттанды[22].

Жәнібек ханның үлы Қасым султан сол кезге карай казак 
сүлтандарының арасында ең күштісі болып, ол Бұрындык ханмен 
билікке таласта табысқа жетіп жүрген еді. Бұрындыктың түсында 
Қасым сұлтанның үлысы Жетісуда орналасты. Небәрі бір жыл өткен 
соң, Қасым сұлтан казактың көрнекті ханына айналды.

1509-1510 жж. Мухаммед Шайбани хан өзінің қазақтарға карсы 
жаңа жорығын олардың нақ Түркістанға қарай жылжуына жауап
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ретінде үйымдастыруға мэжбүр болған еді. Мухаммед Хайдар атап 
өткендей, өзбек ханы «өз иеліктеріне көршілері тарапынан катер 
төнбеуі үшін» қазақтарға тойтарыс беруді мақсат еткен.

Мухаммед Шайбани ханның казақтарға бул жорығы сэтсіз бо- 
лып шықты, жорық оның толық талқандалуымен аяқталды.

1510 жылдың аяғында Мухаммед Шайбани ханның каза табуы 
жэне содан кейінгі өзбек-шайбани билеушілерінің Темір урпағы Ба- 
бырмен күресі қазақтардың тұрақты қарсыластарын Түркістаннан 
аластады. Бул Қасым ханның оңтүстік аудандарда өз жағдайын 
нығайтып алуына мүмкіндік берді.

XV ғасырдың екінші жартысында тарих сахнасына шыққан 
Казақ хандығы тарихи даму үдерістердің нәтижесінде XVI ғасырдың 
бірінші ширегінде нығайған күшті мемлекеттер катарында болды. 
Қасым ханнан Ақназар заманына дейінгі кезеңде ішкі жэне сыртқы 
саяси катынастар біршама әлсірегенмен, Қасым хан негізін қаланған 
Қазақ хандығының ізімен Ақназар хан тұсында қайта жанданады.

Ақназар хан тусында Қазақ хандығының Мауераннахрдағы Шай
бани әулетімен карым-қатынасының сипаты өзгерді. Себебі, шайба- 
нидтер арасында билікке талас күшейген еді. Осы жағдайды казак хан- 
дары Ақназар, Тәуекел ұтымды пайдаланды. Айталык, шайбанидтік 
Баба султан менАбдоллаханныңарасындағышиеленістіңнәтижесінде 
Абдолла хан Қазақ хандығынан көмек сұрауға мэжбүр болды. Осы- 
лайша шайбанидтердің ішкі мәселесіне араласқан Қазақ хандығы ел 
мүддесін алдыңғы қатарға қойды. Екі ел арасындағы бұл одақ 1583 
ж. соң тоқтады. Баба султан билігі жойылғаннан кейін Тәуекел хан 
мен Буқара ханы Абдолла күресі басталады. Ұзаққа созылған бул 
күрестің нәтижесінде қазақтар жеңіске жетті. Муны Тәуекел ханның 
тиімді сыртқы саясат жүргізуімен, қазақтардың басын біріктіре алуы, 
шебер мәмілегер, эрі қолбасшылығымен түсіндіруге болады.

Қарастырылып отырған кезеңдегі Қазақ хандығы мен Шайбани 
әулеті арасындағы қарым-қатынастар батыстағы Ресеймен байла- 
нысты нығайтуға жол ашты. Осылайша казак хандарының бейімді 
саясаткерлігі нақтыланды.

I Қадырғали Қосымұлы Жалайыр (1557-1607)-  орта (
) ғасырлардағы қазақ халқының шежіреші ғалымы, белгілі биі. Жа- j 
( лайыр тайпасынан шыққан. Ата-бабалары Қарахан заманынан бері )
{ үздіксіз хан нояндары, уәзірлері, батырлары болып, аталық кызметін \
> атқарған. Әкесі Қосым бек, атасы Темшік батыр атанған. Қадырғали ) 
і Жалайыр хан ордасында жас бекзадалардың акылгөйі-тәрбиешісі, (
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ханның қарашасы (ақылшы, кеңесші) ) 
болды. Ауылын қалмақтар шауып, ( 
Шығай ханның баласы, Тәуекел ханның ) 
інісі, әскер басы Ондан султан жау ( 
қолынан өлген соң, ол Ондан султанның S 
13 жасар баласы Ораз-Мұхаммедті ) 
ертіп, ауыл-аймағымен Сібір ханы ( 
Көшімнің қол астына көшіп барады, ) 
онда ол төбе би болып сайланды. Өзінің ) 
«Жылнамалар жинағында»: «Менің \
аталарым Ораз-Мухаммед сұлтанның / 
аталарына қызмет етті. Өзім Ораз- ( 
Мухаммедтің атасы Ондан султанға кыз- ) 
мет еттім, одан соң Ораз-Мухаммедтің / 
қасында болдым» деп жазды. Ораз \ 
Мухаммедтің арғы тегі Шыңғысханның ; 
туңғышы Жошыдан басталады да, одан ( 

бері қазақ хандары өулетінің негізін салушы Орыс ханнан тарайды. ) 
Қадырғали Жалайыр ана тілімен қатар араб, парсы тілдерін ) 

жете игеріп, Шығыстың классик әдебиеті мен мәдениетін, ғылымын { 
білген. Ол - Орта Азияның атақты ғалымдарымен теңдес білімдар ( 
адамның бірі. Қадырғали Жалайырдың ғулама ғалымдығы мен ( 
даналығын бағалаған Көшім хан оны өзінің ақылгөй кенесшісі ) 
еткен. Қадырғали Жалайыр, Сібір бегі Сейтектің де кеңесші биі ) 
болған. Кейіннен Көшім ханға қарсы шығып, ол Ораз-Мухаммедпен ( 
бірге Сейтекпен жақындасқан, сөйтіп оның мәртебесін көтеріп, ) 
беделін арттырған. Сібір әскербасы Д. Чулков 1 588 жылы Есіл өзені ( 
жағасында қаршыға салып, көңіл көтеріп жүрген Қадырғали Жалай- 
ырды Ораз-Мухаммед және Сейтекпен бірге алдап түтқынға түсірді ) 
де, үй-іші, жақын туыстарымен бірге «аманат» ретінде Мәскеуге \ 
жөнелтті. «Жәми ат-тауарихта» егжей-тегжейлі жазылған қазақ ) 
ханы Тәуекел Ораз Мұхаммедке аға болып келеді, ол сондықтан ( 
да қапылыста орысгардың қолына түскен Оразды дипломатиялық | 
жолмен босатып алу үшін бірнеше рет әрекет жасаған. Бірақ бәрі де  ̂
сәтсіз аяқталды. I

Қадырғали Жалайыр 1 598 жылға дейін Мәскеуде патша сарай- ) 
ында турды. 1590-1591 жылдары, шведтерге, Қырым хандығына і 
қарсы соғыстарға катысып, ерлік көрсеткені үшін орыс патшасы ) 
Федор Иванович 1592 жылы Ораз-Мухаммед сұлтанды Ока өзені j 
бойындағы Қасым хандығынан жер бөліп берді. 1600 жылы орыс \ 
патшасы Борис Годунов Ораз-Мухаммедті Қасым хандығының ) 
ханы етіп койды. Қадырғали Жалайыр оның 4 уәзірінің бірі етіп \ 
тағайындалды. Осы кезде Қадырғали Жалайыр тікелей ғылыммен N 
шұғылданды. Қадырғалидың жазбаларына қарағанда, Ораз- \ 
Мухаммед түтқын ретінде өзін сабырлы үстаған және өзінің ( 
табандылығы мен талабының арқасында кайратты да ержүрек жav- )

Қадыргали Жалайыр
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ынгер ретінде танылып, оны орыс патшасы әскерінің қолбасшысы 
етіп тағайындаған. Ораз Мухаммед Шыңғыс әулетінің атына кір 
келтірмей, әскери міндетін адал атқарған. Оның бул қызметі 
лайықты бағасын алды. Ораз Мухаммед Қасым Ордасының ханы 
болып тағайындалды. Қыдырғали Жалайыр өзінің басты тарихи 
еңбегі «Жәми ат-тауарихта» Ораз Мухаммед султанның тутқындағы 
жағдайын,оныңерліктерін,Қасымсарайындағытартыстарды,Қасым 
Ордасына мусылмандықтың қалай келгенін, Ораз Мұхаммедтің 
орда тағына қалай отырғанын, тағы басқа көптеген жайларды баян- 
дап берген. Мәскеу мемлекетінің қол астындағы Қазақ хандарының 
таққа отыру, тәж кию және басқа рәсімдері Ораз Мухаммедтің таққа 
отыру сипаттамасында сақталған.

Ораз Мухаммед өзін барынша жақсы жақтарымен танытып, 
жемісті де әділ билік қурды. Бул туралы Қадырғали: «Хан үйсіз- 
күйсіз кедейлерге көмек берді. Ол шариғатқа сәйкес және әділдіктің 
мусылмандық қағидалары бойынша басқарды, ұрылар мен арамза 
адамдарға аяушылық жасамай, өз қолымен жазалады» деп жазды.

Қадырғали 1600 жылы өзінің «Жами ат-тауарих» («Жылна- 
малар жинағы») атты шежіре кітабын жазуды бастап, оны 1602

жылы аяқтады. 
Шежіре 157 бет, 
қытай қағазына аса 
үқыптылықпен жа- 
зылған. Ғалым шы- 
ғармасын орыс пат
шасы Борис Годунов- 
қа арнаған. Қадыр- 
ғали Жалайырдың 
«Жами ат-тауарих» 
атты жылнамасы қа- 
зақ тілінде жазылған 
ең алғашқы кітаптар- 
дың бірі.
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ЗЛО. XVII ғасырдың 30-жылдарындағы 
Қазақ хандығы

Есім хан түсындагы Қазақ хандыгының сыртқы және іиікі 
жагдайы. XVII ғасырдан бастап Қазак хандығының сырткы жағдайы 
ауырлай түседі. Ертіс бойы аркылы Солтүстік Қазакстан жеріне ағыла 
түскен ойраттар (қалмақтар) казақты жерінен ығыстыру максатында 
сан рет шабуыл жасады. Ойрат шапқыншылығы үзакка созылып ел 
тыныштығын алды. Оңтүстіктен Жэни әулеті билікке келген Бүкар 
хандығы кауіп төндірді. Әсіресе, екі мемлекеттің Ташкент үшін тар- 
тысы үзакка созылды.

Ішкі тартыстар Қазак хандығының екі иелікке бөлініп кету каупін 
сақтады. Ішкі ынтымақты нығайтуға бағытталған Есім хан саясаты 
нэтижесінде қазақ заңдары кайта каралып, толыктырылып, «Есім 
ханның ескі жолы» атанған заң қабылданды.

Қазақтардың қиын-кыстау заманда жауға тойтарыс беріп, ел 
ынтымағы мен мемлекет тұтастығын сактап калуда Есім ханның 
рөлін халқы жоғары бағалады. Бүл заманда казактар каракалпактар 
жэне қырғыздармен берік достық одакты камтамасыз етті.

Ойрат (қалмақ) шапқыншылыгының басталуы. Қазак жеріне 
қоныс аударған ойраттардың жыл санап артып, кең жайылып кетуі 
оларға дербес саяси кимыл жасауына мүмкіндік туғызады. 1603 
жылдан бастап ойраттар Солтүстік жэне Шығыс Қазакстан аркылы 
қазақ даласына басып кіріп отырды. Сөйтіп, ұзакка созылған ойрат 
шапқыншылығы басталды.

Орыс, ноғай, қазақ иеліктерінің арасына сынадай кірген ойраттар 
қоныстарын кеңейту мақсатын көздеді. Олар орыстармен де аразда- 
сып үлгерді, эр мемлекеттің күш-қуатын байқады. XVII ғасыр басын- 
да орыс бекіністерін мазалаған ойраттарға қарсы орыс әскербасылары 
сэтті жорықтар жасап түрды. Орыс бекіністеріне карсы әрекеттерге 
ойраттар Сібір билеушісі Көшім хан үрпақтарымен бірігіп қатысты. 
Еділ-Жайықтағы Ноғай Ордасы қалмактарды тоқтата алмады. Жайық 
бойындағы «он сан ноғай» үлысы ішкі қырқыстарда тап болып. 1598 
жылы Ормамбет бидің қазасы қақтығыстарға үласып, ноғайлар тағы 
бір күйзелісті бастан кешіріп, Жайықтың орта ағысынан тоз-тоз бо
лып көшкен. Бүл жағдайды қалмактар пайдаланып қалды.

Қазақтар ойраттардың басты қарсыласына айналды. Орыс 
күшінен секем алған ойрат гайшылары 1608 жылдан Рсеей мемле- 
кетінің қол астына өте бастайды. Қалмақтардын қазақтарға ашқан ірі
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соғысы 1609-1616 жж. болды. Ол халыққа үлкен ауыртпалық әкелді. 
Соғыс бүкіл Сарыарқа жерін қамтыды. Ойраттар Сыр бойындағы 
қалаларға да қауіп төндірді.

Қазақтар да қасарысып аттан түспеді. Қарымта жорыктары Сібір 
жерлеріне дейін жетті. Келесі, 1618-1621 жж. соғыс қазактарға жеңіс 
әкелді. Бұл жылдары Қазақ хандығы батыста Үлкен Ноғай Ордасы- 
мен, шығыста Моңғол хандығымен (Алтын хан мемлекетімен) әскери 
одақ қүрды. Есім хан бастаған қазақ эскерлері ойраттарға соққы беріп, 
оларды казақ жерінен Сібір аймактарына карай ығыстырды. Бүдан 
кейін, 1623-1624 жж. қалмақтар тағы да казак иеліктеріне басып 
кірді, бірақ нәтижеге жете алмады. Қазақтардың қарымта соққысы 
(1625 ж. шамасы) ойраттардың одағын ыдыратып жіберді. Екіге 
бөлініп қалған қалмақтардың бірі Шығыс Қазақстан мен Жоңғарияға, 
екіншісі (торғауыттар) Жайық жағалауына беттеді.

Бүңар хандыгы және қазақтар. Бұқар хандығы Ташкентті 
қарату эрекеттерімен Қазақ хандығымен бірнеше рет сотые жүргізді. 
Қазақ билеушілері де Орта Азиядағы істерге араласып, кейбір жыл
дары ол аймаққа әскер жіберіп түрды. 1603 ж. Ташкентке қарсы 
аттанған Бүқар әскері Айғыржал деген жерде ташкенттік қазақ 
сұлтаны Келдімұхаметтің әскерімен шайқасқа түсті. Қазақ әскерінің 
қүрамында қырғыздар болды. Қазақтар жеңіске жетіп, Бұқар әскерін 
Самарқан түбіне дейін куды.

Ойрат шапқыншылығы Бұқар хандығының Ташкентті алу 
әрекеттерін үдете түсті. 1607-1613 жж. аралығында Ташкент тұрғын- 
дарын күшпен бағындырып, үрейлендіру мақсатында Бұқар ханы 
Имамкүлы 1612 ж. қаланы «бұрын-соңды болмаған» қырғынға 
үшыратады. Алайда, келесі жылы қазақтар қаланы қайтарып алған.

XVII ғасыр басында Қазақ хандығының билігі Мауераннахрдың 
қала-аймақтарына, атап айтқанда, Шаһрухия мен Әндіжанға жеткен. 
Дегенмен, Бүқар шабуылдары Ташкенттің саяси оқшаулауына жол 
ашады.

Есім ханның Ташкент жорыгы. 1613 ж. Ташкент билігіне 
Бұқаралық Имамқүлы ханның қолдауымен қазақ сұлтаны Түрсын 
(Тұрсын-Мұхаммет) келеді. Жергілікті қатаған, қаңлы, шанышқылы, 
рамадан тайпаларына арқа сүйеп, хан жарияланған Тұрсын Ташкент- 
те теңге соғып, халықтан баж бен қаражат салықтарын жинайды. 
Түрсын басқарған Қазақ хандығының Орта Азияға ықпал етуіне Бүқар 
хандығы шектеуге тырысты. Көп үзамай Тұрсын хан мен Имамкұлы 
хан араздасып кетеді.
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Бастапқыда Тұрсын хан Түркістандағы «көшпелі» казак ханы 
Есіммен тіл табысады. 1624 жылы Есім хан мен Тұрсын хан бірігіп, 
Бұкар хандығына мойынсұнған Әндіжан казактарының сұлтаны 
Ханзадаға карсы аттанады. Бұкар эскерлері жеңіліп шегініп кетеді.

Алайда, екі қуатты казак билеушісінің одағы ұзакка бармады. 
1626 жылы Есім хан Жетісу арқылы калмақтарға карсы аттанғанда 
Тұрсын хан мемлекеттегі толық билікті өз колына алуды ойластырып, 
Есім ханның ордасына шабуыл жасаған. Тұткындалған адамдардың 
ішінде Есім ханның отбасы болған.

1627 ж. казақтардың көпшілігінің колдауына ие болған Есім хан 
Ташкентке жорыққа шығады. Қарсы аттанған Тұрсын хан әскері Сай
рам түбінде жеңіліп шегінеді. Бұл кезде Бүкар хандығы да Түрсын 
хан иеліктерін шабуылдайды. Ташкентті Бүқар хандығы алу каупі 
бар жағдайда Есім хан қауырт кимылдап, өз әскерлерімен Ташкент
ке жорық жасайды. Ташкент түбінде Тұрсын хан әскері екінші рет 
талқандалып, Есім хан қаланы алады. Тұрсынға қолдау көрсеткен 
қатағандар сол кезде қырылған. «Ей, қатағанның хан Тұрсын!» 
деп Марғасқа жыраудың жыр төгуі сол кез. Тұрсын ханның басын 
Имамқұлыға жіберген Есім хан Түркістан мен Ташкенттегі билігін 
заңдастырып, Бұқар ханның тарапынан мойындалады.

Есім ханның билігі осындай саяси өрлеу үстінде аяқталады. 
Келесі 1628 ж. Есім хан дүниеден озып, Түркістандағы Қожа Ахмет
о

Иасауи мазары маңына жерленеді.

) 1621 жылғы орыс мәліметі қазақтардың
саяси одақтары туралы

\ «Аптын хан [моңғол ханыі қазақ жерімен, ал қазақ адамдары \
) ноғайлармен бірігіп, [қалмақтарды] көшіп жүрген далаларынан 
( қуды ... [Қалмақтар] тақауда Қазақ Ордасы мен ноғайлардың, басқа \
) жақтан - Аптын ханның келуін күтуде» [8]. {

I 1 6 2 $^кылғьГқалмгн^та|^^
) («Тобыл приказ үйіндегі жазу» мәліметі) .

) «Талай тайшы балаларымен және олармен бірге Байбағыс тай- <5 
) шы моңғол адамдарының қысымынан қорқып, Қазақ Ордасының 
( шебінде қыстады және Есім хан мен бүхарлық Түрсын хан ара- t 
) сында соғыс болғандықтан Есім ханның Қазақ Ордасын жапқысы і 
( келді. Турсын мен Есім арасында бейбіт орнағандықтан шықпай ^
) қалды» [8]. (
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Кенегес тайпасынан шыққан Ораз абыз әңгімелері 
бойынша Астрахань әскербасыларының Мәскеуге 

жеткізілген ақпарынан (1627 ж.)

«Биылғы жылы, тақсыр, жазғы егін піскенде Қазақ Ордасының 
ташкендік Тұрсын хан мен Қазак, Ордасының көшпелі Есім ханы 
өздерінің жауынгер адамдарымен қалмақ адамдарына қарсы 
соғысқа барды да, көшпелі Есім хан өзінің жауынгер адамдары
мен қалмақ адамдарының көбін қуртты. Ал, ташкендік Тұрсын хан 
қалмақтармен хабарласып, олармен шайқаспады. Есім ханташкендік 
Тұрсын ханды қолға түсіріп, басын кесіп, бұхарлық Имамғул ханға 
жіберді» [8].

М. Тынышбаев Есім хан туралы
М. Тынышбаев Есім ханның қызметін былайша бағалаған: «Қазақ 

хандығы ... Есім хан билеген кезенде толық аяқталған құрылымға 
айналды. Есім ханныңтусында, 1625 жылы бүрын Хиуа иелігіболып 
келген наймандар келіп қосылды, тек қоңыраттар ғана Бүхардан 
бөлініп, XVIII ғасырдың ортасында ғана келді.

Есім алауыздықты, жергілікті сұлтандардың оқшаулануын тый- 
ып, жоңғарлар шапқыншылығына сәтті тойтарыс берді. Ел арасын- 
да «Есімнің ескі жолы» атанған белгілі заңдар жинағы Есім ханның 
есімімен байланысты. Ол ұзак, жылдар билік құрып, Махмуд ибн 
Уәлидің айтуынша, 1628 жылы дүниеден өткен [23].

Есім хан, Еңсегей бойлы ер Есім - Қазақхандығыныңханы (1598- 
1628), Шығайсүлтанныңұлы. ҚазақхандығыныңааанасыТүркістан 
кдласында тұрып, билік жүргізген. Султан кезінде-ақ ағасы Тәуекел 
ханмен бірге Түркістаннан Самарқанға дейінгі жерді Қазақ хандығы 
құрамына қосқан. 20 мың әскерімен өзі Самарқанда қалып, ағасы 
Тәуекел 80 мындай әскермен Бүқараға аттанды. Бірақ жеңіске жете 
алмады. 1598 жылы Тәуекел қайтыс болған соң, хан тағына отырды. 
1 599 жылы Бүқар хандығымен шарт жасасып, Ташкент қаласы мен 
оның айналасын Қазақ хандығына қосып алды. Осыдан бастап Таш
кент екі ғасыр бойы Қазак, хандығы билігінде болды. XVII ғасырдың 
басында Ташкентті билеуші Түрсын мен Есім хан арасында билік үшін 
күрес шиеленісе түсті. Тұрсыннан жеңілген Есім хан Шығыс Түркістан 
билеушісі Абд әр-Рахымның ордасына кетеді. Кейбір зерттеулерде 
Есім хан Шығыс Түркістанға Абд әр-Рахым ханның тілегі бойынша 
барған деп көрсетіледі. Абд әр-Рахым ханның қызы Падшаһ аруға 
үйленеді. Абд әр-Рахым Есім ханның ағасы (кейбір деректерде 
інісі) Күшік сүлтанның қызын алады. Бүл кезде Шығыс Түркістан
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хандығының ішкі саяси жағдайы шиеленісіп, өзара талас-тартыстар 
күшейген еді. Есім хан Абд әр-Рақым ханмен біріге отырып, 
Шығыс Түркістандағы көптеген қалаларды қайтадан хан билігіне 
бағындырады. Сөйтіп, Шығыс Түркістан хандығының Абд әр-Рахым 
хан төңірегіне топтасуына жәрдемдеседі. Осы тұста билікке таласқан 
өз ағаларынан қуғын көріп, қашып жүрген Әбілғазы Баһадүр хан 
Есім ханды паналап, оның қолында үш айдай түрады. Есім хан 1627 
жылы Түрсынды өлтіріп, Қазақ хандығының билігін қайтадан толық 
өз қолына алып, бір орталыққа бағынған ірі мемлекет құрды. Есім 
хан ойрат калмақтарымен күресте ерлік пен батылдықтың өнегесін 
көрсетіп, «Еңсегей бойлы ер Есім» атанады. Ел әңгімелерінде Есім 
ханның қалмақтар мен Түрсынға карсы күресінде Қарасай, Алатау, 
Жалаңтөс, Жарылқамыс, Сүлеймен, Маянбай, Жиембет батырлар 
ерлігімен көзге түсті делінеді. Жиембеттің «Уа, Еңсегей бойлы Ер 
Есім» деп басталатын жыры осы кезеңде туған. Жыраудың 

Әмірің қатты Есім хан,
Бүлік салып, бүйырдың 
Басын бер деп батырдың -  
Жанын отқа салмаққа.
Атадан жалғыз мен емес.
Жолбарыстай Жолымбет 
Қүрбандыққа қол емес.

деуі хандықтың ішкі қайшылықтарын да аңғартады.
Қалмақтарға қарсы күресте Есім хан Батыс Қазақстан жеріндегі 

ноғайлармен арадағы қарым-қатынааы күшейтті. Есім хан қазак,- 
қырғыз ынтымағын орнатуға күш салды. Есім ханға арнап қырғыз 
жеріндегі Кеңсай шатқалында ескерткіш салынса, Есім хан Ташкентте 
қырғыз Көкім бите күмбез орнатқан. Есім хан билік еткен түста Қазақ 
хандығының әскери қуаты күшейді. Есім хан Жетісу жеріндегі Қазак. 
хандығының ықпалын күшейту мақсатында Шығыс Түркістанмен 
саяси байланысын жақсартты. Ел билеудегі жол-жобалар мен әдет- 
ғүрыптар туралы ережелер жинағы -  «Есім ханның ескі жолы» қазақ 
елінде XIX ғасыр ортасына дейін сақталып, қызмет етті. Есім ханның 
түсында қазақ халқы арасындағы жеті атаға дейін некеге түрмау 
тәртібі заңдастырылғаны туралы айтылады. Есім хан қазак,халқының 
ата салтының сақталуына шешуші мән берді. Қазақ хандығының 
бірлігін нығайтып, шекарасын көңейтуге үлкен үлес қосгы. Есім хан 
Түркістанда жерленген, қабірінің басына кесене орнатылған.

«Есім ханның ескі жолы» дәстүрлі қазақ қоғамындағы әдет- 
ғүрып заңдарының жиынтығы. Оның негізі Қасым хан (1 511 1521) 
түсында сүрыпталған («Қасым ханның қасқа жолы»), Бастапқы көз- 
де әскери-жарғылық сипатта жасалған бұл жосындарды Есім хан 
жаңғыртып, халык, арасында жаппай қолдануға тырысқан. Есім хан 
билігі түсында күнделікті көшпелі түрмыаағы даулы мәселелерді
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шешуде, азаматтық, қылмыаық іаерді қарауда, әскери-отбасылық 
қарым-қатынастарда«ата-баба жолы»басшылыққаалынды. Есімхан 
ғасырлар бойы сұрыпталып, орныққан осынау жол-жоралғы, әдет- 
ғұрып жосындарын өз заманының әскери-саяси жөне өлеуметтік 
қажеттіліктеріне орай жетілдіріп жүйеледі. Оны халық «Есім ханның 
ескі жолы» деп атаған. Дау шешіп, төрелік айту қузыретін иеленген 
би-қазылардың оны білуі міндетті саналған [4].

Үлкен Ноғай Ордасының соңы
1600 жылы Борис Годунов үкіметі Естерек би дәрежесін 

бекіткенде, Үлкен Ноғай Ордасы басшыларының Мәскеуге деген 
наразылығы өршіген. Мэскеу патшалығының 1605-1612 жж. ала- 
сапыран кезеңінде Ноғай мырзалары өздерін еркіндікте сезінген. 
Бірақ, ұлыстың жағдайы нашарлай түсті. Ноғай мырзаларының өзара 
қырқысы мен қарапайым халықтың қақтығыстары Орданы элсірете 
берді. 1625 жылы үлыстың «танымал адамдары» мырзалардың 
қатысуынсыз жиындар өткізді. Яғни, «қара бүқара» халықтың саяси 
белсенділігі арта түсіп, мырзалардың билік жүйесі құлдырай түсті.

XVII ғасырдың басындағы қүжаттар қалмақтардың Ноғай Ор
дасы жеріне қоныстана бастағандығын көрсетеді. Қалмақтардың 
батысқа қоныс аударуы Ноғай Ордасында демографиялық жағдайға 
эсерін тигізді. 1629 жылы Ноғай ұлыстары қалмақтардан ығысып, 
тарап кете бастады. Бұл кезде Қанай би, нүрадин, кейқуат және жас 
мырзалар Астрахань әскербасына келіп, өздерінде ешқандай билік 
жоқ екендігін айткан. Ол кезде Мәскеу өз вассалына көмек корсете 
қоймады. 1631 жылы Мәскеу бүйрығы бойынша Қаракелмембет 
мырзалар Польшаға карсы соғысқа аттануы керек еді. Бірақ, жаңаша 
қалыптаскан жағдайда қалмақтардың шабуылы басталып, Ноғай Ор
дасы жеңіліс тапты. Сол шайқаста 1440 ноғайлар қазатауып, мыңдаған 
адамы түтқынға түсті. 1631 жылы 15 казанда қалмақтар Еділдің оң 
жағалауында ноғайларды тықсыра түсті. Сол дәуірде өмір сүрген 
түркі халықтарына белгілі Қазтуған жырау өзінің шығармасында:

Адыра қалғыр көк Жайық,
Аңырап қалған конысым!
Қонысымнан ауған соң,
Кетпегей еді ырысым.
Таудағы тарлан бөрі едім,
Тарылған сынды тынысым.
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Кейінгі өскен жас бала,
Ақ балтырын түрініп,
Басарына ерініп,
Көкірегі күйініп,
Тек тірлікке сүйініп,
Ықтиярсыз жүгіріп,
Мен карға бойлы Қазтуған,
Қайғыланып асып барамын 
Ноғайлы казак елінен! -

деп толғайды.
Одан кейінгі замандарда Үлкен Ноғай үлысының калдык- 

тары шашыранды түрде Солтүстік Кавказ, Қобан өзені аймактарына, 
Кіші Ноғай ұлыстарымен аралас тірлікті бастан кешіріп, Кырым 
хандығының ноғайларына да косылған. Түп акыры. XVIII-XIX ғғ. 
Ресей патшалығы тарапынан бөлшектене түсіп, территориялык 
тұтастығынан айрылады.

Қалмактар Еділ-Жайыкты 140 жыл мекендеді (1631-1771). 
1771 ж. қалмақтар Ресей империясының кысымының 1608 жылы

басталған бодандыктан 
XVIII ғасырдаауыр кіріп- 
тарлыкка үласуынан 
бүрынғы өз отанына 
(Жоңғарияға) қашкан- 
нан соң Еділ мен Жайык 
аралығында казақтар 
билігі үстем болды да, 
1801 жылы Бөкей Орда- 
сы (Ішкі Орда) күрылды.

Шайқас
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3.11. XVII ғасырдың 30-70 жылдарындағы Қазак хандығы: 
Жоңғар мемлекеті, Бүхар хандығымен қарым-қатынастары

Жоңгар хандыгыныц құрылуы. Қазақ хандығы-ның ішкі жэне 
сыртқы жағдайы Есім ханнан соң тұракты болмады. 1631 жылы 
қалмақтар қазақтар мен ноғайларға соққы беріп, екі халықты бір- 
бірінен ажыратып жіберді. Әлсіреген Ноғай Ордасы шапқыншылыкка 
төтеп бере алмай, ноғайлар Еділ-Жайықты тастап, батысқа кетуге 
мэжбүр болды.

Қазақтар шапқыншылыққа қарсы тұрды. 1634 жылы қарымта 
жорық кезінде қалмақтарға соққы берілді. Келесі, 1635 жылдың ба- 
сында әскери күштерін біріктірген қалмақтар тағы да соғыс ашқан. 
Бүл шапқыншылықта тақ мүрагері Есім ханның үлы Жәңгір сұлтан 
түтқынға түсіп, көп үзамай қайтарылады.

1635 жылы Батыс Сібір, Оңтүстік Сібір жэне Шығыс Түркістан- 
дағы ойраттар бірігіп, Жоңғар хандығын құрады. Жоңғар хандығы- 
ның құрылуы қазақтарға аса тиімсіз болды. Біріншіден, мемле- 
кет бірте-бірте қазақтардан жаулап алған жерді (Жоғарғы Ертіс, 
Тарбағатай мен Іле алқабы) өз иелігіне біріктірді. Екіншіден, Жоңғар 
хандығы орталықты мемлекет қана емес, әскери мемлекет болып 
қалыптасты. Оның басты мақсатының бірі -  қазақтан, қырғыздан, 
үйғырдан, Алтай мен Сібір халықтарынан жаулап алған жер 
иеліктерін әскер күшімен үстап түру жэне мемлекет жерін әрі қарай 
кеңейту болған. Орталық Азиядағы шаруашылық орталықтары мен 
сауда жолдарын алумен қатар Жоңғар хандығы Тибеттің көмегімен 
лама дінін таратуды көздеді.

1643-J644жж. қазақ-жоңгар согысы. 1635 жылғы соғыстан соң 
бейбіт үзаққа созылмады. 1643 жылдың қысында ойрат-жоңғарлар 
қазақ еліне тағы бір соғыс ашқан. Біріккен ойрат күштерін тоқтатуға 
таңдаулы жасақпен Жәңгір сүлтан аттанған. Жоңғар Алатауындағы 
шайқаста небәрі 600 адамнан тұрған Жәңгір сарбаздары 50 мыңдык 
жоңғар әскерін тоқтатады. Бүл шайқас бұл күнде «Орбұлақ шайқасы» 
аталып жүр. Жаудың жолын тосқан сарбаздар шатқалда жер қазып 
бекініп алады. Жау әскері шатқалмен өте бергенде «жер астынан» пай- 
да болған жауынгерлер оқ-дәрімен шайқасты бастайды. Шатқалдағы 
шайқаста жау қолы үлкен шығынға тап болса, Жәңгір бастаған екінші 
жасак шатқал аузына келіп, жауды қоршауға ала бастайды. Қоршау 
қаупінен сескенген жау шатқалдан шегініп кетеді. Шайқаста Жэңгір 
үлкен қолбасшы, батыл жауынгер ретінде танылады.
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Жаудың бетін кайтару мақсатында казактардың Кіші неме- 
се II Жэнібек ханы мен Жәңгір султан қырғыздармен және Бүкар 
хандығымен одақтасқан. 1643-1644 жж. соғыста Самаркан билеушісі 
Алшын Жалаңтөс батыр даңқы шыкты. Қиыншылыкты 1581 жылы 
7 жасында бауыр өзбек жүртына кетіп, сол жақта тәрбиеленіп, өседі. 
Қуатты елбасшыға айналған Жалаңтөс батыр қазак пен өзбек жэне т.б. 
Орта Азия халықтарының достығын нығайтуға күш қосты. Туған елі 
қалмақ шапқыншылығына тап болтан 1643 жылы Жалаңтөс батыр 20 
мың әскермен Самарқаннан шығып, Жоңғар Алатауындағы Жәңгір 
әскерлерімен бірігіп, жаудың бетін қайтаруға үмтылады. Жалаңтөс 
батыр әскерлерінің соғыс аймағына жетуі калмактарды шегініп кету- 
ге мәжбүр етеді. Бүл соғыс 1644 жылдың ортасында аякталады.

Салқам Жәңгір хан, Салқам Жәңгір, Қазақ хандығының ханы 
(ш.а. 1645-1652).  Есім ханның баласы. Әкесінің тірі кезінде-ақ 
Қазақ хандығының шеткі үлыстарын, нағашы атасы Әбдірақым хан 
билейтін Түрфанмен шекаралас жерлерін басқарып жүрді. Бүл кезең 
қазақ-қалмак, арақатынасындағы аумалы-төкпелі, текетірес жылдар 
болатын. 1620 жылы қазақтың Есім ханы, қалмақтың Алтын ханы, 
Шолай Убашы тайшы үшеуі ойраттарға қарсы одак, құрады. Алтын 
хан Қарақүлдың елін шауып, бала-шағасын түтқындайды. 1 2 жасар 
Жәңгір осы кезде қалмак, еліне қазақ елшілігінің құрамында барған. 
Төрт жыл өткен соң қазақ султаны Есім мен шорастың тайшысы 
Қарақүл бірігіп, Ресей иелене бастаған Тары бекінісіне шабуыл жа- 
сайды. Осы сәтті пайдаланған ойраттың Байбағыс пен Далай тайшы- 
лары Есім сүлтанның еліне тиіседі, бірак, жеңіліс табады. Осы кездегі 
үрыстарда жас Жәңгір өзінің қолбасшылык, қабілетін байқатады. 
1635 жылы Қазақ Ордасына Далай тайшы, Ғужи тайшы, Тәуірхожа 
тайшы бастаған қарақалмақтар шабуыл жасайды [8, 830]. Жәңгір 
хан айналасындағы адамдармен қалмақтардың қолына түсіп, жеті 
жылдай түтқында болады. Қалмақтар оны «лама» болсын деген 
ниетпен Тибетке жібере жаздайды. Қалмақтардың әскери тактика- 
сын молынан игерген Жәңгірді Батыр қонтайшының Өргесіне кел- 
ген орыс елшісі Ремезов көріп, онымен тілдеседі. Кейін Жәңгір біраз 
серіктерімен еліне оралып, Қазак, хандығының билігін қолына алады.

ОқысоқиғатоғызжылданкейінЖәңгірханныңдаңк.ыншартарапқа
жеткізеді. Жәңгір ханды ауыр жарақатқа душар етеді. Астындағы 
атыныңаяғы суырдың ішіне кіріп кетуі, Жәңгір ханның қалмақтыңжас 
батыры, Цецен ханның ұлы Ғалдаманың сілтеген шоқпарын бойына 
дарытуына себепші болады. Осы жекпе-жекте мертіккен Жәңгір хан 
жиырма жыл сал болып жатып, өмірден қамкөңіл өтеді деген әңгіме 
бар. Қазақтардың «Салқам Жәңгір» деп атауы осыдан. (Біздің пай- 
ымдауымызша бүл дерек әлі де нақтылауды қажет етеді.)
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Салқам Жәңгірдің қаһармандығы
1643 жылы Жоңғар Алатауында өткен айтулы шайқаста Жәңгір 

жер қаздырып (орысжазбаларында шанцдеп атаған), тар шатқалға 
сарбаздарын орналастырды. Жоңғарларда болып қайтқан Тобыл 
қызмет адамдары Григорий Ильин мен Қожамберді Көшейұлының 
әңгімелеуінше: «Жәңгіртау арасынан шанцтар қазып, сол шанцтарға 
отты қарумен 300 адамды отырғызып, өзі үш жүз адаммен тау сыр- 
тында жасырынып түрды. Ал қонтайшы жауынгерлерімен шанцтарға 
ұмтылды, шанцтардан қонтайшының көп адамы мерт болды» деп 
жазды [8, 350]. Жартастар арасындағы тар өңеште жоңғарлар 
мыңдаған адамынан айырылды.

Бірнеше күннен кейін ұрыс тауда емес, жазық далада жалғасты. 
Жоңғарлар толық басымдық алып, жеңістеріне аз уақыт қалды деп 
есептеген сәтте қазақтардың жасағына көмекке Жалаңтөс баһадүр 
басқарған үлкен күш келіп қосылды.

Осыған байланысты Орбұлак, шайқасы туралы сөз еткенде оның 
екі үрыстан түратынын естен шығармау керек. Біріншісі - 600 қазақ 
батыры өздерінен күші көп есе артық дүшпанға тойтарыс бере алған 
таудағы айқас. Екіншісі -  ашық жердегі үрыс.

Халық Жәңгірді: «Салқам Жәңгір», яғни «Айбатты Жәңгір» деп 
атады. Жәңгірсултан елін аттан түспей жүріп қорғады. Ш. Уәлиханов: 
«Есім хан тұсында өбден нығайып алған қалмақ билеушілеріне 
қарсы қырғыз-қазақтардың күресі жандана түсті» деп көрсетеді. 
Салқам Жәнгір Орталық Азияның соғыс тарихында алғаш рет окоп- 
ты пайдаланып шайқас жүргізген қолбасшы болды.

Жәңгір бастаған қазақ жауынгерлерінің Орбүлақта жоңғар 
басқыншыларына қарсы соққы берген бұл шайқас қазақтардың екі 
жүз жылдан астам уақытқа созылған жоңғар-ойрат-қалмақтарға 
қарсы ерлікке толы үрыстарының бір ғана көрінісі.

1647 жылы Батыр қонтайшы қазақ жеріне жаңа жорық жасап, 
бүрынғы кеткен есесінің өшін қайтармақ болды. Жеңіс екі жаққа 
бірдей болды, бірде қалмақтар, бірде қазақтаржеңіп отырды. Осын- 
дай шайқастардың бірінде, 1652 жылы тапқыр да батыл қолбасшы 
Жәңгір хан қаза тапты.

Жалаңтөс баһадур Сейітқұлы 1576 жылы Сырдрия өзенінің 
төменгі ағысы бойында дүниеге келеді. Әкесі Сейітқұл 1570 жылы 
өзіне қарасты алшындармен Нұрата өңіріндегі халықтарды біріктіріп 
5 мыңдай тұрақты әскер мен елді билейді. Жалаңтөс жастайы- 
нан медреседе білім алып, 1 590 жылы Бүхар ханы Абдолланың 
жоғары дәрежелі қолбасшыларының әскери мектебінде оқып, онда 
қолбасшылық өнерден дәріс беретін Бақимухаммедулы Иман- 
қулдың қарауында болып көптеген ел басқару ісіне араласады. Осы 
әскери мектепте үш жыл оқып түменбасы (10 мыңәскердіңбасшысы) 
лауазымына көтеріліп, 1 593 жылы Бүланғар, Лайыш, Қаттықорған
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Жалантөс баһадүр

жерлеріндегі Әлімулы тайпасының бір 
бөлігін басқарады.

Кейіинен Буқардың әмірі болған 
Иманқүлдың ықпалымен Бағдад 
қаласында оқуын жалғастырып 1 598 
жылы еліне оралады. Бүл кезде Бүқар 
әмірлігіндегі Абдалла хан қайтыс 
болып, елде саяси бытыраңқылық 
орын алады. Осындай сәтте Бүқар 
ақсүйектері Жалаңтөс Баһадүр бастаған 
алшындардың қолдауымен Жәнібектің 
баласыБак,имухаммедтіханкөтеріп,інісі 
Уәлимүхаммедті тақтың мұрагері етіп 
жариялайды. Ол хан кеңесіне мүшелікке 
қабылданып, әскери істер жөніндегі 
кеңесші және ішкі істер уәзірлігінің 
орынбасары болып тағайындалады. 

1605 жылы Бақимүхаммед қайтыс болады да, таққа Уәлимухаммед 
отырады. Бірақ Уәлимүхаммед ел ішінде тәртіп орнатып, халык,тың 
бірлігін сақтай алмайды. Мүндай саясатқа қарсы болған Жалаңтөс 
Баһадүр бастаған топ 1611 жылы Уәлимүхаммедті тақтан түсіріп, 
орнына Иманқулды отырғызып, Бүқар хандығының нығаюына 
ықпал жасады. 1612 жылы күзде Иманқүл хан Түркістанға шабуыл 
жасап, қазақтар мен қарақалпақтарды қырғынға үшыратады. Осы 
жағдайданкейінЖалаңтөспенИманқулханарасындағықырғи-қабақ 
біраз жылға созылып, 1618 жылы қыркүйекте тоқталады. Жалаңтөс 
бүл түста Бүқарада 5000, Нұратада 5000 түрақты жасак, ұстайды. 
Иманқул хан Жалаңтөс батырды хандығының бас қолбасшысы, 
ішкі тәртіпті қадағалайтын және шет елдермен қарым-қатынас 
жасау жөніндегі бас уәзірі етіп тағайындайды. Бүл кезеңде Бұқар 
хандығында белгілі дәрежеде тәртіп орнап, түрақтылық сақталады. 
Иманқүл ел басқарған уақытында негізгі бәсекелестерінің бірі - 
Жалаңтөс Баһадүр, екіншісі -  Бадахшан әмірі қатаған Махмүтби еді. 
Иманқүл 1626 жылы Бүқар хандығынан тәуелсіз Самарқан аймағын 
құрып, оған Жалаңтөс батырды әмір етіп тағайындайды және бас 
қолбасшылықты Жалаңтөстің өзінде қалдырады. Тарихи деректердің 
бірінде Жалаңтөс басқа елдермен жанжақты қарым қатынас орната 
білген. Өсіресе Самарқан әміршісі Жалаңтөс Баһадүрге Үндістан, 
Тибет, Ресей және т.б. елдерден сыйлықтар келіп түрды. Ол да- 
рынды қолбасшы ғана емес сәулет өнерінің де қамқоршысы бол- 
ды. Нақтыласақ, Самарқандағы Ұлықбек медресесінің жанынан 
1620-1636 жылдары «Шердор» (Арыстан қақпа) медресесін сал- 
дырады. Ал 1646 жылы 2 медресенің ортасынан «Тіллә Қари» 
(Алтынмен апталған) медресесінің қүрылысын бастап, бірақ бүл 
медресенің қүрылысы Жалаңтөс қайтыс болған соң, 1660 жылы
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( оның шәкірті алшын Бекқулдың жалғастыруымен аяқталады. (
) Жалаңтөс салдырған кешенді қурылыстар Самарқандтағы Регистан s 
с алаңын қалыптастырып, қаланың салтанаттық орталығына айна- )
\ лады. Жалаңтөс Баһадүр Орта Азиядағы өзбек, қазақ, қарақалпақ, (
) қырғыздардың қолбасшысы болып Самарқан, Бұқара, Ташкент, ;
( Түркістан төңірегін қорғаумен бірге Қазақ хандығының да қорғаны <j 
j) бола білді. \
) Самарқан билеушісі Жалаңтөс пен Салқам Жәңгір арасындағы / 
s дипломатиялық байланыстар Орта Азия билеушілерімен Қазақ Ор- (
) дасы арасындағы турақтылықты қалпына келтірді. Яғни 1644жылы )
( Пәкістан, Ауғанстан, Үндістан аумағын басқарған Моғол империясы )
) мен Буқар хандығы арасындағы соғыаа Салқам Жәңгір Жалаңтөс \
) Баһадүрге көмекке келіп, Кабул, Мешхедті басып алады. Бабырдың >
( урпағы Жаһан шаһтың екі баласы басқарған моғол әскері Балх (
; түбінде жеңіліс табады. Жалаңтөс Баһадүр 80 жасында дүниеден j!
( қайтып, денесі Самарқан маңындағы Сағбид қыстағындағы Мықтым )
) ағзам әулие бейітінің жанына жерленеді. )

Бауырлас халыңтардың жацындасуы. Ойрат-жоңғар көсемдері 
1640 жылы Тарбағатайда бүкіл қалмақ-моңғол билеушілерін жиып, 
олармен одақтасып, ортақ заң қабылдайды, қарсыластарына қарсы 
бірге аттануға, бірін-бірі қолдауға уәделеседі.

Мұндай жағдайда қазақтарға да ішкі ынтымағын нығайта оты- 
рып, бауырлас түркі-мұсылман халықтармен жақындасу аса қажет 
еді. Заман үрдісін үғып, белсенді саясат жүргізген қайраткер, ел 
ынтымағын ойлап сан толғанған көсем Салқам Жэңгір хан даналық 
пен парасаттылық танытты.

XVII ғасырдың 40 жылдарынан бастап қазақ-өзбек арасында берік 
достық одақ орнайды. Екі бауыр халық ортақ жауға күш біріктіреді. 
Сол уақыттан бастап қазақ, қырғыз, қарақалпақ, өзбек, түрікмен 
халықтарының саяси ынтымағы артып, бұрынғы кикілжің, ескі өштесу 
дегендердің бэрі үмытылып, ортақ мүдде, татулық үстемдік етеді. Бұл 
саясатты орнықтыруда Екінші (Кіші) Жәнібек, Жэңгір хан үкіметтері, 
Алшын Жалаңтөс батырмен қатар Бұқар ханы Әбд әл-Әзиз бастаған 
бауырлас өзбек халқының көсемдері көп еңбек сіңірді.

XVII г. 50 жж. согыстар. 1652 жылы қазақ пен жоңғар арасын
да тағы бір соғыс болды. Оның егжей-тегжейлі оқиғалары белгісіз. 
Шайқаста Жәңгір ханның қалмақтың жас батыры Ғалдама қолынан 
мерт болғаны жөнінде ғана күмэнді қалмақ дерегі бар. Салқам Жэңгір 
атанған Жәңгір ханның билік жылдары ат үстінде, қалмақпен арпа- 
лысумен өтті.
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XVII ғ. 50 ж. жоңғарлар Жетісу мен Орта Азияға кауіп төндірді. 
1658 жылы жоңғарлар Жетісу арқылы өткен. Талас өзенінің бойына 38 
мыңдық қолмен Бұқар қолбасшысы Әбдішүкір келіп жеткенде небэрі 
3 мың әскермен тұтқиылдан шабуыл жасаған қалмақтар жеңіп кетеді. 
Қазақтардың осы жылы қарымта жорық жасауы-жасамағандығы 
белгісіз.

Қазақ хандыгының ішкі және сыртңы жагдайы 
(XVII г. 60-80 жж.)

XVII ғ. 60-70 жж. қазақ пен калмақ арасында ірі сотые бол- 
майды. Алайда, қазақтар Жетісу мен Шығыс Қазақстан иеліктерін 
жоңғарлардан, Сырдария алқабын бұкарлықтардан қорғауда 
қиыншылықтар көреді. Қазақ иеліктерінің эсіресе жоңғарлар 
қысымынан тарыла түсуі мемлекет, қоғам жатдайымен байланысты 
болатын. Салқам Жэңгір ханнан кейін хандық билікте Батыр хан бол- 
са керек. Әз-Тәукенің хан болып сайланған жылы әлі зерттеуді қажет 
етеді.

Кейін Үш жүздің эйгілі ханы ретінде танылған Тәукенің 
бастапқы кезеңдегі билігі әлсіз күйде еді. Қоғамдағы істердің алға 
басуына заңдардағы қайшылықтар кедергі болтан. Бүл жатдайды 
түзеу мақсатында XVII г. 70-80 жж. қазақтар жаңгыртылган, түзілген 
заң қатидаларын қабылдауга кірісті. Бұл маңызы зор ірі істің басында 
Тэуке хан мен ел сайланган ірі билер тұрды. «Тэуке хан заңдары» 
атанган эйгілі «Жеті жаргы» заңдар топтамасы сол жылдары 
қалыптаса бастады.

Тыныш өмірді қалыптастыруга жоңгарлар мүмкіндік бермеген. 
Қалмақтардың 60-жылдардагы өзара кырқысынан соң 1671 жылы 
Жоңгар хандыгында билікке келген Қалдан (Ғалдан) қонтайшы бір 
орталыққа багынган, әскериленген мемлекет құрып, бүкіл Орталық 
Азия халықтарын күшпен багындыруга әрекеттенді. Жоңгар 
шапқыншылыгынан Алтай Оңтүстік Сібір халықтары, Қазақстан, 
Қыртызстан мен Шытыс Түркістан тұргындары зардап шекті.

) «Қыпшақ тарихы» Үндістан билеушілеріне қарсы
і өзбек, қазақ, қарақалпақтың одақтасуы туралы

J «ӘбдәлӘзизханбүкілөзбекәскербасыларыменқолбасшыларын j 
j жинап үлы қүрылтай шытарды. Кеңес пен жорудан соң қазақ J 
( сұлтандарының жәрдемінсіз қара індеттің бетін қайтарута болмай- 
) ды деп кесілді. Сол ішті үйлестіру үшін тайшылар, талымдар мен J 
) нояндар ханмен бірге Ташкентке беттеді. Өзбектер, қазақтар мен (
) қарақалпақтар үлкен жиналыс жасады. Кеңескен соң бір лек айтып )
) қазақтар бар 300 мыңадам көмекке бел буды». )
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j, ... Әбд әл Әзиз хан қазақ хандарымен, Жалаңтөс аталықпен, \
) Алшын Бекүғлы бимен, өзбектер мен қазақтардың екі лек атты )
( әскерімен Жейхуннан өтті, Гератқа беттеді [20]. \

3.12. XVII ғасырдың соңы мен XVIII ғасырдың басындағы 
Қазақ хандығы. Тәуке хан саясаты

XVIIгасырдың 80жылдарындагы жоңгар шапқыншылыгы. 1678-
1680 жж. жоңғарлар Шығыс Түркістанды (казіргі ҚХР-ның Шыңжаң 
өлкесін) бағындырды. Бұл жағдай казактарға тиімді болмады. Орыс 
дерегінде мынадай мәтіндер бар: «Қонтайшы ... бұл күнде Үндістан, 
Қытай, Сібір, Ресей мен Парсы аралығындағы халыктарта карағанда 
күштірек болды. Мылтык пен оқ-дәрісі жеткілікті, бұрындар жок 
астығы да бар».

Қазақтардың әскери күштері шашыраңкы жатса, жоңғарлар ірі 
жорықтарына аз уакытта қонтайшы бұйрығымен 60-100 мыңға жуык 
әскер жия алатын. Үйғырлар мен Алтай халыктарын бағындырып, 
кырғыздарды қоныстарынан ығыстыра бастаған Қалдан контайшы
1681 жылы мол күшімен Қазак хандығына карсы сотые ашты.

XVII ғ. 80 жылдардағы жоңғар шапкыншылығы елге ауыртпалык
әкелді. Оңтүстік Қазақстанға өтіп кеткен жау басты соккыны казак 
калаларына берді. Көп аймаққа қауіп төндірген шапкыншыға карсы 
бауыр халықтар -  казақтар, қаракалпактар, кырғыздар мен өзбектер 
(«бүкарлықтар») күш біріктіріп үлгермейді.

Жаулап алушыларға, әсіресе астана қалалардың бірі Сайрам 
катты қарсылык көрсетеді. Қалада калдырылған жоңғар әскерлері 
мен жоңғар әкімін көтерілісшілер жойып жібереді. Қаланы қайта алу 
үшін жоңғарлар бірнеше рет әскер жіберіп, кала түбіндегі шайқастар 
үзаққа созылады. Жоңғарлар жартылай кираган астана қаланы 1684 
жылы бағындырып үлгереді.

XVII гасырдың 90 жылдарында Қазақ хандыгының тұраңталуы. 
Елге басып кірген жоңғарлар казақтарды багындыра алған жок. 
Сотые жалтаса түсті. Қалдан контайшы 1688 жылы бүкіл моңтол 
халыктарын біріктіру мақсатында Моңтолияга әскер жібереді. Отан 
карсы Цинь патшалыты (Қытай) Моңтолияны Цинь иелігінде деп жа- 
риялап, Ғалданмен сотысты. Бүл жатдайда жоңтарлар Қазақстанда 
қортаныс шараларымен тана шектеледі.

Керісінше, қазактар жиі-жиі шабуылдарта шытып, қалмактарта 
соккы берді. Нәтижесінде, XVII т. 90 жылдары қазақтар үшін жсңіс 
жылдары болды. Қазақтар өз қалаларын азат етті. Қазақ үстемдігі
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кайтадан Жетісудың көп бөлігіне тарады. Қалдан болса, Цин 
әскерлерінен жеңіліп, 1697 ж. казіргі Батыс Моңғолиядағы Қобда 
жерінде каза тапты.

XVII ғ. 90-жылдары Қазак хандығының қалыпты жағдаймен 
тұрақталуы, ел басқару мен ынтымағын арттырудағы игі істер Тэуке 
хан, қызмет атқара бастаған жас билер Қаздауысты Қазыбек би, Төле 
би есімдерімен тығыз байланысты. Бұл жылдары «Жеті жарғы» 
заңдар топтамасын қабылдау жүмыстары аяқталады. Мемлекетті 
басқару түзеліп, Әз Тәуке хан билігін Үш жүз қазақтары мойындап, 
хандық биліктің мәртебесі жоғарылады.

Жалпы, барлық қазақ хандарына бір орталыққа бағынғысы 
келмейтін мемлекетішілік күштер мен оқшаулыққа үмтылған жергілікті 
сұлтандар мәселесімен тұрақты айналысуларына тура келді.

Қазақ қоғамында билер институтына эрдайым үлкен мэн 
берілген. Билер әдеттегі қүқықтық, шаруашылық жэне идеологиялық 
қызметтерді жүргізуде елеулі рөл атқарды. Қазақстанда шығысқа 
тэн шексіз эміршілдіктің болмауы, ең алдымен көшпелі түрмыс пен 
өкімет билігін бөлудің барынша дамыған осы жүйесіне байланысты.

XVIIгасыр соцындагы цазақ-орыс ңарым-ңатынастары. Әз Тәуке 
хан үкіметі жер көлемі өсіп, қуаттана түскен Ресей патшалығымен 
бейбіт қатынастары баянды етуге зор көңіл бөледі. Әуелі, XVII ғасыр 
соңында Қазақстан мен Ресей арасында сауда байланыстары нығая 
түсті. Сауда керуендері екі жаққа да тиімді қызмет етті. Елшілік бай
ланыстары жиіледі.

Әрине, екі ел арасында қайшылықтар да кездесті. Шекаралық 
аймақтарда орыс казактарының қазақ ауылдарына, ал қазақтардың 
орыс қоныстарына өзара шабуылдары болып тұрды, мұның өзі 
түтқын мәселесін тудырады.

1690 ж. Тэуке ханның Тобыл қаласына жіберілген Қабай елшілігі 
орыс жағына кеңесте болуға үсыныс жасайды. 1691 жылы Түмақүл 
мен Қабай бастаған қазақ елшілігі Мәскеуге аттанған. 1693 жылы 
Ертіс бойында орыс тұз өндірушілеріне әлдекімдердің жасаған ша- 
буылына байланысты Тэуке ханның Тобылға жіберген елшілері 
үсталды. Соған орай Тэуке хан I Петрге наразылық білдіріп қазақ 
елшісін қайтаруды талап еткен. Хатты жеткізген Тайқүмыр елші 
Тобылға жеткенде орыс жағы Тәуке ханның талабын орындап, 
үстаған Келді мырзаны еліне құрметпен қайтарған.

XVII ғ. соңында Қазақ хандығы мен Ресей патшалығы ара
сында бейбіт жэне өзара тиімді қатынастардың сақталуы -  қазақ
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дипломатиясының жетістігі, сыртқы саясаттағы ата-баба жолына де
ген табандылык еді.

Әз Тәуке ханның Ресей патшасы I Петрге жазған хатынан
(1694 ж.)

... Мәртебелі... ұлы ақ патшаға.

... Амандық соңында Сіздің хүзретіңізге белгілі болсын:
Тобыл уйезіне екі кісіні елші қылып жақсы іспен жіберген едім 

... қызметшім Келді мырзаны сонда бөгеп қалыпты. Адам атадан 
бөрі бузық адамдар үшін елшіні үстау жоқ еді. Енді сенің құзыретіңе 
сенімді қызметшім, батыр Қүтлыбай Аталық үлы Тайқүмырды 
жібердік, біздің сіздерден өтінеріміз, сондай төмен бүзақылардың id 
мен сөздері бола өрленбей, Келді мырзаны қайтарыңыздар.... Бүған 
қашан көңіл түссе, сіздер мен біздің мейірімізбен елшілер мен сауда 
адамдары бұрынғыдай жүріп түратын болды. Алда да сіз бен бізге 
жақсылық болып, біздің патшалықтар арамызда сіздер мен біздер 
мейірімен эр адамдар өз жайымен болса ... [24]

Тәуке хан. «Жеті жаргы». Тәуке, Мухаммед Батырхан (т.ж.б. - 
1715) - Үш жүз қазақтың ұлы ханы. Жэңгір ханның үлы. Т эуке түсында 
Қазақ хандығы саяси жағынан нығайған, бір орталыкка бағынған 
мемлекет болды. Үш жүзге билігі жүрген Тэуке хан түсында Қазак 
хандығының Сыр бойындағы қалалар саны 32-ге жуык болды. Ор- 
дасы Түркістан қаласына орналасты. Халық зердесінде Тэуке зама- 
ны Қазақ хандығының ең бір өркендеген, «алтын ғасыры» саналады. 
Орыстың белгілі тарихшысы А.И. Левшин Тәукені көне Спартаның 
ақылгөй заңгері Ликургпен теңеген. Тәуке Қазак хандығының ішкі 
саяси ахуалын нығайтуға өзіне дейінгі «Қасым ханның касқа жолы», 
«Хақназардың хақ жолы», «Есімханның ескі жолы» сияқты эдет 
нормаларына сүйене отырып «Жеті Жарғыны» қабылдаған. Тәуке 
хандықты билеуде негізінен эр жүздің билеріне арка сүйеді. Үлы 
жүзде - Толе биге, Орта жүзде - Қазыбек биге, Кіші жүзде - Әйтеке 
биге, қарақалпақтарда - Сасық биге, қырғыздарда - Қоқым биге 
басқару тұтқасын берген. Қазақ хандығында Тәуке тұсында сырткы 
жағдай бірсыпыра тұрақтанып, нығая түсті. Тэуке Бүкар хандығымен 
сауданы дамыту мақсатында елшілік алмасып түрды. 1678 жылы 
Бүқар ханы Субханқүлы атынан хан мен би басқарған елшілік казак 
даласына келеді. Осыған карамастан Сыр бойындағы қалалар үшін 
Бүқар хандығы мен Қазақ хандығы арасында әлсіз қақтығыстар бо
лып түрды. Тэуке көрші жаткан Ресей елімен мәмілегерлік қатынас 
орнатқан. 1686-1693 жж. арасында Тэуке Ресейге бес елшілік 
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жіберген. Оның 1694 жылы казан айында жазылған хаты сақталған. 
Тэуке Ресей еліне арнаған хатында достық қарым-қатынасты сақтай 
отырып, бейбіт көрші болуға шақырады. Тэуке өзінің экесі Жәңгірдің 
ісін жалғастырушы болды. Оның әскердің білгір қолбасшысы 
болғандығын ойраттармен жүргізген соғыстары дэлелдеп берді. 
Соғыс тәсілдерін тиімді пайдаланған Тэуке батыр атағына ие болтан. 
1689, 1702 жылдары қазақ жасақтары ойрат жерлеріне шабуыл жа- 
саса, 1711, 1712, 1714 жж. ойраттар қазақ жеріне бірнеше дүркін 
басып кірді. Тәуке көрші жатқан мемлекеттермен өз заманына сай 
тиімді мәмілегерлік қарым-катынас орнатты. Қазак хандығы Тэуке 
хан түсында басқару жүйесінде хандық билікке негізделген саяси 
жағынан орталықтантан мемлекет болды.

XVII-XVIII ғғ. шегінде қазақ қоғамы өзінің тарихи дамуының 
күрделі, шиеленісті кезеңін бастан кешті. Қазақ жерлеріне солтүстік 
батыстан қалмақтар тынымсыз шапқыншылык жасаумен болды, 
аймақтың солтүстігінде башқүрттармен, Жайық жэне Сібір казак- 
тарымен жиі-жиі қарулы қақтығыстар болып тұрды, шытыс жэне 
оңтүстік шығыстан өте куатты жоңғар ордасы қысым көрсетті. Барған 
сайын күшейе түскен сыртқы қауіптің ықпалымен жэне күші басым 
жаңа жауларға соққы беру үшін жалпы күшті біріктіру қажеттігін 
сезінуге байланысты қазақ жүздерінде XVII тасырдың ақырына карай 
орталықтану бағыты белең алып, хан өкіметі нытая түсті, аса қажетті 
тығыз мәселелерді шешу үшін Үш жүз өкілдерінің жиналыстары жиі 
өткізілетін болды.

Тэуке хан саяси оқиғаларға толы үзақ өмір сүрді, көшпелі халық 
жадында бұл кезең «алтын ғасыр» ретінде сақталды.

Тэуке жастық шағында жоңғар әскерлеріне қарсы үрыстарда 
сәтті жауынгерлік қимылдармен атағы шыққан көрнекті қазақ ханы 
Жәңгірдің баласы болатын.

Т әукенің жалпы қазақтың хан ретінде тақта ұзак, эрі сәтті отыруы, 
эдетте басқа хандарда жиі үшырасатын әскери қуатының күштілігінен 
емес, ең алдымен, оның ой-өрісінің жоғарылығы, басқару ісін 
халықтың дэстүрлі эдет заңдары мен сот ісін жүргізу саласындағы 
тәжірибесімен үштастыра білуі, сондай-ак рулар арасындағы даулар- 
ды шешудегі жеке басының сыннан өткен тапқырлығы мен жетілген 
шешендік шеберлігі арқасында қамтамасыз етілді. Қарапайым 
қазақтар арасында барынша жоғары бағаланатын көсемнің жеке 
басының бұл артықшылықтары Тэуке ханның барлық Үш жүзде 
беделінің тез өсуіне жақсы жағдай жасады. Халық аузындағы
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аңыздарға карағанда ол «дауласкан екі жакты бітістіру жөнінен си- 
рек кездесетін шеберлігі мен тыңдаушының жүрегін баурап алатын 
шешендігі аркылы барша жұртты аузына караткан». Бірак осын- 
дай жағдайдың өзінде Тәукенің колында барлык билік болған жок, 
күнделікті қызметі хан кеңесі мен белгілі сүлтандар, батырлар мен 
билер съезінің шешімдерімен шектеулі еді.

Тәукенің бастауымен топтар арасындағы жер мен суға бай- 
ланысты тынымсыз таластар мен кыркысуларды жою үшін билер 
мен ақсақалдар кеңесі эртүрлі тайпалар мен рулардың көш-коныс 
орындарын айқындап, ру тармактары ішінде тамғаларды пайдала- 
ну тэртіпке келтірілді. Қазақ коғамында тарихи калыптаскан әдеттік 
күкық нормаларына жекелеген өзгерістер енгізіліп, оларды колдану 
тэртібі белгіленді.

Тэуке билік құрған уақытқа қатысты, бүгінгі бізге белгілі ел 
аузындағы аңыздардың барлығында XVIII ғасырдың алғашкы 
ширегіндегі қазақ коғамындағы әлеуметтік қатынастарды іс жүзінде 
ретке келтірген дала заңдарының рөлі күшейгені айтылады. Солай 
болса да, қазіргі уақытта тарихшыларға орта ғасырдағы даланың 
бір ғана заңдык ескерткіші - «Жеті жарғы» немесе «Жеті аныктау- 
жинағы» белгілі. Ол ғылыми әдебиетте «Тәуке ханның ережесі» не
месе «Тэуке ханның заңдары» деп аталады.

Қазақтың заңгер ғалымдары Тэуке ханның заңдарына катысты 
«жарғы» үғымының 10 түрлі мән-мағынасын ашып көрсетеді. Соның 
бірінде, «Жарғы» казак арасында кең тараған, ғасырлар елегінен 
өткен «Жол» («Жаза», «Жарғы», «Қасым ханның қаска жолы», «Есім 
ханның ескі жолы») негізін қуаттайды және жетекшілікке алады»- 
деген анықтама береді.

«Жеті жарғыда» көрініс тапқан сол кезендегі тұрмыс жағдайлары 
мен көшпелі қоғам кайшылықтарының, олар пайдаланған құкыктык 
эдеттер мен нормалардың жиынтығы ел аузындағы аңыздарда Тэуке 
хан мен оның жақын адамдарының заңдық бастамасы ретінде баян- 
далады.

Біраз уақытқа дейін далада көптеген ережелері маңызын 
жойғанша Шыңғысханның «Үлы ясы» заңдары колданылып келді.

Қазақ заңдарының жинағы ұрпақтан үрпаққа тек ауыз-екі 
түрде ғана беріліп, жазбаша нұсқасы жетпеген. «Жеті жарғыны» 
күрастыруға барлық үш жүздің өкілдері қатысқандыктан, онда 
көрсетілген күқыктық нормалар жиынтығы бүкіл дала бойынша 
бүкіл Қазақстан көлемінде қолданыс тапты деуге негіз бар.
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Бұл заңдык жаңалықтарды казак жүздерінің ішінде әлеуметтік 
жүзеге асырушылар - билер болды. Біркатар аңыздарда Тэуке хан 
өзінің саяси қызметінде бірнеше ықпалды билерге сүйенген деген 
сөз кездеседі.

Олар ¥лы жүзде дулат тайпасының жаныс руынан шыккан 
Төле би Әлібекүлы, Орта жүзде арғын тайпасынан шыккан Қазыбек 
би Келдібекүлы, Кіші жүзде атақты Самарканд әмірі Жалаңтөс 
Баһадүрдің немересі, Әлімүлы тайпасының төртқара руынан шыккан 
Әйтеке би Байбекүлы болған.

Қазақ хандығындағы көшпелі қоғамда саяси көсем анағұрлым 
жоғары қызметте болып, баска хандарға, сүлтандар мен билерге 
Караганда басты камқоршы рөлін атқарған Тэуке хан болғаны сөзсіз.

«Жеті жаргы» - Тәуке ханның далалъщ констишуциясы
1. Көтеріліс жасап, бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы 

бүйырылсын.
2. Түркі халкының мүддесін сатып, елге опасыздык еткендер өлім 

жазасына бұйырылсын.
3. Мемлекет ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына 

бұйырылсын.
4. Өзге біреудің әйелімен зинақорлық жасап, ақ некені бұзушыларға 

өлім жазасы бұйырылсын.
5. Өреде түрған, түсаулы жүрген сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім 

жазасы бұйырылсын.
6. Төбелесте мертігудің түріне қарай төмендегіше мүліктей кұн 

төленсін:
а) біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын береді, ал қызы жоқ
болса, қыздың қалың малын береді;
э) төрт мүшенің бірін мертіктірген кісі айыпқа ат береді.

7. Ұрланған жылқы, өзге де құнды мүлік үшін он есе артық айып 
төлеттірілсін.

Дала өмірінің іс жүзіндегі заңдары әлдеқайда көп, олар 
адам өміріндегі эрбір жалпы және жеке құқықтық жағдайларды 
қамтитын жүздеген баптардан түрады. Мысалға, жас жігіттің 
баска ауылдың қызына үйленуі туралы, олардың ұрпақтары ауру- 
сыркау болмауы және тұқымдық дерттерге шалдықпауы үшін 
туыстық қатынастары жеті атадан асуы қажеттігі хақындағы заң 
да «Жеті жарғы» баптарында көрсетілген. Біз осыған байланы- 
сты Төлегеннің қалыңдық іздеп алыстағы аймақтарға барып, Қыз 
Жібегін тапқанын білеміз.
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Ал бұл дастанда суреттелген окиғалар ХІ-ХІІ ғғ. болған. Ендеше, 
дала заңдары барлык уакытта бірдей колданылған. Олар тек Тэуке 
ханның тұсында, соның дәуірінде ғана бір жинакка топтастырылып, 
тіркелген.

Әйтеке Байбекулы (1644-1700) 
Қазақ халқының бірлігін нығайтуға 

үлкен үлес қоскан атақты үш бидің бірі, 
мемлекет қайраткері болған. Әйтеке 
Байбекүлы әлім тайпасының төртқара 
руынан шыққан. Әмір Темірдің бас 
кеңесшісіОразқажыныңбесіншіұрпағы. 
Бүкіл парсы, өзбек, қырғыз, қазақ, 
қүрама жүрты «Синесоф буа» (жаны 
пәк жан) атаған Сейітқул әулиенің 
үшінші үрпағы. Әйтеке Қоқанға (1622- 
1635) хан болған Акшаның немересі, 
Самарқан әмірі (1622-1656) Жалаңтөс 
баһадүрдің немерелес туысы. Әйтеке 
бес жасында ауыл молдасынан сауа- 
тын ашқан. Шешендік қасиетінің ерте 
танылуына әкесі Байбек пен Қосуак, 
бидің айрықша ықпалы тиеді. Алай- 

да жеті жасынан бастап аталары Ақша хан мен Жалаңтөс баһадүр 
Әйтекені өз тәрбиесіне алады. Ол әуелі Самарқандағы Үлықбек 
медресесінде, кейін Жалаңтөс баһадүр салдырған, сән-сәулетімен 
әйгілі «Тіллә-қари» (Аптынмен апталған), «Шердор» (Арыстанды) 
медресесінде оқиды. Дін, қүқық, аспан әлемі, жағрапия, тарих, ма
тематика пәндерін, араб, парсы, шағатай, өзбек тілдерін меңгеріп 
шығады.

Әйтеке Ақша атасынан ел басқару, елшілік байланыстар жа- 
сау жолдарын үйренсе, Жалаңтөс атасынан әскери қолбасшылық 
дәстүрлер мен дағдыларға жаттығады. Баланың он екі жасында 
Жалаңтөс атасы, он бес жасында Ақша атасы дүниеден өтеді. Әйтеке 
медресені бітірісімен туған ауылына оралып, әкесі Байбекпен, 
үаазы Қосуақпен бірге ел басқару істеріне араласады. Сөйтіп жи- 
ырма бір жасында бүкіл Бүқара мен Самарқан төңірегіндегі қазақ, 
өзбек, қаракалпак,, қүрама жүртының бас биі болды. Ал жиырма бес 
жасында барша Кіші жүз халқы оны бас би етіп сайлады. 1680 жылы 
Салқам Жәңгірдің жасы үлкен балалары Уәлі мен Бақыны емес, 
кішісі Тәукені хан етіп сайлауға қазақ халқының бетке үстарлары: 
Әнет баба, Соқыр Абыз, Едіге, Төле, Қазыбек, қарақалпақ Сасык,, 
қүрама Мухаммед, қырғыз Қоқым билермен бірге Әйтеке би де 
айрықша ат салысты. Тәуке таққа отырғаннан кейін алғаш рет рес-

Әйтеке би
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ми түрде айрыкдіа құқықты «Хан кеңесі» сайланды. Әйтеке Кіші жүз 
жүртының атынан осы кеңестің мүшесі болды. Осы кезде бұрынғы 
«Қасым салған қасқа жолдың», «Есім салған ескі жолдың» заман 
өзгерісіне орай кейбір тұстарының ескіруіне байланысты жаңа заң 
үлгілерін жасау қажеттігі туды. Тәуке хан және жоғарыда аталған 
билердің қатысуымен 1684 жылы «Жеті жарғы» қабылданды.

«Жеті жарғыға» Әйтекенің ұсынған баптарының ішінде екеуі ғана 
белгілі. Ол - «Сүйек құны», «Өнер қүны». Әйтеке шешендігімен, 
«қара қылды қақ жарған» әділдігімен бірге жоңғарлармен болған 
ұрыстарда қол бастаған батыр да. 1685 жылы Нұрата маңына ша- 
буыл жасаған Қалдан-Бошақтының он мың жасағына Нүрата, 
Қыз Бибі, Ақтау, Тамды, Кенимех төңірегіндегі алшындар мен 
к,арақалпақтардан және құрамалардан жиналған бес мың қол 
әскерімен Әйтеке қарсы аттанады. Ол әуелі Қалдан-Бошақтының өз 
әкесінен емес, есігінде жүрген қытай қүлдан туғанын бетіне басып 
жерге қаратады. Ізінше жан алып-жан берген соғыс басталады да, 
бір күнге созылады. Келесі күні Әйтекеге Самарқаннан, Бүқарадан 
қалың әскер көмекке келе жатыр деген кәуесетті естіп, Қалдан- 
Бошақты негізгі жасағы қалған Сайрам төңірегіне шегініп кетеді. Сол 
жылы Сайрам талқандалып, жыл сайын Күлтөбеде өтіп жүрген «Хан 
кеңесі» болмай қалады. Бұдан кейінгі қазақ жиыны Қарақүмда және 
Тәуке хан ордасын тіккен Түркістан маңында болғаны тарихтан мәлім. 
Қазақ сахарасына көз тіккен көрші елдерден қауіптенген Әйтеке би 
1698-1699 жылдары Түркістанда өткен үлкен екі жиында мынадай 
үсыныс жасайды: 1) Ресеймен, Қытаймен не басқа бір елдермен 
одақ жасаудың ешбір қисыны жоқ. Олардың көксегені терезесі тең 
одақ емес, қазақтарды қайткенде де бодан елге айналдыру. Қазақ 
жүрты әлі де іргесі мықты ел бола алады. Өйткені карамағындағы 
қарақалпақтарменқурамалардыесептемегенде.әліөзжүртынансек- 
сен мыңдық қол жинай алады. Шекара аймақтарында әскери соғыс 
әдістеріне үйретілген жасақтар ұаайық. Шекараға таяу ауылдарды 
ішкі бетке көшірейік. 2) Мал-мүлікті аямайық. Ресейден, Қытайдан, 
Хиуадан және Буқара мен Түріктерден қару-жарақты көптеп сатып 
алайық. Әскери әдіаерге әбден жетілген түрақты жасақ үстау үшін 
керекті қаражатты төрелерден, сүлтандардан, ауқатты адамдар- 
дан жинайық. 3) Бүкіл қазақ жасағы бір қолбасшыға бағынсын. 
Қолбасшы Ресей, Қытай, Түрік не Еуропаның әскери өнері жетік бір 
елінде оқытылсын. Ол өзі шешен, батыр, көпті көрген көсем, елшілік 
жумыстарды жақсы білетін адам болсын. Ол тек «Хан кеңесіне» ғана 
бағынатын және айрықша қүқты адам болсын. 4) Қолбасшы қарадан 
шыққан адам болсын. Өйткені төре арасы тату емес, қай-қайсысы да 
хандық жолында қарабастарын ойлаудан әрі аса алмайды дейді. Ел 
ішіндегі бірі орға, бірі сорға тартқан алауыздық солардың ісі дейді. 
Әйтекенің бүл ұсыныстары Төле, Қазыбек секілді ел басқарған би- 
лер тарапынан қолдау тапқанымен, сұлтандар мен төрелер, әскерге
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жиналатын мол шығынды ауырсынған байлар қарсы шығып, түрлі 
себептер айтылып, ақырында қабылданбайды. Биді халық «айыр 
тілді Әйтеке» деп атаған. Әйтеке қайтыс болғаннан кейін Нұрата 
тауы маңын мекендеген төртқара ауылдарының көпшілігі Сыр 
бойына көшіп кеткен. Әйтекеніңтікелей өзінен тарайтын алтыншы- 
жетінші ұрпақтары мен аталастары Қызылорда, Ақтөбе облыста- 
рында, бірқатары Өзбекстан Республикасының Науаи облысындағы 
Нүрата ауданында турады. Ақтөбе облысының бурынғы Қарабұтақ 
және Комсомол аудандары біріктіріліп, қазір Әйтеке ауданы деп 
аталады [4].

Төле би (1663-1756) Ұлы жүздің 
дулат тайпасынан шыққан. Әкесі 
Әлібек момындығы үшін ағайындары 
арасында «қарашоғыр» атанған. Төле 
жастайынан қазақ халқының ақындық- 
шешендік өиерінен тәлім алған. 1 5-20 
жасында биліккеараласып, әділдігімен, 
шешендігімен елге танылды. Төле би 
Қазыбек.ӘйтекебилерменбіргеТәукені 
хан етіп сайлауға, үш жүз үлыстарын бір 
орталыққа бағындыруға, сөйтіп бірегей 
қазақ хандығын нығайтуға, жоңғар 
шапқыншылығына қарсы бауырлас 
қазақ, қарақалпақ, қырғыз және өзбек 

Төлеби  халықтарының жауынгерлік одағын
қүруға бағытталған шараларды жүзеге 

асыруға қатынасты. Сондай-ақ, ол Қазыбек бимен және Әйтеке би- 
мен бірлесе отырып, қырдың қатал заңын бір жүйеге келтіріп оны 
жаңа жағдайдағы тіршілікке сәйкес бай мазмүн мен түр беріп, қайта 
түзді. «Жеті жарғы» атанған жаңа түзілген қүжатта ертеден келе 
жатқан дала демократиясы ескеріліп, жаңаша көзқараста жер мен 
жесірдауы, қүн мәселесі, әділ шешімінтапты. 1726 жылы Ордабасы 
жиынында Төле би көш басшылық етіп, тірлік пен бірлікке үйытқы 
болып, халықты жоңғар басқыншыларына соққы беруге үндеді. Ша- 
шырап кеткен қазақтардың басын қосып, үлкен билік қүрып, Ресей 
мен Қытай секілді екі алпауыт мемлекет арасында көрегенді саясат- 
ты жүзеге асырған болашақ Абылай ханды (Әбілмансүр) өкіл бала 
өтіп тәрбиөлөп, үлкөн азамат қатарына қосуда Төлө бидің қызмөті 
орасан зор. 1742 жылы Абылай түтқиылдан шабуыл жасаған 
жоңғарлардың қолына түсіп қалғанда оны түтқыннан босатуға да 
Төле би белсенділік танытты. 1743 жылы орыс патша әйелі Анна
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Иоановнаға, кейіннен, 1 749 жылы Орынбор губернаторы И. Неплю- 
евке хат жолдап, Ресей бодандығын қабылдауға ризалык, танытты. 
Бұл сол тарихи кезеңде шарасыздықтан жасалған қадам болатын. 
Ол жоңғар шапқыншылығынан титықтаған халықтың жағдайын 
жақсартуды бірінші кезекке қойды. 1748-1749 жылдары орыс сауда 
керуені тоналғанда, бұған кінәлі Қойкелді батырды билер алқасына 
шақыртып, оған бүкіл шығынды журт көзінше төлетгірді. Сөйтіп 
екі ел арасындағы татулықты жоғары қоятындығын көрсетіп берді. 
Әбілқайырдың өліміне кінәлі болған Барак, султан өзінің әрекетіне 
төрелік айтуды Төле бастаған билер тобынан өтінген. Ел аузында 
Төле би туралы көптеген тарихи аңыздар сақталған. Оның атымен 
байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер, билік кесімдер 
халық арасында кең тараған. Төле би Шымкент, Түркістан және Таш
кент қаласында көпшілік пайдаланатын ғимараттар салу ісіне белсе- 
не араласқан. Төле би Ташкенттегі Шайқантәуір зиратына жерлен- 
ген. Қабірі Бабырдың нағашы атасы Жүніс хан мазарының қасында. 
Төле би қабіріне кесене салынған. Төле бидің туған жерінде оған 
ескерткіш қойылған. Оңтүстік Қазақстан облысы мен Жамбыл облы- 
сында Төле би есімі берілген аудандар бар.

Қазыбек би Келдібекұлы (1667- 
1763). Қаздауысты Қазыбек би Орта 
жүздегі арғын тайпасының қаракесек 
(болатқожа) тармағынан. Атасы Шан- 
шар ескіше көп оқып, халық арасын
да ақыл-кеңесімен, үлгі-өнегесімен 
ерекшеленіп, Абыз аталған. Қазыбекел 
дауын шешуге жастайынан араласып, 
бала би деген аттан дана би деген атқа 
дейін көтерілген. Қазыбек 13 жасқа 
толғанда, яғни, 1680 жылы Тәуке Қазақ 
хандығының тағына отырды. Тәуке 
хан -  Ұлы жүзге Төле биді, Орта жүзге 
Қазыбек биді, Кіші жүзге Әйтеке биді 
қойып, олар арқылы ел басқару тізгінін 
өз қолында ұстап отырған. Қазыбек,
Төле би, Әйтеке билермен бірге «Жеті
жарғыны» әзірлеуге қатысты. Ол қата кесім, қанды өлімге тыйым 
салуды жақтады. «Қанға -  қан, жанға -  жан» дейтін тоқтам бай- 
ламды барынша жеңілдетіп, енді құн төлеу сияқты жаза түрін «Жеті 
жарғыға» енгізуге күш салды. 1698-1699 жылдары Түркістанда 
өткен жиында Ресеймен, Қытаймен, басқа елдермен одақжасаудың 
керегі жоқ, әскери әдіаерге жетілген түрақты жасақ устау үшін керекті

Қазыбек би
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қаражатты төрелерден, ауқатты адамдардан алайык,, Ьүкіл қазақ 
жасағы бір қолбасшыға бағынсын, қолбасшы қарадан шыққан адам 
болсын деген. Әйтеке бидің ұсынысы Төле би мен Қазыбек би тара- 
пынан қолдаушылықтапты.

Қазыбек би 1710-1711 жылдары бітімшілік, мәмілегерлік 
міндетпен үш рет Жоңғар хандығына барды. Ел әңгімелері бойын- 
ша, балғын Қазыбек Жоңғарияға елшілікке барып, шешендігімен 
көзге түскен. Бул 1684-1685 жылдар. «Біз қазак, деген мал баққан 
елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз», деп бастала- 
тын атақты сөзін Қазыбек осы сапары кезінде жоңғар қонтайшысына 
айтқан. Қазыбектіңелшіліксапарлары нәтижесіндеқазақпенжоңғар 
арасындағы дау-жанжалдар бейбіт жолмен шешіліп, азды-көпті 
тыныштық орнады. Екі жақ түтқындар алмасуға мүмкіидік алды. 
Халық ақыны Иса Биназарүлының «Қаздауысты Қазыбек» поэма- 
сында осы тарихи әңгіме баян етілген [25].

Қазыбек Сәмеке хан түсында да, Әбілмөмбет хан мен Абылай 
хан түсында да әділет туын жықпай үстады. Ол хандыққа таласқан 
Әбілқайыр, Барақ, Әбілмәмбет, Батыр сияқты хан-сүлтандардың 
әрекеті елді іштен іріткенін, ойрат, қалмак, шабуылы аз болғандай, 
ендігі қауіп қытайлардан төне бастағанын сезе білді. Қазыбек 1762 
жылы өзінің қазылығына жүгінген Өбілмәмбет хан мен Есім сүлтанға 
Түркістан қаласы мен оның төңірегін өділдікпен бөліп беріп, қазақ 
даласында ушыққан үлкен дауды әдемі шешіп, қарсыласты бітістірді. 
Қазыбек Өбілқайыр ханды өлтірген Барак, сұлтанды билер шешіміне 
иліктіріп, ел ыңғайына көндірді. 1762 жылы күзде Орта жүзге мол 
сыйлықпен келген Қытай боғдыханының елшілерін қабылдамастан 
кері қайтарыпжіберген. Қазыбектің Бекболат, Қазымбет, Базаркелді, 
Барқы атты бес ұлы және Маңқан есімді қызы болған. 97 жасында 
көз жүмған Қазыбек бидің сүйегі Түркістандағы Қожа Ахмет Иасауи 
кесенесіне қойылып, қабіріне қүлпытас орнатылған. Қазыбек айтқан 
билік, шешендіксөздер көп сақталған. Ол туралы аңыз-әңгімелер де 
жеткілікті [4].
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4. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ 
МӘДЕНИЕТІ МЕН ШАРУАШЫЛЫҒЫ

4.1. Көшпелі іиаруаіпылық: жүргізу әдістері, манызы

Еуразия орталығында орналаскан Қазакстанныңтабиғатжағдайы 
тұтас алғанда тым континеттік климат. Дегенмен мұнда далалык, ор- 
манды далалык, далалык, шөлді жэне биік таулы төрт негізгі аймак 
белгіленген.

Отырықшы қазактардың, жартылай көшпелілер мен көпшелілер- 
дің кыстаулары, күздік-көктемдік жерлері мен жаздык жайлаулары 
болған.

Қазақтарда бүкіл жайылымдык аумак төрт маусымдык жайылым 
түріне бөлінсе, кыстауларға таңдалған жерлер өзен жағалауларына 
жакын орналасканын жэне оның себептерін Ибн Рузбихан жазған 
болатын: «Олардың кыстаулары Сыр деп аталатын Сейхун өзенінің 
жағалауы... Сейхун төңірегі түркіше қамыс делінетін най өсімдігіне 
толы, малға азықка жэне отынға бай... Қазақтар кыстау жерлеріне кел- 
генде Сейхун өзенінің бойына орналасады. Бәлкім, олар түрактайтын 
Сейхун жағалауының үзындығы үш жүз фарсахтан көп» [1]. Ибн 
Рузбихан қыстаулардың бір-бірінен алыс тұратынын да байкаған [1]. 
Табиғи-климаттық жағдай үлыстарды окшауландырып, әсіресе кыс 
айларында бір-бірімен байланыс жасауға кедергі келтірсе де, көшпелі 
қазактар кең географиялык аумақты шаруашылыкка тиімді игерудің, 
жерді тоздырмай пайдаланудың көптеген тәсілдерін қолданған. Жазғы 
айларда казақтар үшы-қиыры жок кең даланың шетіне дейін кең 
қоныстана мал баккан [ 1 ]. Мұндабелгілі бір шаруашылыкмашыктары 
мен агрономиялык білімдері қай аймакта канша тоқтауды, климат пен 
ауа райының қүбылуына байланысты көшіп-конуға кандай өзгеріс 
жасауды дэл гапкызып отырған. Шаруашылыкты жүргізудің қалыпты 
жагдайын сотые, шапқыншылық бүзады. Көшпелілер бейбіт өмірді 
калады. Сондықтан, бүл жөнінде өзге аймақтарда көшпелі котам т\- 
ралы калыптаскан бірқатар стереотиптердің шындыкка жанаспайты- 
ны айкын. Қыстауларта көшкенде жазты жайылымдардың көбі калың 
жүрттан босап калатыны белгілі. Ол жерлерге бөтен қауымдар, өзге 
мемлекет күштері жуықтамау үшін казақтар шет аймақтарда сес 
көрсетуді жөн көреді екен. Қазақтардың жерін қоргаудаты осы ама- 
лын XVIII-XIX тасырдагы еуропалық жэне орыс галымдары атап 
көрсеткен.

186



Қазақтардың, тұрмыс-тіршілігі олармен ұқсас ноғайлардың мал 
шаруашылығы туралы қысқа сипаттамалар XV-XVII ғасырлардағы 
жазушылар, жиһанкездер мен жылнамашылар шығармаларынан 
табылады. Атап айтқанда, итальяндық Барбаро, осман жазушы- 
сы Сейфі Челеби, ағылшындык А.Дженкинсон жазған. Дегенмен, 
қазақтардың жылқылары, сэйгүліктері туралы Мухаммед Хайдар 
Дулаттың сипаттамасынан артық жазбаны табу қиын. Ол эңгіме -  
1513 жылы моғол ханы Султан Саидтың Қасым хан ордасына ба- 
рып қайту жайында. Дала тұрғындарының психологиясын Қасым 
хан оған мына сөздерімен тамаша жеткізген: «Біз -  дала адамдары- 
мыз. Бізде [сіздерде болатындай] сирек, қымбат заттар мен табар- 
лар жоқ. Басты байлығымыз -  жылқы. Еті бізге таңдаулы ас, терісі 
- киім. Ал, біз үшін ең таңдаулы сусын -  бие сүті қымыз. Бақтар мен 
ғимараттар емес -  біздің тамашалайтындарымыз -  мал жайылымда- 
ры мен жылқы табындары. Табындарға бэріміз барып сәйгүліктердің 
көрінісіне сүйсінеміз!» [2]

Ибн Рузбихан қазақтардың алыс аймақтарға көшіп-қону, қуаң 
аймақтарды басып өтудегі амалдарын да атап өткен. Қыстауға бет- 
тегенде асықпай жылжып, күзгі қар суын да малды суару үшін 
пайдаланатындығын, үлкен күйме арбаларына аттар мен түйелерді 
жегетінін, арбалардың қар бетімен де жылжи алатын жақсы сапасын 
да жазады [1].

Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына XVIII-XIX ғасырлардағы 
еуропалык және орыс этнографтары кең тоқталған. Қазақ малдарын
A. Левшин сипаттайды [3]. Неғұрлым толымды түрде, қазақтардың 
жеке-жеке мал түрлерін, оларды бағып-сақтаудың шаруашылық 
тәжірибелерін эйгілі шығыстанушы, түрколог және этнограф
B. Радлов талдаған [4].

Ортағасырлық шаруашылық дәстүрлері өзгерген түрде 
қазақтардың Ресей патшалығы ықпалына түскен заманда қолданыл- 
ды. Әдетте қысқы қоныстарын жеке пайдаланып, маусымдық 
жайылымдардьң басқа түрлерін, негізінен, ортақ игерген. Мысалға, 
XIX ғасырдың соңындағы материалдар бойынша зерттелген 600 
мыңға жуық қазақ шаруашылықтарында қыстаулық аумақтың жалпы 
көлемі 63 млн. десятинадан асып, барлык жердің 30%-ынан артық 
болған.

Көктемгі және күзгі жайылымдар қыстаулық аймақпен шамалас 
көлемде келді, қысқы тебіндіктер жэне аң аулау аумақтары болды. 
Жазғы жайылымдар - 40 млн. десятинаға жақын, жайылымдардың 
20%-ын құраған.
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Әр ландшафттық белдемде кыскы және күзгі жайылымдар болды 
жэне жерді коныстану жағдайы өзгеше келді. Жазғы жайылымдардың 
көлемі солтүстіктен оңтүстікке карай тарыла түсті.

Биік аймақтарды жазда жайылымдык еткен Жетісу, Шымкент 
жэне Әулиеата (Тараз) ояздарынан баска біркатар шөлді белдем 
аудандарда шұрайлы жазғы жайылымдардың жетіспеуі салдары- 
нан көптеген шаруашылыктар өз ояздарының, тіпті облыстарының 
шегінен шығып, тым алысқа, солтүстікке көшуге мәжбүр болған. 
Қолайлы жазғы жайылымдары өте тапшы Атырау, Мангышлак, 
Қазалы жэне Перовск ояздарының казактары киындык көрді. Осы 
аудандардан көптеген шаруашылықтардың жазда өз ояздарының 
шетінен тым алысқа, солтүстік аймактарға көшуі тегін емес.

Бөкей ордасында, Орал, Актөбе, Қостанай, Петропавл, 
Көкшетау, Омбы, Павлодар, Семей, Өскемен жэне Зайсан, сондай- 
ақ Лепсі, Қапал, Жаркент жэне Верный ояздарыңда маусымдык 
жайылымдар жинақы орналасты. Солтүстік аудандардың казактары 
жайылымдар жалдап, үйірлі малын айдап, бір кезде үкімет орыс 
қоныстанушыларына өздерінен тартып әперген жерлеріне көшіп ба- 
ратын болған. Бұлар, ең алдымен, Жайық бойындағы аудандар, Ертіс 
бойындағы он шақырымдық белдеу, сондай-ак Орынбор, Тобыл, 
Томск губернияларының аудандары болатын.

Деректерге Караганда, Темір, Ыргыз, Торғай, Атбасар, Акмола, 
Қарқаралы ояздарының жазғы жайылымдары көбіне ояздардың 
солтүстік бөліктерінде (далалык белдемі), ал қыскы тебіндіктері 
оңтүстік белдемде (шөл) болған. Сондықтан бұларда казақтар өз 
ояздарының шегінен сыртка көшпеген. Тек кыс катты болган ерекше 
жағдайларда көп малдың иелері Мангышлак, Қазалы жэне Перовск 
ояздары жерлеріне көшіп барған.

Қыстау маңындағы аумақтардың барлык ояздарында дерлік 
жас төл мен арық малды күтуге арналған ыңгайлы жерлер бөлініп, 
күзетілген. Солтүстікте жылқы үйірлері кыстаудан кашықтағы жай- 
ылымдарда - қысқы тебіндіктерде бағылды. Бүл үшін ауылдар не- 
месе жекелеген байлар 300-ден 1000-ға дейін жылкысы бар қостар 
құрып, арнайы жылқышылар жалдап, каптаган малды көктемге дейін 
тебіндіктерде үстады. Оңтүстік ояздарда қысқы жайылымға жылқы 
ғана емес, кой мен түйелер де жайылды.

Мүндай қашық жайылымдар Қызылқүмда, Үлкен және Кіші 
Борсықта, Мойынқүмда жэне Балқаштың оңтүстік жагалауындағы 
шөлдерде орналасқан.
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Әдетте кысқы жайылымдарға көлдердің қамысты жағалаулары, 
өзен алқаптары, тау шатқалдары, шоқылардың оңтүстік беткейлері, 
аласа таулар, орман немесе адырлы кұмды шөлдер аралығындағы 
шағын жазык далалар тандалған. Көктемгі жайылымдарға ең алды- 
мен қыстау төңірегіндегі қары ерте кететін жерлер пайдаланылды. 
Күзде малды көбіне көктемгі жайылымдарға немесе кыстау басына 
жақын аудандарға жайды.

Мүндай шаруашылықтар саны 60 %-ға жеткен. Маңғышлақта 
қазақтардың жартысына жуығы, Перовск оязында жалпы түтіннің 
(үйдің) 57,1 %-ы жазда өздерінің қысқы жайылымдарының маңында 
қалған.

Мүндай жүтауға ұшыраған көшпелілер әр оязда болды. Әдетте 
туыс-қандас ауылдар жазғы жайлауларда бас косты. Дегенмен шөбі 
шүйгін, суы мол ең таңдаулы жайылымдар іс жүзінде дәулетті мал 
иелерінің қолында болды.

Археологиялық жэне жазба деректерде казақтардың егіншілігі, 
кен өндірісі туралы мәліметтер жеткілікті.

Ортағасырлық мемлекетаралық іс қағаздарында Ноғай Ордасы- 
ның Мэскеумен сауда қатынастарынан деректер көп. Қазақтарда 
өндірілетін, саудаға шығарылатын мал және қолөнер өнімдері туралы 
көбірек деректер шығыс деректемелерінде сақталған. Археологиялық 
зерттеулер Қазақ хандығында дамыған кала мәдениетінің, қолөнер 
мен сауданың, ақша айналымының болғандығын көрсетіп отыр.

Қазақстанның солтүстік бөлігінде көлдер, батпақтар, өзендер, 
бұлақтар, жасанды жэне таяз қүдықтар көп. Мұнда жер асты сула- 
ры салыстырмалы түрде онша теренде емес, сондықтан да кұдық 
қазу кең тараған. Ақ қайыңдар өсетін орманды дала белдемінде 
қүдықтар қабырғаларын кейде қайыңмен шегендейді. Кейбір ау- 
дандарда суы мол құдықтардың қабырғаларына тас қалаған. Ағын 
сулы қабаттарға жетпейтін таяз құдықтар әдетте кеңірек қазылады. 
Бұл судың жиналуын қамтамасыз етіп, тері қауғалармен су алуды 
жеңілдетеді. Солтүстік белдемде терең құдықтар да болтан, олардың 
суын жергілікті шаруаларының үлгісімен қол шығырлар арқылы тар- 
тып алған [5].

Шөлейтті және шөлді белдемдерде жазда малды сумен камтамасыз 
ету мәселесі көп жағдайда қүдықтар қазу арқылы шешілген. Өйткені, 
бұл аймақта суы тұщы көлдер тым сирек ұшырасып, өзендердің 
көбісі қүмға сіңіп кетіп отырған. Ал шағын ойыстарға жиналған қар 
сулары тез кұрғап қалған. Қүдықтардың тереңдігі 10-нан 100 мет-
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рге дейін жеткен. Қазактар оны кұлашпен, кадаммен, аркан бойы- 
мен өлшеген. Бетпакдалада тереңдігі 15 кұлашка, Қызылкұмда 30-40 
кадамға, ал Маңғыстау пен Үстіртте 40-100 кадамга дейін жететін 
құдықтар болған. Мұндай шыңырау кұдыктардан су тарту көп 
қиындык туғызған, әсіресе, көп малды суару тым ауырлыкка түскен. 
Тереңдігі 7-8 метрден асатын кұдык суы түйе, жылкы жэне өгіздін 
көмегімен тартылған. Бүл үшін бір жастағы тайыншаның тұтас 
терісінен «долы» деп аталатын үлкен капшык тігіп, оған түйенің көн 
терісінен мыкты аркан таккан.

Үстіртте, Маңғыстау пен Қызылкұмда, Бетпакдалада ара 
кашыктыктары тереңдігіне карай белгіленетін кос кұдыктар жиі 
қазылған. Бүл аз күш жүмсап, көп мал суару үшін кажет болтан. Бұл 
жағдайда екі қүдықтан тартылатын аркандардың сырткы үштары 
бір малға байланады да, сушы көлікті кұдыктар арасында жетек- 
теп жүреді. Көлік біреуінен екіншісіне беттеген кезде долылар 
құдыктардан кезек-кезек су тартады. Құдықтан шыккан суды екі 
жүмысшы астауға қүйып алады.

Мүндай терең кұдықтар эрбір 20-30 шакырым сайын. мысалға, 
адайлардың, табындардың, шектілердің, бағаналылардың негізгі көш 
жолдарында қазылған. Жайылымдардағы қүдыктар ауылдың, жеке 
рулардың немесе оны қазған кісілердің меншігі болтан, ал кош жол
дарында орналаскан күдыктар котамдык иелік саналып. оны бірінші 
жеткен адам пайдаланган. Шатын күдыктарды жиі казып. жыл сайын 
жөндеуден өткізіп, тазартып отырган, бірақ олар бір, эрі кеткенде екі 
жыл тана кәдеге аскан.

Қүдыктардың жалпы саны туралы деректер кызыкты. Бүдан екі 
жүз жыл бүрын Маңтыстау оязында 1133 кұдык болса, солардың 698- 
ін байлар, 107-сін қарапайым шаруалар иеленіп, 282-сі жекелеген 
ру топтарының меншігі саналган, тек 46-сы тана котамдык жолмен 
пайдаланылган. Акмола облысында 38165 тұщы жэне 7465 тұзды 
сулы құдык болтан, олар-дың 1689-ы мемлекеттік. 7553-і котамдык 
меншік саналып, 36385 кұдықка байлар иелік еткен.

Өткен тасырларда біркатар уездердегі баска суаттар тура
лы деректер көңіл аударарлык. Көкшетау қазактары 65 өзен мен 
өзекті, 115 көлді, 731 шалшық суды, 2106 құдыкты, 60 бүлак пен 
бөгелген сайларды пайдаланган. Зайсан көлі маңында 891 қыстау 
қүдыктарды, 964 қыстау бұлак көздерін, 754 қыстау кар суын, 663 
кыстау өзендсрді, 8 кыстау көлдерді жэне 5 кыстау шалшық сулар- 
ды кэдеге жараткан [4].
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Лепсі оязында тұрғын халык 106 өзен мен бұлақты, 216 арық 
суын пайдаланды. Қапал оязында 92 өзен, 300 тоған-каналдар, 
арықтар, бөгендер казылған бұлақ көздері пайдаланылды. Жаркент- 
те жеке кісілер иелігіндегі каналдар, арықтар, бөгендер салынған 
60 өзен, бұлақтар болған. Верный оязындағы қазақтар қарамағында 
171 өзен мен бұлақ, 392 арық пен бөген орнатылған көлдер мен 
қарасулар болды. Бір ғажабы Жетісу болысында қазактар бірде бір 
құдықты жаппай пайдаланбаған. Сала-сала тау өзендері, бұлақтар 
мен қайнарлар бұл өңірдің малый сумен толық қамтамасыз ете алған. 
Оңтүстік Балқаш маңындағы көшпелілер көктемде қатты топырақты 
ойпаңдарға іркілген кар суын мал суаруға пайдаланған.

Қазақстан аумағының кеңдігі, эртүрлі табиғи-климаттық 
жағдайлар мен ландшафттық белдемдер, этникалық аумақтардың 
қалыптасу барысы, көшпелі жэне жартылай көшпелі мал 
шаруашылығына орай қоныстану сипаты, ал кейбір жағдайларда 
саяси себептер (моңғол шапқыншылығы, жоңғарлар жорықтары) 
қазақтардың дэстүрлі көш жолдарын қалыптастырып, маусымдық 
жайылымдарды пайдалану мүмкіндіктерін белгілеген. Көш 
жолдарының негізгі - бойлық (меридиандық), тарамдық (радиалдық), 
тік (вертикалдық), кейде ендік түрлері ұзақ жылдар бойы өзгерген 
емес.

Көш жолдары көп жағдайда тікелей жазғы жайылым орнына 
байланысты, оның ұзақтығы жайлау қашықтығына тепе-тең болды. 
Көш үзақтығы мал иесінің дәулетіне сай белгіленді: тек ауқатты 
адамдар ғана ұзақ қашықтықғарға көше алды, ал әлсіздеу шаруалар 
қыстау маңындағы жайлаулардан көп үзап кете алмай, қолындағы аз 
малын аман сақтаудың қамын ғана ойластырды. Сөйтіп, солтүстік 
ояздардағы қазақтардың кедейленген бөлікгері отырықшыланған 
деп есептеледі. Өйткені олардың көшіп баратын жерлері орташа 
есеппен 50-70 километрден аспаған. Оның үстіне солтүстік ояздарда 
көш бағыттары бойлық сипатты эрдайым үстана қойған жоқ. Мүңда 
көштің тарамды да, тік түрлері іске асырылды.

Жартылай шөлді белдемде орналасқан Бөкей ордасында, Темір, 
Торғай жэне Ырғыз ояздарында жазғы жайылымдардың жетіспеуі 
салдарынан мүндағы көпшелілер солтүстік ояздардың шептеріне, 
Орал, Ақтөбе және Қостанай ояздарына көшіп баратьш болған. 
Мұндай көш жолдарының ұзақтығы 400 шақырымнан асып кетті.

Маңғыстау, Арал жағалауы аймақтарында (шөлді белдем) 
жазғы жайылымдар бүлардан аз еді. Көптеген шаруашылықтар
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Маңғыстаудан, Үстірт пен Қызылкұмнан Темір, Ырғыз бен Торғай 
ояздары арқылы бір бағытта 1000 жэне одан да ұзак кашыктыктан 
өтіп, Ақтөбе жэне Қостанай ояздарының жерлеріне көшіп барды. 
Дегенмен көптеген шаруашылыктар ол жакка жете алмай Ембіде, 
Ырғыз бен Торғаңда калды. Кедей жатактар өз болыстары мен оязда- 
рынан асып көше алмады.

Ақмола, Атбасар, Қаркаралы ояздарындағы көш жолдарының 
бағыттары бойлык бойынша катаң белгіленді. Жазғы жайылымдар 
негізінен,солтүстікаудандардаорналасты. Сондыктанбарлыккөшкен 
шаруашылықтар, ерекше жағдайларда ғана болмаса, өз ояздарының 
шегінен асқан жок. Бұл ояздардағы көш жолдары ұзактыгының өз 
ерекшеліктері бар. Мысалға, Қаркаралы оязында ол 10-нан 220 ки- 
лометрге дейін жетсе, Ақмола жөне Атбасар ояздарының солтүстік 
бөліктерінде 200-ден 500 километрге дейін кашыктаған.

Ұлытау, Арғанаты тауларының шокылары су айырығынан ба- 
сталатып Атбасар оязының оңтүстік бөлігіндегі казактар «таза 
көшпелілер» аталатып топтарға жаткызылады.

Олар жазда ғана емес, Шу өзенінің төменгі ағысында кыста да 
көшпелі тұрмыс кешті. Олар ерте көктемде солтүстікке карай жыл- 
жып, бір бағытта - Шу өзенінен Бетпакдала аркылы Атбасарға дейін 
1000 километрден кем түспейтін жол жүріп отетін болтан.

Жетісу мен Семей болыстарының шығыс бөлігі өзінің табиги- 
климаттыкжағдайлары жағынан баска аймақтардан тіпті баскаша: бүл 
жерлердің басым бөлігін жазғы жайылымдык ретінде пайдаланылған 
кең байтак тау сілемдері, альпі шалғындары алып жатыр. Шөлді 
жэне шөлейтті жазыктыктар, құмдар мен сортаң жерлер. Балкаш. 
Алакөл, Зайсан көлдерінің айналасындағы камысты копалар. сол 
сияқты тау бөктерлері қыскы жайылымдарға пайдаланылды Бүл 
жерлердегі казактардың барлығы онтүстік-шығыс аудандарындағы 
тік көш жолдарының боны өз ояздарының шептерін жайлады. Сөйтіп, 
Қазақстанның баріпа жолдарының үзактығы бір бағытта 10-нан 150- 
180 километрге дейін гана жетті [6].

Жазғы жайлауларға өте көрікті, адамдарга да. малга да жай- 
лы, әртүрлі тойлар мен мерекелер өткізуге колайлы шаткалдар 
таңдалған. Бүл тойларда міндетті түрде ат жарыстары, акыңдар ай- 
тыстары, балуаңдар күресі, кокиар мсн т.б. көптеген ұлттык ойындар 
өткізілген.

Ауқатты казактар жайлауда ак киізден тігілген, әдемі үйлердс 
түрды. Оларды ауласьщда қойға қотан қалдырып. жарты дота етіп
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тіккен. Дәулеті ауылдардың жазғы көш керуеңдері сән-салтанатымен 
ерекше көзге түскен. Бір-біріне тіркелген түйелердің үзын тізбегі 
ауыр теңдері теңселіп, жайқалып келеді. Алдыңғы түйені сән салта- 
наты бойынша барынша сәнді киінген салт атты жас әйел жетекте- 
ген. Ақсақалдар ауылдың конатын жерін таңдайды. Керуен соңына 
ерген қылыш-найза асынған жасөспірімдер мен жігіттер жүрген.

Көш

4.2. Қолданбалы өнер. Киіз үй

Адамдар мындаған жылдар бойы табиғат күштерімен күресіп 
келеді. Оның шешуші факторлары: тағам, киім, бас-пана.

Баспана - тарихи категория. Ол тас атушыдан ғарышкерге дейін 
дамыған адаммен бірге жетіліп, өте күрделі өркендеу жолынан өтті.

Баспана таңдау адамның өзі өмір сүретін ортаға бейімделуі мен 
экологиялық жүйедегі тұрмыс салтына байланысты. Көшпелі түрмыс 
малшыға өте ыңғайлы, тез тігіп, тез жығып алуға болатын баспана 
кажеттігін талап еткені белгілі. Өйткені, көшпелілер тіршілігі малый 
бағып-жаятын жайылымдық пен шабындыққа тәуелді болды.
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Көшпелілердің бүкіл өмірін козғалыста өткізіп, жыл мезгілімен 
үнемі санасып отыруына тура келді. Негізгі баспанасы кыстау ба- 
сында орналасты. Ол бұл жерден бүкіл үй-ішімен, руымен. тайпа- 
сымен алдымен көктеуге, содан соң жайлауға көшті. Жылдын жылы 
мезгілін көктеу мен жайлауда өткізіп, күн суыта күзеуге оралды. 
Күздік жайылымдыктың бір бөлігіне көктемде еккен егінін орып 
алып, кыстауға кайткан. Жыл бойы осылайша көшіп-конып жүру 
үшін оларға тігуі, жинап алуы жеңіл, әмбебеп баспана кажет болды. 
Осындай баспананың озык үлгісі - тарихы үш мың жыл эріге кететін 
киіз үй еді.

Мал адамды тамактандырумен катар әртүрлі үй шаруашылығы 
мен кәсібіне кажетті шикізат та берді.

Көшпелілер тон мен тұлыптарын, бас киімдерін, шалбарлары 
мен камзолдарын колмен тігіп, теріден етік пен кебіс-мәсі жаса- 
ды. Бірак малдан алынатын басты шикізат жүн еді. Олар жүннен 
мата, кілем токып, киіз басты. Киіз үйдің туырлык, түндігі мен үй 
ішіндегі төсеніш бүйымдар киізден жасалды. Оның «киіз үй» ата- 
луы, сондықтан.

Киіз үйдің киіз жабылатын сүйегі ағаштан жасалды. Киіз үй 
көшпелі тұрмыска өте қолайлы баспана. Сонау өткен уакыттарда- 
ак саяхатшылар мен әскери адамдар мұны бірден аңғарған. Әскери 
күрылысшы, капитан И.Г. Андреев XVIII ғасырдың екінші жарты- 
сында казақ қолөнеріндегі ең бірінші де басты кәсіп - киіз үй күру 
екенін жазған. Ресей мен Рим Ғылым академияларының, Англияның 
Корольдік Ғылыми жиналысының мүшесі П.С. Паллас далаға сая- 
хат жасап, 1766-1769 жж. Батыс Қазакстанда болтан. «Жайыктын 
шығыс жағында көшіп жүрген қазактарға» барған ол «казактардың 
біреуінің ішіне 20-дан көп адам сиятын киіз үйлерде түратынын» 
атап көрсеткен.

Көптеген авторлар киіз үй хақында хабардар; зерттеулер жазып, 
оның құрылымына кайран қалган. Ресейде өкінішке орай аякталмай 
калған түңғыш энциклопедиялык сөздік жасау тәжірибесінің өзінде 
(1745) казақтың киіз үйі туралы макалаға орын табылған. Киіз үйді 
бірінші көрген кісі оның күрылымының көнелігі мен тетіктерінің тым 
жеңілдігін теріс түсінуі мүмкін. Киіз үй бізге ғасырлар белестерінен 
асып жетті, сан ғасырлар бойы оның кұрылымына көптеген өзгсрістер 
енгізіліп, жетілдіріле түсті.

Тіпті казіргі индустриалдық дэуірдің өзінде киіз үй көп 
жағдайларда пайдалы болып отыр: қашық жайлаулардағы шопан-
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дар, ауа райы тым ыстық аймақтарда тұратын отбасылары үшін ең 
қолайлы баспана.

Сондықтан оның тетіктерінің жеңілдігі мен тым карапайым- 
дығы туралы сөз қозғаудың қажеті жоқ. Ғасырдан ғасыр өткен сайын 
оны әзірлейтін құрал-саймандар мен ағаш пен жүнді өңдеудің эдістері 
жетіле түсті. Киіз үй сүйегінің шаңырақ, уық, кереге, есігін иіп, ізін 
басатын шеберлер өз өнерлерін ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Киіз 
үйдің сүйегін, оның ағаш қаңқасын арнайы шеберлер (үйшілер) жа- 
сады [7].

Әрбір көшпелі қауымда өз үйшілері болды. Қазақта үй сүйегін 
жасап, сатумен де айналысқан.

Киіз үй қаңқасы мен жабындысы. Үй қаңқасы мынадай төрт 
бөлімнен түрады:

1. Кереге * үйдіңжазылып, жиырылатын тірек қабырғасы.
Ол бір-бірімен көктелген ағаш торлы жеке қанаттардан шеңбер 

қабырға түрінде қүрастырылады. Үйдің көлемі қанат санына бай- 
ланысты қанат неғүрлым көп болса, баспананың ішкі диаметрі 
үлғайып, пайдалы алаңы кеңи түседі. Қанаттың жеке таяқшалары 
өгіздің мойын терісінен жасалған жуан таспамен көктеледі де, ол 
сырнай сияқты жазылып (үлғайып), жиырылып (кішірейіп) түрады.

2. Уық күмбез таяқшалары, жіңішке бірнеше имек ағаштар. 
Олар қанаттар меншаңырақ арасын қосып, үй төбесін қүрайды. 
Қабырғалық қанаттардың көлеміне қарай уықтар саны да көбейіп, 
үзыңдығы жалпақтығы да соған сай үлғайтылады;

3. Шаңырақ шеңберінің шегіне уық шаншатын
тесіктер ойылып, жіңішке үш немесе төрт қатар айқаспа- 
лы күлдіреуіштермен көмкерілген киіз үйдің бөлігі. Күлдіреуіш- 
тердің арасы ашық болады. Ол үйдің әрі терезесі, әрі 
түтін шьнғатын мүржасы, ауа кіретін желдеткіші қызметтерін 
атқарады. Оның көлемі де қанат санына байланысты болады.

4. Есік (сықырлауық) - екіжақтаулы есік, ол түтас немесе үзбелі 
түрлерде жасалады.

Киіз үйдің бүл көрсетілген бөлшектері ағаштын әртүрлі сорт- 
тарынан: шебердің өңдеп, кептіру кезінде қажетті түр беріп, 
ойып, июіне икемді ағаштың жеңіл түрі талдан жасалған, одан 
көбіне кереге қанаттары мен шаңырақ күлдіреуіштері әзірленген; 
екі қабаттастырылған жас қайыңнан шаңырак, шеңбері иілген; 
маңдайша мен есік қарағай тақтайлардан шабылды. Екі жақтаулы 
есік пен шаңырақ әртүрлі оймыш өрнектермен, бояулы оюлармен 
әшекейленеді.

Үйдің киіз жабындысы әр қилы көлемдегі төрт бөліктен 
қүрастырылады:
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) 1. Туырлық - киіз үй қабырғаларын жабуға арналған. Олардың
с саны үй көлеміне байланысты, алты қанатты үйге төрт туырлық <
) қажет; >
) 2. Үзік үй күмбезіне жабылады. Олар екеу: алдыңғы (есік
S жақтағы) және артқы үзік, олардың шеттері бір-біріне айқастырыла 
) жабылады;
( З.Түндік шаңыраққа жабылатын шаршы киіз; (
) 4. Киізесік-есіккетұтылатынекіқабаттапсырылғантөртбұрышты >
( киіз.

Киіз үй ішіндегі тоқыма мүліктермен, толып жаткан сырма баскұр, 
желбау, адалбақандарымен сәнді. Көптеген үй мүліктері киізден 
жасалады: одан текемет, саңдыккап, ыдыс-аяк, кесе каптар, жабу- 
жапқыштар басылған; жіп иіріп, кілем, алаша, коржын-дорбалар, 
қалталар тағы басқа көптеген тұтыну заттары токылып, аркан, көген. 
эртүрлі баулар, ноқталар өрілген. Ағаштан үй мүліктері: төсағаш, 
сандық, кебеже, асадал, басағаш, жүкаяқ, астау, табак, тостаған, 
касық, шара, ожау сияқты ыдыс-аяктар жасалған.

Теріден жағландар, түскиіздер, торсык-сабалар, ат әбзелдері 
жасалған, эртүрлі аяқ киімдер тігілген, қамшы, шыбырткы өрілген.

Үсталар үшаяқтар, мосылар, ошактар соғып, мыстан иілген 
табақшалар, қүмыралар мен шәйнектер жасаған. Токымашы ше- 
берлер ою-өрнектері мен сапасы кілемдерден кем түспейтін 
сырмақтар эзірлеген. Аңдап қарамаған адамға киіз үйдің іші жүйесіз 
жиналғандай, ешқандай бөліктерге бөлінбегендей болып көрінуі 
мүмкін. Бірақ, шын мәнісінде, іштегі заттар ыбырсытып коя салған 
кездейсоқ тұрған бүйымдар емес - олардың әрқайсысының орында- 
ры бар. Киіз үйдің дәстүрлі жию тэртібі бізге жеткен. Қолымызда бар 
этнографиялық материалдар мен өткен ғасырлардағы авторлардың 
мағұлматтарына сүйене отырып, киіз үйде сонау бағзы замандардағы 
бабаларымыздың қалай түрғандығын көз алдымызға айқын елесте- 
туге болады.

Киіз үйдің ортасына қазақтар өз баспанасының ең киелі мүлкі 
деп есептейтін ошақ орны қалдырылған.

Ерте заманда, әсіресе, жорық кезінде қоржын өте кажет болтан. 
Көп соғыстардың бірінде қыпшактар осындай аспалы қоржынды Кав
каз, Грузияга апарған. Сөйтіп, «қоржын» деген атаумен грузиндердің 
үлттык түрмысына енген. Ою-өрнектерінің оеемдігі мен байлығы 
жағынан кілемдерден кем түспейтін жалпақ кестелі гүекиіздер мен 
көрпе қаптар, сондай-ақ шағын шілтерлі төсек-орын шашақтары, 
196



жастык тыстары мен орамалдар үи иелері төсегінің тұсындағы не- 
месе отбасы мүшелері тынығатын жердегі кабырғаға ілінген.

Киіз үй еденіне киіз алаша төселіп, кілем тек қүрметті орын 
төрге төселген. Олар көбіне керегелер түсына ілінген, ал басы артык 
кілемдер төрдегі жүк астына жиналған, болмаса бүктеп арнаулы жүк 
каптарға теңдеп койған. Ағаш мүліктерден зат салатын сандыктар 
көп пайдаланылған. Олар төрдегі жүк астына, арнаулы жүкаяқтарға 
қойылған.

Үйдің шаруашылық бөлігіне шағын шкафтар, азық-түлік 
сақтайтын қол сандықтар, аласа орындықтар, қымыз ашытатын 
немесе май шайкайтын күбілер, ет салып, кымыз қүятын шаралар мен 
табақтар,сусынішетінтостағандаркойылған. Ағаштанойылып,сүйек- 
пен жэне асыл тастармен безендірілген кереуеттер, сондай-ақ 
тынығатын тұстағы кереге басына іліп қоятын домбыралар ең әсем 
мүліктер қатарына жатады.

Киіз үйдің ішкі көрінісі

Ағаштанершабу,был-ғарыдантокымжасау,қайыстаспаларданнок- 
та, жүген, қүйысқан, өмілдірік, қамшы өру де үлкен шеберлік пен 
талғамды талап етті. Бұл ат әбзелдері босағаның сол жағындағы 
кіреберіске жиналған. Кереге мен туырлық арасына тұты- 
латын кестелі ши-шыпталар киіз үйге керемет сэн берген. Бүл бүкіл 
үйдің жалпы сипатын танытады. Мүндай кестелі шыпталар киіз
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есіктің ішкі жағына да салынады, сөйтіп, киіз үй көшпелі казактар 
тұрмысының аса қажетті баспанасы ғана емес, сонымен катар бір 
отбасы өмір сүретін ең кажетті өзгеше микроғарыш, шағын әлем 
үлгісі болып табылады.

Қазақтар «ас ішіп, аяк босатуды», өздерін коршаған табиғи 
ортаға сай бейімделуді ғана ойламаған, оның сыртында заттардың 
«көз тойып, көңіл қуантатын» сүлулығын да есінен шығармаған. 
Сөйтіп, өмірлерін неғүрлым саналы өткізіп, рухани жағынан байи 
түсуге ұмтылған.

Экономикалық теңсіздік пен әркімнің әлеуметтік орнына орай 
қазақтардың эртүрлі деңгейде тұрмыс кұрғаны белгілі.

Олардың арасында тұлдырсыз малшылар да, сән-салтанаты 
жағынан хан ордасынан кем түспейтін керемет киіз үйлер тіккен аса 
бай шонжарлар да болды. Киіз үй өте қолайлы, әмбебап, көшіп конуға 
ыңғайлы баспана ретіңде қазақтарға үзақ ғасырлар бойы кызмет етті 
[8].

Белгілі шығыстанушы Л.Н. Гумилев киіз үй туралы: «Жылы да 
кең, әрі бір жерден екінші жерге көшу үшін өте қолайлы киізден жаған 
шатырмен салыстырғанда тас лашық немесе балшыктан соғылған 
үйшік баспананың жоғарғы түрі дегенді элі ешкім дәлелдей койған 
жоқ. Табиғатпен тығыз байланыста болтан көшпелілер үшін мүндай 
шатырда өмір сүру еріккеннің ермегі емес, кажеттілік болды», -  деп 
жазды. Көшпелі өркениеттің ғүлама білгірінің бүл пікірімен келісуге 
болады.

Қазақ халқының тұрғын үйі -  материалдық мәдениеттің тама- 
ша ескерткіші. Ол аумағымен жэне түзілісімен ерекшеленіп, кыстык 
және жаздық болып бөлінеді. Жазғы уакыттары қазактар жығып 
алуға жеңіл киіз үйлерде, қыста -  тұрақты, жылынатын: «ағаш 
үй», «жер үй», «кара там» деп аталатын үйлерде түрды. Ағаш пен 
киізден жасалатын жиналмалы киіз үй керегеден -  негізден (ағаш 
тор) сфера тәрізді күмбез -  шаңырактан, тарамдана орналасатын 
сырықтар -  уықтардан түрды. Киіз үйдің көлемі қанаттарының (ке- 
реге бөліктерінің) санына байланысты болды. 12 қанаттан түратын 
үйлер 100-120 шаршы метр аланды алды. 12, 15, 18 қанатты үйлер 
XII ғасырдан XIX ғасырдың басына дейін кездесті.

Әрбір канат кереге ортасынан аздап майыстырылған 36 сығанак- 
тан кұралды. Керегелердің екі түрі бар: жуанырақ сырықшалардан 
майда торт бұрышты гор етіліп жасалатын «тор коз», ал жіңішкерек 
сырықшалардан ірі тор етіліп жасалатыны -  «жел көз» деп аталды.
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Үйдің әдетте оңтүстік жаққа қаратылатын, адам кіріп-шыгатын есігі 
тік бұрышты ойық түрінде болды. Оның екі жаққа ашылмалы, кос 
қақпалы есігіне көбінесе оюлы өрнектер салынып отырды. Үйдің 
тор қаңкасының сыртқы шимен көмкеріліп, оның сырты киізбен жа- 
былды. Күмбездің ортасынан бастап жерге дейін үйді туырлықтар, 
шаңырақтан бастап, күмбездің төменгі түсына дейін үзіктер басты- 
рып тұрады. Киіз жабулар үй уық-керегелеріне өрме жіптермен, бел- 
деулермен бекітілді. Үй күмбезі аспалы кілем жолақшаларымен, шеті 
шашақталған ленталармен жэне эр түсті жүн жіптерден түйілген 
шашақтармен эшекейленді.

Өзінің пайдаланылуына қарай киіз үйлер үш түрге бөлінді. 
Конақтарды қабылдауға арналған салтанатты үйлер көлемінің 
аумақтылығымен және бай жиһаздарымен ерекшеленді. Салтанатты 
үйлер ең кем дегенде он екі канат керегеден тұрғызылып, олардың 
үстіне ақ киіз бен жібек маталар жабылды. Жасаулары жөнінен 
неғүрлым бай үйлер үйлену тойы өтетін -  отау үй болды. Ал тұрғын 
үйлер шағын көлемде жасалды. Кішкентай жорықтық үйлер бір 
түйеге ғана немесе тіпті бір атқа тиеліп-ақ тасымалданды. Бұлардан 
баска қоймалар ретінде жэне басқа шаруашылық әжеттерге пайдала- 
нылатын үйлер болды.

Жорықтық үйлерді әскери жорықтар үшін немесе бақташылар мен 
жылқышыларға әдейі арналып жасалған үйлер санатына жатқызуға 
болады. Тасымалдауға жеңіл, неғүрлым қарапайым үй -  бірнеше 
сырықты конус пішінде жерге қадап, сыртын киізбен жаба салып 
отыра беретін шатыр күрке болды. Жорықтарда үш-төрт кереге мен 
уықтардан тұратын «жолама үй» жиі пайдаланылды. Бұлармен бірге 
қазақтар көшіп-қону кезінде сыйымды жылжымалы күймелерді де 
пайдаланды. Олардың сырты матамен, киізбен немесе эр түсті тері- 
терсектермен жабылды. Күймелерге балалар мен әйелдер орналас- 
тырылды [8].

Үй ортасына таман орналасатын ошақта тамақ әзірленді жэне 
күн суық уақыттары үйді жылытты. Есікке қарма-қарсы тұс үйдің 
ең күрметті орны -  «төр» деп аталды, торге қонақтар мен ауылдың 
қадірлі адамдары отырғызылды. Есік маңайындағы кеңістік -  
«босаға» деп аталды. Есіктен кіре берістегі оң қанатта үй аспаптары 
мен ыдыс-аяқтар, сол қанатта -  ат ер-тұрмандары түрды. Босағаның 
оң жағынан үй иелерінін, керуеті орналасып, оның ішкі қараған 
тұстары шымылдықпен жабылып қойылды. Үй жиһаздары әр түрлі 
ағаш және тері заттардың, киізден жасалған бұйымдардан, өрме,
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токымалардан жэне кілемдерден кұралды. Киіз кілем-текеметтер. 
өрнектер ойылып тігілген киіз кілем -  сырмактар кеңінен. ал токыма 
кілемдер аздау тарады. Кілемдердің екі түрі болды. Олар: түгі жоғы 
такыр кілсм жэне түгі бар түкті кілем. Өрнектермен, оюлы безектер- 
мен жэне кестелермен эшекейленген, түр-түске бай кабырғалык киіз 
кілемдер «тұскиіз» деп аталды.

Тұскиіз

Аспаптар мен ыдыстар аяккаптарда, киіз кораптарда. кос калталы 
кілем коржындарда сакталды. Әрбір үйдің ерекше белгісі сандыктар 
болды. Ағаш бұйымдар үстіне көрпе-төсек жиыстыратын жүк аяктар. 
тағамдар сакталатын кебежелер коркем өрнектермен эшекейленетін.

Қазакстанның көптеген аудандарында ағаштан, тастардан. 
қыштан жэне шымнан түғызылатын түрақты түрғын үйлер тарады. 
Қандай материалдан салынғанына карай оларды «ағаш үй». «жер 
үй», «кіріііш үй» деп атады. Үйдің аумағы иесінің матсриалдык 
жагдайына жэне от басы кұрамына байланысты болды, бірак тұтас 
алғанда ол үйлер көшпелі түрмыс жағдайына бейімделіп салынды.

Қазақтың ұлттық кпімі этникалык. экономикалык климаттык 
жағдайларына байланысты ежелгі дастүрлері бейнелснді. Киім 
мауытыдан, жүн және жібск матадан, киізден аң терісінен тігілді. 
Қазактарда қүланның, ак бөкеннің, жолбарыстың, жанаттың, 
бүлғынның, сусардың, ақ тышканның гсрілері ерекше кымбат 
бағаланды. Бүл аңдардыц герілерінен тондар тігілді. Қүнды аң терісі 
астар етілін тігілген тон «ішік» деп аталды жоне тысына карай ата-
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луы өзгеріп отырды: аң терісінен жібекпен тысталып тігілгені -  бас 
тон, көк мауытымен тысталғаны тон, қамқамен тысталғаны -  «қамқа 
тон» делінді. Құлын терісінен жаға салынған ұзын тон -  «жарғақ 
тон», ешкі терісінен тіккен тон «қылқа жарғак» деп аталды.

Шалбарлар күдеріден, мауытыдан, шұғадан тігіліп, көрнекі кес- 
телермен эшекейленді. XV-XVII ғғ. жеңі жок жеңіл киімкебенек пен 
жұқа ақ киізден тігілетін шапан - каттау аса эйгілі болды. Байырғы 
киімдер катарына сондай-ақ түйе тоқылатын үзынсулық киім - шек- 
пен де жатады. Еркектер мен әйелдердін, сырт киімдерінің негізгі 
түрі - жүн жэне жібек маталардан тігілетін шапандар болды.

Жаз кездерінде еркектер киетін жиынтығы іш жейде мен дамбал- 
дан жэне желбегей жеңіл шапаннан, әйелдердікі - үзын етек көйлек 
пен жеңсіз қамзолдан түрды. Әйелдер киімдерін тігуге мақта жэне 
жібек маталар, барқыттар пайдаланылды.

Еркектер мен әйелдер бас киімдер әртүрлілігімен ерекшеленді. 
Еркектердің неғүрлым бүрынғы уақыттан жеткен дәстүрлі бас киімі
- қалпақ жүқа ақ киізден тігілді. Бүлардың ак киізден төбесі биік 
етіліп жасалғаны-ақ «қалпақ», ол жалпақ жиектері жоғары бүктеліп 
қайырылғаны - «айыр қалпақ» деп аталды. Көктем мен күзде қазактар 
дөңгелек пішінді, төбесі биік, міндетті түрде аң терісімен жиектелген 
бөрік киіп жүрді. Қыста киетін үш құлақшынды бас киім «тымақ» 
деп аталды.

Қыздардың бөріктері алқалармен жэне төбесіне үкінің, 
көк кұтанның немесе тотының үлпек қауырсындары тағылып 
әшекейленді. Құндыз терісімен жиектелген қыздардың бас киімдері
-  «кэмшат бөрік», алтынмен кестеленгені -  «алтын бөрік», маржан- 
дармен эшекейленгені -  «қалмаржан бөрік» деп аталды. Баркыттан 
немесе қамқадан тігілген жаздық жеңіл бас киім -  «тақия» үкінің 
үлпек қауырсынымен, күміс жэне алтын кестелермен әшекейленді.

Әйелдердің бас киімдері арасынан неғүрлым өзіндік сэн- 
салтанатымен ерекшеленетін қыздардың түрмысқа шығарда киетін 
бас киімі -  сәукеле болды. Төбесі конус тәрізді үшкірлене, биік 
жасалатын, алтын және күміс тиындармен, інжу-маржандармен, 
алқалармен безендірілді. Алғашқы нәрестесі дүниеге келісімен жас 
эйел ақ матадан тігілетін бас киім - «кимешек» киіп жүрді.

Ерлер мен әйелдердің аяқ киімдері эртүрлілігімен ерекшеленді. 
Еркектердің биік өкшелі қонышы тізеден жоғары асатын етіктері 
«шоңқайма етік» деп аталды. Еркектердің сондай-ак басы жоғары 
қайырылған жеңіл, атқа мініп жүруге ыңғайлы жүмсақ -  «бір тақа»
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дейтін етіктері, ешкі терісі былғарысынан жасалған мәсілері және 
неғұрлым тығьгз қайыстан тігілген кебістері болды. Олар кыста сап- 
тама етік, кедейлері -  шокай мен шәркі киді.

Әйелдердің аяқ киімдері еркектерден гөрі әсемдігімен, 
коныштарындағы бай ою-өрнектерімен өзгешеленді. Олардын 
үй тірлігі кезінде киетіндері -  кебіс болды. Байлардың әйелдері 
өрнектелген аяк киім-кестелі етіктер, жасыл түсті былғарыдан тігіліп, 
кестелермен және күміс жапсырмалармен эшекейленетін биік өкшелі 
-  «көк сауыр» киді.

Қайыстан, барқыттан, жүннен жэне жібектен жасалған белдіктер 
казак киімдерінің міндетті бір бөлігі болды. Қайыс белдіктері өрнек 
түсірумен, әр түрлі жапсырмалармен, асыл тасты көздер салумен, сүйек 
оюларын бастырумен эшекейленді. Мүндай белдіктер «кісе» деп атал- 
ды. Жас жігіттердің белдіктерінде алка, элеміштер болды. Әйелдердің 
белдіктері жалпақ, әрі сәнді келді жэне жібек пен баркыттан тігілді. 
Әйелдер сондай-ақ белдеріне жүмсак белбеу байлады [9].

Әйелдердің әшекейлері алтыннан, күмістен, асыл тастардан 
әзірленді. Салмақты күміс білезіктерге алтын жалатылды. Сырғалар 
негізінен күміс сымдардан имек, жаркырауык тастар түзілген 
шығаршык түрінде жасалды, оның өзара күміс сыммен бекітілген 
төрт бүрышты қиыкша, дөңгелек жалпак тілікті түрлері көбірек 
кездесті.

Шашка салатын әшекейлер 
шиыршықтармен біріктірілетін алқалар 
немесе теңгелер тізбегі түріндегі шаш- 
баулар кеңінен пайдаланылды. Оның 
орталык алкалары түрлі түсті асыл та- 
стармен әшекейленді. Шашка салынатын 
әшекей катарына аспалы түрі де жатады.

Жүзіктер қүйылып, накышталып, 
дөңгелек, көпқырлы кисында жасалды.
Олар көбінесе бетіне түрлі түсті асыл та
стар салумен әшекейленді.

Қазак зергерлері бүлардан баска омы- 
рауша, өнір жиек, «бойтүмар», белдіктерге 
ілгектер, сэукелеге арналған өрнекті тана- 
шылтыр, салмақты дөңгелек түймелер- 
торсылдактүйме,түйреуіш сияктыэшекей 
бүйымдар да жасай алды.
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Әйелдер әшекейлерін эзірлеуде эр түрлі тәсілдер: кою ою салу, 
иақыш қондыру, қалыптау, зерлеу, караға бояу, інжу кадау, эмаль жағу 
колданылды [10].

Қазақ қарулары эртүрлі болды [11]. Ерекше болаттан имек селе- 
бе, семсер соғылды. Қару ретінде сапы, канжар, кайкы сапты үзын 
пышақ-жеке ауыз, жіңішке үзын пышақ-бұйда кеңінен қолданылды. 
Неғүрлым көп тараған кару-садақ пен жебе болды. Жебелердің үшы: 
төрт кырлы, төрт қиғаш бүрышты аша тәріздес болды. Сүңгі найзаға 
болат темірден үш, жылкының кұйрык кылынан шашак жасалды. 
Қару қүрамына теріден тігілген жэне болат шиыршықтардан өрілген 
сауыт, маңдайшасы бар тор көзді болат дулыға, сырты қаңылтырмен 
капталған ағаш калқандар енді.

XVII ғасырдың аяғында бір бөлігі Орта Азия калаларынан са- 
тылып алынған, бір бөлігін қазактардың өздері жасаған мылтықтар 
пайдаланыла бастады. Мылтықтардың білтемен атылатын, күмістен 
эшекей салынған -  білтелі мылтык, эшекейсіз кара мылтык, кысқа 
үңғылы -  самкал деген бірнеше түрі болды. Оғы жеті жүз метрдей 
жерге жететін кыска ұңғылы мылтық «қозы көш» деп аталды. Ок- 
дәріні казақтардың өзі әзірледі, бір бөлігін көрші елдерден сатыгі 
алды. Қайың, сырғауылдарынан жасалатын сойылдар мен шоқпарлар 
пайдаланылды, бірак олар сотые кезінде сирек колданылды.

Қазақтардың тамагы негізінен ет жэне сүт өнімдерінен күралды. 
Сүт тағамы эр түрлі болды. Бие сүтінен -  кымыз, түйе сүтінен шүбат 
дайындалды. Сиыр, ешкі мен койдыңсүті айранұйытуға, май пісуге, әр 
түрлі күрт, ірімшіктер жасауға пайдаланылды. Қазактардың сүйсініп 
ішетін сусындарының бірі - айран болды. Айранға су араластырылған 
сусынды «шалап» деді. Күбіде пісіп, сүттен май алды. Ол майдың 
үзак сакталуы үшін оны суык сумен шайып, тұздап, карынта салды. 
Қазактардың тағам түрлерінде күрт-ірімшіктер маңызды орын алды. 
Ашыған айран жиынтығынан сығымдалып, күнге кептіріліп жаса
латын күртты кысты күндері ыстык сорпаға езіп ішті. Сүттен сары 
ірімшік, ак ірімшік баска тағамдар жасалды.

Ұннан әзірленетін тағамдар көбінесе қыста пайдаланылды. 
Азык-түліктік дакылдар -  тары, сүрегірек -  бидай мен кара бидай 
болды. Тарыдан қазақтар акталған тары эзірледі, одан тары коже 
істеді. Қуырылып, келіде түйіліп ақталған тарыны бөктіріп жеді, 
одан аса кұнарлы дәм -  май сөк әзірледі. Тарыны тартып, талқан жа- 
сады. Тары ұнынан тары таба нан пісірілді. Тары талқанынан мереке, 
той дастарханына арналған сары майға шыланған жент әзірленді. Би-
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дай бұдан артық бағаланды. Одан бидай көже, куырылған бидайдан 
талқан, ал бидай талканынан -  жент дайындалды. Бидай ұны таба 
нан, кеспе көже, бауырсак пісіруге пайдаланылды. Қазактын тамак 
түрлерінде кара бидай мен арпа өз орын алды. Онтүстік аудандардын 
қазақтары күріштен палау басты, күріш ботка әзірледі.

Қазақтардың негізгі асы -  ет болды. Соның ішінде неғүрлым 
бағалысы -  жылқы еті саналды. Жылкы мойнынын жоғарғы 
жағындағы майлы жері -  жал жэне сауырындағы майлы тұсы -  
жая деп аталды. Ток ішегінен -  «карта», кабырғалык ет -  майынан 
«казы» әзірленді. Баска еттерден ішекке салынып, шүжык дайындал
ды. Қой еті негізінен жазғы уакыттары желінді. Пісірілген кой еті -  
қазактардын, негізгі асы -  дастарханға кеспе салыныпта және кеспесіз 
де тартылды. Етті жеп болғаннан кейін оның сорпасы берілді. Өкпе- 
бауыр, ішек-карын және жүмсак еттерінен майдалана туралып. майға 
куырылып пісірілетін тагам - «куырдақ» деп аталды.

Малшы казақтардың ыдыс-аяктары мен үй аспапатары олардың 
көшпелілік түрмысына бейімделініп, теріден жэне ағаштан жасал- 
ды. Сынатын ыдысты тасымалдау үшін арнайы дорба - «шыныкап», 
айталык, күрастырылып және жас шыбыктан токылып эзірленетін 
шыны каптар пайдаланылды. Калпы, сиымдылығы, не үшін падаланы- 
латыны жағынан ең эр түрлі ыдыс саба, сүйретпе, торсык жэне т.б. бол
ды. Саба жылқының арнайы өнделген терісінен, кейде мүйізді ірі кара 
малдын терісінен тігілді. Сотым (кыскы маусымға ет әзірлеу) кезінде 
саба үшін, ең алдымен семіз, эрі ірі малдың терісі эдейі калдырылып 
отырды. Ондай тері жүнінен такырланып тазартылды, ішкі бетіне 
ашыған айран, іріткі, кұрт жағылып жүмсартылды, сонан соң жуы- 
лып, кептірілді жэне түздалып, көктемге дейін сакталды. Көктсм 
шығысымен ол арнайы ыс салатын орында жаксылап ысталды.

Қымыз күятын шөміш, ожаулар әдемі жасалды, олардың оюла- 
нып, сабына күміс пен сүйектен безек салынатындары жиі кездесті. 
Асханалык аспап қатарына міндстті түрде шойын қазан жаткызылды. 
Қазакстанның отырыкшылыкты аудандарында саз балшыктан 
күйдіріп жасалатын керамикалык ыдыстар кеңінен пайдаланылды.

Қазақтардың материалдық мәдениеті халықтың шаруашылык 
түрмысының ерекшеліктерін бейнеледі, дала малшыларының 
бүрынғы үргіақтары мәдениетінің, дәстүрлеріне негізделді. Шаруа- 
шылык-экономикалык күрылыс, тамақ, киім олар өмір сүрген табиғат 
жағдайларына неғүрлым бейімделген қалыпта болды. Халыктың. 
матсриалдык және рухани өмірін олардың салт-дәстүрлері мен эдет- 
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ғұрыптары бейнелейді. Тарихи аңыз-әңгімелерде сақталып қалған 
қазақтардың элеуметтік, зандық және шаруашылык-тұрмыстык тер- 
минологиясында тарихи бағалы тұжырымдар аз емес.

Казақтың ұлттың әдет-гүрыптары, үйлену жоралары -  
«құдал ық салтта» айқын ашылады. Қалыңдык туысқандарының күйеу 
балаға көзқарасы ислам белгілеген көптеген ырымдардан азат бол- 
ды. Келісуден жэне қалымның алғашқы жарнасы берілгеннен кейін 
болашақ күйеу қалындығымен жасырын жолығыса алды жэне оның 
алғашқы келуі -  ұрын келу, әдетте, қалыңдығының әке-шешесінен 
жасырын түрде, сол қалыңдығының аға-інісінің немесе туыстарының 
үйінде өтті. Күйеу жігіттің, екінші рет келуі ашық түрде болды жэне 
«қалындык ойнау» деп аталды.

XV-XVII ғасырларда қазақтардың отбасылық өміріне исламның 
ықпалы онша болған жоқ, молданың қатысуымен калындықтың 
некесін қию ғұрпы колданылмады. Ерлі-зайыптылық (жүбайлық) 
халықтың жаппай мақұлдауымен, бэрі қосылып той салтанатында 
орындала «жар-жар» өлеңін айтумен бекітілді.

«Жар-жар» - айтыс өлеңі. Оны әдетте екі топ; күйеу бастаған 
-  еркектер, қалыңдық бастаған -  әйелдер жағы айтады. Өлең патри- 
архалды отбасындағы эйелдің жағдайы туралы баяндайды, бөтен 
ауылға, бөтен ортаға кетіп бара жатқандығына туыстарымен айры- 
лысатынына, туған жерінен алыстайтынына байланысты қыздың 
мұңын-кайғысын білдіреді. Көбінесе күйеуге еркінен тыс кетіп бара 
жатқандығын сезінуінен туатын қалыңдықтың қасіреті, кейде шы- 
найы эрі ойланатын жылап-сықтау өлеңіне -  сыңсуға, «қыз танысуға» 
келіп қосылатын. Мүнда қыз өзінің туған аулымен қоштаса тұрып, 
қайғы-қасіретін де білдіреді.

Қыз күрбыларымен бірге қоштасу өлеңімен өз ауылының әрбір 
үйіне жэне көрші ауылдарға кіріп шығуы керектігін дәстүр талап 
етті. Қазақтарда қыздың бұл қоштасуы «қыз танысу» деп аталды. 
Күйеу жігіттің ауылында дәстүрлі өлең -  беташармен қарсы алды. 
Беташардың, екі бөлімнен тұратын қағидалық мэтіні бірінші бөлімде 
қалындық әдетте күйеудің туысқандарына, ауылдастарына таны- 
стырылды, екінші бөлімі жаңа отбасының табалдырығын аттаған 
қалыңдыққа ақыл-қасиет айтудан түрды.

Қалың мал төлеуден басқа, күйеу тарапынан жөн-жоралғылық 
сыйлықтар әзірленді: шешесіне -  сүт ақысы, әкесіне -  той мал (той 
шығындары), қалындықтың, аға-інілеріне -  тартулар (ер-түрман, 
белдіктер, т. б.) жақын туыстарына -  кәде берілді. Мұндай жағдайда
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күйеу жігіт кедейлеу болса, 
оған туыстары мен көмектесті.
Қалындықтың туыстары да 
карыздар болып калмады.
Келісім кезінде олар «карғы- 
бау» аталады -  келісімнің 
адалдығына кепілдік салуға 
тиісті болды, қүдаларына 
сый; киіт кигізді. Ұзатылған 
кыздарының жасауы өте 
қымбатқа түсетін, тіпті кей- 
де алған калың малының 
қүнынан да асып кететін. Туы
стары кызы үшін тойда киетін 
бас киім -  сәукеле жэне көлік 
ретінде -  күйме табатын. Ал 
туыстары бай болса үзатылған 
кызына барлык жасау- 
жабдықтарымен коса жаздық 
үй отау тігіп беретін.

XV-XVII ғасырларда жер- 
леу жора-жосыктары аралас күйде болып, исламның әдет-ғұрпы 
сияқты жай «тэңірлік» эдет-ғүрыпқа негізделді. Қазактар «о 
дүниелік өмір бар» деп сенді. Сондыктан маркүммен бірге оның 
қабіріне садағы, найзасы, ер-токымы, сүйікті атының басы салын- 
ды. Өлікке тамақ пен сусын қалдырылды. Маркүмның үйінде өлікті 
түнде күзету ырымы атқарылды. Ертеңіне өлік отпен тазартылып. 
сонан соң оны қыстау маңына апарып жерледі. Хандар сүйегі 
Түркістанда, Қожа Ахмед Иасауи кесенесіне жерленді. Шалғай ау- 
дандарда қыс кезінде кайтыс болған эйгілі адамдар уакытша сөреде 
үсталып, тек күн жылына бастаған кезде жерлеуге Түркістанға не- 
месе әулиелі баска жерлерге апарылды.

Қазактардың кабір үстіндегі күрылыстары кайтыс болғанның 
әлеуметтік жағдайына байланысты катаң сараланған. XV-XVII1 ғғ. 
кабір бетіне шикі қыштан салынатын мазарлармен бірге тастар- 
дан үйіп төбешік жасау дэстүрі де болды. Ежелгі ғүрып бойынша 
маркұмға жылап-сыктау ұзакка созылды, қайғы-күйінішін білдіру 
ретінде әйелдер өздерінің беттсрін тырнады (бет жырту). Өлген 
күйеуі үшін аза тұтуын сактап эйелі бір жыл бойына басына қара ора-
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мал тартып жүрді (қара салу). Марқұмның тірі кезінде мініп жүретін 
атының үсті (егер ол бай адам болса) азалы кара жабумен жабылды. 
Жыл өткен соң, аза түту аяқталып, қабір үстіне ескерткіш орнатыл- 
ды, сөйтіп марқүмның жылы берілді. Оның мінген атының қүйрығы 
кесіліп, артынша ол сойылды. Аттың басы, түяғы жэне терісі иесінің 
бейітіне қойылды.

Қазақтардың мэдени өмірінде түрмыстың аса маңызды іс- 
шаралары -  үйлену тойы, баланың тууы, адамға ас беру және т.б. 
арналған халықтық салт-дәстүрлер үлкен рөл атқарды. Олардың 
бірқатарының діни сипаты болды. Мерекелерде ат жарысы (бэйге), 
балуан жігіттердің күш сынасуы (күрес), ат үстінде тартысу тэрізді 
ойындар өткізілді. Ол ойындарға қатысушыларға бағалы сыйлықтар 
белгіленді. Жаңа жыл күнін (наурыз) қазақтар көктемнің басталуы 
ретінде мейрамдады. Халықтық мерекелер қашанда ән-күйімен жэне 
суырып салма ақындардың сайысымен (айтыс) елдің көңілін көтеріп 
отырды.

Әрбір үлкен мерекеде спорттық халық ойындары: генетикалық 
шығу жағы ежелгі нанымдык түсініктерге жататын көк бөрі мен қыз 
бөрі сайысы өтіп тұрды. Спорттық әскери ойын -  ат жарысы үлкен 
қаумалап аулау (аң қамарғы) жарысы неғұрлым бүқаралық сипат алды. 
Спорттық жарыстардың күрделі түрі алтын табақ (алтын дөңгелекті 
ату) болды. Оны атып түсірген мергендер бағалы сыйлықтар алып 
отырды. Кейіндері алтын табақ ойынымен, күміс дөңгелекті ату -  
«жамбы ату» ойыны да кең тарады.

Қазақстандагы үстем дін -  ислам діні болды. Ол негізінен 
Түркістан, Хорезм жэне Бүқара сияқты орталықтардан тарады.Ис
лам дінімен катар «тәңірге» табынушылық (аспанға бас ию) сын- 
ды ежелгі діннің салт-жоралары орындалды. Көнетүрік кезеңде- 
ақ бір қүдайлық (бір тәңірілік) сипат алды. XV-XVII ғасырларда 
табынушылықтың исламмен бэсекелестігі сақталды. Исламның та- 
ралуына қарамастан, қазақтар ата-бабаларының дінін қүрметтеді, өз 
экелерінің әруактарына сыйынды.

XV-X VII ғасырларда халықтың дүниетанымында «барлық заттың 
жаны бар» деген түрпайы түсінік пен табиғат күшіне табынушылық 
үстем болды. Мүндай дүниетанымның ежелгі замандарда ертегі аңыз 
белгілерін, атап айтқанда, қайырымдылық(кие) пен өшпенділік (кесір) 
шыққан екі негізді мойындауды сақтап қалды. Түрпайы түсініктің 
мәні адамдардың табиғат қүбылыстарын жанды деп есептеуінен, 
табиғаттың әрбір күбылысында өздерін басқаратын рух жасырынып
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тұрады деп түсінуінен көрінді. Қазақтың, ертегі аңыздары көктемгі 
жас жасыл шөпті жүлуға тыйым салды, өйткені жас көктен адамдар 
өмірдің үздіксіздігін көрді. Қазақтар жер (жер-ана) мен судын (су- 
ана) рухын қүрметтеді. Қасиетті оттың «алас» деген ең ежелгі аты 
сакталып калды. Қазактың сенімі бойынша от -  үй бәлекеттерден 
қорғаушы. Жаңа жанүяға келгенде қалындык үйдегі отка бас июге, 
отқа май күю арқылы оған кұрбандык жасауға тиісті болды.

Қазақтарда ежелгі «алас» деген сөзден -  «түнгі от», «касиет» 
дегеннен шыккан отпен аластаудың (тазартудың) көне әдет-ғұрыпы 
сақталып калды. Бүл дэстүр кыстаудан жайлауға көшіп-кону кезінде 
аткарылды. Көне замандардан бері тұрғын үйлерде адамдарға зиян 
әкелетін «жын-шайтандар» жүретін болғандыктан, кыстауларда 
адамдар жиі күнаға батады деген ескі ырым қалыптасты, ал жай- 
лау болса таза, мінсіз, демек, оған тазаланып барған. Сондыктан да 
жайлауға карай шығатын жолдың, бас жағынан жерден от жағылып. 
сол оттардың арасынан адамдар мен қой отарлары өткізілетін болған. 
Жылқылар «таза мал» деп саналды. Сол себепті отпен тазартылуға 
жатпады.

Қазацтың халық жылнамасы негізін ғасырлар жинакталған 
астрономиялық түсініктер мен аспан жүлдыздары ілімі кұрады. 
Халықтың шаруашылық тірлік-тынысында табиғат құбылыстарының 
мезгілін бақылаудың практикалык маңызы зор болды. Көшпелі 
шаруашылық уакытты есептей білуді, табиғат кұбылыстарының 
мезгілін түсінуді талап етті. Қазақтар аспан жүлдыздарының, 
қозғалысын бақылап отырды. Шетсіз, шексіз даламен үнемі 
көшіп-қонып жүру оларды әлемнің эр түсын жақсы бағдарлауға 
жүлдыздар бойынша жолды таба білуге, мекендердің, күдықтардың. 
жайылымдардың кай жерге орналасқанын дэлме-дэл анықтай алуға 
үйретті.

Халық арасында адам баласының тәжірибесіне негізделген ме- 
теорологиямен және уақытты есептеумен айналысатын кэсіпқой 
есепшілер болды. Олардың кэсібі мүрагерлікпен өрбіп, әкесінен бала- 
сына ауысып отырды. Есепшілер көптеген ұрпақтардың тәжірибесін 
білді, жыл қүрғатпай бақылаулар жүрізді, ауа-райы болжамдарын 
берді, маусымдық жүмыстарды атқару, қыстаулардан жайлауларға 
жэне жайлаулардан қыстауларға көшу мерзімдерін айқындады, 
қазақтың халық жылнамасының жоғары жылдарын т.б. белгіледі. 
Есепші, әсіресе жүлдызды аспанға айрықша назар аударды. Олар 
негізгі аспан әлемдерінің бәрін білді, соларды өлеңге қосты: Солар
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жайында аңыздар кұрастырды. Казақтар жүлдызды аспанның карта- 
сын, әдетте өздерінің өмірлерінде маңызды рөл аткарған Темірказык 
жұлдызымен ашады. Түнгі уақыттары жол жүргенде сол жүлдыз 
бойынша бағдар үстады. «Жеті қарақшы» жүлдызы әрбір тарихи 
дәуірде: «Жетіген», «Жеті карт», «Жеті карақшы» делініп, ал кіші 
Жеті қарақшы - «Ак боз ат», «Көк боз ат» делініп, эр түрлі атпен 
аталды. Бүл топ жүлдыздардың аттары қойшы тұрмысымен, түнгі 
қой күзетумен байланысты туған. Қазақтар жаңадан туған айға карап, 
санак жүргізді. Ай күндерін белгілеу үшін қазақ есепшілері Айдың 
козғалысын үнемі бақылап отырды. Олардың бакылаулары жылды 
12 айға, айды үш он күндікке бөлуге мүмкіндік берді. Уақытты есеп- 
теу Айдың көтерілу және кему кезеңдерімен айқындалды.

Қазақтар жыл мезгілдерін Күннің аспан элемдеріне қатысты 
калай орналасқанына қарай айкындады. Жылдың астрологиялық 
айларын «жүлдыз» деп атады. Бүл ретте 12 айлык кезеңге сэйкес 
Күннің жүрісін көрсетіп, 12 айдың басы болтан топ жүлдыздар са- 
нын ескерді. Халык өмірінде оның өткен дэуірден мұра етіп алған 
кезеңдік жылнамасы кең қолданыста болды. Қазақтар уақытты 12 
жылдық кезеңмен есептеді. Яғни, 12 жыл -  бір мүшел деп санады. 
Әрбір кезеңінін жылдары жануарлардың атымен: тышқан, сиыр, 
барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз деп 
аталды.

Жылдың басы көктемгі күн мен түн мезгілдерінің теңескен 
кезеңінен -  «Наурыз» мерекесінен (21-наурыз) басталды. 
Парсылардың «Наурыз» сөзі -  «жаңа күн» дегенді білдіреді. Бұл күні 
еркектер топ-топ болып, ауылдан ауылға қыдырды, әйелдер дәстүрлі 
«наурыз коже» дайындаумен шүғылданды. Ал жеті түрлі дәмнен 
пісірілетін бұл коже молшылық пен өнімнің символы болды. Мереке 
кезінде қарттарға бүқаның басы тартылды, ал олар мал-жандарының 
өсіп, аман болуын, халықтың тыныштықта өмір сүруін тілеген бата- 
ларын берді.

Жылды он үш айлық «тоғыс» айларымен есептеу [12] жэне 
жиырмадан астам «амалдарға» бөлу дәстүрі коне замандардан бері 
қолданыста болтан.

Апта күндерінің аттары, «жүма», деген арабшасынан басқасы 
парсылардан шыққан.

Көшпелі мал шаруашылыты мен суармалы егіншілік қазақ 
тайпаларының бірыңгай мәдениетінің негізін қалады. Қазақ 
халқының мәдениетіне көрші халықтардың, эсіресе Еділ маңы,
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Сібір жэне Орта Азия халыктарының мәдениеті едәуір ыкпал етті. 
Сондай-ак мұсылмандык мәдениет айтарлыктай із калдырды. XV-XX 
ғасырларда Казахстан далаларының ежелгі тайпалары мәдениетінің 
таңдаулы дэстүрлеріне негізделген бірыңғай мәдениеті болды.

Бастауын сонау неолит жэне кола дәуірлерінен алатын ұлтгпық 
қолданбалы өнер казақтардың дэстүрлі мәдениетінде жаркын, көп 
қырлы қүбылыс. Заттык ортаның эстетикалык кайта жаңғыруларымен 
тікелей байланысты шығармашылык кызметтің бұл түрі көркемдік, 
тарихи, философиялык мазмұндарының тереңдігімен сипатталады, 
этникалық менталитетінің мэнін көрсетеді.

Қазак ғалымдары Ә.Х. Марғұлан, Х.А. Арғынбаев, 
М.С. Мүқанов жэне т.б. казак халкының колданбалы өнерін жүйелі 
түрдежан-жақтызерттеді.Қазақтыңколданбалыөнертуындыларының 
өзіндік ерекшеліктері көшпелі, жартылай көшпелі және отырыкшы 
(Жетісуда, Оңтүстік Қазакстанда) өмір салтының өзгешеліктерімен 
тығыз байланысты. Барлык бұйымдар тез кұрастырып, тез жинап 
алатын, тасымалдауға жеңіл, сынбайтын материалдардан (тері. жүн. 
мал сүйектері, ағаш пен металл) әзірленді.

Шәй мэзірі үшін дайындалған, түрлі-түсті жіптермен сырылған 
жүқа киіз дастаркандар ерекше сәнділігімен көз тартады. Жүмсак 
киіз деңгейінің эртүрлілігі мен оған ойылған өрнектердің кей 
тұстарда жалпы негізге сіңісіп кетуі салдарынан бояулар бірін-бірі 
сәулелендіріп, жымыңдап тұрғандай эсер қалдырады.

Үй ішіндегі ұсақ-түйек заттарды салу үшін жасалатын 
қаптамалар мен сөмкелерді әзірлеу кезіңде тап осындай сыру, кұрау, 
қиюластыру сиқты көркемдеуші-техникалык эдістер колданылады. 
Олардың қосымша белгілері жиектемелеріндегі шашақтар, жылкы 
қылдары, тоқыма шілтелер ғана. Киіз үй қабырғасына ілінетін бүл 
сәндік бүйымдардың басым бөлігі үй ішіне сән беріп, арайландыра 
түседі. Тоқымашылык Оңтүстік, Батыс Қазақстанда мейлінше жаксы 
дамыды. Түйе жүнімен катар көктемгі қырқымдағы қой жүні пай- 
даланылды. Тік немесе жайма станоктармен киімдік шүға, тақыр 
және түкті кілемдер, қаптамалар мен сөмкелер, киіз үй күмбезіне 
сәндік үшін тартылатын жалпақ баскұрлар тоқыған. Тоқудың алты 
түрі қалыптаскан. Олардың әркайсысының өзіндік композициялык 
ерекшеліктері бар. Өрнектерінде қошқар мүйіз, ағаш, төртбұрышты 
қайықша, үшбұрыш, түтыну заттары, көптеген басқа да геометриялык 
денелер мен қосымша гүлдер, жүлдыздар сиякты текемет оюлары ба
сым.
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Егер киіз бұйымдарында дөңгелете иілген түрлер басым бол- 
са, тоқыма мүліктерде оның терілу ерекшеліктеріне сай өрнектерге 
геометриялық пішін беріледі. Тоқыма кілемдердің композициялық 
шешімі екі түрге: орталык алаң мен жиектемелерді ашып көрсетуге, 
сондай-ақ фризді сэндеуге негізделген. Орталык алаң өз кезегіңде 
шаршы қайықшалармен, болмаса айқастырылған сызықшалар, 
жүлдызшалар, гүл түмаршаларымен толтырылады немесе шахматтық 
тәртіппен т.б. бейнелермен сэнделеді.

Түкті немесе «бес кесте» эдісімен токылған кілемдерде қызғылт, 
қоңыртүстер басым болады да, басқатүрлеріңдеполихромдықэрлерге 
көбірек көңіл бөлінеді. Киіз сәні үшін тоқылатын «ақ басқүрдың» ою- 
лары өзгеше болып келеді. Ақ негізге айқын түстермен өрнектелген 
оюлар ерекше көркем көрінеді. Егер оңтүстік қазақтарының кілемі 
өзбектер кілеміне ұқсас болса, батыс аудандардың тоқыма бүйымдары 
түрікмен кілемдеріне жақын.

Барлық аймақтарға тараған кестелеу өнері, әсіресе Орталық, 
Шығыс Қазақстанда жақсы дамыған. Алтын, күміс, жібек, жүн, 
мақта жіптермен күдеріге, киізге, барқытқа, мәуітіге, жібекке, мақта 
маталарга тығыз кестелеу, там-бурлық тігіс, айқастырма эдістерімен 
тігілген кестелер інжу, маржан, жаһүт тастармен зерленген. Бұлардың 
сыртында сэнді бұйымдарға қосымша жалтырауық тұмаршалар 
тағылған.

Ерлер мен әйелдер киімдері, төсек орын, үй-ішінің үсақ- 
түйек заттары, капта-малар мен сөмкелер, сүлгі-орамалдар ке- 
стемен әшекейлендірілді. Технологиялық жағынан онша күрделі 
болмағаңдықтан өнердің бүл түрін әйелдер жарыса дамытып, оның 
ою-өрнектерін сан құбылтып, түр-түсін әрлендіріп, таңғажайып 
шеберлікпен байытты. Кестелі бұйымдарда күн нұрына шомған 
өсімдіктер дүниесінің бар байлығы түрлі нүсқада бейнеленеді. 
Қазақстаңда зергерлік өнер жоғары дәрежеде дамыған. Қазақ 
шеберлері - үсталар мен зергерлер эрқайсысы өз бетінше жеке 
жүмыс істеді, шеберлік қүпияларын ұрпақтарына үйретіп, құрал- 
саймандарын мүраға қалдырып отырды.

Іс соғуға негізінен күмісті пайдаланды, алтынды сирек қолданды, 
сондай-ақ жергілікті немесе сырттан әкелінген асыл, жартылай асыл 
тастарды кәдеге жаратты. Шеберлер киіз үй сүйегін, ыдыс-аяқты, 
үй жиһаздарын, ат әбзелдерін, музыкалық аспаптарды сэндеуге 
қажетті жалтырауықтар, зергерлік бүйымдар жасады. Олардың ба- 
сты өнімі әйелдердің киім-кешектерін, әсіресе қалыңдық киімдерін
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сэндеуге қажетті әшекейлік бұйымдар болды. Сырға, балдык, білезік, 
капсырма, шашбау, шолпы, әртүрлі жалтырауықтар, белбеу, толып 
жатқан түймелер, бас киімге, камзолға, аяк киімге, көйлек жиектеріне 
тігіліп, жапсырылып, кадалатын заттар соғылды.

Сөйтіп, басынан аяғына дейін күміске шомылған калыңдык жүзі 
жайнап, жаркырап түруға тиісті болды.

Торсықтар Күміс ыдыстар

Бұл әшекейлік заттардың эстетикалык кана емес, киелі-ғұрыптык 
рөлі зор болды. Олар мүліктік, аумақтык айырмашылықтарды, жас 
мөлшерін танытты.

Әсемдік заттар күрамы, атаулары және пайдаланатын орны 
жағынан бүкіл Қазақстан үшін біркелкі болғанына қарамастан, 
белгілі этникалық-аумақтық бірлестіктер ішінде ғана тараған. өзіндік 
нақыштары бар техникалық-сәндік топтарға бөлінген. Зергерлік 
заттардың бір топтарында ірі көлемде мүсін түрлер мен геометриялық 
өрнектер үйлесімі байсалды монументтік бейне құрайды.

Бүйымдары аса бай сәнділік жарқыраған жапсырма тастар мен 
үзын да мол сылдырмақ салпыншақтар арқылы көрсстіледі. Сондай- 
ақ жеңіл мата шілтерлер, жиектемелердегі шашылған дэн сияқты 
қызғылт тастар көз тартады. Әсемдік заттардың қалған топтарын
да көркемдік бірде кескіннің графикалығымен, ою мэнерінің жыл- 
тыр нәзіктіг імен, келссі жолы алтын түспен ауысып келетін көгілдір 
бояу арқылы беріледі. Көркем ағаш өңдеу Солтүстік, Орталық жэне
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Шығыс Қазақстанда неғұрлым жаксы дамыды. Ағаш ұсталары 
пішінді, бедерлі, үш қырлы ойылған өрнектер жасап, оларды бояу- 
мен, сүйекпен, күміспен, маржан түймелермен эшекейледі [8].

Ағаштан сэнді ыдыс-аяқ, қол сандықтар, музыкалық аспаптар, 
асадал шкафтарын, тағам сақтайтын кебеже жәшіктер, төсек-орын 
жинайтын жүк аяқ, кісі тынығатын керует, төсек ағаш, үстел, тэтті 
тағамдар мен шай салатын қобдишалар, т.б. мүліктер жасаған. Киіз 
үй кабырғасына қойылатын жиһаз тек көзге көрінетін бет жағынан 
ғана әшекейлендіріледі. Шеберлер эр затты жасаған кезде оның 
материалының, пішім тепе-теңдігі мен сэнінің бір-біріне сай келуіне 
баса көңіл бөлген. Егер сүйекпен безендірілетін болса, онда ағашқа 
бояу жақпай, тек жылтыратып өндеген.

Қазақтар тұрмысында үй жануарлары мен тағы аңдардың терілері 
кеңінен пайдаланылды. Қасқыр, түлкі, бұлғын, коян андардың 
елтірісімен ішікті астарлап, бас киімдер тіккен. Былғарыдан ат 
әбзелдерін, кісе белбеулер, ыдыс-аяқ, киім жэне аяқ киімдер әзірлеген. 
Тері илегенде оның беріктігіне, қалыңдығына, жүмсактығына, 
өңінің суретіне көңіл бөлінді. Сиыр малының терісінен көлік жегу 
әбзелдері, белдіктер, аяқ киім, ыдыстар, торсық, сабалар жасалды. 
Бұл бүйымдарға көбіне ою іздері түсіріліп, күміс жалтырауықтармен 
әшекейленді. Ең нэзік ешкі терісінен күдері әзірлеп, қынаға қандырып, 
одан той-думанда киетін, ою-өрнек салып кестелеген шапандар мен 
шалбарлар тіккен.

Заттардың пішіндері, атаулары, пайдалану жолдары мен 
семиотикалық түсінігі канша бірдей болғандарымен әзірлеу эдістері, 
сәндеу ерекшелікгері жағынан Батыс, Солтүстік, Орталық жэне 
Шығыс, Оңгүстік Қазақстан колданбалы өнер туындыларының бір- 
бірінен айырмашылықтары айқын байқалады. Бүл өзгешеліктер 
Қазақстанның кең байтақ даласын мекендеген халықтың аумақтық 
топтарының эркайсысының айрықша эстетикалық талғамдарына, 
шеберлік эдістеріне, жаңа ізденістері мен көршілес отырған елдер 
өнерінің ықпалына, өзіндік этикалық компоненттер кұрамы мен 
әртүрлі тарихи көркем негіздердің үндестігіне сай пайда болған. 
Мұндай аса бай нақыштық өзгешеліктер қазақ колданбалы өнерінің 
эстетикалык негіздерінің аса бай қуатын танытады.
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4.3. Қала мәдениеті. Дала коныстары мен камалдар

Қазак халкы таза көшпелі халык күйінде калған емес. 
Археологиялық жэне жазба деректер кала мәдениетін катар игергенін 
дэлелдеп отыр.

Зерттеушілер казак даласындағы кала мэдениетінің калыптасуын 
төрт кезенге бөліп қарастырады. Бірінші кезең - түркі дәуіріне дейінгі 
ежелгі калалар. Арий, тур заманынан, кола дәуірінен бастап Түрік 
кағандығына дейінгі аралық. Бүл аралыкта калалар сирек, өйткені 
көшпелі шаруашылықтың басым түскен кезеңі.

Екінші кезең - түркі дәуіріндегі ерте ортағасырлык калалар. 
Бұл аралыкта шамамен 30 такты кала болтан. Археолог ғалымдар 
ертедегі ортағасырлық мемлекеттердегі калаларды сипаты жағынан 
үш топқа бөлген: бірінші топ астаналық және ірі калалар, екінші топ 
орташа қалалар, ал үшінші топты кішігірім калалар кұраған.

Үшінші кезең -  ІХ-ХІІІ ғасырдың басындағы калалар. Бұл 
аралықта ¥лы Жібек жолының шарықтау шегіне байланысты калалар 
саны көбейді [13]. Ол қалалар өзінің көлеміне қарай бөлінген: көлемі 
30 гектардан асатын кала жүрттары, келесі калалар 15-30 гектарға 
дейінгі аралықты, кішігірімдері 15 гектардан томен калалар.

Төртінші кезең - XIII ғасырдың екінші жартысы мен Қазак ханды- 
ғы дәуіріндегі қалалар. Бұл кезең Алтын Орда - Жошы үлысының за
манынан бастау алады. Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде пайда 
болтан Ақ Орда, Моғолстан, Қазақ хандыгы, ягни казак мемлекетінің 
қалыптасу жэне даму уақытына кіреді. Ал, кезінде Алтын Орда 
қүрамына Жетісу мен Шыгыс Қазақстанның аз ғана бөлігінен баска 
казіргі бүкіл Қазақстан аумағы, демек Қыпшақ тайпалары одагының 
жері түгелдей кірді. Алтын Орданың негізі қаланып, кең канат жаюы 
Жошының екінші баласы, Шыңғыс ханның немересі Бату ханның 
атымен байланысты. Ол Русьтің оңтүстік аймағын, Польша, Венгрия, 
Далмацияны құзырына қаратты. Грузияны жеңіп, Кавказдың бірқатар 
басқа халықтарын бағындырды. Алтын Орда шекарасы Ертістен 
Днестрге дейін созылды. Шығыс Еуропада оган Еділ бұлғарларының 
жері, Дешті Қыпшақ, Қырым жэне Дербентке дейінгі Солтүстік 
Кавказ (кейде Бакуге дейін), Орта Азияда Үргеніш каласымен коса 
Солтүстік Хорезм, Сырдарияның төменгі агысына дейінгі аймақ 
түгел қарады [14].

Қазақ хандығының басты бес астаналық қалалары бар. Олар: 
Түркістан, Сауран, Сайрам, Ташкент, Сарайшық. Алтын Орда тари-
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хында маңызды орын алған Сарайшык қаласына көңіл аударайық. 
Алтын Орданың гүлденуі Өзбек хан мен Жәнібек ханның тұсына 
келеді. Аталған хандардың билігі барысында Алтын Орданың аста- 
насы Сарай Әл-Жәдид (Жаңа Сарай) болды. Жәнібек хан тұсында 
Жаңа Сарай Алтын Орданың ғана емес, сол тұстагы бүкіл мүсылман 
дүниесінің ең ірі мәдени, ғылыми, діни орталығына айналған бо- 
латын. Алтын Орда аумағы жаппай көшпелілер мекендеген ұшы- 
қиырсыз кең дала ғана емес, кала салу мэдениеті де қатар жүрген 
мемлекет болтан. Алтын Орда, Ақ Орда салған қалалардың ішінде 
кезінде ішкі жэне халықаралық ірі сауда орталығы болтан Сарайшық 
қаласын атауға болады [15]. Негізін Бату хан қалаған Сарайшық өзге 
қалалармен қатар, Ертістен Дунайға дейінгі ұлан-байтақ өлкені ием- 
денген, кейіннен Алтын Орда аталған империя - Жошы үлысының 
алғашқы онжылдығында салынды.

Алтын Орда тарихынан хабардар оқырман Сарай Бату, Сарай 
Берке қалаларының да астаналық маңызы болғанын біледі. Осы- 
дан, Алтын Орда тарихында Сарай әл-Жадид, Сарайшық, Сарай 
Бату, Сарай Берке қалалары белгілі уақыт аралығында астаналық 
қызмет атқарған деген қорытынды жасауға негіз бар. Соның 
ішінде, Сарайшық қаласының астаналық маңызын «Сарайшықта 
Тоқта ханның жерленгенін, Жәнібектің осында таққа отырып, 17 
жыл хандық қүрғанын, ақыры сүйегі осында қойылғанын айтады. 
Жәнібек хан дүние салысымен, Сарайшыққа Әзірбайжаннан оның 
ұлы Бердібек келіп үш күннен кейін хан сайланады», - деп жазған 
Әбілғазының сөздерінен байқалады. Өйткені, ортағасырлык дәстүр 
бойынша хандык таққа көтеру жэне ол дүние салған соң оны жерлеу 
дәстүрі сол астанада өтетін болтан.

Сарайшық қаласы Алтын Ордадан кейін Ногай Ордасының да 
тарихында кездеседі. «Ногайдың атасы Жошының жетінші бала- 
сы. Ногай әкесінен Днепр мен Днестр аралықтарын мүрагерлікке 
алган еді», - деп жазган Алтын Орда тарихын зерттеуші талым 
М.Г. Сафарталиев [16].

Сарайшық қаласы Орда толық құлатанша ногай билеушілерінің 
қыстық астанасы болып қала берді. Астана арқылы Шытыс Еу- 
ропа мен Орта Азияны қосатын басты сауда керуендері өтіп жат- 
ты. ЕІотай Ордасының географиялық аумагы Алтын Орда мен Ақ 
Орданың арасында еді. XV гасырдың орта шенінен бастап Ақ Орда 
Қазақ хандыгының этникалық аумагына айналгандыгын еске алатын 
болсақ, бүл аймақтардың қазақ билеушілерінің назарында болуы
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әбден мүмкін. Тарихи мәліметтер Жәнібек хан мен Бұрындык хан 
тұсында-ақ, Сарайшық қаласы Қазақ мемлекетінің астанасы бол- 
ды дегенді айтады. Соның ішінде, Қазақ мемлекетінің Қасым хан 
тұсында нығаюы батыс шекаралармен байланысты.
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Ол 1519 жылы Ноғай мырзаларын Еділдің оң жағына ығыстырып, 
Қазақ хандығының батыс шекарасын Хажы-Тархан хандығымен 
шектестірді. Қасым хан өзі билік құрған тұста Шайбани мемлекетінен 
Сырдария бойын, Моголстаннан Жетісу өңірінің үлкен бөлігін, Ноғай 
Ордасынан Жем, Жайық пен Еділ аралығын өз хандығына косты.

Қадырғали Жалайыр өз еңбегінде Қасым хан «Сарайшықта дүние 
салды. Бүл күндері оның қабірі Сарайшықта жатыр», - деп жазады.

Сарайшық қаласының астаналық маңызын оның геосаяси 
жағдайымен байланыстыру артық емес. Бұл жағдай бабалардың 
көрегендігін айқындады.

Қазак мемлекетінің тарихында астаналық қала болып Сауран, 
қаласы аталады. Археолог галымдардың зерттеулеріне қарағанда, 
бұл қаланың тарихы Х-ХІ ғасырлардан басталады.

Белгілі араб ғалымы Әл-Максиди: «Сауран қаласы бірінен кейін 
бірімен жеті қабырғамен қоршалған үлкен кала, оның ортасында 
мешіті бар», - деп көрсетеді. Сауран XIV ғасырдың бірінші жарты- 
сында Ақ Орданың астанасы болған. 1320 жылы қайтыс болған Ақ 
Орда билеушісі Сасы Бұқа жерленген. «Сауран өз уақытында мықты 
қамалдың рөлін атқарған», -  деген археолог галым К.М. Байпақовтың 
пікірін басшылыкка алсак, казақ мемлекетінің оңтүстік шекараларын 
сактап калу мақсатында қазақ билеушілері Сауранды саяси-экімшілік 
орталыққа айналдырған деуге болады.

Махмуд Қашғаридың еңбегінде астаналық қаланың бірі - Сығанак 
каласы да оғыз қалаларының қатарында XI ғасырдан бастап атала
ды. Сауран, Сыганақ та Сыр бойындағы экономикалық маңызы бар 
қалалар. Осыған да байланысты Сауран, Сығанақ Ак Орда, көшпелі 
Өзбек хандығы тарихында маңызды орын алды. Бұл калалар шептік 
аймакта орналасуына байланысты соғыстардың салдарынан, біресе 
жошылықтар, біресе шайбандықтардың колына алма-кезек өтіп от- 
ырды. Қазак мемлекетінің Сыр өңіріндегі соғыстарының нэтижесі XV 
ғасырдың екінші жартысында қатты байқалды. 1471-1472 жж. үрыс 
Қазак хандығы үшін нәтижелі аяқталды. Сыр өңірінен қарсылас жау 
қуылды және аймақтың солтүстік жэне солтүстік батысындағы Созақ, 
Сауран жэне Сығанак аймақтары Қазак хандығының кұрамына өтті.

Шакгіақ би мен жүзбасы Садык шэйх бастаған қаскүнемдер 
шэһарды (Сығанақты) Бұрындык ханның колына берді. Ибн Руз- 
бихан Сығанак қаласын «... жаннат жердің шеті...» деп сипаттайды. 
«Бүл кала, - деп жазады ол, - Дешті Қыпшақтың шекаралык бекеті 
болып табылады жэне бүкіл әлемге аумағының кеңдігімен, кауіпсіз

217



эрі тыныш болуымен даңқы шыккан. Сығанак Түркістан аймағынын 
ірі сауда орталығы, жәрмеңкелер өткізіліп, көшпелілермен алыс-беріс 
жүрген. ... Хажы Тарханнан көптеген игіліктер, семіз койлар жэне аң 
терісінен, киш пен тіннен, яғни бүлғын мен тиін терісінен тігілген 
тондар, берік садақтар, ақ кайыңнан жасалған жебелер, жібек мата- 
лар сияқты баска да бағалы тауарлар жэне өзге де асыл бүйымдар 
жеткізіледі», деп суреттелуіне Караганда, бұл каланың экономикалык 
мэнін байкау киын емес. Қаланың бұл сипатын казак билеушілері 
басшылыкка алған. Өйткені, жаңа бой көтеріп келе жаткан мемле- 
кет үшін экономика, яғни базис ең басты мәселелердің бірі болатын. 
Оның үстіне XV-XVI ғасырлар - Қазак хандығының калыптасуы мен 
даму, канат жаю кезеңі. Сауран, Сығанак, Сарайшык, Қасым хан 
тұсында Үлытаудың аталуы да тегін емес. Өзінің калыптасуы бары- 
сында талай тосқауылдарды бастан кешкен жас казак мемлекетінің 
аумағында бір каланың ғана тұракты астаналык кызмет аткармауында 
уақыт талабына сай ішкі-сыртқы жағдайлармен байланыстырып 
карастырған жөн сияқты. Әсіресе, Қасым ханның сырткы саясаты 
бұл жағдайларды нақты дәлелдеді.

Сыр өңірі шекараларын сақтау әрі нығайту, дәл осы мағынадағы 
стратегиялық мақсатты Еділ мен Жайық аралығына да үстанды. 
Оның басты мақсатының бірі шайбандықтармен үлкен кактығыстарға 
бара отырып, Сыр өңірі шекараларын сақтау әрі нығайту еді. Осы 
аймаққа басты назар аударудан болар кейбір деректерден археолог 
ғалымдардың еңбектерінен оңтүстікте Сауран, Сыганак калаларының 
экономикалык маңызы бар саяси-әкімшілік орталық ретінде катар 
аталатыны бар. Бүл жағдайда қалалардың аткарған кызметінің 
арасалмағын салыстыра отырып Сығанак каласының саяси 
маңызының басым екендігіне көз жеткізуге болады. Кезінде Сығанак 
Дешті Қыпшақ үшін «сауда айлағы» болды, ол дала мемлекеттері 
хандарының астанасы саналды.

Сыганак - XI ғасырдан бастап Сырдария өзенінің бойындағы 
саяси орталыққа айналған ең ірі қала. Ол ең алғаш Қыпшак 
хандығының одан Ақ Орданың, Әбілқайыр хандығының аста
насы болды. Сырдарияның тармақтарын жағалай қоныстанган 
тайпалар суармалы егіншілікпен айналысты. Сыганак - монгол 
шапкыншылығы тұсындағы Отырардан кейінгі ерлікпен коргалган 
екінші батыр кала.

Сыганак қаласы Қазак хандығының түсында экімшілік, саяси, 
сауда жэне мәдени орталыққа айналып, кемеліне жетті. Деректер
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бұл каланың ірі керуен орталығы болғандығын мәлімдейді. Оның 
гүлденуі ХІІ-ХІІІ ғасырларға жатады. Қазак хандығының тұсында 
қаланың саяси маңызы арта түсті. Сығанак қазіргі Қызылорда 
облысындағы «Сүнак ата» деген жер.

Қожа Ахмет Иасауи кесенесі. Түркістан қаласы

Тайказан.
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«Қазақ хандығының саяси орталығы эуелі Батыс Жетісу, бірнеше 
жылдан кейін - Сыр өңірінің калалары мен Қаратау беткейлерінің 
солтүстік бөлігіндегі аумакка (басты калалары Сығанак пен Сау- 
ран болған), ал XVI ғасырдың аяғынан бастап Түркістан каласына 
ауысты» .

Түркістан каласы өзінің астаналык кызметін казак мемлекетінін 
нығайған, саяси аренада көршілес елдерге белгілі бола бастаған 
кезден бастады. Мүсылман кауымының касиетті орны эрі казак 
хандарыныңрезиденциясы болтан Т үркістан ірі саяси, экономикалык 
эрі мәдени орталык болды. Мұнда Есім, Жэңгір, Абылай хандардың 
кесенелері салынды. Түркістан XVII-XVIII ғасырларда Ташкент 
қаласымен катар Қазак хандығының аса маңызды шаруашылык 
орталығы болды.

* * *
Сарайшық- Қазак хандығының батыс астанасы кызметін Қасым 

хан заманында -  XVI ғасырдың екінші онжылдығында аткарды. 
Сарайшықта соғылған акшалардың дені -  алдыңғы Алтын Орда за- 
манына жатады [17].

Қазак астаналары -  Түркістан, Ташкент, Сауран, Сайрам 
қалаларында мыс айналым қүралдары XVI-XVIII ғасырларда көптеп 
шығарылды [18].

Алмалық -  XIII-XIV ғасырлардағы асгана қала. Іле өзенінің бой- і 
( ында, қазіргі ҚХР-дың Шыңжаң-Ұйғыр автономиясы ауданы тер- * 1
< риториясында, Қазақстан шекарасына іргелес Қорғас ауданының 
> солтүстік-шығысында 15 км жерде орналасқан. Қираған қала
< орны шамамен 25 км аумақты алып жатыр. Кең ауқымды ресми 
і археологиялық қазба жұмысы жүргізілген жоқ. 1950 жылы қытай

археологы Хуан Вэнби және соңғы жылдарда Шыңжаң тарихи 
1 мұражайының археологтары экспедициялык, зерттеу жумыстарын 

жүргізген. Қыш және фарфор, оның ішінде орта ғасырларда аса 
( қымбат бағаланған қытайдың селадан фарфор ыдыстары, Шағатай 

улысының алтын, күміс теңгелері, металдан жасалған түрмыстық
I бұйымдар мен еңбек кұралдары. түркі тілінде сөздер жазылған 
\ несториандық кұлпытааартәрізді кунды муралартабылды. Каланың 
; шығыс жағында Алмалықта билік жүргізген Тұғлық Темір ханның 

(1329-1 363 ж.)күмбезібар.АлмалықтуралыШыңғысханжорығына 
катысушы ғұламасы Чанчунь Жэнрэнның. шүршіт Елучисайдың са- 

1 пары туралы жаз-баларда, «Юань тарихында», Алмалықтың өзінен
< шыққан тарихшы-ғалым Жамал Қаршидың «Мүлхақат ас-Сурах»
I атты еңбегінде, сондай-ақ, мырза Мухаммед Хайдардың, Рашид

әд-Диннің, Ала әд-Дин Жувейнидің, Бабырдың кітаптарында, ар-
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мян патшасы Гетумның қолжазбаларында мағлүматтар келтірілген. 
Қаланың негізі кашан қаланғаны белгісіз. Оның бізге белгілі алғашқы 
билеушісі карлүқ Озар Түғырыл ханды Шыңғыс ханға тізе бүккені 
үшін Найман ханзадасы Күшлік өлтірген. Шағатай мемлекеті кезінде 
Алмалық хандықтың астанасы болды. ХҮІ ғасырдың басында үлыс 
ыдыраған кезде Моғолстан астанасына айналды. Тарихи деректер 
бойынша Алмалық Әмір Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтары 
барысында (1357, 1 383, 1390 ж.) күйреген. Жібек жолының негізгі 
күре тамырынан орын тепкен өзге де көптеген қалалармен қатар 
Алмалықта да ірі саяси орталық ретінде Қазақстан мен Шығыс 
Түркістанның ортағасырлық тарихы мен мәдениетінде аса маңызды 
рөл атқарды.

Алматы (Алмату) - XIII ғасырдағы сауда орталығының бірі. 
Қазіргі Алматы қаласы тұрған жерде орналасқан. Алматудан қалған 
ескерткіштер 20 ғасырдың 40 - 50 жылдарына дейін сақталған. 
Оларды алғаш 1938 жылы өлкетанушы Б.Н. Дублицкий зерттеген. 
«Тау қыратындағы» («Горный гигант») қазба жүмысы жүргізілгентөбе 
үстіне кейін үйлер түрғызылған. Төбенің көлемі 140x1 50, солтүстік- 
батыс қабырғасынан тік бұрышты алаңша (85x40 м) қосылған. 
Биіктігі 0,5-0,7 м келетін қабырғамен қоршалған, бұрыштарында 
дөңгелек мүнаралары болған. Үстінен жиналған ыдыс сынықтары 
Х-ХІІ ғасырларға жатады. Осындай қүрылыс орны Ботаника бағының 
орнында да болған.

Ол жерден 1969 жылы бірнеше қүмыралардан, сырлы сапты 
аяқтардан және үлкен хумнан тұратын көмбе табылды. Табылған 
ыдыстар XI-XII ғасырларға жатады. Шекарашылар мектебінің 
территориясында жүргізілген құрылыс жұмыстары кезінде орта 
ғасырлар үстаханасының орны ашылды. Әр жылдардағы қазба 
жүмыстары кезінде Шағатай мемлекетінде 1271 1272 жылдары 
Масуд бек реформасынан кейін соғылған теңгелер табылған. Бір 
бетіне соғылған жерінің аты көрсетілген. Бүның бәрі Алматы 10 14 
ғасырлар аралығындағы ірі қала орны болғанын дәлелдейді.

Арқұқ-ортағасырлардансақталғанежелгі калаорны.Қызылорда
облысы Сырдария өзенің төменгі ағысының батысында 6-7 кило
метр жердеорналаскан. Маңындағы Үзкент, Аққорған сияқты ежелгі 
қала орнынан табылған ыдыстарға ұқсас кыш ыдысардыңтабылуы- 
на қарап Арқүқ XVI - XVIII ғасырлардың аралығында болған деген 
болжам айтылады. XV ғасырдың орта кезінен сақталған деректерде 
Әбілхайыр хан Арқұқта болғандығы айтылса, XV ғасырдың ақыры 
мен XVI ғасырдың басындағы араб-парсы деректерінде қазақ ханы 
Бүрындык, пен өзбек ханы Мухаммед Шайбанидің арасындағы осы 
қала үшін болған соқтығыстар туралы жазылған. Мухаммед Шай-
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бани ханның хатшысы Әбу-л-Хайр Фазлаллаһ ибн Рузбехан хан 
Арқуқ қаласынан әскеріне азық-түлік жинағандығың жазады. Арқуқ 
қаласы Сырдарияның қунарлы жағасында орналасып, егіншілікпен 
айналысқан маңыздыелді мекенболған. Бул аймақтаархеологиялык, 
зерттеу жумыстарын жүргізген ғалымдар Е.И. Агеева, ГИ. Пацевич 
те қала төнірегі егістікке тартылған арық сулбаларының көптігін 
көрсетеді. Кейбір ғалымдар Арқүк, VI XII ғасырларда болған деп 
есептелінетін Артык, Ата қаласына уқсастығына назар аударады.

Отырар (Турарбанд, Турар, Тарбанд, Фараб) -  қазақ тари- 
хында ерекше орны бар тарихи қала. Отырар VIII ғасырдың басы- 
нан Тарбанд (Трабан) деген атаумен белгілі. Бул атау Күлтегін және 
Білге қаған құрметіне арналған көнетүркі жазбаларда кездеседі. VIII 
ғасырда араб географы Якут «Тарбанд, Турар, Турарбанд пен Отырар 
-  бір қала» деп жазады. Араб тарихшысы Табаридің Отырар патша- 
сын эл- Мамун халифтың жауларының бірі деп атағанына қарағанда, 
Отырар IX ғасырдың өзінде-ак, ірі қала болған. X ғасыр жазбаларын- 
да Кедер деген ортағасырлык, қаласы бар Фараб аймағы аталады. Ал 
Фараб Кедерден көне қала екені әл-Мақдисидің (X ғасырдың аяғы) 
еңбегінде жазылған. Оның айтуынша, бас қала аймак, есімімен Ф а
раб аталған. X ғасырдан кейін Кедер тарихи және географиялык, 
жазбаларда аталмайды, оның орнына астана да, аймак, та Фараб 
делінген. Отырар X -X V  ғасырларда Арал бойындағы көшпелі тайпа- 
лармен сауда жасайтын Иран мен Орта Азиядан Сібірге, Моңғолияға 
және Қытайға қатынайтын сауда жолындағы маңызды қала болды. 
Кейбір зерттеушілердің пікірінше, қалада сол кезде әлемдегі аса ірі 
кітапхана және көптеген мешіт-медреселер болған.

Қаланың көркейуі моңғол шапк.ыншылығымен үзілді. Қала жан 
түршігерлік қирауларға ұшырады, ал халқы қуылды немесе ішінара 
қулдыққа әкетілді. Қираулар мен апаттардың қайғылы толқыны 
болған моңғолдық атты әскер Қазақстанның барлық аумағын басып 
өтті. Қалалар қаңырап, бурын гүлденген елді мекендер иесіз қалды.

Қала моңғол шапқыншылығынан кейін біраз уақыттан соң 
қалпына келтіріледі. Бұған эсер еткен бір жағдай Отырардың Орта 
Азияға, Ресейге шығатын транзиттік сауда жолының бойында ор- 
наласуы еді. Әрине, бұрынғы гүлденген, дамыған деңгейіне жете 
алмағанымен, Қазақ хандығы дәуірінде сол мемлекеттің іргелі 
қалаларының бірінен саналды. Қала ХҮІ-ХҮІІ ғасырларда да Қазақ
ордасыныңсаяси-экономикалық.рухани-мәдениөміріндеелеулірөл
атқарады. Осы қала үшін Қазак, хандығы мен көрші мемлекеттердің 
жүргізген үрыстары, қаланың қолдан қолға өтуі соның айғағы. 
Қазақстанархеологтарыныңжүрпзгенқазба жұмыаарынәтижесінде 
Отырар қаласының орнынан табылған ақшалар және сирек те бол- 
са жазба деректер қаланың ХҮІ-ХҮІІІ ғасырларда маңызды сауда 
орталығының бірі болғанын айғақтайды. Шаһарда ақша сарайы
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\ жүмыс істеген. Отырарда қүйылған ортағасырлык, куміс дирхем- 
) дер Ташкент, Бұқара және басқа Орта Азия қалаларында көптеп 
( табылған. Отырар қаласында табылған ақшалардың ішінде 1655- 
) 1663 жылдары соғылған патша А.М.Романовтың аты жазылған 30- 
) дан астам орыс монеталары да кездеседі. Қалада ортаазиялык,, орыс 
S сауда керуендеріжиітоқтап, сауда-саттықжасаған. Қалатұрғындары 
) Шығыс пен Батыстың тауарларын осы саудагерлер арқылы алып 
( отырған.
) Нумизматикалық олжалар Отырар Қазак, хандығы кезеңінде 
) XV ғасырдың ортасынан XVII ғасырдың бірінші жартысына дейін 
( өрлеуді басынан кешкенін көрсетеді.
) Қала жоңғар шапқыншылығы кезінде күйзеліске үшырап, XVIII 
( ғасырдың ортасында біржола күйреді.

) Сарайшық -  XIII-XVI ғасырлардағы аса маңызды саяси және 
' сауда орталығы. Ноғай Ордасының бас қаласы. Қазақ хандығының 
) батыс астанасы. Сарайшык, қалашығы 100 га көлемі бар, XIII-XVI 
> ғасырларға жатады. Жайық өзенінің оң жақ жағалауында, Атырау 
\ қаласынан 55 шақырым жерде орналасқан. Археологиялык, зертте- 
і улер нәтижесінде Сарайшықтан Шығыс пен Батыстың ортағасырлық 
| өркениетті орталықтармен сауда-экономикалық және мәдени 
і байланысы туралы ақпарат беретін және Алтын Орда дәуірінің 

қалалық мәдениетінің бай материалдары табылды. «Хан» қоғамдық 
құрлысының архитектуралық орналасуының кезеңдеріне зерттеу 
жүргізілді.

Зерттеу барысында «ханның» салу ерекшеліктері анықталды. Со- 
ныменбірге,өткенмаусымдабеск,ұрылыскезеңінанықтауғамүмкіндік 
алынды. Археологиялык. зерттеу барысында қалашықта нумиз- 
матикалықматериалдарданбасқақалалықтардыңкөптегенкүнделікті 
қолданысзаттары табылды: қыштан жасалған заттар (қүман, құмшы, 
шығыр, қүмыралар, көзелер, шырақтар, түбектер, кесе, пияла) 
өсімдіктер мен зооморфты өрнектер және түрлі араб шрифтімен, со- 
ныменбіргедрапезундықжәнеқырымамфораларыныһьбөлшектері, 
қытай фарфорынан жасалған табақтың бөліктерімен безендіріл- 
ген. Қазбалар барысында көптеген сүйектен, темір мен қоладан 
жасалған буйымдар кездеседі. Одан басқа, ортағасырлық моншаның 
қалдығы табылып, зерттелді.

Әбілғазы Бахадүр-ханның (XVII ғасыр) Сарайшықтағы негізін 
Батухан (Билік құрған уақыты 1221-1256 жж.) салған деген тарихи 
пікірмен келісуге болады. Көптеген көпестер мен саяхатшылардың 
осынау жолдардың бағыт бағдарлары туралы, тауарлардың сипаты 
мен бағасы және қатынас тәсілі туралы жазбалары мен хикаялары 
бізге дейін жетіп жатыр. Сарайдан Сарайшыққа, одан әрі Үргенішке 
дейінгі сауда жолының соқпақтарында қүдықтар болды және керуен- 
сарайлар қызмет етті. XII-XIV ғасырларда осы жол Шығысты Баты- 
спен негізгі жалғастырушы болды.
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Сарайшықта салтанатты сәулетті сарайлар, керуен-сарайлар, 
моншалар, мешіт-медреселер және басқа да ғаламат ғимараттар 
салынған. Оларды атақты сәулет өнері мектептерінен өткен дарын- 
ды шеберлер түрғызған қаланың өте тамаша жобаланып салынған 
түзу де кең көшелері мен алаңдары болған. Қаланың келбетінен 
шығыстың әсері айрықша байқалды. Керуен саудасынан келетін 
түсім, әскери олжа, жергілікті халық төлейтін салык, және аса мол ар- 
зан еңбек күшінің есебінен Сарайшық қаласы тез өсті.

Ежелгі Сарайшық қаласының орны

Қазіргіуақытты қалашықжербетінентымтезжоғалыпбарады. Бүл 
процесс Жайық өзенінің арнасының ауытқуына байланысты болып 
отыр. Судыңасауағысыныңмәдениқабаттарынкүнсайыижәнежыл- 
дам шайып жатыр. Сарайшықың қазіргі мәдени қабаттары - бақытты, 
махаббатпеи күндестікті, қалалықтардыңрахаты менуайымын, ауыр- 
уы мен қайғысын, табан ет, маңдай термен жиналған әрбір жәдігерлік 
- мейлі олар көркем керамика, тағы басқа болсын, -  бәрі де әлі та- 
нып үлгерген сол бір дәуірдің дерегін сыйлайды.
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Тек қаиа Каспий атырабы аймағындағы ған емес, тұтас Шығыс 
пен Батыс елдерінің геосаяси мүддесінің осы жерде тоғысуы, оның 
ерекше байланыаырушы ролі, экономикалық, мәдени, саяси 
қарым-қатынастарды қамтамасыз ету шараларын жүзеге асыру көне 
Сарайшықтың қираған орнына жақын орналасқан Атырау қаласына 
ауысты. Ата бабаларымыздың қажырлы еңбегінің арқасында осы- 
нау шұрайлы жерге орныққан мүнайға бай, саудасы абат Атырау 
қаласына жарқын, әрі үзақ болашағы бар.

Бозоқ шаһары -  қазіргі Астана қаласының бастауында түрған 
ортағасырлық елді мекен. Қаланың табылуы қазіргі Елорданың 
кемінде 1 мыңжылдық тарихы барын дәлелдеп тур. XIX ғасырда 
Қазақстанның жер байлықтарын зерттеуге шыққан геодезист- 
инженер И. Шангин қазіргі Астана орналасқан жерде Бозоқ көлінің 
жағасында ежелгі кдпаның орнын көргенін жазып қалдырған. Ар
хеолог Қ. Ақышев 1999-2007 жылдары осы жерде (қазіргі Астана 
қаласы мен «Ильинка» елді мекенінің арасында) қазба жұмыстарын 
жүргізіп «Бозоқ» (Бүзоқ), деп аталатын орта ғасырлык, қаланың ор
нын анықтады.

Ескерткіштің жалпы көлемі және қоршаған ауыл шаруашылық 
аумағы 30 гектардай жерді қамтиды. Қазба жүмыстары кезінде 
қала жанынан егістікті суландыратын арық, кірпіш күйдіретін пеш- 
тер, қару-жарақтар, құрал-саймандар және әйел адамның мәйіті 
табылған. Әйел мәйітінен моншақ, екі білезік, қару-жарак, табыл- 
ды. К. Ақышев пен М. Хабдуллина бүл оғыз-қыпшақтардың Х-ХІІІ 
ғасырлардағы салған қаласы және бірнеше ғасыр өмір сүрген шаһар 
деп пайымдайды. Зерттеушілер оғыз қауымы ол дәуірде «бұзоқ» 
және «үшоқ» деген екі саяси одақтан қүралған, сондықтан қаланың 
аты осыған байланысты шығуы мүмкін деген болжам айтады.

Сарыарқадағы көшпелі малшылар түрмысқа қажетті затта- 
рын осы қаладан тауып отырған. Қала түрғындары аң, балык, ау- 
лаумен, мал бағумен айналысқан. Бозоқ сауда керуендері мен 
жолаушылардың бекеті қызметін атқарған. Өйткені қала оңтүстіктен 
солтүстікке, батыстан шығысқа жүретін керуен жолдарыныңтүйіскен 
жерінде орналасты.

Жүздеген жылдар бұрын Жоғарғы Есіл жағалауындағы Қараөткел 
өңірінде кішігірім әскери турақтың пайда болуы, ең алдымен бұл 
жерде сауда жолыныңтүйіскен торабы болғандығымен дәлелденеді. 
Бозоқ қалашығы Сарыарқаның ортасында солтүстік Сібір бассейні 
өзендерінің (Есіл, Сілеті, Шідерті) және Орта Азиялық (Нүра, Са- 
рысу) өзендерінің салалары түйіскен жерде орналасқан. Бұл жер 
шаруашылық иеліктерге, әскери стратегиялык, плацдармға, сауда 
жолдарын бақылауға арналған бірегей орын.
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Бір атап өтерлік жәйіт, қазіргі Елордадан 123 шақырым 
жердегі Қорғалжын ауылының жанында, Нұра өзенінің жағасында 
ортағасырлық Бытығай (Батығай) қаласы да болған. Ғалымдардың 
пікірінше бұл шаһар да Нүра өзенінің жағасында X ғасырда оғыз- 
қыпшақ кезеңінде бой көтерген. XIX ғасырда бүл қалашықтың 
қираған қалдықтары туралы П.И. Рычков, И.П. Шангин, Г Гене,

Ортағасырлық Бозоқ. Қалпына келтіру.

Жебе ұштары
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А. Шахматов сияқты орыс инженерлері мен саяхатшылары дерек- 
тер қалдырған. Бұл қаланың орнын Ш. Уәлиханов пен археолог 
Ә. Марғұлан да зерттеген. Қираған ғимарат қабырғасында орта 
ғасырлық ұйғыр жазуымен жазылған сөздер табылған. Бозоқ пен 
Бытығайдың табылуы орта ғасырларда Орталық жөне Солтүстік 
Қазақстанда қала мәдениетініңжоғары дамығанын дәлелдейді.

• "  ' . . л , -  ^  .  І 'Д  ‘  >
• Г  4  * •  V »  r  f  .

Е . • • U r * 4.
-v- ^  -> •г  rv  ч jjjjr* •

Әшекей бұйымдар

Ыдыстар.
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Дала қамалдары. XVIII ғасырда Қазакстан даласы өзіндік бір 
коршауға алынды: батыста, солтүстік пен солтүстік-шығыста - Ресей 
шекарасы, оңтүстік-шығыста - Қытай шекарасы, оңтүстікте - Бүхар 
жэне Хиуа хандыктары, оңтүстік-батыста, Астрахан аумағында тағы 
да Ресей шекарасы болды.

Қазакстан Ресейдің Еуразия күрлығының оңтүстік-шығысына. 
Үндістанға баратын жолы бойында түрды. Орыстар Оралда (Яицк 
казак станицасы) түрған кезде Гурьев калашығы (Атырау) Ресейдің 
саяси-экономикалык мүдделерін корғауды камтамасыз етті.

Ресейдің Жайык шептеріндегі жаңадан ие болған жерлерді 
біржолатаұстап калу жолындағы әрекеттері, Орталык Азия елдерімен 
сауда-экономикалык өзара карым-катынастар орнатуы барған сайын 
үлғая түскен, елдің еуропалык бөлігін табиғи жаңа корлармен, алтын 
мен минералдык шикізаттарға деген кажеттіліктермен камтамасыз 
ету саясаты жүргізілді.

I Петрдің түсында-ак орыстардың әскери-барлау жасактары 
Қазақстанның солтүстік-шығыс аудандарына келді. Бүл жонғар- 
ойраттар тарапынан карсылык тудырып, кейбір шекаралык бел- 
деулерде қактығыстар болды, өзара таластар, реніштер туындады. 
Орыс-ойрат катынастары, әсіресе Қытай шекараларына дейінгі Ертіс 
алкаптарындағы аудандарды иеленуге бар күшін салған алғашкы 
Сібір губернаторы князь М.П. Гагариннің арандатушылык жоспары- 
на байланысты катты шиеленісті.

Тобылдан Жаркентке дейін баратын жол бойына «камалдар 
салу» кажеттігіне, олардың алғашкысын Ертіс бойына, одан әрі «іс 
барысында кажет деген жерлердің барлығында» камалдар түрғызу 
керектігіне патшаның көзін жеткізген губернатор іс жүзінде Қазак 
даласының шекараларында бір түтас бекіністі белдем кұру жоспарын 
үсынған еді. Князь патшаға өз «жобасын» үсынганда бүл аймактағы 
күрделі халыкаралык катынастарға көңіл бөлген жоқ.

Бүл жылдары мазасыз көрші - Жоңғарияның арандатушылык 
қимылдары салдарынан шиеленісіп кеткен саяси жағдай казак 
хандыгының мүддесіне кайшы келді. Оның үстіне болашак эскери- 
тірек пункттерінің қүрылысы үшін орыс патшасы тандап алган аудан- 
дар бүл жылдары уақытша басымдыққа кол жеткізген ойраттардың 
бақылауында болатын. Олар бүл ықпалын сақтап қалуды көздеді.

Патша арнаулы жарлыгында Бухгольцқа мынадай нүекаулар 
берді: «... сол үшін Тобылға барып, онда жогарыда аталган губерна- 
тордан 1500 оскери адам алып, Жәмші өзеніне бару керск, ... онда 
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кала салып, аталған адамдарды сол жерге, жаңадан тұрғызылган 
камал мен оның төңірегіне, қысқы пэтерлерге орналастыру кажет, 
тек өзендер бойынан бекіністер салып, оның тұрғындары кай жер
дей алтын тауып, қалай алып жүргенін анықтап, тексеру керек... 
минералдың жайын жақсы білетін шведтерден бірнеше адам табу 
кажет». Патша жарлығы іс жүзінде Ертіс, Алтай, Есіл бойы белдігінің 
күрылуына негіз болтан. Әскери-дипломатиялық сипаттаты барлық 
эзірлік жүмыстары аяқталған соң И.Д. Бухгольц отряды 1715 жылдың 
басында 2797 драгун, солдат, офицер және жүмысшымен, эртүрлі 
калибрлі 70 қарумен, жеткілікті күрал-сайманмен жорыққа аттанды.

1715 жылы 1 қазанда экспедиция маңында сырттан келушілер 
мен Сібірдің жергілікті халқы, соңдай-ақ Тобыл мен Том қалалары 
түрғындары арасында ертеден-ақ айырбас сауда жүргізілетін Жэміш 
түзды көліне жетті де, И.Д. Бухгольц Жэміш (Ямышевск) деп аталған 
қамалдың іргетасын қалады. Бұл кезеңде осы жерлер жоңғарлар 
бақылауында болатын.

Ойраттар мүдделеріне орай өздері бақылауға алып отырған 
аймақта қамал салына бастағаны туралы хабар алған ІДэван-Рабдан 
қол астына 10 000 адамдық әскер беріп жаңа бекініс кұрылысын 
токтату жэне жоңғарлар бақылап отырған бүл аудандарға кіруге жол 
бермеу үшін әскерлерін аттандырды. Жоңғарлар Жэмші қамалын 
қоршай бастады.

Жоңғарлар қоршауларға аса қажет азық-түлік, ақша, эртүрлі 
күрал-саймандар тиелген керуенді басып алып, жағдайды тіпті 
қиындатып жіберді. 450-ден астам адам түтқынға түсті. Олардың 
арасында Полтава шайқасында түтқынға түскен, кейін көпшілікке 
мэлім Жоңғария картасын жасаған, бұрынғы швед артиллериясының 
сержанты, белгілі Иоган Еустав Ренат бар еді. Көптеген адамда- 
рын жоғалтып, 2500 аттың 2200-інен айрылған, Тобылдан шыккан 
керуенінен коз жазып калган И.Д. Бухгольц отряды күніне 20-30 
жауынгері түйнектен өліп, небәрі 700 гана адаммен қалды. Ақыры 
қамалды өздері күл-талқан етіп бұзып, 1716 жылғы 20 сәуірде 
И.Д. Бухгольц Ертіспен жүзіп, кері қайтып кетті.

Экспедицияның сәтсіздікке үшырауына көп жағдай себеп 
болды: ең алдымен, Сібір губернаторы жіберген дипломатиялық 
жаңсақтықтар шешуші рөл атқарды, ал ол ойраттарды өздерінде 
дүшпандық ниеттері болмағанына сендіре алмады.

Тагы бір себебі, Бухгольц өзінің шынайы жағдайы мен жалпы 
жағдайларды түсіне қоймады, ол жоңғар басқыншыларына қарсы
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қимыл көрсеткен даңкты казак батырларымен, көшпелі казак мал- 
шылары ежелден көздерінің карашығындай сактап келген Ертіс 
өзенінің алкабындағы аса бай жайылымдарға көз тіккен ойраттардың 
озбырлықтарына карсы ниеттегі жергілікті ру басшыларымен 
тікелей байланыс орната алмады. Сөйтіп, XVIII ғасырдың басында 
Қазақ даласымен жапсарлас жерлерде бекіністі мекендер салу үлкен 
қиындықтарға соктырып, дипломатиялык майданда патша сарайын 
колайсыздыктарға ұрындырды.

Дегенмен, кең байтак өлкені отарлау ниеті, оның кисапсыз 
байлығын игеру, керуен саудасын кұрып, оның кауіпсіздігін 
камтамасыз ету, сондай-ақ Ресейдің жаңа жер иеліктерін камтып 
калу мүдделері көшпелі халықтың тура іргесінде тұратын көптеген 
жаңа әскери-инженерлік кұрылыстар мен тірек орындарын салу- 
ды кажет етті. Патша айналасындағылар каншама бүркемелегілері 
келгендерімен камалдар салудағы көздеген басты максаттары 
оңтүстік-шығыс шегараларды ұлғайту, сырткы ыкпал белдемдерін 
кеңейту қажеттігі болды. Еуразия күрлығында орасан зор жаңа им
перия - Ресей пайда болды, оның негізін I Петр патша калады.

И.Д. Бухгольц Петербургке кеткен соң өз қалауы бойынша кимыл 
жасауға уэкілдік алған М.П. Еагарин тапсыруымен Жэмші камалы 
калпына келтірілді, енді ол орыс жасактарының Ертіс бойымен ілгері 
жылжу үшін тірек базасына айналды. Қазак-ойрат катынастарының 
кезекті шиеленіскен кезеңі көлемі шағын, бірак жақсы жабдыкталған 
ыңғайлы топтарды дала қойнауына біртіндеп енгізу ісін тездетті. 
Оларға қазақтардың негізгі күштерінің жоңғарлармен арадағы 
қарулы кактығыстардан босай алмай жаткан сәттерін тиімді пайда- 
лану міндеті қойылды

I Петр патшаның тікелей нұсқауымен қазақ даласына май
ор И.М. Лихарев бастаған тағы да бір әскери команда әзірленді. 
I Петр адамдарының шығыска кіруін жеке өзі баскарғаны көрінеді. 
I Петрдің жаңа жасағының басты міндеттері Жэмші көлін түбегейлі 
зерітеу, «алтын қүмды» іздеп, толық деректер жинау, И.Д. Бухгольц 
экспедициясының сэтсіздігін егжей-тегжейлі аныктау болды.

Олардың бағыттарын үздіксіз бақылап отырған жоңғарлар 
И.Лихарев отрядын ок астына алып, кері шегіндірмек болды. Ойрат- 
тар орыс артиллериясының ауыр соккыларына қарамастан қайрат 
танытып, ақыры мақсаттарына жетті - үш күнге созылған атыстан 
кейін келісім жасалды. Шегінуге мэжбүр болтан Лихарев қайтып 
бара жагқан жолда 1720 жылы Өскемен камалын салды. Бүл қамал
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Ресейдің Цин империясымен шекарадағы эскери-инженерлік 
құрылыстар жүйесіндегі бұрыштағы нүкте болып табылады. Ол басқа 
да бекіністерге, шамшырақтар мен әскери-инженерлік құрылыстарға 
сүйене отырып, бірқатар аумақты бақылауға алды. Осы жылы Кере- 
ку (Коряковск), Қараөзен (Чернорецк), Қаражар (Черноярск), Түйелі 
(Верблюжск), Сегізсары (Осморыжск), Оба (Убинск), Жетіжар (Се- 
миярск) сияқты тұтас бекіністер қатары салынып, әскери-саяси үш 
жердің - Сібір, Ертіс жэне Колыван негізі қаланды.

Гарнизон жауынгерлері жақсы жаттыктырылған, әскери кару- 
жарақ қоры жеткілікті, көшпелілерге онша таныс емес зеңбіректері 
бар, орналасқан орындары стратегиялык жағынан үтымды бүл 
бекіністер Абакан абактыларымен (1707 ж.), Биқатын камалымен 
(1709 ж.) бірге отарлау тірегіне айналып, Обь-Ертіс өзендері 
аралығында, Қүлынды даласында Ресей жағдайының нығаюын 
қамтамасыз етті.

Дегенмен, әскери-корғаныстық мекендердің рөлдерін анықтаған 
кезде империяның аграрлық-саяси үмтылыстарына қарай ауы- 
сып отырған кейінгі қызметтерінің бірте-бірте өзгергендігі жайлы 
біржақты түжырыммен шектелуге болмайды. Жоғарғы Ертіс жэне 
Алтай қамалдары рөлінің одан эрі өсе түсуі көп ретте қазақ-ойрат, 
қазақ-орыс катынастары деңгейіне, жат ел күштерінің тұтқиылдан ба- 
сып кіру қаупі сақталған жағдайда барған сайын белгілі дәрежеде Ре- 
сейге тәуелді бола бастаған Қазақ хандығының жалпы халықаралық 
халіне байланысты еді.

Осы уакытта батыс шекараларда Жайық желісі ұлғайып, 
казақтардың Жайықтың оң жағалауына өтуіне шек қойылды. Бұл 
желі шығыста Новоишимскімен шектелуге тиісті болды. 1752 жылы 
іргесі қаланған Петропавловск қамалы оның орталығына айналып, 
Сібір бекінісі арқылы Ертіс желісімен түйісті. Осы шаралар жүзеге 
асырылғаннан кейін көшпелі қазақтардың шамамен 70 мың шақырым 
жайылымдык жері ойып алынды. Қазак халқын көп кіріптарлыққа 
үшыратқан бір шақырым, бір жарым мың метр шамасындағы 
казактардың «Қасірет желісі» осылай пайда болды.

4.4. Мемлекет және қазақ зиялысы

Әлемдік өркениетте казақ халқының өз атауымен, «тілімен, өз 
ділімен, мемлекеттігімен орын тепкеніне VI-VII ғасыр шамасындай 
уақыт өткен екен. Дегенмен қамшының қысқа сабындай көрінетін 
осынау гасырлар аясында халқымыз жеңісті жарқын күндерді де,

231



кара бұлттай қаптаған сын сағаттарды да бастан өткерді. XV-XVII 
ғасырларда негізінен табиғи -  ырғақты дамумен шыңдалған Казак 
хандыты,ХУШгасырбасында«Актабаншубырынды, Алкакөлсұлама- 
дан» аман калған, жоңғардай жойкын жаудың бетін кайтарған 
казак этносы XIX ғасырда бодандыктың камытын киіп, елдігі мен 
тәуелсіздігінен айрылды.

Қазак зиялысы қашан пайда болып, калай калыптасты? Ол 
дәстүрлі когам перзенті ме, жок әлде отарлаумен туған кұбылыс па? 
Бұл сұрактарға жауапты казак этногенезінің койнауынан іздеу керек. 
Қазіргі тарих ғылымының пайымдауынша, Қазакстан жерінде әрісі 
сактардан тартып, берісі байырғы түркі халыктары мекендеген за- 
мандарда тегі бір этностардың жақындасуы мен кірігуі негізінде 
солардың занды мұрагері -  казақ халқы тарих сахнасына шыккан.

XV ғасырдың екінші жартысында Керей мен Жәнібек сұлтандар 
шаңырағын көтерген Қазақ хандығындағы әлеуметтік кұрылымда 
зиялылар кауымы лайықты орын алғаны күмэнсіз. Бір ғана мысал 
келтірейік. Қазак хандығымен түйедей күрдас Шалкиіз жырау бы- 
лайша жырлайды:

Ғадыл төре ел бастар,
Батыр жігіт жау бастар,
Ата жігіт қол бастар,
Шешен адам сөз бастар.

Осы жырдың эр жолында казак зиялыларының әлеуметтік-кәсіби 
топтары тізіліп түрған жок па?

Қазак зиялыларының мэртебесі мен кұрамы хандык дэуір 
барысында нактыланып, сүрыпталып, кемелденіп. күрделілене 
түсті. Әрине, олардың саны, жасы, элсуметтік кұрылымдағы үлесі, 
аймақтық жіктелуі бізге белгісіз. Жазба деректер мен ауызша та- 
рихнамада хандардың, сүлтан-төрелердің, билердің, батырлар мен 
әскербасылардың, жыраулар мсн сал-серілердің, күйшілердің аттары. 
үлағат сөздері, шығармалары сақталып калған. Бұлардан баска емші- 
сыныкшылар, бақсы-балгерлер, ғалымдар мен ұстаздар, бапкерлер. 
ишан-молдалар аз болмағаны сөзсіз. Тарихи-табиғи даму үрдісін 
сілкініссіз, басқаның октсмдіі інсіз кешіп жатқан Қазак хандыгына 
канша зиялы қауым қажет болса, сонша зиялыны қоғам өз ортасы- 
нан шығарып отырды. Бүрынғыдан жеткен рухани-мэдени мүраны 
игере алған жэне оны жаңаша жалғастыра білген бүлар мемлекеттің, 
халықтың шынайы күш-қуатына айналды. Егер байырғы түркі 
өркениетін казақ мәдениеті мсн зиялыларының бастау көзі ден
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қабылдасақ, осынау кұндылықтардың қалыптасуы мен дамуындағы 
бірінші кезең ретінде XV-XVII ғасырларды пайымдағанымыз жөн. 
Ресейдің қол астына енгенге дейінгі казак қоғамы ой еңбегі адам- 
дарына кенде емес болатын. Олардың арасында сәулетшілер де, 
басқарушылар да, композиторлар да, әскер басылары да, ақындар, 
сал, серілер, жыраулар да, дипломаттар да бар еді. ¥шы-киыры жок 
кең даладағы өркениет талабына шығармашылық интеллигенцияның 
тобы тап осы тұста кұрылды. XIV-XVII ғасырларда өмір сүрген 
шығармашылық интеллигенцияның жекелеген көрнекті өкілдері 
өздерінің мұралары арқылы бізге белгілі болып отыр. Мәселен, қазақ 
поэзиясының үш томдық «Бес ғасыр жырлайды» атты антологиясын- 
да оннан астам ақынның шығармалары жарияланған.

Сол бір алыста қалған жылдардың өзінде қазақ интеллиген- 
циясы дифференциялану процесін бастан өткеріп жатты. Бүған 
Асан қайғының, Доспамбет жырау, Ақтамберді жыраудың, Бұқар 
жыраудың, Махамбеттің шығармашылығы дәлел бола алады. 
Егер XV-XVII ғасырлар ақындары негізінен туған өлкенің сұлу 
табиғатын, оны сыртқы жаулардан қорғау қажеттілігін, ел бірлігін, 
территориялық түтастықты жырласа, одан кейінгі дэуірде әлеуметтік 
әділетсіздік, кедейшілік, адам еңбегін канау тақырыптары бірінші ке- 
зекке шықты.

Отан тарихында қазак зиялыларының рөлін хан-сұлтандар, 
батыр-билермен бірге ақын-жырауларда атқарды. Соның бірі До
спамбет жырау заманы және тарихтағы қызметі туралы мұрағат 
деректері.

Доспамбет - ортағасырлық казақ жырауларының аса көрнекті 
өкілі. Оның жырларын оқып отырғанда көз алдыңа қабағынан кар жа- 
уып, кірпігіне мұз қатқан жауынгер, өткел бермес Азау теңізі, тоқсан 
қүбылып төгілген күй ырғағы, көкке өрлеп, құлдырай шүйілген қыран 
қүс елестейді. Ол куатты сөз өрнегін кейінгілерге үлгі етіп қалдырған 
жыр шебері.

Жырау шығармашылығын зерттеуде үлкен еңбек сіңірген 
М. Мағауин Доспамбеттің өмір сүрген жылдарын «Доспамбет... 
Махмед-Герей мен Мамайдың әлі тату кезінде каза тапқанға үқсайды. 
Яғни, XVI ғасырдың алғашкы ширегі», - деп көрсетеді. Бұл түжырым 
қазақ әдебиеті тарихында, оқу әдебиетінде біршама орнығып 
үлгерген.

Жыраулар эдебиетін сөз еткен зерттеушінің Доспамбет жыраудың 
өмір сүрген жылдары туралы тірек мәліметтері төмендегідей. 
Жарақаттан өлерінде айтты деген сөзінде жырау:
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Ер Мамайдың алдында,
Шаһид өттім, өкінбен, - дейді.
Зерттеуші аргументтілігі жыраудың осы жыр жолдарына ғана 

сүйенеді.
Мамай 1549 жылы өлген. Ал, Доспамбеттің опат болуы бұдан көп 

бұрын сияқты. Үлы Ноғай Ордасының биі Мамай мен Доспамбеттің 
әміршісі Қырым ханының бірігіп қимыл көрсетуі -1523 жыл. Осы жолы 
Қырым ханы Махмед Герей Мамайдың көмегімен Жәнібектін ұлы 
Үсейінді жеңіп, Астраханды алады. Қырым мен Ноғай Ордасы үзбей 
жауласып отырғаны белгілі. Ауызбірлік бұл жолы да үзакка созыл- 
майды. Мамай өзінің немере інісі Ағыстың (Жаңбыршыүлы Телағыс) 
үгітімен Махмет-Герейді Астраханнан алдап шығарып алады да, бала- 
сы Батыр екеуін сондарынан ерген барлык татарларымен коса кырып 
тастайды» [19]. Бүл мәліметтер XIX ғасырдағы орыс тарихшысы 
Н.М. Карамзин еңбектерінен келтірілген.

Бүл ретте деректемелері біршама жаксы сакталған 1523 жылғы 
оқиғалар туралы аныктау, толықтырулар жасаудан аулакпыз. Тек, До- 
спамбет өмір сүрген жылдар XVI ғасырдың алғашкы кезеңі, ал каза 
тапкан шағы 1523 жыл деген жаңсақ корытындыға байланысты Ре- 
сей мүрағатынан алынған жаңа мәліметтерді ұсынамыз.

Шайх-Мамай -  Ер Маиайдың бірі. Тарихтағы ер Мамайларды 
тізбектемей, XVI ғасырда ғүмыр кешкен ноғай үлыстарындағы осы 
аттас билеушілерге ғана токталып өтейік. Ер Мамайды М. Мағауин 
эйгілі фольклоршы В. Жирмунскийдің ізімен Ноғай Ордасының 
билеушісі Шайх-Мамай деп есептейді. Мұнысы «Мамай 1549 жылы 
өлген» деп Шайх-Мамайдың өлген жылын көрсетуінен байкалады.

Шайх-Мамай - Мүса бидің үлкен үлдарының бірі. Сейдахмет би 
тұсында (XVI ғасырдың 30 жылдары) оның ұлысы Жайық бойында 
болтан. Сейдахмет биден соң Ноғай Ордасын, Қадырғали Жалайы- 
ри тарихшы жазғандай, жоғарғы бек лауазымын алмай басқарады. 
Шайх-Мамайдың ұрпактары «алтыуыл» ноғай үлыстарын баскарып, 
Үлкен Ноғайдан шығыска қарай, казактармен канаттас, Сырдария 
бойынажақын қоныстарды мекендейді. Шайх-Мамайдың Доспамбет 
жырындағы жэне эпикалық саладағы Мамай еместігіне көз жеткізу 
қиын емес.

Жазып алынған ескі шежірелерде Мұса бидің 18 үлы болтаны 
көрсетілген. Балаларының көбі екі анадан туған. Ханзада ханымнан 
- Шихым (Шайх-Мүхаммед), Шайх-Мамай, Қошым (Қошмұхаммед). 
Досым, Жүсіп, Ақмырза, Ысмайыл, ал «кожа кызынан» - Алшағыр, 
Сейдак (Сейдахмед), Мамай. Бүл Мамай - бір анадан туған Алшағыр
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мен Сейдактың інісі. Өзге ағалары Шихым (Шайх-Мұхаммед) жэне 
Шайх-Мамай. Шихым 1521 жылы хажытархандыктар колынан каза 
тапкан. 1549 жылы қайтыс болған Шайх-Мамай да, оның інісі сана- 
латын Мамай да Муса бидің ұлдары.

Эпикалык жыр түсінігі растағандай, ер Мамай - Муса бидің 
баласы. Муса би эпикалык жырлардың қазақы нұскаларында Муса 
хан делінеді. Ноғайлар мен казактардың «Орак-Мамай» жырындағы 
Орак - Алшағыр мырзаның үлы. Муса үлы Мамайдың кашан туып, 
қашан кайтыс болғаны туралы дерек сакталмаған.

Өзге Мамайлар. Сейдахмегп би ұлы Мамай. Шежірелік 
мэліметтерге үңілсек, XVI ғасырдағы Едіге үрпактары арасында тағы 
екі Мамай бар. Алшағыр мырзаның үлкен ұлдарының бірі - Мамай, 
інісі - Орақ. Ноғай Ордасында 1514-1516 жылдары болған ірі бүлік 
кезінде Алшағыр мырза осы Мамай, Орақ есімді үлдарымен, інісі 
Сейдактын үлдары Келмай, Жауғаштымен жэне тағы бір інісі Жанах- 
метпен бірге аз уакыт Қырым хандығын паналаған. Алшағырүлы Ма
май туралы жазба мәліметтер сол 1516 жылдан кейін кездеспейді.

Сейдак - Сейдахмет бидің ұлы Мамайдың заманы кейін айтыла- 
ды. Ағалары Келмай, Жауғаштыдан көп кішілігі күмэн туғызбайды. 
Бүл Мамай 1577 жылы баласы Жаксысат, Орақтың баласы Қазы мыр- 
замен қатар, Ноғай Ордасының билеушісі Дінахмет бидің Азаудағы 
жаулары ретінде аталған [20].

Осы мәліметтің біз қарастырып отырған мәселені анықтауға 
тигізер септігі айтарлықтай. Азаудағы оқиғаларға катысушы мырза 
Сейдахмет үлы Мамай екендігі деректеме аркылы расталып түр.

Күмәнді Доспамбет. Доспамбет жыраудың өмір сүрген заманын 
анықтауға ол туралы сақталған накты мәліметтер ғана көмектесе ала- 
тынын ескерген жөн. Енді бір жазба мәліметтерде аталатын Доспам
бет жас кезіндегі сол жырау емес пе екен деген ой келеді.

1560 жылдың қараша айында Ысмайыл бидің Мәскеудегі IV 
Иванға тапсырылған хатында: «біздің бір жігіттің інісі бар еді, аты 
Досмұхаммед. Соны сен қайтарсаң етті» - деп жазылған екен («... 
Да нашего ж паробка брат меншей, а зовут его Досмагметом. и ты 
б его отдал» [20]. Бұл өтініш Ысмайылдың келесі бір хатында, 1561 
жылдың маусым айында тағы да қайталанады («Да там же, паробок 
мой, Досмагметом зовут, и того б еси прислал» [21].

Бұл Досмагмет - Досмұхамет - Доспамбет 1535-1540 жылдар 
шамасында туды десек, жас Доспамбет туралы мәлімет болуы гажап 
емес. Ысмайыл би хаттарында осы адамга байланысты озге де 
айрыкша мәліметтер болмағандыктан, ол жөнінде түжырым жасау
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киын. Тұтқындардың эртүрлі әлеуметтік ортадан шығуы, эртүрлі 
себептерге байланысты үсталуы мүмкін. Олардың ішінде Мәскеу 
иеліктерінешабуылжасағандарда,түрлісебептерменуакытындаеліне 
қайтарылмай қалғандар да, сауда адамдары да, елші-шабармандар 
да болған. 1560-1561 жылдары Досмагмет-Досмұхаммедті кейінгі 
Азаулы Доспамбет аға деп карауға дэлелдер жеткіліксіз. Ол болуы 
да, болмауы да мүмкін. Бірак, өмір сүрген жылдары сәйкес келеді.

Тарихтагы Доспамбет -  Досмамбет ага. Тарихтағы накты 
іздері, қызметі сақталған Доспамбет деректемелерде «Досмагмет» -  
Досмамбет аға деп көрсетіледі.

XVI ғасырдың 80 жылдарында Доспамбет ат үстінде жүрген 
ел ағасы, күш иесі, билік сатысындағы адам. Жырларында аскак 
сезіммен айтылатын Азаулының Аймадет Доспамбет ағаның өзі.

Тең (Тана, Дон) өзені сағасындағы Азау (Азак, Азаулы, 
Азов) Осман патшалығының баскаруындағы бекініс болса, «аға» 
-османлылар белгілеген ресми лауазым. Демек. Досмамбет аға 
Османлы Түркияның басқару аппаратына тартылған білікті де 
ықпалды, қарамағында бірқауым ел болған тұлға. Көшпелі жүрттың 
сардары. Ол Доспамбет жырау төкпелеріндегі каһармандык сарыннан 
да аңғарылады.

«Айнала бұлақ басы Тең,
Азаулының Ыстамбүлдан несі кем!?» - деген сөздерінен 

Доспамбет ағаның Османлымен, оның астанасы Ыстамбұлмен жаксы 
таныстығы байқалып түр.

Қырым хандығы - Осман патшалығының қол астына караған ірге- 
лі мемлекет. Азау теңізінің солтүстік жағалауы Қырым хандығының 
қарамағында болтан. Сол себепті Азау теңізінің сыртында қоныстан- 
ған ноғай бірліктері Қырым хандығына да қызмет етеді. Еділ- 
Жайықтағы Үлкен Ноғай Ордасына жэне оның қолдаушы-қамкоршы- 
сы Мәскеу мемлекетіне тұрақты түрде қарсылык көрсетеді. Мамай 
мен оның жақындарын Дінахмет бидің «менің жауларым» дейтіні 
сондықтан.

1585-1589 жылдары Доспамбет аға Қырым хандығы тарихына 
қатысты бірқатар оқиғаларға қатысады.

1585 жылдың қаңтар айында Қырым ханы Ислам-Гсрей хан 
«Азаулы Досмамбет ағаны» өз қарсыластары туралы мәліметтер 
жинап қайту үшін 20 күн мерзімге Дон сыртына аттандырады [20].

Оқиға былайша өрбіген. Қырымда Ислам-Герей ханға қарсы 
Сағадат-Герей сұлтан бүлік ашады. Сағадат ноғайларға, олардың 
Есеней би, Арслан мырза басқарған 15 мындық әскеріне арқа
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сүйеген, солар аркылы хандыктағы билікті уакытша колына алады. 
Қысылтаяң сәтте Ислам-Герей Саламат-Герей деген інісін теңіз 
аркылы Осман патшалығына жіберіп, түрік сұлтанынан көмек алыгі 
үлгереді. Жаңашерлер (йенішер-янычар) көмегімен карсыластарына 
шабуыл жасап, Қырымдағы билігін калпынакелтіреді. Шайкас кезінде 
Есеней би мерт болады. Сағадат-Герейдің Қырымдағы жактастары 
өлтіріледі. Әулет ішіндегі Ислам-Герейдің қарсыластары Сағадат- 
Герей, Сафа-Герей, Мурат-Герей кашып күтылады. Досмамбет осы 
бүлікшіл билеушілердің қайда бас сауғалағанын білу үшін жіберілген 
болатын.

Берілген тапсырманы белгіленген мерзімде (акпан айында) 
орындаған Доспамбет көп жаңалык жеткізеді жэне өзімен бірге 
дондық үш казакты ерте келіп, олардан сенімді мәліметтер алады 
[20]. Сол әңгімелерден жақсы хабардар жергілікті Смайыл деген 
кырымлы орыс елшісіне Сағадат-Герейдің Еділден өтіп, Үлкен Ноғай 
Ордасына, Орыс бите бара жаткан жолында оларға ноғайлар шабуыл 
жасап, екі сүлтанның Ноғайға, ал Мұрат-Еерейдің Астраханға 
кеткендігі туралы әңгімелейді. Кейінірек Сағадат-Еерей мен Сафа- 
Еерей Ноғайға емес, Кавказдағы қүмық шамхалының иеліктеріне 
кеткендігі, ал Мұрат-Еерейдің Астраханда қалғандығы туралы 
мәліметтер аныктала түседі.

Тарихтағы Доспамбет туралы екінші дерек Қырымдағы Мәскеу 
шабарманы Судаков Иван Мяснойдың «Оқиғалар тізімінде» («Список 
вестей») кездеседі. Иванның тілмашы Есеншора кырымлы адамы 
аркылы Досмамбет ағаның Азаудан Мәскеудің шет иеліктеріне 
аттанғандығы, коластында азаулык жэне ноғайлық адамдардан үш 
мың әскер бар екені туралы ақпар алған (1587 ж. 25 мамыр) [20].

Бүл жолы хан Доспамбетке бірнеше тапсырма берген. Бірі - 
шет иеліктердегі орыс адамдарынан «тіл» әкелу. Екіншісі - Мәскеу 
эскерлері өзен жағалаулары мен шет иеліктерде жиналып жатқандай 
болса, сол жайында хабар беру. Мәскеуліктер жиналып-камданып 
отырғандай болса, келесі кезекке жоспарланған Алып-Еерей мен 
Саламат-Еерей жорықтары жасалынбайды .

Осынау архивтік мәліметтер Доспамбет жыраудың жортуылдық 
жэне сардарлық қызметін анығырақ көрсетуге мүмкіндік береді.

Мэскеу мемлекеті мен Қырым хандығы арасындағы 
мемлекетаралык байланыстарға қатысты күжаттардың сакталуы 
аркасында Доспамбет жырау өмірінен тағы бір мэліметті тауыгі 
отырмыз. 1589 жылдың тамыз айында Мәскеуге жеткізілген шабарман 
Иванның «Оқиғалар тізімінде» тағы Доспамбет аға есімі кездеседі.
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Бұл жолы Азаулы Доспамбет аганың Бакшасарайға, Казы- 
Герей ханның ордасына келгені хакында айтылады. Окиға былайша 
өрбиді. Қазы-Герей хан Мэскеу мемлекетімен бейбіт карым- 
қатынас орнатады да, оның шет иеліктеріне шабуыл жасаушыларды 
тежейді. Ханның осы тапсырмасын орындаған Сафа-Герей Азаудан 
Бакшасарайға оралғанда өзімен бірге бірнеше ел билеуші ағаларды 
ертіп әкеледі. Олар - Белогор ағасы Бакай, Азау ағалары Досмамбет 
(«Досмагмет»), Қошкар ага, Шапка аға. Көктем айын Қырымда 
өткізген ағалар сол жылдың 5 маусымында хан тәрбиешісі - аталык 
отауында бас коскан [20].

Бұл деректер Азаулы Доспамбет аға -  Доспамбет жыраудың 
1589 жылы элі де билік тұғырында болып, хан ие оны бұрынғыша 
елеп-ескергені, лайыкты сый-сияпат жасағанынан хабар береді. 
Бұл мәліметтерден бейхабар ноғай зерттеушісі А. Сикалиев өзге 
бір деректер негізінде Доспамбет жырау 1594 жылы әлі тірі еді деп 
жазады, бірақ дерек көзін көрсетпейді [22]. Ал біз бұл тұжырымның 
жалпы Доспамбет жыраудың өмір сүрген жылдарына катысты 
мұрағат мәліметтеріне кайшы келмейтінін де есепке аламыз.

Келтірілген жазбашатарихи мәліметтерден шығатын корытынды: 
Доспамбет жырау заманы XVI ғасырдың алғашкы ширегі емес, XVI 
ғасырдың екінші жартысы. Бұл дәлелденген тұжырым. Шамамен 
XVI ғасырдың 30-90 жылдар арасы, 1535-1595 жж. эйгілі жырау 
жасы алпыска келген шағында дүниеден өтті деп есептеу орынды. 
Жырау жыры паш еткендей, ол жылдары карт Мамай - ер Мамай элі 
тірі болса керек.

Доспамбет жыраудың өмірімен шыгармашылыгының зерттелуі 
турасында бір-екі сөз. Доспамбет жыраудың поэзиялық мұрасы ел 
аузындасақталып, казіргі қазақжэне ноғай халыктарына шашыранды 
түрде жетіп отыр. Әдеби мүрасы мен жырларының тарихи негізіне екі 
автор кеңінен токталған: ноғайда - Әіпім Сикалиев, казакта - Мүхтар 
Мағауин.Ә.СикалиевтіңзерттеуіндеДоспамбет(тарихдеректеріндегі 
жазу нұсқасына жақын) XVI ғасыр соңында өмір сүрген делініп. 
келтіріліп отырған мүрағат деректеріне жырау заманы туралы түсінігі 
пәлендей кайшы келмесе, М. Мағауиинің Доспамбет заманы ретінде 
XVI ғасырдың бас кезін көрсетуі -  үлкен уақытнамалық ауытку екені 
осы күнде анықталып отыр. Дәлелді мүрағат деректері негізіпде 
жасалып отырған түзетулер тез қабылданып, отандық гылымымызда 
орпыкса игі. Әсіресе, бүл әдебиет зерттеушілері үшін кажет.

Доспамбет жыраудың омір сүрген заманы туралы жаңа деректер 
бар екенін 80 жылдардан бері қүлақкағыс кылып, 2005 жылы жарык
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көрген «История Казахстана в русских источниках XV-XVII вв. 
Посольские материалы Русского государства» кұжат жинағында 
жырауға катысты деректер мәтіні түпнұсқа тілінде жарияланды. 
Сол жылы ғылыми жэне ғылыми-көпшілік басылымдарда зерттеу 
макала шыкты. Жарияланған кұжаттар жинағындағы Доспамбетке 
қатысты мәліметтер және жасалған қорытындылар 2009 жылы ғалым 
Ә. Сарайдың кітабында келтіріліп, 2010 жылы «Егемен Қазақстан» 
арқылы окырман көпшілікке жеткізілді [23]. Сөйтіп, Доспамбет 
жыраудың казак мэдениетіндегі орны айкындала бермек.

Рухани-мәдени әлеуетіміз бен зиялылар XVIII гасыр басын- 
да мейлінше толысқанын жоңғарлармен сотые анық көрсетті. 
Күтпеген жерден «ақтабан шұбырындыға» үшыраған казак 
коғамы Абылай мен Әбілқайырды, Бүкар жырау мен Актамбердіні, 
Бөгенбай мен Қабанбайды тарих сахнасына шығарды, елдігімізді 
сақтап қалды [24].

Үлт зиялылары тарихы мен тағдырының екінші кезеңі Ресей- 
ге бодан болумен басталды. Бүл кезеңде жасампаздық әрекетке 
көп кедергі туғаны рас. Дегенмен, халқының төлтума касиеттері 
мен құндылықтарын санасына сіңіре өскен қазақ зиялыларының 
жаңа толқыны отарлық тэртіп тұсында да ұлттык мәдениетке аз 
олжа салған жоқ. Отарлаушылар әкелген жат өркениеттің талапта- 
ры мен сұранысына бейімделе алуымен-ақ элеуметтік икемділік 
танытты. Жоғалтқанымыз да аз болмады. Дәстүрлі басқару жүйесі 
күйретілді, 1847 жылы қазақтың соңғы ханы Кенесары өлтірілді, 
төре-сүлтандардың қадір-касиеті темендеді. Билер мен батырлардан 
гөрі орыс тілін игерген тілмаштың сөзі өтімді болды. Ресей үлгісімен 
қазақ жерінде ашылған мемлекеттік мекемелердегі қызметтен қазак 
зиялылары мен оқығандарына болар-болмас үлес тиді. Кезінде ханы 
да, сардары да, төбе биі де өзінен шыққан халықтың жақсыларына 
бүйырғаны болыстық пен старшындық қызмет еді. Қазақ зиялылары 
билік пен байлықтан шеттетілді. Билік пен байлықтың жат қолында 
кетуімен капиталистік қатынастар өлкеге енгенмен үлттық буржуа
зия шын мағынасында қалыптаспай, мешеу күйде қала берді. Кезінде 
жарты дүниені «ашса алаканында, жүмса жүдырығында» ұстаған 
көшпелілердің дэурені өткені түпкілікті анықталды. Махамбет жырға 
қоскан:

«Мүсылманшылык кімде жоқ 
Тілде бар да, дінде жоқ.
Көшпелі дәулет кімде жоқ 
Бірде бар да, бірде жоқ.
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Азамат ерлер кімде жок
Еріккен күні колда жоқ.
Заманым менің тар болды
Тура әділдік биде жок», - деген аласапыран мезгіл жетті.

Екіншіден, коғамның элеуметтік-экономикалык жэне саяси 
кұрылымдарындағы түбегейлі өзгерістерге лайык мамандар даяр- 
лау қолға алынбады. Бітпейтін ырғалу-жырғалумен өлкеде ашылған 
6-7 орта арнайы оку орындары ұлттык зиялылардың уакыт талап 
етіп отырған топтарын -  инженерлерді. агрономдарды, дәрігерлерді, 
әскери мамандарды т.б. даярлап шығаруға шамасы жетпеді. 
Мәскеу, ЕІетербор, Омбы, Қазан сиякты калаларда білім алған казак 
жастарының катары молайғанмен сүраныс және үсыныс арасындағы 
алшактык жер мен көктей еді. Мектеп ісіндегі олкылыктар өз алды- 
на бір төбе болды. Түптеп келгенде, казақтың рухани-мәдени өмірін 
түсінбеген эрі менсінбеген, ұлт зиялыларының сандык-сапалык өсуін 
тежеген отарлаушылар коғамдык шегініс туғызып кана коймай. бар 
кінәні өзімізге жауып, бүратана халык, надан халык, мәдениеті төмен 
халық, болашағы жок халық атандырды. 1893 жылы дат ғалымы В. 
Томсен 1500 жылға жуык тарихы бар байырғы түркі жазуын окығанда 
да, «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» поэмасына үлы акыны А.С. Пушкин 
ден койғанда да, Шокан Шығыс Түркістанды әлемге танытканда да 
селт етпеді. Қара шекпенділерді каптатты, жерді алды, шокындыру 
саясатын жүргізді, біртүтас казак жерін әкімшіл-аумактык талан- 
таражға салды. Қазақ зиялыларының бастау бүлағы мен тамырына 
балта шабылды. Бұкар жырау күңірене әшкерелеген:

Түсті мынау түман-ай,
Істің бэрі күмэн-ай!
Баспак тана жиылып,
Фана болтан заман-ай.
Қүл-күтандар жиылып,
Қүда болтан заман-ай!
Артымагын жоталтып,
Тай жүгірткен заман-ай 
Азаматың кұлапты,
Жүрт талык болтан заман-ай! - туды.

Үшіншіден, отарлаудың зілдсй салматынан күйремесс де сыр 
берген достүрлі қотамта, үлт зиялыларының арасына жік түсті. Қазақ 
хандыгы түсында ара-кідік байқалып калатын саяси түраксыздык. 
ру-тайпа арасындагы қақтыгыстар мүлде баска сипат алды. Ханта 
басу айтатын, өкпелеген агайынның көшін токгататын, шекіскен ба-
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тырларды татуластыратын дуалы ауыз билер, ақын-жыраулар көзден 
ұшты. От ауыз, орак тілді шешендер енді орданы шауып, ханды 
өлтіретін болды, дүйім жұрт аузына қараған ақындар «хан емессің, 
қаскырсың, қас албасты басқырсың» деп сөз саптауды эдетке айнал- 
дырды. Оқығандар мен зиялылардың бір тобы отарлаушылардың 
сойылын соғып, туған халқының қанын теспей сорса, екіншілері 
«сен тимесең -  мен тимен» деген психологиямен қарақан басының 
камын күйттеумен эуреленді, үшіншілері жалпықазақтық идея мен 
үйлесім үшін жанталаса қызмет қылса, төртіншілері болашақтың ал
тын кілтін болыневиктік бағдарламадан немесе діни қағидалардан 
іздеді. Бірін-бірі сынауда, мазақтауда, реті келсе жазалап жіберуде 
сараңдық танытқан жоқ. Жікшілдіктің ауыр дертке айналғаны XVIII 
ғасырдағы Сырым Датүлы көтерілісінен алғаш байқалса, 1916 жылғы 
үлт-азаттық көтеріліс тұсында айқын көрінеді.

Ел өмірін ұйыстырып отыратын орталық мемлекеттік құрылым, 
ұлт мүддесін қорғайтын заң мен идея жүмыс істемей, зиялылар ара- 
сында келісім орнықпағанда басқаша болуы мүмкін де емес еді. Бүл 
міндеттерді таралым саны шектеулі «Айқап» журналы мен «Қазақ» 
газеті де түпкілікті шешуі қиын-тын. Озық ойлы зиялылардың айтқан, 
айтса да баршаға жете бермеген асыл, шырын сөзі мен ісі, Асан 
қайғы жырлағандай, «атажүрты бүқара өз қолында болмаса, қанша 
жақсы болса да, қайратты туған ер ғаріп» болтан сол дэуірде бар үміт 
көшпелілердің жадында сақтау қабілетіне артылды. Солай болды 
да. Ауызша әдебиет мүралары, ән-күйлер, шежіре, мақал-мэтелдер 
- бәрі қағаз бетіне хаттала бермесе де, халқымыздың рухани-мәдени 
қоржынынан түсіп қалмастан елдігімізді, болмысымызды, этникалық 
сэйкестілікті /этническая идентичность/ жойылып кетуден сақтап 
калды [25].

XV-XX ғасырлар басындағы қазақ зиялысының тағдыры халық 
саны мен әлеуеті артудың орнына қиыншылықта қалғанын айғақтады. 
Мемлекеттің нығаюы зиялылар қолында болса, зиялылардың 
қоғамдық ілгерілеудегі рөлі мемлекеттік қолдаумен анықталады.
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5. ЖАҢА ЗАМАНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАНДЫҚТАРЫ 
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖОЙЫЛУЫ

5.1. Қазақ коғамындагы батырлар институты
Әлем халықтарының тарихы мен мәдениетінде, салты мен 

дүниетанымында берік қалыптасқан заңдылық бар. Ол -  ел ертеңі 
үшін күндіз-түні тыным таппаған билеушілердің даналығын, қамал- 
қорғандай батырларының ерлігін, өнер саңлақтарының мүрасын 
ұрпақтан ұрпаққа аманаттау. Ерте замандардан дана халық үрпақ 
сабақтастығы мен жалғастығын осылайша қамтамасыз етті. Басқаша 
айтқанда, элеуметтік-қоғамдық ілгерілеудің пәрменді тетігін дөп ба- 
сып тапты. Сондықтан да «Иллиада» мен «Одиссея», Роланд, Нибе- 
лунгтер, «Игорь полкі туралы» жырлар, Хаммурапи, Ману заңдары 
сағымдай алыстан бүлдырайтын күндердің отын өшірмеген асыл 
мүралар санатына жатады.

Өткеннің тағылымы мен сабақтарын ұлықтаған, тұлғаларын 
лайықты бағалаған қазына ұлтымыздың арғы-бергі тарихында 
қисапсыз мол, эрі өшпес із қалдырғаны айқын. Қазақ халқының 
рухани-интеллектуалдық әлеует бастаулары басқалармен терезесі тең, 
тіпті биік те тұрмаса, кем түспейтінін «Мэдени мүра» мемлекеттік 
бағдарламасының қорытындылары айғақтап отыр. Олардың ішке 
бүккен қыры мен сырын кемел теориялық-методологиялық деңгейде, 
байдеректікнегіздедәйектеугетәуелсіздіктіңарқасындақолжеткіздік. 
Оған Түркістанның 1500 жылдығын, Абай мен Махамбеттің, Мұхтар 
мен Қаныштың, Марғұлан мен Қастеевтің мерейтойларын ЮНЕСКО 
деңгейінде атап өту, Күлтегіннің көк тасын Елордаға әкелу, Абы- 
лай мен Кенесарының, Қарасай мен Бөгенбай батыр ескерткіштерін 
тұрғызу дәлел.

Батыр - әлеуметтік категория, батырлық -  адамның бойындағы 
қасиет. Бұл екеуіне қажеттілік тарихта эрқашан жоғары болған. 
Әсіресе халықаралық қатынастар құқықтық түрғыдан реттелме- 
ген, бір мемлекеттің екіншісін жаулап алуы, отарлауы қалыпты іс 
саналған замандарда батырлар қауымы қоғамдағы толыққанды ин
ститут құрағаны объективті заңдылық еді.

Сақ, үйсін, қаңлы, байырғы түркілер заманынан белгілі батыр
лар институтының қазақ даласында шарықтау шыңына жеткен, аса 
пәрменді әлеуметтік-саяси күшке айналып, барлық мэнді белгілері 
мен қасиеті жарқырап ашылған тұсы -  XVIII ғасыр. Әз Тәукенің
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1715 жылы дүниеден өтуімен «қой үстіне бозторғай жүмырткалаған» 
классикалык мемлекет дәурені аякталды. Қанжығалы карт 
Бөгенбайды кайта атка отырғызып, колына кару алғызған да, 
бүғанасы катпаған Абылайды cap далада тентіреткен де килы зама- 
ны еді. XVIII ғасыр казактардың «Елім-айлаған» ғасыры. Шокан ол 
ғасырды «канды кырғын» («кровавый»), «жан түршігерлік» («ужас
ный»), «жаугершілік» («рыцарство») ғасыры деп атаған.

Ғылыми танымдағы методологиялык үстанымның бір парасы 
кандай болмасын кұбылысты зерттегенде оның үздігін, ең жетілгенін 
талдауды һэм тануды басшылыкка алу. Сонда арғы-бергілерінің 
бары мен жоғы, осал тұстары мен толағайы оң зерделенеді. 
Баскаша айтканда, XVIII ғасырда елдігімізді сактап калған казак 
батырларын ғылыми ой- 
санамен тану аркылы 
тарихтағы тұлғаның рөлін 
айқындауға, қоғамдык 
қатынастардың табиғатын 
түсінуге жол ашылатынын 
естен шығармаған жөн.

Ел тағдыры шешілген 
ауыр заманда ерте есейген 
қазақ батырлары «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл
сұлама» касіретіне қарсы 
түрып, айрықша болмысы- 
мен, ерен ерлігімен көзге 
түсті. Ал оған дейінгі 
қақтығыстарда іштей ши- 
рығу, қапысыз дайын- 
дық, қүрыштай шыңдалу 
мектептерінен өтті.
Қазақ батырлары күн са- 
нап, сағат санап өскенін 
аңыздардан, айталық «Ал- Қазақ жауынгері. XVII ғ.
памыс батыр» жырынан
жақсы білеміз. Бүл әсірелеу емес, өмір шындығы екен. Ақиык акын 
М. Мақатасвтың «Райымбск, Райымбек!» поэмасында Райымбек 
алғаш ерлік жасағанда қыршын жас, сонысына қарамай баршаны 
елең еткізді делінеді.
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Жайына қалып, өлі аруақ пен тірі аруак,
Келеді бала есімін өзі ұрандап.
Тірілер шошып, жағасын ұстап, тұр аулақ,
Өлгендер көрде түскен де шығар бір аунап,
Келеді қыршын есімін өзі ұрандап, - 

деп толғаныпты Мұқатали.
Осы орайда ақынның іле-шала айтқан мына сөздеріне мэн беру 

керек:
Он үшке толған Түкенің ұлы Райымбек,
Албанға алғаш өстіп өзін танытты!

Көзге түсудің, жақсы атын шығарудың мүндай тәсілін арнайы 
зерттеу нысанына айналдырған жөн. Абылайдың да осы тәсілді 
қолданғаны кездейсоқтық емес эрі халық санасына орныққаны 
соншалықты, оның азан шақырып қойған Әбілмансұр есімі ығысып, 
тарихқа атасының есімімен енген жоқ па?! ¥лылар бірін бірі 
қайталамаса да, қайраткерлікте, ойшылдықта, жаңашылдықта жа- 
стайынан ортақ үқсастық, сергектік көрсететіні болады екен.

Сөз қадірін бәрінен жоғары қойған Мүқағали «Албанға алғаш 
өзін танытты» дегенде Райымбектің жүлдызды сәттері алда екенін, 
элі ұлы батырлар санатына енбегенін, жалпыұлттық танымалдыққа 
жетпегенін меңзеп отыр.

Көзге түскен Райымбектей жас қырандардың ұлы батырлар 
шоғырына қосылып, атағына лайық мақсат-міндеттерді атқарғаны 
«Ақтабан шұбырынды» тұсы, одан кейінгі жылдар. Ал үлы батыр 
кім, оған қандай қасиет тән еді десек, бүл сұрақтарға жауапты заңғар 
жазушы М. Әуезов осыдан сексен жыл бұрын берген екен. ¥лы ба
тырлар, -  дейді ол, «көшпелі елдің шабынгерлік, жауынгершілік, қүба 
қалмақ заманында жүргендегі батырлары. Ол кездегі тыныштық, 
амандық, түгелдік ылғи найзаның ұшы, білектің күшімен алынатын, 
қара күштің ғана дэуірі жүрген заман. Әлі жеткен әлсіздің қожасы 
болтан, әлсіздер қүл мен күң болтан заман. Не нәрсеге ие болсаң, 
иелігің қылыш жүзінде тана сақталтан. Сондықтан ол замандаты 
елдің сүйеніші кім? Сүйеніші қол бастатан батыры, ел бастатан ханы 
мен биі болтан... Бұл уақыт -  батырлардың ең қадірлі болтан заманы. 
Елдің елдігін сақтатан шын азаматы, «ық жатына қала, ел жатына 
пана» болтан, ірге бермес еркесі заман».

Демек, ел аузындаты әңгімелерде, дастандарда, жыраулардың 
шытармаларында ұлықталатын үлы батырлар XV-XVII тасырлардаты 
Отан тарихына өз есімдерін сақтатанмен, толық матынасындаты мис-
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сияларын атқарғаны 1723-1756 жылдар еншісінде. Бұл - жоңғарлардан 
жеңілген казактардың жер бетінен жоғалуға шак калған, Қабанбай, 
Бөгенбай, Ақтамберді, Райымбектей батырлар мен акыл иелерінің 
қайратымен бас біріктіріп, катерлі дұшпанды кері куған, Ресей 
мен Қытай империяларының Қазакстанға сұғына кіруіне барынша 
қарсыласқан жылдар. Батырдың батырлығы баскаларды жаулаумен 
емес, елін, жерін дұшпаннан корғаумен, азаттык үшін күресумен паш 
етілсе керек. Әрине, Жоңғар мемлекеті жойылғаннан кейін негізгі 
дені ердің жасы елуге енді шыққан үлы батырлар каракан басының 
қамын күйттеумен шектелмегені сөзсіз. Ортасының сөз ұстаған топ- 
басына, Қытаймен, Ресеймен келіссөздер жүргізген мәмілегерлерге 
айналғандары бар. Болашак зерттеушілер мәселенің осы кырын 
ашуға да назар аударғаны абзал. Батырлар институтының эволюция- 
сы кезең-кезеңімен ашылғанда тарихи сананың кетігі толады.

Бүгінге жеткен төл деректерімізде батырдың зерек акылын. алып 
күш-қайратын, болашақты болжаған көріпкелдігін дәйектеген акпарат 
мол. Солармен таныса отырып, Еуразияның сайын даласындағы 
дүниетанымдық, этникалық, тарихи тұтастыктың желісі үзілмегеніне 
көз жетеді. Мәселен, Сабдалы жырау Райымбек батырдың дүшпанмен 
17 жекпе-жегін суреттейді: Бүл XVIII ғасырдың оқиғасы. Ал енді 
VIII ғасырдың мұрасы Күлтегін тасында жазылған мәтінде Күлтегін 
ерлігі былайша дәріптелмейді ме: «Күлтегін жаудың әскеріне опы- 
ра шабуылдады. Оң-тұтық басшыларын жарақты қолымен коса 
бағындырды.... Жиырма бір жасында Чача-сеңүнмен соғысты. Ең 
ілкі рет Тадықын-чордың боз атын мініп айқасты... Екінші рет ыш- 
бара Ямтардың боз атын мініп айқасты. Ол ат онда өлді. Үшінші рет 
Иегін-Сіліг-бектің кежімді торы атын мініп айқасты. Ол ат онда өлді. 
Жарағына, қалқанына жүзден артық оқ тиді. Дулығалы басына бірін 
де тигізбеді.... Күлтегін байырқудың ақ айғырын мініп, опыра ша- 
буылдап, бір ерін оқпен үрды. Екі ерін қуалап шаншыды....Күлтегін 
ол соғыста отыз жаста еді... Алты ерін шаншыды... Жетінші ерін 
қылыштады».

Екі шығарманың арасын мың жыл бөліп жатыр. Бірақ көз ал- 
дымызда бір ғана шайқас көрінісі түрған тэрізді. Дүшпаны үшына 
ілінген сол найза, жарқылдаған сол алмас қылыш, жеңіске жеткізген 
сол эбжілдік. Қарсыластарының да осал болмағанын ескертеді, ер, 
батыр, жау, дұшпан, дөкей, залым ұғым-түсініктерін қолданады. 
«Ерлік елге -  мүра, үрпаққа -  үран» дсген қағида осыдан шықкан 
болар, сірә.
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Жаугершілік замандағы батырдың тек кара күшке сүйенбей, небір 
әскери әдіс-тәсілдердің де білгірі болғанын әлемдік ғылыми ой-сана 
биігіне көтеретін уақыт келді. Спартак, А. Македонский, А. Невский 
шайқастарын тактикамен, стратегиямен жеңгенде, біздің батырлар 
есімдерін үрандаумен шектелмегені белгілі. Мәселен, кара суды қак 
айырыгі өткен батырлар жайлы аңыз-әңгімелер бүгінге кездейсоқ 
жеткен жоқ. Көшпелілердің сулы бөгеттерден қиналмай өте беретіні 
Шыңғыс хан жорыктарында ерекше көзге түсті. Еуропа саяхатшыла- 
ры Плано Карпини мен Гильом де Рубрук кітаптарында шығыстык 
салт аттылардың суды бөгетсінбейтіні егжей-тегжейлі сипатталғаны 
зерттеушілерге мэлім. XVIII ғасырда да жауынгерлерімен бірлесе 
жасанды өткел тұрғызып, дүшпанды түтқиылдан басқан батырлар 
аты аталады. Осынау көне деректерді сөйлете алған тарихшы-ғалым 
Б. Берлібаевтың судан өтудегі дэстүрлі эскери әдіс түрін Райымбек 
пен жауынгерлерінің шебер пайдаланғаны жайлы түжырымында

акиқаттың беті ашылған. 
Оның мәнісі мына- 
да. Райымбек өзенге 
қамыс пен ағаш талынан 
жуан қыл арқанды есу 
арқылы екі жағын талға 
байлаған аспалы кер- 
ме жасаған. Бұны сеңді 
тоқтата түрудағы бөгет 
ретінде пайдаланған да, 
төменгі ашық алаңқай- 
дан бір мерзімде тағы 
да қамыстан аспалы 
көпір жасап, суда жүзе 
білмейтіндерді соның 
көмегімен өткізген де, 
өзі олардың аттарын же- 
телеп, өз атының қүйры- 
ғына кейінгі аттың шыл- 
бырын байлап, осылай- 
ша біріне бірін байла- 
ныстыру арқылы тізбек 
түрінде өткізіп алған 
көрінеді. Жазбаларға
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қарағанда албандар осы әдісті «көзер» (өткел) деп атаған. Ад 
Райымбектің халык ауызында «эулие», жау жағында «сикыршы» 
атанғаны да осындай тапқырлығына байланысты.

Соғыс ғылымы биігінен бағамдасак, ұрыска сарбаздармен бірге 
кірген батырдың бұл әрекетін тактикалык деңгейде аткарылған іске 
жатқызуға болады. Ол көбінесе кіші батырларға тэн, ал ұлы батырлар 
жауға карсы күресте стратегиялык ойлау, ұксату, ұйымдастыру, осы- 
лайша қалың колмен соғыстың тағдырын аныктайтын шайкастың 
авторы мәртебесімен ерекшеленеді.

Батырдыңэскербасы,колбасшы, мемлекет кайраткерімәртебесіне 
көтерілгенін де тиянақтайтын өлшемдерді ғылыми жүйелеудің 
уақыты келді. Мүнсыз тарихтағы тұлғаның орнын аныктай алмайты- 
нымыз өз алдына, ұлттарихын жаңа «актақдактармен» шұбарлаймыз. 
Даланың ауызша тарихнамасында, батырлык жырларда кай батыр 
қандай тұғырға лайык екені анык сипатталған. Мәселен, Көмекей 
эулие Бұқарекеңнің, жыраулар Тәтікараның, Үмбетейдің мүрасында 
жекелеген шайқастардың ғана емес, қазақ-жоңғар соғысының ба- 
рысын өзгертіп, нәтижесін аныктауға үлес коскан колбасшылар 
ретінде Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай. Шакшакұлы 
Жәнібек, Шапырашты Наурызбай есімдері аталады. Бүлар казак -  
жоңғар соғысының барысында батырлыктың бар сатысынан өтіп, 
кейінде мемлекет кайраткері ретінде көзге түсті, Абылайдай каһарлы 
билеушінің ақылмандары, стратегиялык шешімге ыкпал етушілер. 
сүхбаттастары болды.

Әлемдік соғыс тэжірибесі көрсеткендей, кемел колбасшысыз, 
эскербасы болмай, кез-келген шайкаста орынды-орынсыз адам 
шығынына жол берілумен қатар батырдың батырлығы бір-ак октык 
арандаумен тынады ғой. Бүл - бір.

Екіншіден, үлы батырлар санатыиа косылған түлғаның өзгеше 
элеуметтік-кэсіби болмысын айғақтап түрған деректер аз емес. 
Мэселен, бабалар сөзінің жеткізуінше, Абылаймен тілдескен сэттің 
бірінде Райымбектің аузынан мына создер шыккан екен:

Айналайын қазағым,
Қалмак шауып, бак ауып,
Судай аккан қан көрді.
Аккан қанды тыймаққа,
Алаштың басын жимакка.
Абылайдаіі хан берді.

Тап осылай сөз саптау үлы батырдың, харизмаеы өткір қолбасшы- 
ның ғана, халқының аргы-бергі тарихынан, рухани-мәдени мол
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мұрасынан хабардар кемел тұлғаның ғана қолынан келеді. Бэрі са- 
лыстырумен танылады деген қағида бар ғой. Арада бір ғасыр уақыт 
өтер-өтпестен Райымбектей жалындап ер Махамбет тарих сахнасына 
көтерілді. Бұл не, өзіне дейінгілердің айтқанын қайталау ма немесе 
ел іктеу ме? Жоқ, мүлде олай емес. Мәселенің мэні тым эріде. Қоғамның 
тарихи жады сөйлеп тұр. Қолбасшылық мәртебеге жеткен Махам
бет батыр сөйлеп тұр. Бұкаралық ақпарат құралдары қалыптаспаған 
ортада тағдыранықтағыш кағидаларды ұрпақтан-ұрпакка жеткізудің 
бірден бір жолы да осы. Мүның сыртында Күлтегін мен Райымбек 
ерліктері арасындағы ұқсастықты, сабактастықты еске алсак, отар- 
лау мен тоталитаризм қыспағынан қазақты аман алый калган тарихи 
тамырымыздың тым тереңде жатқанын ұғынуға болады.

Үшіншіден, нақты ахуалға қарай ұлы батырдың өкілеттігі 
мен атақ-даңқы хандікінен де биік тұруы немесе ханның атағын 
билеушілік қабілет-қарымынан гөрі үрыс даласындағы қолбасшылық 
таланты шығаратыны Отан тарихынан белгілі.

Тағы бір пайымымызды айта кетейік. Жоңғармен соғыста 
қазақтың үштен екісі қырылды, көрші елдерге босып кетті. Ұрыс 
даласында өшпес ерлік көрсеткендер мың-мыңдап саналады. Десек 
те, халық зердесінде есімі мен ерлігі, ғибраты мен түлғасы сақталып 
қалғандары, ғасырларды аттап бүгінге жеткендері жойдасыз көп 
емес. Тіпті, Бұқар жырларында жиырма шақты батырдың ғана аты 
аталатыны біраз нәрсені аңғартса керек. Халық қашанда эділ ғой. 
Оның зердесінде кездейсоқ есімдерге орын жоқ. Ол үздіктің үздігін, 
кемелдің кемелін, Шәкәрім кажының тілімен айтсақ, «ең жақсы 
адамды» үрпақтан ұрпаққа насихаттаудан таймаған. Тіпті батыр- 
лар институтының генетикалық жэне идеялық жалғастығын биік 
бағалайтыны бар. Айталық, Райымбектің әкесі жағынан ғана емес, 
шешесі жағынан да батырлар үрпағы екені, нағашысы жалайыр 
Орақты батыр жиенінің болашағын оң болжай алғаны алғатартылады. 
М. Әуезов атындағы Әдебиет жэне өнер институтының қолжазбалар 
қорындағы М. Болысов мәліметінде Райымбек жеті жасқа толғанда 
нағашы атасы оған ат етіп міну үшін бір еркек көк тай сыйлағаны, 
садақ, қылыін, найза, айбалта, сауыт, қалқан алып келгені суреттел- 
ген: «Менің жиенім он алты жасқа толып, жігіт болғанда, көк тайы 
ат болады жэне мен алып келген құралдарын таза сақтап, өзі ұстауға 
шамасы келгенде өз қолына тапсыр,- деп, Қангелді батырға айтып 
кетеді. Райымбек нағашы атасы алып келген тайына қуанып, жүген 
салып, жетелеп жүріп бағады. Тайының атын Көкойнақ деп атады.
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Құнан шыққаннан бастап ағаштан, жар тоғаннан карғыту әдісін 
үйретеді. Өзі де әскери іске машыктанады».

Әрине, бұдан батырлык тұкым куалаумен беріледі деген үзілді- 
кесілді методологиялык үстаным түю кажет бола коймас, дегенмен 
қоғамдық санадағы батырлар институтына кұрмет күмәнсіз көрініп 
тұр. Осы орайда батырлық пен батырлар институты коғамдык 
қатынастардың, салт-дәстүр мен әдет^ұрыптың түтас жүйесін 
қалыптастыруға әкелгенін ғылыми дәйектеудің маңызы зор екенін 
айта кеткен орынды.

XVIII ғасыр батырларын казак халкының ұлы перзентіне 
айналдырған кұдірет -  олардың бар тағдырын азаттыкты. төл 
мемлекетін, ұрпактың болашағын аянбай корғауға арналғаны. 
Ерлігі мен жүректілігі, намыскойлығы мен мэрттігі, үлылығы мен 
карапайымдығы, қайраты мен ақылы ұлт мүддесіне, ұлттык идея 
мен идеологияға калтқысыз бағышталғандыктан, сын сағатында 
буырқанып сыртқа шыкпай тұрмады. Елдің атын шығарды, бәсекеге 
кабілетті екенін дәлелдеді, мызғымайтын сенім мен оптимизмнің. саф 
алтындай ізгілік пен зиялылыктың табанына жауыздыкты. үрейді. 
саткындықты таптатты. Сонысымен туған халкының мэңгі махабба- 
тына бөленді.

Қазақ батырлары институтының элеуеті отарлык кезеңде де. 
тоталитарлық қыспақта да сарқылмады. Максаты мен міндеті 
өзгеріске ұшырағанмен туған халқының өршіл рухын аскактатканы 
тарихи ақиқат. Батырларға, батырлыкка сүраныс тэуелсіздік 
түсында да күн тәртібінен түспейді. Осының бэрі тарихи батыртану 
ғылымының өзектілігін аңғартады.

Қазақ батырларының ұлт тарихындағы рөлі казак-жоңғар 
соғыстары кезінде мейлінше айкын көрінді.

5.2. «Ақтабан шүбырынды, Алқакөл сүлама».
Жоңғарларға қарсы Отан соғысы

«Ақтабан шұбырынды, Ллқакөл сулама» (1723-1727 жж.) То\ ке 
хан 1715 жылы кайыс болған соң, Қазак хаңдығының әскери-саяси 
қуаты төмендеді. Тэуке қазақ-жоңғар қатынасы жыл өткен сай- 
ын шиеленісуі жағдайында бытыраңкылықты жойып. өз елінің 
түтастығын күшейтуге әрекеттенгенмен, өз мақсатына жете алма- 
ды. Жоңғарларға карсы соккы беруді көздеген қазақтар 1710 жылы 
Қаракұм кұрылтайына жиналып, Бөгенбай батырды әскербасы сай- 
лап, бүкілхалықтық әскер күруға шешім қабылдады.
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1723 жылдың көктемінде казак еліне жоңғарлардың калың колы 
шабуыл жасады. Шапқыншылареліміздіңоңтүстікөңірлерінде бейбіт 
елді қырғынға ұшыратып, Түркістан, Сайрам, Ташкент қалаларын 
жаулап алды. Осы жылдары қазақтар шайқас даласында 100 мыңға 
жуык жауынгерлерінен айырылды, ал қорғансыз халықтың шығыны 
одан элдекайда көп болды. Қорғануға мұршасы келмеген ел, әсіресе, 
Талас, Боралдай, Арыс, Шыршык, Сырдария өзендері бойында 
көп қырылды. Тірі қалғандар ата мекенін тастап шықты. Тарих- 
та бүрын болып көрмеген алапат қүбылыс - қазақ халқының үдере 
қашқан босқыншылығы туды. Үлы жүз, Орта жүздін шағын бөлігі 
Сырға, Шыршық қүятын тұстан сәл жоғары өткелден өтіп Ходжент, 
Самаркан иеліктеріне көшті. Кіші жүз Сауран каласынан айналып, 
(«Сауран айналған») Бұқараға ауды. Халыктың басым көпшілігі Сыр- 
дан өтіп, Алқакөлге жетіп қүлады. Кейбір тайпа-рулар Қызылқұм, 
Қарақүм ішіне сіңді. Осы түста халықтың жүрегінде мэңгі сақталған 
мүңға толы «Елім-ай» эні дүниеге келді. Жоңғар шапкыншылығынан 
күйзелген қазак жеріне Еділ бойы калмақтары, Жайықтың казак- 
орысы, Орал башкұрттары, Қоқан бектері, Бұқар мен Хиуа ханда- 
ры жан-жақтан шабуыл жасады. Қазақ халқы қасіретті зардабы өте 
зор зүлматқа тап болып, жер бетінен үлт ретінде жоқ болу қаупіне 
ұшырады. Қазақтар бүл апаттың сырын түсінді, ұрпағын қырғыннан 
аман алып калудың амалын іздеп қарманды.

Қазақ үлтының перзенттері бардың басын қосып, халық бірікпей 
тірлік болмайтынын түсінді. Бөгенбай, Қабанбай, Саурық, Жәнібек, 
Малайсары, Абылай, Әбілқайыр бастаған калың ел 1726 жылдың 
ақырында, 1727 жылы жауға қарсы майдан ашты. Бүланты мен Бөленті 
өзендерініғі жағасында жоңғарларға тойтарыс берді. 1727 жылы 
қазақтар Қаратауды жаудан қайтарып алды, Аңырақай шайқасында 
жеңіске жетті. «Ақтабан шүбырынды, Алқакөл сүлама» тарихымыз- 
да ұлы касірет жылдары болды.

Жоңгарларга қарсы Отан согысы. Қазақ хандығына Жоңғар 
мемлекеті бір ғасырдан астам уақыт бойы (М. Қозыбаев екі ғасыр 
деген пікірді үсынады) шабуылдар жасап, алма-кезек жеңістер мен 
жеңілістерге толы, эсіресе XVIII ғасырдың бірінші жартысында қазақ 
ұлтының, оның мемлекет ретінде өмір сүруіне зор кауіп төндірді. 
Қазақ тарихын шынайы көзқараспен жаңаша бағамдауға байланысты 
М. Қозыбаев, Б. Аяған, К. Мамырұлы, Қ. Мүқанов сияқты ғалымдар 
бұл окиғаны, казак халқының жоңғар баскыншыларына карсы 
жүргізген «Отан соғысы» деп сипаттайды.
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Жоңғарларға карсы соғыс, эсіресе, XVII ғасырдың 80- 
жылдарында өте ауыр болды. Қалмактар Қаратау бөктерлері мен 
керуен жолдарын басып алып, сол арқылы баска елдермен сауда- 
саттық жасап отырған калаларды да иеленуге бар күштерін салып 
бақты. Жоңғарлар казақтарға карсы XVIII ғасырдың алғашкы жар- 
тысында - 1711, 1712, 1714, 1718, 1723 -25, 1742 жылдары сұрапыл 
жорықтар жасады. Қазақ халкы жаппай кырғынға ұшырап, босып 
кеткен бұл жылдар тарихта «Ақтабан шұбырынды, Алкакөл сұлама» 
деп аталды. Жоңғар басқыншылығына қарсы ірі шайкас, 1728 жылы 
алғаш Шүбартеңіз көлінің жағасында жоңғар әскеріне соккы берсе, 
1729/30 жылғы атақты Аңыракай шайқасында жоңғарлар тағы да 
жеңіліп, қазақ әскерлері ойраттарды Жетісу жерінен куып шыкты. 
Сондықтан жоңғар баскыншылығына карсы казак халкы Отан 
соғысының (1723-1750 жылдары) жеңіспен аяқталуына Аңыракай 
шайқасы қатты эсер етті. 1730 жылы көктемде Балкаш көлінің 
маңында қазақ пен жоңғарлардың арасында тағы бір катты кырғын 
соғыс басталды. Аңырақай шайқасының ұрыс кимылдары болған 
алқап 200 шақырымдай жерді алып жатты. Оны ғасыр шайкасы 
деуге болады. Аңыракай шайқасы далалық Қазакстанның жэне 
Қазақстан Оңтүстігінің таулы әрі шөлейт аудандарының шекарасын- 
да өткен. Мұндай жер кездейсок таңдап алынбаған. Шайқас өтетін 
жер дұшпанды талқандау жөніндегі ойдың жалпы айла-тәсіліне 
орайласады,ол жеңіліс тапқан жағдайда Іле өзенінің басына дейін 
тоқтаусыз шегінуге мүмкіндік береді. Балқаштың Солтүстік батыс 
жағында өзенінің өзі жағынан жел өткізбейтін Шу-Іле таулары со- 
зылып жатыр. Жел, сондай-ақ Қызылқүммен Мойынкүм жағынан 
да соғады. Аңырақай тауларының қасында Делдітау, Желдібел 
орналасқан. Аңырақай тауларында жел аңырап соғатын (Аңырақай 
жел). Сонымен бірге халық Аңырақай жеңіліс тапқан жоңғалар 
аңырап жылаған жер деген аңыз шығарған. Сөйтіп 1730 жылы жазға 
салым қазақ жасақтары өз аттарын Мойынқүм қүмдарында, Бүркітті, 
Шабақты, Қарақоңыз, Ырғайтты, Шу өзендерінің аңғарларында 
тыңайып алып, Хантау, Аңырақай таулары өңіріне шықты.

Аңырақай шайқасына Әбілқайыр хан басшылык етті. Нақ осы 
шайқас оның саяси қызметінің шарықтау шыңы болды. Шайқасқа 
барлық үш жүздің жасақтары қатысты. Бұл шайқаста батырлардың 
бойын ерлік, қайсарлық, өздерінің жеңісіне дегсн мызғымас сенім 
биледі. Шайқас жекпе-жектен басталды. Жоңғарлар жағынан ортаға 
әскербасы, қоянқолтық үрыстың асқан шебер жауынгері Шарыш 
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шықты. Қазақтар жағынан жекпе-жекке 20 жасар Сабалак (Абылайдың 
бүркеншік аты) сұранды. Абылай нақ осы жекпе-жекте өзінің катарлы 
қарсыласын жеңіп, есімін мэңгі даңққа бөлеген. Шайқастың сәтті 
басталуы қазақ жауынгерлерін жеңіске жігерлендірді. Сөйтіп олар 
бұл шайқаста жеңіп шықты. Майдан даласында мыңдаған қалмақ 
эскерлері қаза тапты. Көбі қырылып,жаралы болып жаны шықпай 
жатқан жау әскерінің аңыраған дауыс бірнеше күң даланы басы- 
на көтерді. Бүл жер кейін «Аңырақай» деп аталып кетті. Аңырақай 
шайқасында жеке ерлігін жэне үйымдастырушылық қабілетін 
көрсеткендер арасында көптеген батырлар, билер, сүлтандар, рубасы- 
лары мен қатардағы жауынгерлерінің ерлігі мен жеке басының қажыр- 
қайраты, бірліктің нәтижесінде қазақ жауынгерлері бұл шайқаста 
жеңіп шықты. Қаратаудың, Ұлытаудың таулы аудандарын, Сарыарқа 
мен Жетісу жерлерін азат ету оқиғалары халықтың тарихи жадында 
мэңгіге қалды. Ақтастыдағы, Бұланты жеріндегі «Қалмақ қырылған» 
шайқастары, Аңырақай шайқасы қазақ халқының тарихи өткен 
кезінің қаһармандық символына айналды. Аңырақай шайқасы халық 
санасындағы бетбұрыс болды. Рухы көтерілген халық жоңғарларды 
жеңуге болатын түсінді. Айбынды жеңіске қарамастан, жау элі де 
күшінде болатын, сондықтан кейінгі жылдарда да оларға қарсы үзақ 
эрі титықтатын күрес күтіп тұрды. Анырақай шайқасынан кейін 
қазақ билеушілердің арасында жік туды. Көп ұзамай, Әбілмамбет 
сұлтанның қазақ хандарының ордасы Түркістанға қөшіп кеткені, ал 
Әбілқайырдың орыс шекараларына қарай жедел жылжығаны белгілі. 
Аңырақай шайқасынан кейін қазақ хандары мен сұлтандарының ара
сында жік шығуының негізгі себебі жоғарғы билік үшін талас болды. 
Тәукенің баласы ¥лы хан Болат қайтыс болғаннан кейін оның орнын 
Орта жүзден Сәмеке (Шахмүхамбет), Кіші жүзден Әбілқайыр аламыз 
деп дәмеленді. Көпшіліктің қалаған адамы Әбілмәмбет (Болаттың 
үшінші үлы) болды. Мүндай таңдау жасалынғанына наразы болған 
Әбілқайыр хан майдан шебінен әскерін алып, еліне кері бүрылды. 
Хандықтың өзіне тимегеніне риза болмаған Сәмеке де Әбілқайырдан 
кейін әскерін алып Шудың бойымен Бетпакдалаға қарай бет түзеді. 
Жоңғарларға қарсы майдан әлсіреп, өз әскері мен Ташкентке бағыт 
алған ¥лы жүздің ханы Жолбарыс қазақ елінің қас жауы жоңғарлармен 
мәмлеге келуге мәжбүр болды. Сейтіп, қазақ жерлерін жоңғар 
баскыншыларынан азат етудің ортақ ісіне оңалмас ңұқсан келтірілді. 
Қазақтардың 1729/30 жылғы Аңырақай жеңісіне қарамастан жоңғар 
хандарының жаңа шабуылының тікелей қаупі жойылмайды.
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Жоңғар басшысы Қалдан Церен өлгеннен кейін жоңғар 
шонжарларының арасында өзара алауыздық қақтығыстар басталып, 
елдің бірлігі бұзылып, берекесі кетті. Абылай хан басшылык ет- 
кен қазақтар 1752-1754 жылдары жоңғарияға күйрете соккы берді. 
Азаттық соғыстың шешуші кезеңінде Жоңғарияны казактармен 
бірге қырғыздар да шабуылдады. Өздерімен қырғи кабак көршілерін 
жіті бақылап отырған Маньчжур-Қытай императоры жоңғарлардың 
ынтымағы мен жалпы басшылыктың әлсірегенін дереу пайдаланып, 
1755, 1756 және 1757 жылдары жоңғарларға карсы жорык жасап, ой- 
раттарды қырып салды, Жоңғар мемлекетін жойып жіберді. Сөйтіп,
казак халқының екі жүз жылдан астам уакыт соғысуына тура келген
шапқыншы көршісі жер бетінен біржолата жоғалды.

Есепсіз қайғы-касіретті бастан кешіп, милиондаған адамдарын 
күрбан еткен қазақ халқы өз елінің бостандығы мен тәуелсіздігін 
сақтап қалды. Бүған керісінше, көшпенділердіңтап осындай бақытсыз 
халқы—біресе Ресейге біресе Маньчжур-Қытайға жалтактап күн 
кешкен ойраттар өздерінің ата жауларын анықтай алмаған калпы та- 
рих сахнасынан өшіріп тастады. Ойраттардың өкінішті тарихы осын
дай. Шамасы, тарихи тағдырлары бастапқыда осылай жазылған бол- 
са керек. Әрине мүндай сабақты ешуақытта үмытуға болмайды.

Қабанбай Қожағұлұлы (1692- 
1770). Жоңғар басқыншыларына 
қарсы күресті үйымдастырушылардың 
бірі, қазақтың біріккен қолының Бас 
қолбасшысы, жекпе-жекте жеңіліп 
көрмеген халық қаһарманы. Шыққан 
тегі Орта жүздің Найман тайпасының 
Қаракерей руынан, ел азаттығы жолын- 
да күрескен киелі батырлар әулетінен.
Оның атасы Мәмбет те, өкесі Қожағүл 
да, Қожағүлдың ағасы Күшік те өз 
заманының аты шыққан батырлары 
болған. Ел ауызындағы әңгімелер 
дерегіне қарағанда, Күшік батыр 
Еңсегей бойлы Ер ЕсімніңТашкентті ала- 
тын соғысына қатысып, сол Түрсын хан 
өлген жылы жамбасына улы найзаның 
ушы тиіп, 25 жасында қайтыс болады.

Қабанбай батыр әйгілі «Ақтабан 
шұбырындыдан» кейінгі айтулы ірі шайқастардың бәріне қатысқан.

Қабанбай батыр
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«Хан батыры», «Дарабоз» деген атақтарға иеболған. Сан ретшайқас 
алдындағы жекпе-жекке шығып, бәрінде жаудың үміткер батыр- 
ларын жер жастандырып, жауынгерлерін жеңіске рухтандырып 
отырған. Халқы оны «Қаракерей Қабанбай» деп ардақтұтып, есімін 
жырға бөлеп, урпақтан үрпаққа жеткізген. Абылай хан дәуіріндегі 
қазақтың ең соңғы әскери ірі қақтығысы 1770 жылғы қазақ-қырғыз 
соғысы. Бұл - осы соғысқа қатысқан Қабанбай батырдың да ерлік 
жолының соңғы белесі.

Халық арасында Қаракерей Қабанбай батыр жөнінде аңыз- 
өңгімелер, жыр-дастандар өте көп. Бұған керісінше тарихи 
қүжаттарда Қабанбай батырдың 1 740-1 762 жылдардағы өмірі ғана 
көрінеді. Бұл кезде оның есімі ел арасының бітімгершілігінде жүрген 
дана, би ретінде айтылады.

Қабанбайдың Үмбетай, Кішкентай, Сырымбет, Едіге, Байтық, 
Мойнак,, Әлі деген жеті ұлы болған. Оларды «Жеті Қабанбай» деп 
атайды. Осының Әлісі жоңғардың соңғы ханы Әмірсананың Мәней 
деген қызына үйленіп, одан бес перзент көреді. Оларды шешесінің 
атымен «Бес Мәней» дейді. Батырдың үрпақтары бұл күнде Шығыс 
Қазақстан, Алматы облыстарының жерінде мекендегенімен, 
олардың арғы аталары оңтүстік жақтан ауып келіп, Есіл, Нүра бойын 
қонысеткен. Бул өңірдің 1728-1762 жылдар аралығында батырдың 
да қүтты мекені болғаны белгілі. Қайтыс болғаннан кейін, Қаракерей 
Қабанбайдың денесі осы ата мекеніне әкеп жерленген көрінеді. Елі 
жақында аяулы батырының басына сәулетті күмбез орнатты.

Бөгенбай батыр (1690-1778). 
Ақшаұлы Бөгенбай Жоңғар басқын- 
шылығына қарсы азаттық жорығын 
үйымдастырушылардыңбірі, атақты ба
тыр, үлы қолбасшы. Шыққан тегі -  Орта 
жүздің Арғын тайпасының Қанжығалы 
руынан, есімдері әуелден елге мәлім 
болған батырлар әулетінен. Бөгенбай 
батырдың даңқты есімі кешелі-бүгінгі 
қалың қазак, даласын аралап, батырлық 
пен ерліктің рәмізіндей болып кеткелі 
қашан.

Бөгенбай батырды халықтың ерекше 
ардақтап, ғасырлар бойы есімін аялап, 
еае сақтап келуі -  оның ерлік, өскер 
басылық қазақауылдарына шабуылдап, 

Бөгенбай батыр мазасын алып, әбден титықтатып біткен
казак-орысгармен шайқастан басгалады. Жиырма сегіз жасында 30 
мың қолды бастап барып, казак-орыстарды дүркіретіп қуып, Еділден 
әрі асырып салады.
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Осы үрыста Бөгенбай алғаш рет ерлігімен көзге түсті. Бөгенбай 
жоңғарларға қарсы 100-ден ааам шайқасқа қатысқан. «Қазақ- 
тың қамал-қорғаны» (Бұқар жырау) баһадүр Бөгенбай қазақ 
халқының Абылай бастаған узақ жылдарғы ұлт бірлігі үшін 
күресінің ұйытқысы болды. 1710 жылы Қарақұмда өткен үш жүз 
қазақтарының қүрылтайыида бүкілқазақтық жасақ қурып, жоңғар 
шапқыншылығына тойтарыс беру жоспары талқыланды, бұл жиын- 
да көшіп кетіп жан сақтауды ұсынғандар да болды, бірақ «сол кезде 
ерлігімен әйгілі болған рубасы Бөгенбай мүндай әрекеттердің бәрін 
тыйды». Осы құрылтайда Бөгенбай батыр үш жүздің бас сардары бо- 
лып сайланды. 1726 жылы Бөгенбай бастаған қазақ қолы Бұланты 
өзені бойында қалмақтарға қарсы күйрете соққы берді. 1727 
жылы көктемде Бөгенбай бастаған қазақ-ноғай-қарақалпақтың 
біріккен әскері Нияз, Аюлы тауларының етегінде жоңғарлармен 
болған шайқаста жеңіске жетті. «Аңырақай шайқасында» Орта жүз 
қолын басқарған Бөгенбай батыр Қаракерей Қабанбай, Шақшақ 
Жәнібек, Керей Жәнібек, т.б. батырлармен тізе қоса отырып, к,азақ 
елінің тұтастығын сақтап қалуда ерекше ерлік көрсетті. Бөгенбай 
Жайық, Жем, Ойыл өзендері бойы мен Ерейментау, Қарқаралы, 
Аягөз, Түркістан, Шу бойы, Жетісу өңірі, Қырғыз жерлеріндегі, т.б. 
шайқастарда қол бастаған. 1756-1758 жылы бірінші рет Шығыс 
Түркістанға келген қытай әскерімен болған өйгілі Талқы соғысында 
қытай әскеріне қатты соққы беріп, оларды Үрімжіден асыра қуды. 
Бөгенбай батыр 1761 жылы Абылай ханның үлы Әділ жүргізген 
Қытай империясы мен Қазақ хандығы арасындағы келісімге де 
барған.

Бөгенбай жорықтарын, қоғамдық істерін, негізінен, бес кезеңге 
бөлуге болады:

1. 1696-1697 жылдары жоңғар қалмақтарымен шайқастары;
2. 1710 жылғы Қарақүмда бүкіл қазақ елі жасағының қолбасы 

болуы;
3. 1723-29 жылдардағы қазақ елінің жоңғарлардан жаппай 

жеңілісі мен онан кейінгі халқымыздың сыртқы жауға берген тойта- 
рыстарын үйымдааыру;

4.1 731 -1735 жылдардағы Орта жүзбен Ресей қарым-қатынасын 
ыңғайлааыру шараларын жүзеге асыру;

5.1750-1 760жылдардағыАптай-Тарбағатай,Жетісужорықтарын 
үйымдастыру.

Қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін жоңғар 
шапқыншыларына қарсы шайқастардағы Бөгенбай батырдың 
ерліктері оны Қазақ халқының ең ардақты үлдарының қатарыиа 
қосты, отансүйгіштік пен қайсарлықтыңүлгісіндейтанытты.

Оның ерл іктеріне деген қүрмет ретінде батырдың денесі Түркістан 
қаласындағы дүние жүзіне әйгілі Қожа Ахмет Иассауи Кесенесінде 
жерленген, басына граниттен қүлпытас қойылған.
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Наурызбай батыр

Наурызбай Құтпанбетұлы
Қуттымбет (Құтпанбет) ұлы Наурыз
бай (1706-1781) жоңғар басқын- 
шыларына қарсы күресте аты шыкдан 
атақты батырлардың бірі, белгілі 
қолбасшы. Шыққан тегі Ұлы жүздің 
Шапырашты тайпасының Асыл руы- 
нан. Мекені Алматы қаласы маңындағы 
Жалпақтөс, Серіктас деген жерлер Абы- 
лай ханнын ту үстаушы үш батырының 
(Қаракерей Қабанбай. Қанжығалы 
Бөгембай, Шапырашты Наурызбай) 
бірі, қолбасшы - түмен басы.

Ел басына түскен ауыртпалык, өзге 
замандастары сияқты Наурызбайды да 
ертеесейтеді. Оныңересектер қатарына 

қосылуына нар тұлғалы алып денесі де септігін тигізген сияқты. 
Халық жадында оның «Торы ала тұлпарды, түйе тұрпатты» батыр 
бейнесінде қалуы да содан.

Наурызбай өмірі бойы жонғарлармен соғысқан. Жоңғарлармен 
соғыста оның Құдайберген, Шолпан, Дүйсен деген үш бауыры 
бірдей қаза болған.

Наурызбайдың 1729 жылы қалмақ батырлары Шамалхан мен 
Қаскеленді жекпе-жекте өлтірген ерлігі қазак, даласына кеңтарағаң. 
Қашаннан да ханға хан, бас батырға бас батыр жекпе-жекке шығатын 
дәстүр. Қаскелең жорғалатып өзі майданға шықты. Ала атына мініп 
Наурызбай қарсы беттегенде қалмақ біткен шу ете түсті. Наурызбай 
салған Қаскелеңнің жауырынынан шықты, Қаскелең жерге сылқ 
етіп, екі бүктеліп түсті. Бүл шайқаста қазақтар жеңіске жетті.

Балқаш көлінің маңында Шамал хан мен Наурызбай жекпе- 
жекке шықты. Наурызбай Шамал ханды шоқпарымен бір үрғанда- 
ақ қүлатты. Бұл шайқаста да қалмақ қашып, қазақтар жеңіске жетті.

1750-1752 жылдары ол бәсентиін Малайсары, қыстық Малай, 
шапырашты Қасқара батырлармен бірге жонғарларды Түрфаннан 
асыра қуып, жеңіске жеткен, көп қазақты жоңғартүтқынынан босат- 
қан.

5.3. Абылай ханның қоғамдық-саяси қызметі

Абылай заманы мен бүгінгі тәуелсіздік арасын үш ғасырға жуық 
уақыт бөліп жатыр. Бір-бірінен өзгешелігі де, ұқсастығы да бар. XVIII 
ғасырдың ұлы түлғасы Қазак елін экономикалық әлеуеті шектеулі, 
халқының саны аз болғанына қарамастан, Ресей мен Қытай сияқты 
алпауыт көршілерінің отарлауынан сақтауға, іргелес ортаазиялық
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билеушілердің басынуынан қорғауға, 
ата жауы жоңғарларды талқандауға баға 
жетпес үлес косты. Абылайдың тұсында 
Қазақстан жерінде 10 миллион өзге ұлттың 
өкілдері отырған жоқеді. Рас, жан-жағынан, 
кос өкпеден қысып тұрған империялар 
бар еді. Солармен тіл табысып, киыннан 
қиыстырып, киядан жол табу Абылайдай 
айбындының ғана колынан келді.

1711 жылы дүниеге келген Абылайдың 
бір мүшелге толар-толмас шағында Қазак 
еліне апат қаупі төнді, дербестігін сақтау 
өмір мен өлім мәселесіне айналады. Демек,
Абылай Отан, мемлекет, тэуелсіздік тэрізді Абылай хан

қүндылықтардың парқы мен наркын бала
кезінен біліп есейді. Арғы аталары Шыңғыс хан, Жошы хан зама- 
нынан ел билеген ақсүйек эрі ғасырлар бойы саяси элита катарында 
жүргендіктен ақылына қайраты сай Абылай жастай көзге түсті. 
Кейінде кеңесшісі Бүқар жыраудың: «Сен жиырма жаска жеткен соң. 
Алтын тұғыр үстінде Ақ сұңқар күстай түледің», деген сөздерді айтуы 
бекер емес. Абылайдың батырлык, қолбасшылык, саяси кайраткерлігі 
ерте ашылғанын Шоқан да қуаттайды. «Участвуя во всех набегах, 
сначала как рядовой воин, он показывает подвиги необыкновенной 
храбрости и хитрости. Полезные советы его и стратегические сооб
ражения упрочивают за ним имя мудрого, - деп жазыпты ол «Абы
лай» аты зерттеуінде. - Как бы то ни было, в 1739 году мы находим 
его самым сильным из владельцев Средней Орды, и русское прави
тельство по преимуществу сносится с Абылаем...».

XX ғасыр басында бұл идея Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мэшһүр 
Жүсіп зерттеулерімен жалғасын тапты. «Түрік, кыргыз-қазак һэм 
хандар шежіресінде» Шәкәрім қажы: Әбілмансұр Әбілмәмбет ханға 
барып, - тақсыр, бата берсеңіз, мынаған мен барайын дегенде, хан 
бата берген соң, Шарышқа карай «Абылай, Абылай» деп ұран салып 
барып, Шарышты өлтіріп, басын кесіп алып, жау қашты деп айғай 
салған соң, қалмақтар қашып, бір мезгілде бір жерге келіп хан шаты- 
рын қүрып Әбілмәмбет Әбілмансұрды қасына отырғызып, шырағым, 
сен кімсің, Абылайлап шапқаның қалай десе,.... соғыста жолы болған 
атамның атын үран кылдым дейді. ... Абылайдың хан болғаны 1735 
жылдың маңайы болар» деген пайым түйген.
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Эрине, 1735 жылы 24 жасар Абылай хан тағына отыра қойған 
жоқ. Арқа жерінде бірнеше рулар Абылайды үлыс ханы ретінде тани 
бастады. 2008 жылы жарык көрген «Тарихи тұлғалар» кітабында жи- 
ырма жасында хан сайланған Абылай жарты ғасырға жуық хандықты 
абыроймен басқарғаны айтылады. Дегенмен, танымал түлға екеніне 
күмэн келтіруге негіз жоқ. Абылайдың ықпалды саяси қайраткер 
ретіндегі мэртебесі мүрағат деректеріне 1738 жылдан енген. Сол 
жылы тамызда Ресей патшасы Анна Иоановнаға жазған хатында кіші 
Жүздің ханы Әбілқайыр Орта жүз султаны Әбілмәмбет пен Абылай 
бодандыққа ант беру рәсімінен өтпегенін айтады. Келер 1739 жылы 
Орынбор комиссиясының бастығы В. Урусовтың Ресей сыртқы 
істер алқасына жолдаған мэлімхатында да Абылай сүлтанның есімі 
Әбілмэмбет ханмен қатар аталған.

Абылайдың мемлекеттік істерді шешуге тікелей араласқанын 
1740 жылғы Орынбор келіссөздері дәлелдейді. Осы жылғы 28 та- 
мыз - 1 қыркүйек аралығында Әбілмэмбет хан басқарған Орта 
жүз делегациясы генерал-лейтенант В. Урусовпен келіссөздер 
жүргізіп, Ресейдің бодандығын қабылдайды. Орыс чиновниктерінің 
қолынан шыққан қүжатта мынадай жолдар бар: «Абылай султан 
ханнан гөрі сөзшең екен жэне шапшаң жауап береді екен: біздің іс- 
қылықтарымызға таң калмаңыздар, орыстармен қарым-қатынасқа 
үйренеміз, бірте-бірте жақындасамыз, деп қалды да, тағы: үй ішінде 
бас киімшең отырғанымызды да түсініңіздер, біздің қалыптасқан 
дағдымыз осылай деді. Хан да муны құптады». Дастархан басындағы 
рәсім де назар аударарлық: патша ағзамның денсаулығы үшін тост 
айтылғанда, хан мен султан бурын әдетінде болмаған нәрседен шар- 
шап қалғандығын айтып, патша ағзамның мейірін сезіп, шарапсыз да 
көңіліміз көтеріліп отыр деп, шарап ішуден бас тартыпты. Сол жолы 
Орта Жүз болашағы жайлы келіссөздер ортасында жүрген Абылай 
бар болғаны 29 жаста еді.

Бұдан кейінгі оқиғалар барысы да сынаққа толы. 1741-1743 
жылдардағы Жоңғария тұтқынынан босануы, оған қазақ элитасының 
белсене араласуы, Ресей саясаткерлерінің өз тұрғысынан мүдделілік 
танытуы, Жоңғар билеушісі Қалдан Сереннің шешімі Абылайдың 
халықаралық деңгейдегі қайраткер биігіне көтерілгенін айғақтай 
түседі. 1752-1755 жылдары Абылай ханның басшылығымен қазақ 
халқы Жоңғарияны күйретеді. XVIII ғасырдың 50 жылдары ортасынан 
бастап Қытай билеушілері Абылаймен тікелей қарым-қатынасқа түсіп, 
екі елдің арасындағы бейбітшілік пен тыныштық мәселесі күн тэртібіне
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қойылды. Мәселен, 1755 жылғы 29 маусымда Қытай патшасының 
Абылайға тапсырылатын жарлығында казак, кытай, жоңғар 
қатынастары жайлы ағымдағы жэне болашактағы үдерістерге баға 
беріліпті. «Қазір жоңғардың жері тынышталды. Жалпы кауымы ендігі 
жерде біздің карашамыз. Олар тарапынан сіздерге жасалған кырғын- 
қиянат осымен мэңгіге тыйылмақ. Егер бізге бағынуды каласаңыздар, 
онда міндетті түрде жан-жакты жарылкауымызда боласындар. Егер 
өз алдымызға ұлыс болып отыра береміз десеңіздер, онда сұғанактык 
жасауға емес, шегараны тыныштыкта ұстауға ғана хакылысыздар. 
Мүбэдэ сіздер тарапынан арандату, талан-таражылау әрекеті байкалса, 
онда күдіретті косынымызды аттандырып, жаза дорғынын жасауға 
мэжбүр боламыз» деген жолдардан кулығына күрык байламайтын 
Қытай саясатының әлденеше катпарын байкау киын емес. Біріншіден. 
Қазақ елін қарамағына алу ниетін білдірген. Екіншіден. жоңғарлар 
уакытша жаулап алған казак жерінің кайтарылмайтынын ескертеді. 
Үшіншіден, кез-келген сылтаумен казактарға қарсы Қарулы күштерін 
колдану қүкығын өздерінде калдыратынын алдын-ала білдіреді. 
Төртіншіден, Абылай феноменін, Қазақ еліндегі биік беделін мойын- 
дайды.

30 жасқа толар-толмастан 
саясат пен билікке белсене 
араласқан Абылай Жоңғариямен,
Ресеймен,Қытаймен,оңтүстіктегі 
көршілермен кейде соғыс, кейде 
қырғи-қабак, кейде бейбіт күндер 
мен карым-қатынастарды ба- 
сынан өткерді. Сондай-ақ казак 
қоғамындағы шаруашылык- 
элеуметтік үдерістерді реттеу- 
ге, рулық, тайпалық, аймақтык 
мүдделерді үйлестіруге тікелей 
бағыт-бағдар берумен мемлекетті 
басқарудың тамаша мектебінен 
өтті.

Дегенмен, Қазак хандығының тоуелеіздігін еактау мүратын 
көздеген Абылайдың сан алуан кызметінде халықаралык қатынастар 
мен сыртқы саясат етратегиялық басымдыққа ие екенін айтқан жөн.

Қытайменсауда-саттықтынығайту,Ресейденкару-жарақты,өндіріс 
күрал-жабдыктарын алуды жолға кою, Орта Азия мемлекеттерімен та-
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yap айналымын тұрақтандыру түрлі кәсіп иелерімен жэне әлеуметтік 
кауыммен - дипломаттармен, саудагерлермен, мамандармен кезде- 
сулер, келіссөздер барысында, хат алмасу, арнайы елшілік арқылы 
эрдайым талқыланып жататын. Абылайдың тапсырысы бойынша 
кұрылған делегациялар Пекинге, Петерборға, баска да ірі қалаларға 
барып, Қазақ елінің сыртқы байланыстарын байытты.

Сыртқы саясаттың кез-келген бағыты мен саласында Қазак 
мемлекетінің қауіпсіздігін, аумақтык тұтастығын, отандастарының 
еркіндігін сақтауды басты мұрат тұтқан Абылай керек кезінде көрші 
мемлекеттер арасындағы кайшылықты, даулы мэселелерді өз пай- 
дасына жарата да білді. Бірде қарсыласына қатал, тік мінез таныт- 
са, келесіде жау жағынан да одақтас тауып, оны мол сый-сыяпатпен 
бауырына тарта алды. Халқының болашағы үшін, Жоңғарияны 
айтпағанда, Қытаймен қарулы қақтығыстарға, соғыс әрекеттеріне 
дейін барғаны, Ресейге де айбар көрсетіп, шекарадағы орыс әскерін 
эбігерге түсіргені ¥лы тұлғаның саясаттағы сүңғылалығын білдіреді. 
Әйтпесе Абылай Ресейдің, Қытайдың эскери элеуетін, өндірістік- 
техникалық басымдығын, от қаруымен жарақтанғанын білген жоқ 
емес, білді. 1760-1770 жылдарда Қырғыз еліне, қоқандықтарға 
жорығы, Еділ қалмақтарын талқандауы қазақтың этникалық аумағын 
бекемдеуімен қатар Қазақ елінің Еуразия кеңістігіндегі, Орталық 
Азиядағы беделі мен егемендігін тамаша нэтижелермен көмкеруге 
қол жеткізді. Абылай ханның билігі шарықтау шыңына жеткен, 
тәуелсіздік мүраты қазақтың санасы мен жүрегін билеген XVIII 
ғасырдың 70 жылдары аяғын Шоқан былайша суреттейді: «Власть 
Аблая в орде была упрочена накрепко, и Большая орда (в наших бу
магах усунские волости) признала также его власть. Джунгары были 
уничтожены китайцами; торгоуты, разграбленные киргизами, осо
бенно самим Аблаем, кое-как дотащились до Или, где и попались в 
хитрые сети китайской политики. Яицкие казаки, обессиленные пу
гачевским бунтом и принятые в руки правительства, не могли делать 
самовластных вторжений; оставались врагами киргизов только хи
трые буруты и отчасти среднеазиатские владельцы, стремившиеся к 
отторжению от киргизских султанов Туркестана, Сузака, Сайрама и 
других городов между Чу и Ташкентом. Вера и убеждение в сверх- 
ъестественую силу, которая руководила Аблаем, дала киргизскому 
народу небывалую отважность».

Дегенмен мемлекеттің халықаралық аренадағы қарымы елшілік 
ахуалмен анықталатынын жоққа шығару мүмкін емес. Абылай та-
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рих сахнасына көтерілген тұстағы Қазак хандығы, біріншіден, 
бұрынғыдай орталыктанған мемлекет емес еді, екіншіден, ресми 
дэйектелген билік вертикалы мен әкімшілік-аумактык жүйесі болма- 
ды, үшіншіден, жалпыға бірдей міндетті заң шығарушы, аткарушы, 
сот биліктері әлсіреп, олардың функциясын хан, ханға жакын жеке- 
леген адамдар атқарды. Баскаша айтқанда, билік өкілеттігі мен кұкык 
пэрменділігі бір ізге түсірілмегендіктен коғамның үйысуы, бэсекеге 
қабілеттілігі қиыншылыктарға тап болды. Төртіншіден, 1723-1726 
жылдарғы апат зардабынан мемлекеттің саяси, экономикалык, 
элеуметтік, рухани өмірін уақыт үдесіне сай жаңғырту мүмкіншілігі 
тарылды. Заң күшімен бекітілген әкімшілік-аймактык бірлестіктер 
түзілмегендіктен жергілікті өзін-өзі баскару мен орталык мемлекеттік 
билік арасындағы байланыс танымал жандар аркылы көбінесе 
рулық-тайпалық қатынастар сипатта өрбіді. Нэтижесінде халыктың 
негізгі дені ресми биліктен жазбаша пәрмен күткеннен гөрі ауылдағы 
сүлтанға, бите, батырға, тарханға, қожаға, рубасы мен аксакалға 
жүгінумен өмірлік қажеттіліктерін шешті.

Ең бастысы - Керей мен Жәнібектен беріде, Тәуке хан дүниеден 
озғанша ұлт мемлекеттілігі мен билік жүйесіне тэн ерекшеліктер 
қалыптасқан еді. Атап айтқанда, олар:

Біріншіден, теңіздей тулаған тарих толқынында дүниеге келген 
Қазақ хандығы мемлекет ретінде алғашқы күннен іштей жетіле түсті, 
көрші елдермен бэсекеге төтеп берді. Ол экономикалык куатының ар- 
туымен, халық санының ұлғаюымен, аумақтық кеңеюімен көмкерілді. 
XVI ғасырдың жазба дерегі «Бадаи ал-Вакаи» хандықты «Қазакстан» 
деп атағаны мемлекеттің бүрынғыдан нығайғанын эрі этникалык си- 
патын көрсетсе керек. Іргелес жоңғар мен қытай да. қырғыз бен өзбек 
те, ноғай мен орыс та қазак хандығының күшеюіне қарсыласпаса, 
септескен емес. Қайта бірқатар моғолдар мен ноғайлар Қазак 
мемлекетімен бәсекелесуге шыдамай, қоныс аударуға мэжбүр бол
ды. Демек, XV-XVI1 ғасырлар аясындағы қазақ билеушілері халык 
мүддесінен, уақыт үдесінен шыққаны тарихи ақиқат.

Екіншіден, мемлекетті, тэуелсіздікті нығайтуда казак халкының 
бірлігі шешуші рөл атқарды. Тарихи тамыры Сақ дэуірінде жатқан 
мемлекетқүраушы үлттың түтастығы, сандық және сапалық өсуі 
мен жоғары қасиеттері қилы тағдырмен қазақтар қүрамына кірген 
түркілік, түркілік емес этностарды -  моғолдарды, ноғайларды. 
арабтарды т.б. толық қазақтандырып жіберді. Мемлекеттің басқарү 
жүйесі қарымсыз, билеушілері қауқарсыз болса, халыктың түтас\ы, 
басқалардан даралануы жүзеге аспас еді.
264



Ү шіншіден, Қазақ хандығы Еуропа мемлекеттері күрт көтерілген, 
күш алған, Америка мен Африка құрлықтарын отарлауға кіріскен, 
Үлы жібек жолы күлдырауға бет алған түста дүниеге келіп, әлемдік 
сынакка бірден килікті. Бүл да ұлттық мемлекеттігіміздің шыңдала 
түсуіне тікелей эсер етті.

Төртіншіден, XV-XVII ғасырларда билік жүйесі тармақталып, 
заң шығару, атқару жэне сот салалары орнықты. Басқаға үқсамайтын 
өзіндік ерекшеліктері де бар еді. Ол -  адам бостандығы мен өмірінің 
мейлінше жоғары бағалануы. Билік жүйесі бірінші кезекте байлық 
пен меншікке емес, рулық, кауымдык өмір салтына, жеті ата идео- 
логиясын үстанған адам мүддесіне кызмет етті, ал әрбір казак өзін 
руынан жоғары да, руынан тыс та коюдан аулақ тұрды. Әлеуметтік 
үйымдасудың таптық, антагонистік негізден гөрі рулық-тайпалык 
қатынастарға қүрылуы жэне тармакталған билік жүйесінің қызметі 
бір-бірімен үндесіп жатты.

Бесіншіден, билік, адам, құкық қарым-катынасы алғашкыда 
салт-дэстүрмен реттеліп, кейінде «Қасым ханның қаска жолы», «Есім 
ханның ескі жолы», әз-Тәукенің «Жеті жарғысы», ислам дінінің, 
тэңірілік дүниетанымның кағидалары аясында өрбіп, демократияның 
үлттық моделін қалыптастырды. Адамның өмірі, бостандығы мен 
бас еркі дала демократиясының өзегін құрады. Билер институты 
шешімінің хан жарлығымен бірдей дәрежеде атқарылғаны, шешендік 
өнердің биік мәртебесі, сөзге тоқтау осытан айғақ.

Осы тектес айла-шарғыны Қытай жаты да қолданып жатты. 
Абылайдың көзі тірісінде отарлаушының қулығы өтпеді. Азаттык 
үшін жанталас, Отанды корғау жолындаты сотые халық арасынан 
үлы түлғаларды туғызды. Ендеше, билік вертикалы мен мемлекеттік 
басқару аппараты замана талабына жауап бере алмаған ортада 
тәуелсіздік мүратының салтанаты үшін Абылай тындырған асқаралы 
істің маңдай алдысына ұлттык элита шоғырын калыптастыруға 
септесуін жатқызған жөн. Үлы билеушінің айналасына әйгілі би- 
лер (Қазыбек, Байдалы), жыраулар (Бүқар, Үмбетей), қолбасшылар 
мен батырлар (Қабанбай, Бөгенбай), өнерпаздар, білімпаздар, ше- 
шендер топтасты. Олардың кемел акылы мен қайраткерлігіне 
сүйенбей, Абылайдың Абылай атануы екіталай еді. Үлы билеуші 
мен тұлғалардың үлт тарихындағы, азаттықты сақтап қалудағы 
ерен еңбегі Абылай замандасы Үмбетейдің эйгілі жыры -  Бөгенбай 
қазасын ханға естіртуінде тәңірінің берген сыйындай ұлықталып, 
оны үмытуға болмайтыны өсиеттелген. Үмбетей жырау:
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Әруағыңа болысқан,
Әділ билік кылыскан,
Қашпаған кандай үрыстан,
Керейде батыр Жәнібек,
Қаз дауысты Қазыбек,
Қу дауысты Құттыбай,
Қанжығалы Бөгенбай - 
Абылай, сенің тұсыңда - 
Сол бесеуі болыпты-ай!
Кейі батыр, кейі би,
Тэңірі берген сондай сый, -

дей келе, кайрылмас каза жетіп, Бөгенбай батыр дүние салғанын 
естірткенде, ханның қалың кайғыға шомғанын мына жолдардан 
байқауға болады:

Көзіңнің жасын тыя көр,
Жаксылык бата қыла көр.
Таты да талай бак берсін,
Балаңа алтын так берсін,
Бөгенбайдай жас берсін!

Бөгенбайдай, Қазыбектей Қазак элитасы елді, халыкты, ата сал- 
тын ұстағандықтан ресми кұрылмаған үкіметті толык алмастыра 
қоймағанмен тәуелсіздіктің қамал-корғанына айналғаны рас.

Патшалық Ресей корыккан «кауіпті» Абылай хан дүниеден 
озған соң, Қазак мемлекеттін басқару жүйесін қирату жеделдеді. 
1801 жылы Батыс өңірде күрылған Бөкей хандығы отарлаушы 
экімшіліктің күзырында болғандықтан оның мәртебесі номинал- 
ды сипатта сақталды. 1822 және 1824 жылдары қабылданған Сібір 
қазақтары, Орынбор қазақтары туралы Жарғылар бойынша Орта жүз 
бен Кіші жүздегі дәстүрлі хандық басқару институты жойылды. Ұлы 
жүз Қоқан жоне Хиуа хандықтарының қол астында қалды.

Қорыта айтсақ, 20 жасынан додаға кіріп, жарты ғасыр аттан 
түспеген Абылай бар кайратын салғанмен бір орталыкка бағынған 
Қазак хандығын кұра алмады, оған Үш жүзге бөліну үдерісі, жат 
елдердің кесе-көлденең түруы мүмкіндік бермеді. Билік жүйесін, 
мемлекетті орталықтандыру қилы заманда тәуелсіздікті сақтаудың 
басты шарты екснін жақсы түсінген Абылай хан тағыныда отырып 
та осы жолдап таймайтынын Ресей патшасы II Екатеринаға жолдаған 
хатында ашық білдіреді: «Мснің аталас туыстарым Әбілқайыр мен 
Әбілмэмбет хандар өмірден өтті,- делінген скен хатга, - олардың
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ізін басқан маған хандық кезек келді. Олар қайтыс болғаннан кейін 
қазақтың үш жүзі -  ¥лы жүз, Орта жүз жэне Кіші жүздің хандары мен 
сұлтандары, Ташкент пен Түркістан аймағының үлкен-кішісі тілек 
қосып, 1771 жылы Түркістан қаласында, біздің мүсылман жұртының 
әулиесі Қожа Ахмет Иасауи зиратының басында, өз дәстүріміз бойын- 
ша құран үстап, қол жайып, мені қазақтың үш Алашының ханы етіп, 
ақ киізге көтерді». Абылай қала салуды, халқын отырықшылыққа 
көшіруді армандаған екен. Бұл да орталықтанған мемлекет түсында 
шешілетін міндет еді.

Алайда, отарлаудың арты қазақ қоғамының ішіне жік түсумен 
үласып, кешегі тарихи даму нәтижесі болып табылатын рулық, 
тайпалық, жүздік құрылым этникалық тұтасуға, мемлекеттің 
қуатын арттыруға қызмет етуден қалды. Мемлекет -  қүқық -  азамат 
арасындағы, шаруашылық-мәдени кешендегі байланыс заңдылығы 
бүзылғандықтан қазақ қоғамы тарихи-табиғи даму мүмкіншілігінен 
ажырап, әлеуметтік қатынас қым-куат қайшылыққа үрынды. Бұл орай- 
да керуен тонаумен айналысқан Ботақанды жазалағаны үшін Абылайға 
қарсы Қаракесек руының көтерілгенінен ханның қатыгездігін, 
қаныпезерлігін іздемеу керек. Қайта XVIII ғасырдың аяқ кезеңіндегі 
қазақ қоғамы бүрынғы саяси тұтастықты жатсынғанын, кімнің бол- 
сын жеке дара билік жүргізуін қабылдамағанын үққан жөн.
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Абылай ханның өтінішімен, «сәуе айтшы» деген тілегімен түсінде 
көрген істерін болжап айтады екен, бұлары дәлме-дәл келіп 
отырған. (

Өкесі Қалқаман батыр болған. Буқар жыраудың өзінен I 
Ақдербіс, Жарылғап, Жанта есімді үш ул тараған. Буқар жырау қазақ > 
халқының Жоңғар басқыншылығы тұсында, елдің болашағы қыл 
үстінде турған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі 
мәселелерге өз жырларымен жауап бере білді. Осындай ауыр 
сәттерде Абылай ханға дүрыс кеңес беріп, ел-жұртты басқыншы 
жауға қарсы күресте біріктіруге, бір тудың астына топтастыруға 
күш салды. Өзінің саяси-әлеуметтік мәнді жыр-толғауларымен сол 
жалынды күрестің жыршысына айналды. Осы мақсатта ол Абылай 
ханды бірден-бір кажетті басшы санап, оған халық бірлігін сақтап 
қалатын көсем тұрғысында үлкен сенім артты. Абылай хан да сол 
биік талаптан табылып, елдің бірлігі мен жарқын болашағы үшін 
жан аямай қызмет етті. Жырау сол азаттық жолында өлімге бас бай- 
лап, ерліктің небір ғажайып үлгілерін көрсеткен хан мен оның ба- 
тырларын жырға қосып, олардың өшпес әдеби бейнелерін жасады. 
Өсіресе, Абылай ханның көрегендігі мен даналығын, ауыр кезең, 
қиын сәттерде ел уйтқысы бола білгенін асқақ жырлады: «Қайғысыз 
ұйқы ұйықтатқан, ханым-ай, Қайырусыз жылқы бақтырған, ханым- 
ай. Үш жүзден үш кісіні құрбан қылсам, Сонда калар мекен қайран , 
жаның-ай!. Жыраудың «Абылай ханның арқасында», «Ай, тілімді 1 
алмасаң», «Ай, Абылай, Абылай», «Қазактың ханы Абылай», 
«Ханға жауап айтпасам», «Басыңа біткен күніңіз», «Ай, Абылай, 
сен он бір жасыңда», «Ал, айтамын, айтамын» атты толғауларында 
ханның сол кездегі устанған саясаты мен көрегендігі, алғырлығы 
мен білгірлігі сипатталады. Бүқар жыраудың Абылай хан саясаты 
жөніндегі байламды пікірлері де орнықты, әділ. Буқар жыраудың 
толғаулары, шын мәнінде, Абылай дәуірінің айнасы. Үлтының та- 
маша рухани адамгершілік қасиеттерін бойына дарытқан көкірегі 
даңғыл, алмас тілді, дуалы ауыз кемеңгерді Абылай хан да қасынан 
бір елі калдырмаған. Ақыл-ойға кемел «Көмекей әулие» Абылай 
ханның дурыс шешім, парасатты пайым қабылдауына, қос бүйірдегі 
алып мемлекеттің арасында оңтайлы саясат ұаануына, әскери 
мәмілегерлік қарым-қатынастарды реттеуге барынша ықпал жасай- 
ды. Буқар жырау толғауларында Ресей империясының отаршылдық, ( 
басқыншылық саясаты, зұлымдық әрекетттері әшкереленеді. Бухар 
жырау 1 778 жылы дүниеден қайтты. Сүйегі Далба тауының етегінде 
жатыр.

Асқар таудың өлгені
Басын мұнар шалғаны.
Көктегі булттың өлгені -
Аса ал май таудан қалғаны.
Ай мен күннің өлгені
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Еңкейіп барып батқаны. 
Айдын шалқар өлгені - 
Мұз болып тастай қатқаны. 
Қара жердің өлгені 
Қар астында қалғаны. 
Өлмегенде не өлмейді? 
Жақсының аты өлмейді, 
Ғалымның хаты өлмейді!

Ел бастау қиын емес,
Қонатын жерден көл табылады.
Қол бастау қиын емес,
Шабатын жерден ел табылады 
Шаршы топта сөз бастаудан қиынды 
көргем жоқ.

) Ақтамберді Сарыулы (1675-1768) атақты жырау, қолбасшы, 
| батыр, қоғам қайраткері, қазақтың көне жыраулық мектебінің 
і белді өкілі, дипломат. Орта жүздің Найман, оның ішінде Қаракерей 

ру бірлестігі, Сыбан руынан. Әкесі Сары мен шешесі Сырбикеден 
жалғыз туған. Жыраудың «атадан жалғыз туғанның жүрегінің ба- 
стары сары да жалқын су болар» деуінде өз өмірінің шындығы бар. 
«Он екіде аттанып, қылыш ілдім білекке» дегеніне қарағанда күреске 
ерте араласқан жауынгер жырау санатына жатады. Түрмыстың қыр- 
сырын, отбасы, елдік, ерлік, жер мәселелерін жырларында жақсы 
бейнелеген. Қысқа, нақыл, шешен сөздердің шебері.

Ол 1742 жылы Орта жүз ру басшыларының Орынборда ант беру 
жиналысына өкіл болған. 1 738-1 752 жылдары қазақ-қалмак, ара- 
сында болған қанды қақтығыстардың барлығына дерлік қатысқан. 
«Ақтабан шүбырынды» оқиғасының зүлмат қан кешуін бастан 
өткерген. Ес білгеннен бааап 70 жыл бойы ат үстінен түспей елі мен 
жерін қорғаған қас батыр, айтулы шешен, қабырғалы би, атақты 
жырау болған. Қазақ жауынгерлерінің азаттық, қүлдық жөніндегі 
түсініктері, көшпелі халықтың тыныс-тіршілігі болашаққа деген 
сенімі, адалдық-жауыздық, қиянат, әділетсіздік хақындағы таным- 
түсініктері Ақтамберді талғамынан өтіп жыр-толғауға айналған.

Ақтамберді жырау өз ғүмырнамасын толғауларына көркемдік 
қуаты зор, келісті нақыштармен түсірген. Шығармалары зиялы 
зергердің қолтаңбасын танытады. Әлі де қолға түспеген толғаулары 
ел аузында сақталуы ықтимал. Қазіргі қолда бары 300 жолдан 
аспайды. Азғантай қазынасының өзі афоризмдерге толы. «Күмбір- 
күмбір кісінетіп», «Уа, қарт Бөгенбай», «Менімен ханым ойнаспа», 
«Жауға шаптым ту байлап», «Заманым менің тар болды» және тағы
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да басқа өлең-толғаулары батылдыққа, ізгілікке, патриоттық күй- 
сезімдерге толы.

Ақтамбердінің «Балаларыма өсиет» деп аталатын толғауы соңғы 
туындыларының бірі болса керек. Жырау балаларын тірліктегі 
бірлікке, талап-мұратқа, татулыққа үндейді. Жас урпақтың бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруы елді мақсатына жеткізерін 
ескертеді. Халықты алауыз мінездерден сақтандырады.

Ақтамберді толғаулары мен жырлары С. Муқановтың «Қазақтың 
XVIII-XIX ғасырдағы әдебиетінің тарихынан очерктер», «Ертедегі 
әдебиет нусқалары», «Алдаспан», «XV-XVIII ғасырдағы қазақ поэ- 
зиясы», «Бес ғасыр жырлайды» жинақтарына енгізілген.

Апасапыран кезеңде туып, шайқас алаңында шыңцалып 
өскен Ақтанберді жырлары қазақтардың он сегізінші ғасырдағы 
жаугершілікке толы өмірінің шынайы суреттерін алға тартады.

Күлдір де күлдір кісінетіп,
Күреңді мінер ме екеміз,
Күдеріден бау тағып,
Ақ кіреуке киер ме екеміз!
Жағасы алтын, жеңі жез,
Шығыршығы торғай көз 
Сауыт киер ме екеміз!
Ор қояндай жүгінтіп,
Аш күзендей бүгілтіп,
Жолбарыстай шубарды 
Таңдап мінер ме екеміз!
Сол шубарға мінген соң,
Қоңыраулы найза қолға алып,
Қоңыр салқын төске алып,
Қол төңкерер ме екеміз.
Жалаулы найза жанға алып,
Жау қашырар ма екеміз!
Тобыршықты әндіген 
Толтыра тартар ма екеміз!
Тобылғы түбі қуралай,
Бытыратып атар ма екеміз!
Жарлауға біткен жапырақ -  
Жамылсақтоңар ма екеміз.
Жазыққа біткен бүлдірген -  
Сүғынсақтояр ма екеміз!
Тобылғы сапты қамшы алып,
Тумар мойын ат мініп,
Қоныс та қарар ма екеміз!
Ел жазылып жайлауда 
Жақсылар кеңес қурғанда 
Муртымыз өрге шаншылып,
Бұрын да сөйлер ме екеміз!
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) Мөңке Тілеуұлы (1675 -  ө.ж.б.) -  белгілі би, Кіші жүздің 
ханы Әбілқайыр кеңесшілерінің бірі, жырау. Шамамен 1675 жылы 

) дүниеге келген. Ата тегі шежіре бойынша Сүйегі -  алты арыс Өлім, 
) оның Жаманақ (жанама аты -  шекті) аталығынан. Ғасырлар бойғы 
) шежіренің жеткізуінше, Жаманақтың Шыңғыс, Бәубек, Өріс және 
) Мәку (Қалу) атты үлдары болған. Осы Мәкуден (Қалудаи) Бөлек 
) туған. Арғы тегі түптеп келгенде ноғайлының Мұса ханымен Орақ,
> Мамай, Апшағыр, Сидақ, Қарасай, Қазилармен қандас сол Бөлек 
J батыр Айт, Бұжыр, Шоң деген перзенттер көрген. Айттан -  Қабақ, 
) Тілеу туған. Тілеудің бес ұлы болады. Олар -  Есіркеміс, Апдаберді, 
1 Жолдыаяқ, Жақсымбет және біз айтып отырған Мөңке. Мөңкенің 
, әкесі -  Тілеу Айтүлын даланың ауызша тарихнамасы да, хатталған 
1 қайсыбір қужаттар да қол бастаған жаужүрек батыр, Сайрам 
, соғысының қаһарманы, күнде кеңес құрылған Күлтөбеде сөз алып,
> әз Тәуке таққа отырғанда хан көтеруге қатысқан сүйегі бүгінде 
I Түркістан түбінде жатқан, заманының заңғары болған қазақтың

қаһарман үлдарының бірі деп жеткізеді. Тілеу Сайрам соғысында 
опат болғанда, кенжесі -  Мөңке тоғыз жасар бала екен деседі. 
Әбілқайыр хан дүние салған соң Нұралы ханның билігін тану ту- 
ралы 1 748 жылы 5 қазанда Елизавета Петровнаға жазылған хатқа 
Орта жүздің беделді адамдары Жәнібек тархан мен керей Наурыз би 
бастаған топпен, сондай-ақ Кіші жүздің 30 би, батырларымен бірге 
қол қойған. Мөңкенің ел басқару ісіне араласқанын білдіретін тағы 
бір деректе Әбілқайыр ханды өлтіру себептерін анықтау мақсатымен 
Кіші жүзге барған сапарының қорытындылары туралы қалдырған 
тілмаш Я. Гуляевтың жазбасында: «Қыркүйектің 27-сі күні ханшаға 
(яғни Бопай ханымға) Жәнібек тархан келді. Сонда ол, Жәнібек 
мүндағы билік ханша мен оның балаларының қолында болса, Орта 
жүздің билері мен батырлары бар билікті оған Жәнібек тарханның 
қолына бергенін хабарлады, яғни ол қандай үйғарым айтса, 
басқалар соны мақүлдайды екен... Сол күні барлық әйгілі билер мен 
батырлар кеңесе келіп, Батыр сүлтанды шақырып келуге төрт биді, 
атап айтқанда шөмекей руынан -  Жаилған биді, шектіден Сырлы- 
байды және Бапы мен Мөңкені, шайқылар әулетінен Кебек мырзаны 
жұмсауға уйғарым жасайды» -  дейді.

Мөңке би өз заманында «ердің құнын екі ауыз сөзбен шеш- 
кен сүңғыла би», келер күнді айнытпай болжайтын сәуегей және 
дала даналығының көрінісі іспетті ой-тұжырымын тағылымды 
поэтикалық жырға айналдырған жырау ретінде танылды. Мөңке 
бидің философиялық толғаулары, риторикалық сүрақ-жауап, бол- 
жау, билік, кесім, шешім түріндегі мүралары өзіндік ерекшелігімен 
көзге түседі. Көшпелі тірліктің тіні бузылмаған қоғамда заман 
аңысын аңдап, оның келешек кескін-кейпін дәл болжай білу Мөңке 
би шығармашылығының басты белгісі. Оның «Турлі-түрлі халық
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болады, Күндіз-түні жарық болады. Дүниенің жүзіне, Өре мен 
темірден жол тартылады. Адам ақысыз жүмыс істемейді, Дүниені 
түрлеп кестелейді» деген толғау жолдарынан келер күнді болжаған 
сәуегейлік көрінеді. Сондай-ақ, «Құрамалы-қорғанды үйің болады, 

Айнымалы, төкпелі биің болады.
Халыққа бір тиын пайдасы жоқ 
Ай сайын басқан жиын болады.
Домалақ-домалақ түймедей дәрің болады,
Жастарға билігі жүрмейтін кәрің болады,
Алашұбар тілің болады,
Дүдәмалдау дінің болады.
Әйелің базаршы болады,
Еркегің қазаншы болады»-

деп келетін жолдардан болашақтың бет алысын, бағыт-бағдарын 
тап басып танығандығы аңғарылады. Мөңке бидің Сырым батырға 
қойған астыртын сұрақтары мен оған Сырымның қайтарған жауап- 
тары, сондай-ақоныңшеркешТүркеби,тана Нүркебилермен кеңесе 
отырып айтты дейтін «Бүл, бүл үйрек, бүл үйрек» дейтін толғаулары 
белгілі.

Оның көркем бейнесі Ж. Аймауытовтың «Ак,білек» романы мен 
«Ел қорғаны» пьесасында, Ә. Кекілбаевтың «Үркер» романында 
көрініс тапты. Мөңке бидің өмірі мен шығармашылык, мүрасы тура- 
лы эр жылдары А. Жүбанов, Т. Кәкішев, С. Негимов, Б. Адамбаев, Қ. 
Сыдиықұлы, М. Тілеужанов, С. Байменше, Б. Омаров, Ж. Асанов, К. 
Төлеубайүлы, тағы басқалар ғалымдар ғылыми-зерттеу еңбектерін 
жазды. Сонымен қатар, Алаш арыстарының бірі А. Байтүрсынов 
Мөңке би туралы «Шекті Мөңке би жеті жасында билік айтып, кісі 
қүны дауды бітірген екен» - дейді.

Мөңке би, тарихымызда есімі қүрметпен аталатын, үлкен ф и
лософ, терең ойшыл, үлы ақын. Қара қылды қақ жарған, мың 
жылдығын болжаған дала кемеңгері Мөңке бидің үрпақтары Ақтөбе 
облысының бірқатар аудандарында түрады.
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5.4. Ресей империясының отарлау саясаты:
Қазақ хандығының жойылуы

Ер деп елді бүзгышты 
Сүқсыр деп сұмырай қызгышты, 
Кезқүйрықты Лашын деп, 
Кенеусізді асыл деп,
Жабыны ьиабан түлпар деп, 
Қүладынды сүңқар деп, 
Қүтқармайтын қүмай деп, 
Төбетке қаргы таққандай.

Дулат Бабатайүлы.

Бүгінге күнге дейін Қазақстан жэне Ресей тарихнамасында 
«Қазақстанның Ресей империясының құрамына кіруі жэне оның 
кезеңдері мен тарихи маңызы» тақырыбы аз зерттеліп, бүл мәселеге 
бір жақты баға беріліп келді. Мүның сыртында өткен кезеңде дэстүрлі 
қазақ қоғамының өмір сүру жүйесін қамтамасыз ету, коғамдық 
қатынастар, қазақ даласындағы мемлекеттік институттардың қызметі 
сияқты маңызды мәселелерге назар аударылмады.

Қазақстанның Ресей құрамына кіру мэселесінде көптеген 
кең тараған «аңыздарға» Ресей империясының ғалымдары мен 
саясаткерлері ғана емес, Кеңес билігі саясаты басты себеп болды.

Қазан төңкерісіне дейінгі көрнекті орыс ғалымдарының 
еңбектерінде Ресей империясының ңүрамына қазақ жерлерінің өз 
еркімен кіргені жөнінде маглүматтар кездеспейді.

Әсіресе, көптеген жалған сөздер мен аңыздарды Кеңес билігінің 
насихатшылары тудырды. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан 
кейін кеңес идеологтары (А. Жданов, А. Щербаков, В. Андреев) И.В. 
Сталиннің жеке өзінің бақылауымен 1946-1948 жж. ғалымдармен 
талқылау жүмыстарын өткізбестен «Ресейдің үстемдік рөлі жэне өз 
еркімен кіру» туралы түжырымдаманы негізге алып қана қоймай, 
бірқатар қысқа және өте қарабайыр ұстамдарды атап көрсетті, енді 
оны тарихшы ғалымдар мүлтіксіз басшылыққа алды. Ол қағидалар:

1. Ресей Азияға өркениет әкелген ел.
2. Орыс емес халықтар патша империясына өз еркімен 

қосылды.
3. Бүл үрдістерге қарсы барлық үлт-азаттық қозғалыстар 

«реакциялық» жэне «феодалдық» деп сипатталады. Сырым Датұлы,
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Кенесары Қасымұлы баскарған көтерілістер мен толкулар осылай 
бағаланды.

4. Бұл халыктардың империя кұрамына кіруі олар үшін он 
құбылыс болды.

Осыдан соң Кеңес кезіндегі тарих ғылымы партия директива- 
ларының тар шеңберінде дамыды. Ал мұндай идеологияны ұнатпай- 
тын ғалымдар жер аударылып, абактыға жабылды. Осы саясаттың 
зардабынан мысалы, П. Галузо, Б. Сүлейменов, Е. Бекмаханов 
сияқты дарынды тарихшы-ғалымдар, Б. Ыскаков, Е. Ысмайылов, 
М. Әуезов, Қ. Сәтбаев сынды көрнекті ғалымдар мен жазушылар 
кудалауға түсті. Сөйтіп ғылыми ізденіс пен объективті көзкарас тар 
таптық үстанымдардың аясында қалып, казак тарихында кеңестік 
аңыздандырылған тарихтың дэуірі туды.

Отарлау кезеңдері. Қазіргі Қазакстанның аумағындағы үйсіндер, 
дулаттар, қаңлылар сияқты ежелгі тайпалар Иса пайғамбар туғанға 
дейін өмір сүрген. 552 жылы кұрылған Түрік кағанаты Тынык 
мүхитынан Дунайға дейін, үлкен аумакты иеленіп, кейін бірнеше 
бөлікке бөлінді. Содан соң Еділ Бүлғарлары, Хазар кағанаты, Дешті 
Қыпшақ, Хорезм мемлекеттері өмір сүріп, олар өзінің ішкі-сырткы 
саясатын дербес жүргізіп отырды. XIII ғасырда шығыста Шығыс хан 
қүрған моңғол мемлекеті күшейіп, Орта Азия мен кыпшак даласы- 
на шапқыншылык жасап, жаңа империя Жошы үлысын, яғни Ал
тын Орда мемлекетін қүрады. Ал, XV гасырда Алтын Орда жэне Ак 
Орда үлысы күлағаннан кейін тарихи аренаға Қазан, Қырым, Қазак 
хандығы мен Ноғай Ордасы сияқты мемлекеттер ніығады. 1552 
жылы Қазан хандығы Иван Ерозныйдың шапканшылығына ұшырап, 
өмір сүруін тоқтатса, XVI ғасырдың аягында Ноғай ұлысы ыдырап, 
жартысы Солтүстік Кавказ далаларымен Қырымға карай ыгысады. 
көп бөлігі шығыста Қазак Ордасына қосылады. XVIII ғасырдың 
30 жылдарында Қазак хандығы әлсірей бастайды, оган негізінен 
өндірістік күштердің артта қалуы, жоңгар шапқыншылығы, Еділ 
калмактары жэне башкұртармен кактығыс саякты көптеген ішкі- 
сыртқы жағдайлар себеп болды. Бүл кезеңге дейін күш алған Ресей 
империясы өзінің назарын ІІІыгысқа карай аудара бастайды.

Орыс тайпаларының (славяндардың) Азия бөлігіне сирек те болса 
кездейсок кіруі тек қана I Петр басқарган кезде, яғни XVIII ғасырдын 
басында жүйелі сипат алады. Дипломат Күтлүмүхаммед Тевкелев 
өзінің мемуарларында «Ұлы Петр Парсы жэне Астрахан жорығында 
болған кезде көп жагдайдың ішінде, Қыргыз-Қайсак ордасы туралы
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айтып келе, осы Қырғыз-Қайсақ жерлері барлык Азия елдері мен 
жерлеріне шығатын қақпа да, тұтқа болады: тек қана сол арқылы 
барлык Азия елдеріне байланыс орнайды, сол себептен Ресей жағына 
келтіру үшін пайдалы жэне қабілетті шаралар қолдану қажет», -  деп 
жазған. Бұл нұсқауды жүзеге асыру үшін арнайы корпус қүрылады: 
оның ішінде дипломаттар, сардарлармен қатар Тевкелевтің өзі болды.

К.М. Тевкелевтің мемуарлары, баска да дерек көздері бойынша 
Кеңес дәуірі кезінде кеңінен қолданылатын «Ресей империясының 
құрамына Қазақстанның өз еркімен кіруі» деген түжырымдамасы 
мүлдем қате екені белгілі болды. Сол себептен де Жириновский 
тэрізді саясаткерлердің Ресей империясының Азия аумактарын 
заңды түрде алғаны туралы «айғайлары» қазіргі таңда негізсіз екені 
дэлелденді.

Империя қүрамына казақтың жерлерін күштеп енгізу страте- 
гиясы, I Петрдің тұсында жасалғанын жэне оны басқа да билеп- 
төстеушілер жалғастырғаны байқалады.

XIX ғасырдың 40 жылдары Британ тэжі мен Ресей патшалығы 
Азияны құпия түрде бөліп, Памирдің оңтүстік сілемдерін Брита
ния, ал оның барлық солтүстік бөлігін, атап айтқанда Орта Азия мен 
Қазақстанның барлық аумағын Ресей империясы күшпен тартып 
алады. Мұны аса көрнекті тарихшы Н.Г. Аполлованың «жерлерді 
бейбітшілік жолмен басып алуға» бағытталған ресей патшалығының 
ірі агрессиясы», - деп атап көрсетті.

1710-1760 жылдар аралығында Қазақ даласында, асығыс түрде 
Ертіс пен Сібір бойында әскери қалашықтар салынды. 1716 жылы 
Омбы бекінісінің іргетасы қаланды, 1718-1720 жылдары майор 
И. Лихарев Өскемен мен Семей бекіністерін салды. Бұл кезеңде 9 
бекіністен жэне 53 қорғаннан тұратын бекініс жүйесі бой көтерді. 
1750 жылы Орта жүз қазақтары тұратын жерде Петропавл бекінісінің 
іргетасы қаланды. Тағы да жаңадан салынған қалаларға асығыс түрде 
қоныстандырып, тұрақты эскери және казактар разъездері қызмет 
істей бастаған еді.

Ресей тарихнамасында, Ресей шығысқа қозғалған кезде ешқандай 
өркениет болған жоқ, тек сырттан келген келімсектерге бос жатқан 
жерлер ғана тиді деген қате пікірлер элі де кездеседі. Сібір халқын 
таратып орналастыру жөнінде Ремезов картасы объективті дерек- 
теме көздерінің бірі болып есептеледі. Қазақ тайпаларын Еуразия 
кеңістігіне таратып, қоныстандыру жөнінде анықтап тұрып жазған 
басқа да деректеме көздері аз емес.
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Қазақ даласына келген экспедициялардың барлығы әскери- 
баскыншылык сипатты болды жэне әскери зерттеуді максат тұтып. 
далаға одан эрі өтуді жалғастырады. Орынбор генерал-губернаторы 
И. Неплюевтің мойындауынша, далалыктардан Ұлкияк, Ырғыз, То- 
был өзендері жоспарлы түрде күшпен тартып алынған. Ал тарихшы 
ғалым М.П. Вяткин зерттеу еңбегінде патша үкіметінің шығыстағы 
«басып алу» жоспарлары жөнінде кұнды деректер келтірген болатын. 
Отарлаудың екінші кезеңі Ресейде басыбайлылык (крепостнойлык) 
күқыкты алуға байланысты болды. Бүл кезенде Қазакстанның 
Солтүстік жэне Шығыс жерлеріне Ресейдің, Украинаның жэне Волга 
бойының шаруаларын көшіріп, жоспарлы түрде орналастырады.

Бүл акцияның мақсаты -  бүрынғы бос жаткан, яғни күшпен тар
тып алған артық жерлерге Ресейдің орталық бөлігінен келген ша- 
руаларды коныстандыру, сондай-ақ, шығыста отарлауды нығайту 
жэне сырттан келгендерге орыстандыру саясатын одан эрі жүргізу. 
Бұндай саясаттың негізгі идеясы ашық айтылды, оны XVIII-XX ғғ. 
басындағы Ресей экімшілігінің кұжаттарынан табуға болады.

Мұрағаттарда сол кездегі отарлау саясатының негізгі түрін 
жергілікті халықтан шұрайлы жайылымдықтарды күшпен тартып 
алғаны туралы қүжаттар молынан кездеседі. Бұндай отарлау саясаты 
әрине, үлтаралық қақтығыстарға әкеліп соқтырды.

XVIII гасырдың соңы мен XIX гасырдың басында патша үкіметі 
қазақ жерін отарлауға белсенді түрде кірісті. Яғни XVIII ғасырдың 
соңғы ширегінде патша үкіметі казак жерлерінде бекіністер салып. 
Орал казак әскерлеріне шүрайлы жерлерді бөліп бере бастайды. 
Патша экімшілігінің бүл саясатына қарсы алғашқы, әрі ең маңызды 
қимылдарының бірі Сырым Датұлы бастаған көтеріліс болды. Бүл 
қозғалыс негізінен он торт жылға созылып ұлт-азаттык сипат алды. 
Патша өкіметі казак даласында қатайып үлгірмеген мемлекеттік 
құрылымды ыдыратып жоюға тырысты. Оның алғашқы көріністері 
Орынбор губернаторы О. Игельстромның басқару реформасын енгізу 
негізінде Кіші жүздегі хандық билікті дағдарысқа үшырата бастады. 
Ресей империясы бірінші кезекте Қазақстанның саяси тәуелсіздігінің 
дәстүрлі белгілерін жоюдан бастайды.

Қазақ жүздерінің Ресей қүрамына қосылуына байланы
сты патша әкімшілігінің алдында тезірек шешуді қажет ететін 
мәселелер туындады. Ресей мемлекеті патша басқарған монар- 
хиялық империя еді. Қазақ далаларын атақ-дәрежелерін заңды түрде 
мұраға алған Шыңғыс үрпақтары - хандар биледі. Ата-бабаларынан 
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халыкты билеу кұкығын мұраға алған эрбір хан өзінше монарх бол- 
ды. Бұл жағдайда кейбір жүздерде бірнеше хан билік құрғанын есте 
сактау кажет. Мысалға, Орта жүзді аға хан Болат, Әбілмәмбет хан, 
солардан кейін ғана сүлтан кезінің өзінде-ақ хан артыкшылықтарын 
пайдаланған Абылай биледі. Мүраға қалған хан дәрежесі көп міндет 
жүктеді. Біріншіден, бүл монарх ретінде карамағындағыларға 
эмірін жүргізу қүқығы, екіншіден хан өз елі үшін жауап береді. 
Қандай жағдайда да хан -  мемлекет басшысы. Ресейдің еуропалық 
бөлігінде отарланған елдерді (Польша, Финляндия жэне т.б.) үлы 
князьдар, император әулетінің мүшелері, болашақ патшалар мен 
императорлар биледі, бірақ олардың барлығы да сол уақытта бір 
адамға - патшаға ғана бағынды. Ресей империясының азиялык 
бөлігінде - оған қосылған қазақ жүздерінде бірнеше монарх-хандар 
билік жүргізді. Патша экімшілігі баскарудың бүл түрін жоюға 
мақсат етті. Монархиялық елде бірнеше патша болуы мүмкін емес. 
Бүл мәселені мемлекеттік саяси институт ретінде хан өкіметін жою 
арқылы ғана шешуге болатын еді. Бүл жағдайлармен катар өкіметтің 
басқа бір қаупі де хандық институтты тезірек таратуды талап етті. 
Осы уақытқа дейін саяси оқшаулығын сақтап келген оңтүстік- 
шығыс Қазақстанның шекаралық аудандары патша өкіметі тарапы- 
нан жүргізіліп отырған кысымға шыдай алмай басқа бодандыкты 
қабылдап, Қытай жағына бұрылып кету қаупін де естен шығаруға 
болмайтын. Патша үкіметінің эзірге белгілі дәрежеде Орта жүз ханы 
Абылайдың екі жақты бодандығымен келісе тұруына тура келді. 
Патша шенеунігі О. Игельстром жүргізген реформасы сәтсіздікке 
ұшырады. Өйткені, Кіші жүзде хандық өкімет дәстүрі элі күшті 
болатын. 1801 жылы Бөкей ордасын кұру арқылы Патша үкіметі 
Кіші жүзді саяси жағынан әлсіретіп, хандықты екіге бөлді. Мүндай 
жағдай Орта жүзде де орын алып, 1815 жылы Орта жүзде Бөкейді 
хан етіп сайлауы Орта жүзде екі хандык билікті өмірге әкелді. 1817 
жылы Бөкей, 1819 жылы Уәли хандар қайтыс болғаннан кейін Орта 
жүзде хан сайланбады. Хан билігі біржолата жойылды.

Патша өкіметі Қазақстанда XVIII ғасырдың соңғы ширегінен 
бастап хан билігін жойып, әкімшілік реформа жүргізуді түпкілікті 
қолға алды. Бұл үрдіс, әсіресе 1822-1824 жылдары, «Сібір қазақтары 
туралы жарғы» мен «Орынбор қазақтары туралы жарғы» бекітілген 
кезде ерекше белсенді жүргізілді. Олар сол аркылы хан билігін жой
ып, Орта жүз және Ұлы жүздің бір бөлігін сыртқы округтерге бөлді, 
ал Кіші жүзде дистанциялық жүйе енгізілді. Жаңа реформа әзірлеуді
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патша сол жылдары либералдығымен көзге түскен, өз заманының аса 
білімдар адамдарының бірі М.М. Сперанскийге жүктеді. М. Сперан
ский бірнеше маңызды реформалар дайындап, оны Сібір комитета 
арқылы іске асырған болатын. Ресейдің азиялык бөлігі орталығы 
Тобыл қаласы болтан Батыс Сібір және Иркутскіні астана еткен 
Шығыс Сібір губернаторлыктарына бөлінді. Батыс-Сібір генерал- 
губернаторлығының кұрамына Тобыл, Том губерниялары мен Орта 
жүз жерлерін қосу көзделген Омбы облысы енгізілді.

Аға сұлтандарға да билік берілді. Ол баскарған округтік 
приказдың мәжілістеріне облыс бастығы тағайындаған екі Ресей өкілі 
мен арнайы сайланған екі «құрметті қырғыз» катысуға тиіс болды. 
Олардың көпшілігімен, мысалы Абайдың әкесі Қүнанбаймен жаксы 
таныс болтан А.Янушкевич ага сұлтандар туралы: «...хандык өкімет 
құлаган Орта Ордада Ресей ага сұлтандар билігін кұрды. Жалпы 
алганда өте шектеулі мүндай өкімет билігі басы мен жүрегі бар кісінің 
қолында болды, белгілі дәрежеде маңызды кызмет саналды. Атакты

ру басылары, өркөкірек хан 
тұкымдары үлкен кұрмет 
пен қызмет барысындагы 
жогары саты саналатын бұл 
орынды алуга бар күштерін 
салды», -  деп жазды.

Ага сұлтандар, ауыл 
старшиналары 3 жыл мер- 
зімге сайланды, содан кейін 
қайта сайлау өткізілді. 
Алгашқы кезде тек Шың- 
тыс әулетінің өкілдері 
гана сайлантан болыс бас- 
шылары бұл орында өмір 
бойы отырды. Тіпті болыс 
бастыгы қайтыс болтан 
жагдайда оның бос орнына 
інісі немесе басқа қандас 
туысы үміткер болды.

Қазақ сүлтанының 
салтанатты киімі. XIX г.
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1824 жылғы 8 сәуірде түңғыш Қаркаралы сыртқы округі 
Жоғаргы Ертіс желісі форпостынан 280 шақырым жерде орналасып 
кұрылған, алғашкы кезде Орталық Қазакстанның шағын ауданын 
камтыды.

Полковник С.Б. Броневскийдің Батыс Сібір генерал-губернаторы 
П.М. Капцевичке жіберген мәлімдемесіне Караганда аға султан 
кызметіне марқұм Бөкей ханның үлкен балалары арасынан үшеуі - Ба
тыр султан, Тәуке мен Түрсын ғана үміткерболған. Бұлардыңсоңғысы 
Бөкей өлген соң «ескі ғүрып бойынша хан тағына отырғанымен, 
үкімет бекітпеген». Бөкей кенеттен кайтыс болғаннан кейін оған 
берілген патша грамотасы мен аса биік мәртебесі Шыңғыстың үлкен 
үлы Тұрсынға тиді. Сұлтандардың басым көпшілігі Тұрсынды батыл 
қолдағандарына карамастан, оның жоғарылауын қаламаған екінші 
бөлігі сайлауға катыспай койды.

1824 жылы подполковник А. Григорович өз шептерінде атыгай, 
қарауыл, керей және канжығалы руларының бір бөлігін топтастырған 
Көкшетау округі мен приказын ашты. Аға сүлтан болып маркұм Уэли 
ханның баласы, бірнеше тармакқа бөлініп кеткен Абылай ханның 
кенжесі Қасым бастаған төре үрпақтары колдаған Ғүбайдолла сай- 
ланды. Көптеген сүлтандар, билер округтердің құрылуына карсылық 
белгісі ретінде бұл салтанатты шараларға қатысудан бас тартты.

Патша ағзамның Қазақ даласындағы алғашқы округтің ашылуы- 
на аса зор мэн бергендігі соншалық, 1824 жылғы 27 шілде күні оның 
арнайы жарлығы жарияланды. Онда I Александр бүл салтанат күнін 
барлык губерниялық, облыстық басқармаларға, үкіметке, жергілікті 
әкімшіліктерге, министрлерге дейін, әскери генерал-губернаторларға, 
азаматтық бөлімдердің меңгерушілеріне, Қасиетті синодқа да хабар- 
лауды жүктеді.

Бүдан кейін 1825 жылы Қүсмүрын, 1826 жылы Баянауыл, 1831 
жылы Аягөз, 1832 жылы Ақмола округтері бекітілді. Бұл округтер- 
де сайлаулар жазда, шілде-тамыз айларында, мал семірген шакта 
өткізілді, ауыр қарулардан, мылтықтардан дүркін-дүркін оқ атылды, 
офицерлердің алтындаған эполеттері дала тұрғындарының көздеріне 
шағылысты. Әбден жаттықтырылған жүздеген жауынгерлердің үш 
кайтара «уралаған» айқайы, үнді оркестрдің жер жаңғыртқан дауысы 
бүл окиғаны баршаға жария етіп жатты. Бұл мыңдаған жылдар бойы 
дала мен оның түрғындары ұстанып келген ең басты нәрсе - хандык 
биліктің жойылуын үмыттырудың, адамдардың көңілін аулаудың 
айла-шарғысы болатын.
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Сайланған ханды ак киізге отырғызып көтеру сиякты ежелгі 
салт сакталды. «Иі жүмсак, кедейлеу Бөленнің» Аягөз округіне аға 
сұлтандыкка сайланғанына куә болған Адольф Янушкевич: «... өз 
жерлесін хан етіп сайлау кезіңде бабалар дәстүрін берік сактап, кас 
қағым сәтте болыстын жаңа бастығының карадүрсіндеу шапанын 
жыртып, талап алды. Шекара бастыгы үкімет атынан алтынмен ба- 
рынша бай кестеленген биязы жүннен токылған шекпен жауып. 
оның күрметті шығынын өтеді, оның кұрметіне Аягөз камалының 
зеңбіректерінен ок атылды» деп сипаттаған.

Әкімшілік реформасының басты максаты өзінің жәдігөй тэртібін 
орнатып, даладағы беталды козғалыс дегенді шектеп. жергілікті 
түрғындардың өмірін бір өлшемге түсіру аркылы Орталык жэне 
Солтүстік-Шығыс Қазақтан байлығын мүмкіндігінше тезірек игеру 
болатын.

Орта жүзден кейін реформалар Кіші жүзге жетті. 1824 жылы 
Орынбор қырғыздарын баскару туралы жарғы бекіді. Әбілкайырдың 
немересі, Шерғазы хан Айшуаков тактан түсіріліп, Орынборда 
қомакты жалакыға кызметке ауыстырылды. Кіші жүз үш ауданға 
бөлініп, оларды баскару билеуші-сұлтандарға, батыс бөлігі Каратай 
Нүралыүлына, орта бөлігі Темір Ералыүлына, шығыс бөлігі Жүма 
Құдаймендеұлына жүктелді. Сонымен бірге Ресейдің ресми отар- 
шыл саясатын кеңейтуге жол ашылды.

Бүған карсы казак жерінде көптеген көтерілістер болды. 
Орта жүзде хандык биліктің жойылуына так мұрагері Ғүбайдолла 
Уәлиұлы және әкесі Қасым сүлтанмен бірге карсылык таныткан 
Саржан Қасымүлы Патша өкіметі тарапынан ашылган округтерді 
жойып, хандық билікті қалпына келтіруді талап етті. Оның осы 
мақсаттағы Солтүстік және Орталык Қазақстан аудандарын 
камтыған көтерілісі он жылдан астам уакытқа созылды. Саржанның 
өлімінен кейін Ресейдің отарлык саясатына карсы күрес оның 
інісі Кенесары Қасымүлы бастаган казак халкының үлт-азаттык 
козғалысына үласты. Қазақтардың Кенесары Қасымүлы бастаған 
көтерілісі бастапкы кезінен-ак кең құлаш жайған қаркын алды. 
Бүл XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасырдағы азаттык жолындағы 
қозғалыстар тарихындағы Орта жүздің ру-тайпалық бірлестігінен 
баска барлык казак жерін қамтыған ірі көтеріліс еді. 1841 жылы 
казактың үш жүзінің өкілдері Кенесары Қасымүлын хан еайлады. 
Сөйтіп, біршама уақыт Қазақ хандыгы калпына келтірілді. Қазак 
халкының хан мемлекеггілігін калпына келтіру максатындагы
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Кенесары Қасымұлы бастаған аса ірі халық-азаттык көтерілісі 
жеңіліспен аяқталғанымен Орта Азия мен Қазакстан халықтарының 
тарихында өшпес із қалдырды.

Ресей империясы қазақ мемлекеттігінің жүйесін жою 
мақсатындағы келесі кезеңі Кіші жүзде хан билігінің жойып, 
басқарудың жаңа жүйесін енгізу әрекеттері болды. Отаршылдык 
биліктің мұндай саясатына Кіші жүзде қарсы шығып, хандық билікті 
қолына сақтауға талпынғандардың бірі-Арынғазы Шерғазыұлы 
(1785-1833 жж.). 1821 жылы ол Петербургке шақырылып, жолда 
үсталып Калугаға айдалды; 1833 жылы сонда қаза тапты.

Сонымен, 1822 жэне 1824 жылдардағы әкімшілік-саяси рефор- 
малар патша үкіметінің отарлау саясатының нәтижесі болды. Пат- 
ша экімшілігі Қазақстан аумағы ішкі отарына айналдырып, 1867-68 
жылдардағы Уақытша ережелер арқылы қазақтарды басқару және 
бағындыру жүйесін бір ізге келтірді. Әкімшілік реформалар мен 
бірге қазақтардың қүқықтық жэне сот жүйесінде елеулі өзгерістер 
енгізді. Қазақтардың дағдылы қүқығының қолданылу аясы күрт 
қысқарды. Ресей құқығы басым мәнге ие болып, ол 1886, 1891 
жылдардағы Ережелермен түпкілікті баянды етілді. Өлкенің бүкіл 
жер қоры үстемдік етіп келген Шыңғыс үрпақтары саналатын хан- 
сұлтан тегінің қолынан алынып, Ресей империясының меншігіне 
көшті. Ресей империясының Қазақстанды отарлаудың келесі кезеңі 
патша экімшілігінің қазақ даласына қоныс аудару саясатын жандан- 
дыра түсті. Сібірді, Қазақстанның солтүстік, батыс жэне оңтүстік- 
шығыс аудандарын отарлау арқылы Ресейдің ішкі губернияларынан 
шаруаларды сол жаққа қоныс аудартуды жэне солар арқылы шет 
аймақтарда өздеріне әлеуметтік тірек табуды ойластырды. Қазақ 
жеріне XVIII ғасырдың бірінші жартысынан XX ғасырдың бірінші 
онжылдығында дейін қоныс аударғандардың жалпы саны 1,5 мил
лион адамды құрады. Патша үкіметінің аграрлық саясаты қазақтың 
шүрайлы жерлерін тартып ала отырып, қазақ аймақтарының 
этникалық құрылымын түбегейлі өзгертті.

Патша Ресейдің қазақ жерлерін өз бетінше меншіктену, қазақ 
халқыныңталайретпатшаныңжазалаушы отрядтарменқақтығысуына 
экеп соққан қарсылығын туғызды. Тарихи деректер бойынша патша 
өкіметінің отарлық саясатына қарсы қазақ халқының 400-ге тарта 
көтерілісі көрсетілген.
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Әбілқайыр хан

Әбілқайыр, Әбілқайыр Муқамбет 
Ғази Баһадүр хан (1693-1 748) -  хан, 
қолбасшы. Шыңғыс хан әулетінің кіші 
буыны - Өсекеурпағы, Қажы султанның 
баласы. Қазақ елін, жерін өмір бойы 
қызғыштай қорғап, тарихта есімін ал
тын әріппенжазыпқалдырғанадамның 
бірі -Әбілқайырханболатын. Елініңба- 
сына түскен ең бір қиын заманда өмір 
сүрген Әбілқайыр барлық ғумырын 
сыртқы жаулармен яғни Ресеймен 
және оның одақтастары - жоңғарлар 
мен қалмақтарға қарсы қырғын 
соғыспен өткізді. Батырлығымен, 
айлакерлігімен, шабуылдарды
ұйымдастыра білуімен аты шығып, 
мұрагерлік жолмен емес, өз беделімен 

Кіші жүздің ханы болды (1710-12.8.1748). 1715 жылы Тәуке хан 
өлгеннен кейін үш жүздің бас хандығы тағына үміткерлердің бірі 
болды. БірақТәукеніңулы Болатбасхансайланды. Әбілқайыр қазак,- 
қалмақ қарым-қатынасы мейлінше шиеленісіп тұрған 1716-1718 
жылы Ресей империясынан көмек алу мақсатымен Сібір губернато
ры князь М.П. Гагаринге, Уфа воеводасына хат жазып, қазақтардың 
ахуалын біршама реттеуге ат салысты. 1723 жылға дейін Түркістанда 
түрып, одан жоңғар басқыншылары қуып шықаннан кейін Бүхар 
мен Хиуа хандықтарының шекарасындағы өзіне қарайтын көшпелі 
тайпаларға қоныс аударды. Әбілқайыр 1726 жылы Ордабасыдағы 
халық жиналысында қазақ жасақтарының қолбасииысы болып сай- 
ланды.БүлантыөзенініңжағасындағыО 728),Аңырақайдағы( 1 729- 
30) жоңғарларды талқандаған соғыстарда қолбасшылық қабілеті 
ерекше көрінді. Әбілқайыр қазақ хандары мен сүлтандарының 
алауыздығы артып, сыртқы қауіп күшейген шақта, Ресей империя- 
сына арқа сүйеуді ойлады. Әбілқайырдың Қүндағүлов Сейітқүл 
мен Көштаев Қүтлымбет бастаған елшілігі Петербургке барып 
(1730), Ресей Сыртқы істер министрі коллегиясының М. Тевкелев 
баааған елшілігі оған келді (1731). Елшілік қазақ үлысын Ресейдің 
қарамағына алу туралы келіссөз жүргізді. Әбілқайыр 1731 жылы 
қазанда Ресей империясының қарамағына кіргендігі жөнінде ант 
берді (бүл антты 1 738, 1740, 1742 жылдары қайталады). Ант беру 
арқылы ол Ресеймен тату түруды, оның қарамағына өткен башқүрт 
пен Еділ қалмақтарының қазақ қоныстарына шапқыншылығын 
тоқтатуды, Ресейдің көмегімен жоңғар қалмақтарының қол астын- 
да қалған қазақ жері мен қалаларын қайтарып алуды, империя 
әкімшілігіне сүйеніп, қазак,арасындағы беделін арттырып, үш жүздің 
басын біріктіріп өзі билеуді, хандықты балаларына сайлау тәртібімен 
емес мұрагерлік жолымен қалдыруды көздеді. Ол жеке мүддесімен 
бірге халықты апаттан сақтауды да ойлады.
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дбілқайыр ханның мөрі 

(1710-1748)
-L dy -  х  -  Х д льр  -  d o -jca Jyp  - jco_k. uJ vl JCq-3 :e il  -  С -цхгпл-и-

Тарихшылардың араласуымен Әбілқайыр хан (1685-1748) ту- 
ралы қазақ елінде жалған пікір қалыптасты. Оның қалыптасуына 
көп еңбек сіңірген Ресей империясы болса, соны түгелдей қолдаған 
Кеңестік тоталитарлық жүйе. Оған негізгі тағылған жаманат 
Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылуы - деген жалған ақпаратқа 
қатысты мәселелер болды.

Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылмағаны туралы нақты 
қужаттар 1989 жылы алаш ардагерлері ақталған соңжарыққа шыға 
бастады.

1991 жылы X. Досмүха- 
медулының «Аламан» атты 
кітабы жарыққа шыққан соң 
бұл так,ырып келмеске кеткен 
еді, алайда Өбілқайыр ханды 
түгелдей ақтауға әлі бірнеше 
жыл керек болды. Ақырында 
Әбілқайыр Қазақстанды 
«өзі хан болу үшін» Ресей
ге қосқан, яғни екі елдің 
арасындағы дәнекер емес, 
керісінше өмір бойы Қазақ 
елін қызғыштай қорғап, Ре
сейге қарсы соғысқан XVIII 
ғасырдағы халықтыңұлы ба
тыры болып шықты.

Жалпы қазақтың сыртқы
жаулары шығыстан Жоңғар, батыстан Ресей яғни казактар отря
ды мен қалмақтар шабуылы болды. 1758 жылдан соң Қазак, елі 
Жоңғардан қутылды. Оның есесіне Орта Азия хандықтары қазаққа 
оңүстіктен бүйідей тиді. Бул мәселеде олардың қазақтарға шабуылы 
Ресеймен одақтастығын көрсетті.

Алайда Ресей саясаты да тереңде жатты. Әбілқайыр Петербургса- 
райы мен оның Орынбор әкімшілігінің саясатын дер кезінде түсінді. 
Ханның өз ұлы Қожахметті аманаттан қайтарып алудағы Ресей 
әкімдерімен тартысы, императрицалар Анна Иоановнаның, кейінен 
Елизавета Петровнаның талаптарына мойынсұнбауы, Кіші жүзде 
дербес саясатжүргізуге тырысуы, ел тәуелсіздігін сақтау бағытындағы 
шаралары отаршылдықтың барлық көріністеріне қарсылығын 
байқатады. Жоңғар шапқыншылығы әлсіреген сайын Ресейден бой- 
ын аулақ салуға тырысты. 1 740 жылы Хиуаны басып алып, аз уақыт 
осында хан атанды. Бірақ Иранның Нәдір шаһынан ығысып, тастап 
шығуға мәжбүр болды. Әбілқайыр үш жүздің билеушісі, қадірлі 
билерімен, белгілі батырларымен, саяси қайраткерлерімен тығыз 
қарым-қатынас жасады. Өзінен жас, беделі өсіп келе жатқан Абы- 
лаймен әр кезде түсінісе білді. Кіші жүз ханы ретінде оның саясатын- 
да қайшылықтар да бар. Қазақ даласын отарлаудың тірегі болған 
Ор бекінісін салуды өзі ұсынды (1735). 1737-1738 жылғы башқүрт
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ханының отаршылдық езгіге қарсы көтерілісін басуға қатысуы 
туысқан екі елдің қарым-қатынасын шиленістірді. Әбілқайырдың 
дербестігі мен қазақ даласына жайылып кеткен атағы кейбір 
султандарға унамады. Солардың бірі - Орта жүздің султаны Барак, Ор 
бекінісінен қайтып келе жатқан. Әбілқайырмен кен далада кездесіп 
қалып, оны өлтіреді. Ханның серіктері де сол жерде қаза тапқан. 
Әбілқайырдың моласы Қабырға өзенің Ұлқүяққа қуятын тусында, 
Торғай қаласынан 80 шақырым жерде. Кейін бұл ара Хан моласы 
аталды. Әбілқайырдан көптеген урпақ қалған.

Нұралы, Нурмухамед-әли баһадүр (1704-1790)  - Кіші жүз ( 
ханы (1748-1786),  Әбілхайыр ханның баласы. 47 жыл бойы хан ) 
тағында отырған осынау билеуші туралы өте мардымсыз, үзік- ( 
үзік деректердің қорытындылары негізінде саяси тарихындағы аса \ 
ауыр жылдар мен оның өмірін, Кіші жүздегі әкімшілік басқарудың ) 
көптеген қырларын тануға болады. Нұралы хан болып сайланған ( 
сәтте оның жайлауы Аққырыш тауының шатқалында, Ембі (Жем) ) 
өзенінен бір күндік қашықтықта болған. Бұл кезде Жәнібек батыр ) 
бастаған елшілік Петербургтен қайтып оралған. Жәнібек Елизавета ( 
Петровнаның алдында «өз тілінде» сөйлеп, «Әбілқайырдың өлгені <> 
туралы» хабарды растаған, канцлер, граф А.П. Бестужев-Рюмин мен ( 
сөйлескен болатын. Ойраттарға қарсы соғыстың даңқты қаһарманы, ) 
атақтыЖәнібекбатырдыңдипломатиялықсапарыныңбасты міндетті 
Ресей боданы Әбілқайыр қазасының аныққанығын жеткізу еді. ( 

Нуралының хан сайлау рәсіміне тек Кіші жүз қазақтары емес, Ұлы ) 
және Орта жүз өкілдері де кдгысты. Ежелгі дәстүр бойынша қазак ( 
ханын сайлауға барлық үш жүздің өкілдері қатысқан. Бұл жолы да ) 
осы ғұрып сақталды. Орта жүздің өзінен ғана 200-ге тарта адам- ) 
мен Бөгенбай батыр бастаған делегация келіп, оларға арнап «алтын ( 
жіппен зерленген кілем төселді». )

Алғашқы жылдары саясатқа жүйрік, мәмілегер Бопай ханымның ( 
ақылымен әрекет жасап, әкесінің саясатын жалғааыруға тырысты. ) 
Нұралы Кіші жүз өкілдерінің өзегін өз маңына топтааыра алма- ) 
ды. Әлеуметтік тегіне немесе дәулетіне қарамай далалықтар қатал { 
ұстанған қанды кек заңы бойынша Нұралы өз тайпаларының басым ) 
көпшілігінің және Ресей әкімшілігінің қолдауын көріп отырғанына ( 
қарамастан, әкесінің кегін қайтаруға асыға қоймады. Бұл уақытта ) 
Барақ султан мен оның жақтастары Кіші және Орта орда шекарала- ) 
рын алаңсыз жайлап жүрді. (

Жалпы Нұралы өз заманы сияқты күрделі қайшылықты тулға, ) 
көздеген мұрат-мүддесі мен атқарған іс-әрекетіне байланысты } 
біржақтыбағаберугеболмайды.Ол РесейәкімшілігініңЖайык,бойын \ 
отарлауына барынша қарсылық көрсетті. Орыс патшайымы Елизаве- \ 
та Петровнағаәлденешеретелшіжолдап, қазақдаласынотарлаудың \ 
негізсіздігін дәлелдеуге, оны тоқтата туруға талпынды. Орын- )
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бордың түңғыш губер
наторы И.И. Неплюев- 
пен теңбе-тең қарым- 
қатынас орнатып, Арал 
бойында өзін «хан» 
жариялаған Қайып ба- 
ласы Батыр сұлтанмен 
күресті. Жоңғария би- 
леушісі Сыбан Дор- 
жамен мәмілегерлік бай- 
ланыс жасап, өзге қазақ 
жүздеріне шығыстан 
төнген шабуыл қауіпін 
бәсеңдетуге үмтылды.
1750 жылы подпоручик 
Ригелтанның қолдауы- 
мен әкесі Әбілқайырға 
кесене салдыртты. Апай- 
да сүлтандық билікті 
күшейту камымен қол 
астындағы халықгың бір 
бөлігін өзіне карсы қойып 
алғанын байқамады.
Әсіресе қайшылықты 
ахуал Сырым Датүлының 
кезінде тым шиеленісіп 
кетті. Петербург сарайы- 
мен астыртын мәмілеге 
барып, көтерілісшілер 
арасына жік салуға ты- 
рысты. 1773-1775 
жылдары Е. Пугачев 
көтерілісіне жасырын 
қолдау көрсетті, қазак,
жеріне «бүлікшілер» манифесінің таралуына кедергі жасамады. Не- 
мере інісі Досалы сүлтанның қазақ жасақтарымен сол көтеріліске 
қатысуына тілекші болды. Бүл жағдай II Екатерина патшайымның 
ашу-ызасын келтірді. Оның үстіне Орынбордың жаңа губернато
ры О. фон Игельстром Нүралының халық алдындағы беделінің 
күштілігін аңғарып, оны хан тағынан аластатуға кірісті. Бірқатар би- 
лер мен старшындарды азғырып, Нүралыға қарсы айдап салды. Осы 
мақсатын жүзеге асыру үшін патша өкіметі Сырым батырды да пай- 
дал а нды.

Сырым батыр Датов бастаған көтеріліс өкіметті әжептеуір 
әлсіретті.

Барақ сұлтанның патшайым Елизавета 
Петровнаға хаты. 17 казан, 1745 ж.
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Ресей басқыншылығына, отаршылдыққа қарсы көтеріліс ретінде 
басталған халык, қозғалысы бірнеше күрделі сатыларды бастан 
өткеріп, көшпелілер жерін одан әрі алаңсыз басып алудың ұлғая 
түсуін шын мәнісіндебіразуақытқатежеді. БірақО.А. Игельстромның 
әкімшілік саясатының түпкі сырын толық түсінбеген Сырым Кіші 
жүздің занды билеушісін күштеп ауыстыруға қол жеткізіп, оның сая- 
си қуғынға айналуына себепші болды. Нұралының өз ықтиярымен 
Ресей билігіне көнбейтіндігіне әбден көзі жеткен II Екатерина 1786 
жылы 6 маусымда Нүралыны арнайы жарлығымен тақтан түсірді. 
Алғашында жайық бекінісіндегі абақтыға қамалып, кейін Уфаға жер 
аударылды. 1790 жылы көктемде ол осы қалада дүниеден озды. 
1792 жылы хан тағына Нұралының інісі Ералы отырды.

Сырым Датүлы (1 723-1802) XVIII 
ғасырдыңаяғындағыотарлықезгігеүлт- 
азаттық күрестің үйымдастырушысы, 
әрі көсемі.

Сырым Датұлы өз халқының нағыз 
патриоты екенін таныта білген және 
орталық бүғаудан елді босатуға зор 
үлес қосқан. Ол Ресейдің отарлау сая- 
сатын жүзеге асырған қазақтарға қарсы 
соғысты бастады. Сырым бастаған ұлт- 
азаттық көтерілістің негізгі себебі -  пат- 
ша саясаты мен Жайық казактарының 
жүгенсіздігі, олардың қазак, халқын 
қанауы болады. Халык, көтерілісін Сы
рым батырмен бірге Барак,, Тіленші, 
Оразбай, Жантөре султан сынды елдің 
беделді азаматтары басқарды. Кіші 
жүздің байбақты, табын, шекті, кете 

және шеркес рулары көтеріліске қатыаы. Көтерілістіңбас кезінде Сы
рым батырдың 2700 сарбазы, Барақ батырдың 2000 және Тіленші 
батырдың 1 500 сарбазы болды.

1783 жылдың тамыз айында Жайық казактары Сырым мен 
Нүралы хан ауылдарын тонау жорықтарын бастады. Нүралы хан 
Сырымның ел арасында беделі жоғары екенін білгендіктен, оны 
орыстардыңтүрмесінен босатып алады. Сырым теміртордан шыққан 
соң халык, көтерілісінің қарқыны үдей түсті. Бүл уақытта патшаға 
қарсы бас көтеруден қорыққан Нүралы Сырымға қарсы шығып, 
Ресейді көмек беруге шақырады. Осы кезден бастап Сырым батырға 
екі жаумен бірдей шайқасуға тура келеді. 1 784 жылы Сырым Сағыз 
өзенінің бойында Нүралы ханға шабуыл жасағанда, ол орыс-казак 
бекіністеріне қашып қүтылады.

Сырым Датұлы
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1785 жылы Сырымның үзеңгілестері орналасқан аудандар- 
да -  Орал бекінісінің төменгі жағында ірі шайқастар болды. 1 783- 
1785 жылдары қазақтың байбақты, табын және тама руларының 
жайылымдық жерлерін казактар алған соң, қиян-кескі үрыстар бо- 
лып өтті.

БұлкезеңдеКішіжүздіңбатысаудандарындастихиялы көтерілістер 
бааалды, олар Жайық пен Ембі өзендері арасында көшіп-қонып 
жүрген руларды да қамтыды. Қалыптасқан жағдайды пайдалана от- 
ырып, патша өкіметі тікелей ру старшындарымен келіссөздер жүргізе 
бастады. Бір жағынан, бүл саясат қазак, даласындағы хандықты жою 
мақсатында жүргізілді. 1786 жылы 3 шілдеде Екатерина II Нұралы 
ханды қызметінен босатты.

1792 жылы хандық билік қайта күшіне енген соң, Сырым 
Датұлы бастаған халықтық жаппай бас көтеру кезеңі басталды. Бұл 
кезеңце көтеріліске қатысқан көптеген сұлтандар мен билер одан 
бас тартқан соң, Сырым батыр партизандық соғысқа көшті. Соны- 
мен бірге, ел ішінде орын алған келеңсіз жағдайлар да көтерілістің 
жалғаса беруіне себепкер болды. 1797 жылы Кіші жүз ханы Есім

көтерілісшілер қолынан 
қаза тапты.

1797 жылы 28 та- 
мызда Сырым Датұлы 
көтерілісті тоқтату туралы 
шешім қабылдады. Ол 
хандық кеңес құрамына 
енген болатын, алайда 
оны сүлтандар қуда- 
лағандықтан Хиуа хан- 
дығына өтіп кетіп, белгісіз 
себептермен 1802 жылы 
сонда дүние салған.

Қазақ сұлтанының 
жауынгерлік сауыт- 
сайманы. XIX ғ.
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Арынғазы (1790-1833) -  көрнекті мемлекет қайраткері, 
көреген саясаткер, төре күйлерінің негізін салушылардың бірі болған 
дәулескер күйші-композитор. Арынғазы қазақ сахарасына әйгілі 
болған текті әулеттен. Қазақ халқының шаңырағын көтерген Әз 
Жәнібектің баласы Жәдік сүлтаннан өрбіген әйгілі Батыр сүлтанның 
шөбересі болып келеді. Батыр султан, одан -  Қайып, одан Әбілғазиз, 
одан -  Арынғазы. Арабша, шағатайша, орысша сауаты кемел 
болған.

Әкесі Әбілғазиз 1815 жылы дүние салған соң, Арынғазы хан б о 
лып сайланған да, Жанкентк,аласын да Шекті, Шөмекей,Жағалбайлы, 
Төртқара, Жаппас руларының көсемдері оны ак, киізге отырғызып 
көтеріп, төбесінен алтын мен күміс теңгелер қүйған. Бұқар әмірі 
оның парасат болмысына сүйсініп «мүсылмандар әмәрө» деп атаған. 
Арынғазының таққа отыру қурметіне арнайы хандық мөр құйдырып, 
алтын оқалы шапан пен арғымақ ат тарту еткен. Тек, Ресей патша- 
сы ғана, Абылайды, Батырды, Қайыпты хан деп мойындамағаны 
сияқты, аққаптал саясат устанып, Арынғазыны хан ретінде мойын- 
дамайды.

Көреген саясаткер, Арынғазы рубасылары арқылы емес, сенімді 
батырлар, жасауылдар арқылы билеуге, басқару жүйесін әскери 
ақсүйектердің күшімен нығайтуға үмтылды. Билер сотының орнына 
қазылар сотын қүрды. Кіші жүзде біртүтас хандық басқару жүйесін 
қуруға әрекет жасаған атасы Қайыптың ісін әрі қарай жалғастырып, 
саяси билікті өз қолына алуға тырысты.кезінде Исатай-Мақамбет 
баааған Бөкей Ордасындағы көтеріліске қатысқан Шернияз ақын 
өзінің Баймағанбет сұлтанға атты шығармасында былай дейді:

Ар жақта Арынғазы дүмбірлеген 
Байеке елің бар ма бүлдірмеген?
Төре кетіп, төбеде төбет қалып,
Туып түр ел басына «бүл күн» деген.

Арынғазы хандық қүрған кезде ру аралық дау-шар тиылып, 
көрші елдермен сауда-саттық жанданды. Әсіресе, Ресейдің Орта 
Азия елдерімен арадағы сауда жолдарының қауіпсіздігіне Арынғазы 
өз тарапынан кепілдік беріп отырады. Бүл ретте ол хиуалықтардың 
арандату әрекеттеріне тойтарыс беріп, қанды қақтығыстарға да ба- 
рып отырды. Мүндай саясатқа іш тартқан Ресей өкіметі Арынғазыны 
Кіші жүздің хандық кеңесінің төрағалығына сайлап, гауһар тас 
орнатылған алтын медальмен марапаттайды, 500 рубль көлемінде 
жалақы тағайындайды. Ел ішіне жарастықты ахуал орнатқаны үшін 
халық оны «Тыным хан» деп атады. Ол Кіші жүз бен Орта жүздің 
ықпалды адамдарымен ақыл тоғыстырып, дербес хандық қүру 
жөнінде тегеурінді қимылдарға мүрындық бола білді.

Қазак, хандығын қайта орнатуға жасалған әрекет. Кіші жүзге 
хан болып сайланған алғашқы күннен (1816 жылдың сәуірі) ба-
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стап Арынғазы хаи Қазақстанды Ресейден бөліп алып, дербес 
Қазақ хандығын қайта қүру саясатын устаиды. Кіші жүз бен Орта 
жүзді біріктіріп, Орта Азия хандықтарының үлгісімен ортақ мем- 
лекет орнатуға сұлтанндар мен ақсүйектерді көндірді. Оның бүл 
ойын халықтың барлық бөлігі қолдады. Орта Азия хандықтары 
да Арынғазыға қолдау көрсетгі. Отаршылдык, езгіге қарсы күрес

шежіресінде үлкен орын алатын 
Арынғазысүлтанныңқозғалысытари- 
хи әдебиетте әлі жеткілікті дәрежеде 
зерттелмей келеді.

Алайда, Арынғазының ел ішіндегі 
беделі мен ұстанған бағыты Ре- 
сей өкіметіне секем алдырады. 
Орынбордың әскери губернато
ры генерал-лейтенат П.К. Эссеннің 
дем беруімен 1821 жылы Арынғазы 
Кіші жүздің хандық билігін иемденіп 
қайту ниетімен Санкт-Петербургке 
аттанады. Көктен тілегенін жерден 
бергендей, Ресей саясатының қанды 
шеңгелі Арынғазыны қайтып уысы- 
нан шығармайды. Ол 1823 жылы 
Калугаға жер аударылып, 1833 жылы 

Шоқан Уәлиханов, Мухамбет-Салық Бабажанов сияқты, белгісіз 
жағдайда, белгісіз себептен дүниеге салады. Елім деп еңіреп өткен 
есіл ердің сүйегі күні бүгінге дейін Калуга топырағында.

Арынғазының ерекше жаралған болмыс-бітіміндей болып, 
оның сүлулық пен азаттыққа іңкәр асқақ рухындай болып артын- 
да «Арынғазы» күйі қалды. Ол күй аманат-өсиетіндей болып қазақ 
халқымен мәңгі бірге жасайды.

Арынғазы ханның мөрі 

( 1816- 1821)

.£la.CUi.uJ JjbjL-TajiL uJ h. ‘JjSd -a-L- '-Lju j- -ca.̂

Бөкей хандығы
Ішкі қазақ ордасы (Бөкей Ордасы)-Ресей империясының васса

лы ретінде 1801 жылы қүрылған. Еділ мен Жайық аралығында 92 
мың шаршы шақырым аймақты қамтыған мемлекет. Сол кездегі 
хандықтың құрамында қазіргі Батыс Қазақстан облысыныңЖәнібек, 
Қазтал (Казталовка), Жанғала, Бөкей Ордасы (Орда) аудандары, 
Атырау облысының Махамбет, Қүрманғазы аудандары, көршілес 
Ресейдің Волгоград облысы Палласовка ауданының, Астархан об- 
лысы Қумөзек, Володарский, Қарабайлы аудандарының бір бөлігі 
енген. Патша өкіметі Бөкей Ордасын қүруға рүқсат ете отырып 
бірнеше мақсат көздеді. Біріншіден, «бөліп ал да, билей бер» де-
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ИСАТАЙ ТАЙМАНҰЛЫ БАСТАҒ
1836ж. алғашқы көтерішс отрядтарының 
Кұрылган аумақтары

Жазалаушь
1836 ж 2 казамда Орынбордан шыкк;
генерал Покатилоетың жорыгы

Орал казак әскерлерінін жері 

Орынбор казак әскерлерінің жері 

Көтеріліс орындары 

Бөкей ордасы

Меркулоөтың жазалаушы отряды
Астраханнан шыккан 
жазалау отряды

Геке отрядыныц баска жаэалаушы оірядіармен 
қосылган орындары мен даталары

1837 ж караша айындагы Исатай Тайманулы 
ауылының орны

Жазалаушылардың көтерілісшілермен 
иіаиқаскан жерлері мен кундері
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ген империялық қағида Ьойынша Кіші жүзді екіге Ьөліп саяси 
жағынан әлсірету, мүмкін болса жою. Екіншіден, Еділ мен Жайық 
аралығындағы сауда жолдарын қауіпсіздендіру. Үшіншіден, Еділ 
бойындағы қалмақтардың (құба қалмақтар) басым бөлігі 1771 
жылы Шыңжаңға қоныс аударған соң Еділ мен Жайық арасы «бос» 
қалған еді. Қазақтар XVII ғасырдың бірінші ширегінде қалмақтар 
тартып алған осы ата қоныстарына оралуға талаптана бастады. Осы 
кезеңде қазақтар осы аймаққа жаппай қоныстана бастаған еді. 
Хандықтың иелегінде 70 мың түйе, 30 мың жылқы, 250 мың ірі 
қара, 1 миллионная астам қой болды. 300 мың адамы бар қазақ 
ордасы 45 жыл өмір сүрді. Патша үкіметі Бөкей Ордасы қазақтарына 
Кіші жүзге қайта оралуға тыйым салды. Хандықты 1801-1815 жыл- 
дары Бөкей, ал 1815-1845 жылдары баласы Жәңгір хан (1807- 
1845) басқарды. Жәңгір әкесі өлгенде 14 жаста болғандықтан, ол 
ер жеткенше елді әкесінің інісі Шығай султан басқарады. Қазақы 
дәаүр бойынша Орданың игі жақсылары жиналып, 1824 жылы 
Орал қаласы маңындағы тоғайда Жәңгірді ақ киізге көтеріп хан сай- 
лайды, кейін ол жер «Хан тоғайы» деп аталады.

Бөкей Ордасы тарихында Жәңгір 
ханның билік еткен кезеңі неғурлым 
елеулі із қалдырды. Жәңгір хан өз 
заманының асқан білімді, озық ойлы 
реформаторы болды. Ол Астархан 
қаласында еуропаша білім мен тәрбие 
алып, хандықты әкімшілік жағынан 
басқару әдісін үйренеді. Неміс, орыс, 
татар тілдерін білген, қазақ және 
шығыс мәдениеті мен тарихын жақсы 
білген білімді билеуші болады. Жәңгір 
ең алдымен халыққа ыңғайлы, әрі 
тиімді түрмыстың үлгісі етіп, 1827 
жылы Нарын қумының «Жасқүс» де
ген жеріне Хан сарайын салдырады, 
сөйтіп әкімшілік орталық етеді. Жәңгірден үлгі алған би-султандар, 
кейін қарапайым халық түрақты үй турғызуға көшеді. 1832 жылы 
Жәңгір хан халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру, сауда-саттық са- 
ласын дамытып, жолға қою мақсатымен жәрмеңке уйымдастырады. 
Жәрмеңке көктем және күз айларында өткізіліп, оған Ресейдің Са
ратов, Мәскеу, Нижний Новгород т.б. губернияларынан саудагерлер 
келген. 1846 жылы көктемгі жәрмеңкеге 3883 адам қатысса, 1851 
жылғы тауар айналымы 1,5 миллион күміс ақшаны қүраған. 1826 
жылы Ордада шешек ауруына қарсы екпе жүмыстарын жүргізеді. 
1832 жылы дәріхана, мүрағат ашқызады, хандықтың алғашқы кар- 
тасын жасатады. 1852 жылы Ордада 16 орындық қоғамдық ауру-

Жәңгір ханның мөрі 

(1823-1845)
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) хана ашылады. Бұл аурухана күні бүгінге дейін сақталып, халыққа
> қызмет етуде. Жәңгір өз билігін нығайту мақсатында 1828 жылы 12 
) адамнан түратын би кеңесін ұйымдастырады. 14 адамды старшын-
> есауыл қызметіне қояды. Базар султаны, арнаулы тергеуші, іс 
) жүргізетін кеңес сияқты қызметтер енгізді. Әрбір ірі немесе бірнеше 
) үсақ рудың басына Жәңгір өз туыстарын, өзіне шын берілген 
J сұлтандар мен билерді қояды. Би кеңесінде ханның ықпалы басым 
) болды. Хандықты 12 әкімшілікорталыққа бөледі. 1828жылыЖәңгір 
J өз үйінің бір бөлмесіне әулеттік қунды заттарды, ат әбзелдерін, 
і жауынгер қару-жарақтарын жинастырып, қару-жарақ палатасын 
1 уйымдастырады. Бүл-қазақ жерінде ашылған тұңғыш мүражай бо- 
і латын.
1 Қазақ жерінде туңғыш рет, 1840 жылы мал емдейтін 
, ветеринарлық бөлім ашқызады. 1841 жылы Хан Ордасы мен Чер- 
1 ный Яр қаласының аралығына пошта-телеграф байланысы ор- 

натылады. 1841 жылы Қазан университетінің ғылыми кеңесіне 
мүше болып сайланып, 1843 жылы генерал-майор атағын алады. 
Сол жылы Нарынқұмда, өз қаражатымен Қазақстанда туңғыш рет 
қазақша-орысша білім беретін мектеп ашқызады. Қазақ балаларын 
Ресей қалаларына оқуға жіберді. Жәңгір мектебінен білім бааауын 
алған 100-ден астам ғалым-зерттеушілер, Асан Тайманов сынды 
20-дан астам академиктер шықты. Ислам дінінің рухани әлеуетін 
жақсы түсінген және қазақтардың өз дінін жоғалтпай сақтап қалуы 
үшін, хан 1835 жылы өз үйінің ауласына ерекше архитектуралық 
үлгімен мешіт салдырады. Ел ішінде оны «Хан мешіті» деп атаған. 
Жәңгір хан кенеттен, белгісіз жағдайда қайтыс болған соң, хан тағы 
баласы Сақыпкерейге көшеді. Ол 1847 жылы қайтыс болған соң 
патша өкіметі хандық басқаруды жойып, жаңа әкімшілік-Уақытша 
кеңес (1847-1917 жж.) құрады. 1872 жылы Ішкі Орда Астар- 
хан губерниясының құрамына беріледі. Отаршыл империяның 
қысымымен тарих сахнасынан кеткенімен, бұл хандықтың қазақ 
тарихында алған өзіндік орны болды. Бөкей Ордасы Қазақстанның 
батысында жарты ғасырға жуық өмір сүрген. Жәңгір хан орасан-күш 
жігер жұмсап Ішкі Ордада хан билігін сақтап, қазақ мемлекеттігін XIX 
ғасырдың ортасына дейін өмір сүруін қамтамасыз етті.

Исатай Тайманұлы (1791- 1838)  -  Батыс Қазақстанда 1836- 
1838 жылдары болған халық көтерілісінің саяси көсемі, қайсар 
қолбасшысы, халық батыры.

Кіші жүз Байұлының Беріш руынан. Жоңғар шапқыншылығы 
кезінде атағы шыққан Ағатай батырдың урпағы.

Ел ісіне ерте араласқан Исатайдың кемелденуіне қайын ағасы Жа- 
бай Бегалиннің көп көмегі тиеді. Ол кісі орысша оқыған, әжептәуір
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сауаты бар адам болған, старшын 
қызметін атқарған. Ол өлгеннен кейін 
оның орнына Бөкей хан Жабайдың 
тәрбиесін көрген Исатайды старшын 
етіп тағайындап, оны Орынбор шекара 
комиссиясы бекітеді.

Күн санап ел арасында беделі 
асып бара жатқанын көре алмаған 
хан төңірегіндегілер оның беделін 
түсіру үшін, түрлі жала жауып, ханға 
шағыстырып бағады. Соның салда- 
рынан бас-аяғы 4-5 жылдың ішінде 
бірінде старшын Өтеміс Қүлманиязовты 
тонады деген, екіншісінде кісі өлтірді 
деген жаламен түрмеге қамалады. Оның алғашқысынан ақша беріп 
қүтылса, екіншісінен Орынборға конвоймен айдалап бара жатқан 
жерінде есебін тауып, қашып кетеді.

Бұл кезде Қазақ хандығының ішкі ісіне тікелей араласа бастаған 
Ресей отаршылары қазақтардың қүнарлы жерлерін тартып алып, 
өздерін сыртқа қуады. Орал казак орыстары Жайык, бойын иемденіп 
алады. Мүндай қысымшылықты Исатай старшыны болып жүрген 
беріш руы да көреді.

Осы кезде Жәңгір ханның Жайык, бойындағы руларды екіге бөліп, 
бірін қайын атасына, екіншісін жүртқа зорлық-зомбылығымен аты 
шыққан Қарауылқожаға басқартып қоюы жоқшылықтан ашынған 
шаруалардыңашуызасынтудырады.ИсатайханнанҚарауылқожаның 
озбыр билігіне тыйым салуын талап етеді. Оған жауап ретінде хан 
бес жүздей әскермен Қарауылқожаны аттандырып, оған Исатайды 
ұстап әкелуді тапсырады. Бүдан хабарланған Исатай 200 жігітпен 
оған қарсы шығады. Бетпе-бет келгенде Исатайдың батыр жігіттеріне 
шамасы келмейтінін біліп, Қарауылк,ожа кейін қайтады.

Осыдан кейін Каспий жағалауындағы халык, Қарауылқожа 
мен Балқы биге бағынудан қашып, Исатай мен Махамбеттің 
төңірегіне тұс-түстан келіп жинала бастайды. Мүның аяғы тарих- 
тан белгілі 1836-1837 жылдардағы шаруалардың феодалдык, 
қанау мөн патша өкіметінің отарлау саясатына қарсы көтерілісіне 
ұласады. Көтеріліске Исатай мен Махамбет басшылық жасайды. 
Көтеріліс бүкіл халықты қамтиды. 1837 жылдың қазан айын- 
да Исатай 2000 жауынгермен келіп, хан ордасын қоршап алады. 
Бірак, көтерілісшілерге қосылғанымен, ханнан қол үзгісі келмеген 
билердің ықпалымен Исатай орданы бірден басып алмай, хан 
мен орыс полковнигі Геккемен пайдасыз келіссөз жүргізіп уақытты 
өткізіп алады. Осы уақытта ханға көмекке жіберген казак-орыс от- 
рядтары ордаға жетіп үлгереді.
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Қараша айында Тастөбе деген жерде шешуші шайқас болады. 
Қанша ерлікпен шайқасқанымен, көтерілісшілер орыстың отты 
қаруына төтеп бере алмай, жеңіліске ушырайды. Түтқындарға 500- 
ден 2000-ға дейін дүре соғып, Сібірге айдайды.

Аман қалған жігіттермен Исатай 1938 жылы Баймүхамед 
сүлтанның ордасына шабуыл жасайды. Осы шайқаста Исатай жау 
қоршауында қалып, қаза табады.

Махамбет Өтемісұлы (1803- 
1846). Исатай Тайманүлы бастаған 
көтерілістің көсемі әрі жалынды жыр- 
шысы, халқының азаттығын көксеген 
күрескер, ел баааған батыр, қазақтың 
өр рухты ақыны. Батыс Қазақстан 
облысының Жәнібек ауданында туған.
Бала кезінен мұсылманша, орысша 
білім алды. Әкесі Өтеміс елге ықпалды 
би болған. 1824-1828 жылдары 
Орынбор қаласында Жәңгір ханның 
үлы Зұлқарнайынның қасында бол- 
ды. 1829 жылы Махамбет Ішкі Ордаға 
Жайықтан жасырын өтті деген айып- 
пен үсталып, Калмыков бекетіндегі 
абақтыға 2 жылдай қамалды. 1831 Махамбет
жылы түрмеден қашып шықты,
бірақ артынша ақталды. 1834 жылы Исатай батырмен бірікті. Осы 
жылы маусымның 9-ында Жәңгір хан Махамбетті өз жағына тарту 
мақсатында старшын лауазымын үсынды.

Жер мәселесі, жайылымныңтарлығы, орыс империясының Қазақ 
хандығын жою мақсатындағы іс-қимылдары, сондай-ақ Жәңгір 
ханның жерді туған-туыстарына бөліп беруі мен ел билігінде қайын 
атасы Қарауылқожаға үстемдік берген астамшылық әрекеттері 
көтерілістің тууына себепші болды. Қарауылқожа мен Исатай- 
Махамбет арасындағы тартыс өршіп, наразылық үлкен қозғалысқа 
айналды. Исатай атынан жазылған «Эй, Махамбет, жолдасым!» 
атты ақын толғауы, ондағы «Хан баласы жылады-ай, Жанымды қи 
деп сүрады-ай» деген жолдар хан ордасын қоршауға алған соғыс 
күндерінің шындығын сипаттайды. Осы жылдың қараша айында 
көтерілісшілер Бекетай қүмында өздерінен күші әлдеқайда басым 
Гекке әскерімен соғысып, жеңіліс тапты. Бүл оқиғалар ақынның 
«Соғыс» жырында бейнеленсе, «Жабығу», «Ереулі атқа ер салмай» 
туындыларында жеңілістің күйзеліаі күйі шертіледі.

1838 жылы шілденің 12-інде Ақбулак, бойындағы шайқаста 
Исатай қазаға ушырап, Махамбет Хиуа жақта 2 жылдай жасак,
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жинауға әрекет жасады. Бул ниетінен нәтиже шықпаған соң Бөкей 
ордасына жасырын өтіп, ел ішін паналады. Ақын өміріндегі ауыр да 
сүргінді жылдар жалғасып, 1841 жылы наурыздың 4-інде белгісіз 
біреулердің көрсетуімен Тілеков деген қазақтың үйінде отырған 
жерінде қолға түсті. Орал әскерінің 40 адамнан қуралған жасағы үй 
иесі мен Махамбетті тутқындап, Калмыков бекетінде 2 апта түрмеде 
устады, кейін Орынборға айдады. Орынбор генерал-губернаторы 
Махамбет ісін әскери соттың қарауына тапсырды. Сот 1841 жылы 
шілденің7-інде«бүліншілікке»тағыараласса, қатаңжазаланасыңде- 
ген үкіммен түтқыннан босатып, шекарадан өтпеуді қатаң ескертті.

1841-1845 жылдар аралығындағы Махамбет өмірі тура- 
лы деректер тым аз. 1845 жылы ол баласы Нүрсүлтанды оқуға 
орналастырмақ ниетпен Орынборда болды. Шекарадан өтуіне 
байланысты генерал-губернатор істі қайта қозғаса, Кіші жүздің ба- 
тыс бөлігінің әкімі Б. Айшуақов та ақынды қудалауын қоймады. Ол 
ақынның басына 1000 сом тігіп, оны үстау үшін арнайы адамдардан 
қүралған қарулы жасақ жіберді. Махамбет хорунжий Тұрымүлының 
қолынан қаза тапты.

Махамбет шығармалары бүқара өмірінің рухани-поэтикалық 
шежіресі, шаруалар қозғалысының шынайы бейнесі. Ол жыраулық 
поэзияның көркемдік өлемін байытып, шығармаларында ұлт-азаттық 
идеяларын көтерді, елдікті сақтап қалуға шақырды. «Мүнар күн» жы- 
рында ел басына түскен ауыртпалықты ашына айтты. «Ұлы арман», 
«Жайықтыңбойы көкшалғын»,«Атадантуғанардақтыер»жырларын- 
да ақын алдағы күндеріне үмітпен, зор сеніммен қарады. «Біртіндеп 
садақ асынбай», «Арғымақтың баласы», «Қара нар керек біздің бұл 
іске», «Еменніңтүбі - сары бал», «Жалған дүние», «Еріскедей ер бол- 
са». т.б. шығармаларында улт-азаттык, қозғалыс рухы, ел тағдыры 
мен арман-мүддесі терең әрі шынайы суреттелген. «Халық қозғалса, 
хан түрмайды тағында» дейді ол отты жырларында.

Ақын өлеңдерініңбасты қаһарманы - ИсатайТайманүлы. «Исатай 
деген ағам бар», «Исатай сөзі», «Арғымаққа оқ тиді», «Тарланым», 
т.б. өлеңдерінде Исатай батырдың көркем түлғасы, адамгершілік, 
қайсарлық, тапқырлық қасиеттері жан-жак,ты сипатталды.

Оның «Жәңгірге», «Баймағамбет сүлтанға» арналған өлеңдері 
патшаның жергілікті билеуші өкілдері хан-сүлтандарға қарсы 
жазылған, олардың бет пердесін ашатын жырлар болды.

Ақын өлендерін дәстүрлі үлгіге негіздей отырып, түр, мазмұн, 
жағынан байыта, жетілдіре түсті. Лирикалык, өлендері көбіне толғау, 
жыр, терме түрінде жазылды. Исатайға арналған өлеңдерінде жоқтау 
сарыны басым. Оның шығармалары қазақ поэзиясының сатира, эле
гия, монолог, арнау жанрларының қалыптасуына, стилінің дараланып, 
поэтикалық тіл қуралдарының артуына, философиялық тереңдіктің 
орнығуына үлес қосты. Халық нақылына қүрылған философиялык, 
толғаулары мен жігерге толы ерлік жырлары, жауынгер рухты биік 
өлеңдері оның шығармашылығын жоғары деңгейге көтерді. Махам-
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бетжырлары дәуір шындығын Ьейнелеп, көтеріліс айнасы Ьолып қана 
қойған жоқ, асқак, рух пен болашаққа деген сенімнің ерекше үлгісін 
көрсетті. Ақын жырлары орыс, араб, парсы сөздерінің көп кездесіп, 
шағатай тілінде жазылуымен ерекшеленеді. Ол жыраулық поэзия 
дәстүрін шебер дамыта отырып, қазақөлеңініңтабиғатын жаңартты. 

Беркініп садақ асынбай,
Біріндеп жауды қашырмай,
Білтеліге доп салмай,
Қорамсаққа қол салмай,
Қозы жауырыи ок, алмай,
Атқан оғы жоғалмай,
Балдағы алтын құрыш болат 
Балдағынан қанға боялма,
Қасарысқан жауына 
Қанды көбікжутқызбай,
Халыққа тентек атанбай,
Ерлердің ісі біте ме?!

5.5. Қазақ Ордасының соңғы ханы - Кенесары Қасымүлы

Кенесары Қасымұлы есімі тарихта 
атасы Абылай ханның ісін жалғастырушы 
ретінде калған. Бірақ казак халкының аса 
көрнекті ұлдарының бірі Кенесарының 
кайғылы тағдырының себебі, қазақ 
халкының тэуелсіздігі, бостандығы тура- 
лы болмашы тұспалдың өзін мойындағысы 
кел-меген, өзін тәуелсіздіктің көрінісі 
санаған Кенесары мен хандық өкіметті 
мойындамаған патша үкіметінің далалык 
жерлерді жаппай отарлауы салдарынан 
Қазақ хандығын калпына келтіру мүмкін 
болмағандығында еді.

Көтеріліске шыккан сүлтанның ба- 
сты максаты айырылып калған Қазак 
жерлерін кайтару, сонымен катар экесі мен атасынан мүраға қалған 
Қазак хандығын іс жүзінде және заңды түрде қалпына келтіру бол- 
ды. Кенесарының билікке күмарлығы туралы, оның өз халқына 
бостандык эперу жолындағы патриоттык борышы жайында көп 
әңгіме айтуға болады.

Кенесары Қасымүлының кайғылы өмірі болашак үрпақ үшін 
шынайы ерлік пен табандылыктың үлгісі болып саналады.
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Қырыққа енді ғана толған жап-жас жігіт нағыз дала бөрісінін, 
көшпелілер көсемінің бас имейтін өрлігін танытып, ак патшанын та- 
банында тапталып, бишаралық күн кешуді корлык санап, ажалын кас 
қақпай қарсы алды.

Кенесарының аса үздік колбасшылык таланты, оның дипломат- 
тык өнері, жеке басыныңтамаша касиеттері, дүниетанымы мен алғыр 
зердесі туралы ұзақ жылдар бойы айтылмай келді.

АлкезіндеХІХғасырдыңекіншіжартысындаорыстарихнамасынын 
А.Н. Середа, Л.Красовский, И.Завалишин сиякты көрнекті өкілдері, 
біраз уакыт қазак ханында тұтқында болтан барон Услар онын жеке 
басының асыл касиеттерін тамсана отырып, айтып кеткен.

П.П. Семенов-Тянь-Шанский оны «Қазак даласының Митри- 
даты» деп атаған. 1847 жылы көтерілісті басу үшін генерал-майор 
Вишневский әскери экспедициясының күрамында жорыкка аттанған 
А. Янушкевич Кенесарыны Алжир халкының француз отаршыларына 
қарсы үлт-азаттық козғалысының көсемі Абд әл-Кадермен теңестірді.

Бүл саясаттың бір сатысы осы уакытка дейін империя күрамына 
қосылмаған Орта жүздің үлкен бөлігін Ресей күрамына енгізу болды.

Алайда, Петербургтың билеуші топтары негізгі ойларына 
кіріскенде көшпелілердің түрмыс салтын ескермей, оларды карудың 
күшімен бағындыруды көздеді.

Барон К.Кауфманның шакыруымен Түркістан генерал- 
губернаторы кеңесін баскаруга келген, казак даласы мен Түркістан 
өлкесін жақсы білетін, бірнеше жыл бойы Кенесарымен хат алысып 
түрған неміс текті орыс әдебиетшісі А. Гейне: «Қазақтардың өмір 
салты тіпті де басқаша, біздіц өміріміздің бірде бір түріне үксамайды. 
сондықтан да еуропалыктар олар жайлы эртүрлі корытындылар жа- 
сайды. Қазақтар бейбіт буряттар, зайбайқалдыктар емес, жауапсыз 
остяктарға, түңгыстарға, самоедтер мен Амурдың сыпайы гольдта- 
рына да үқсамайды. Олардың жауынгерлік рухтары өшпеген. соны- 
мен катар олар мүсылмандар, ар жактарында касиетті Бүхара, Хиуа 
мен Қоқан, ал одан әрі... Англия да тұр...», -  деп жазды.

Гіатша үкіметі өздерінің эскери-саяси жаңалыгын іске асыру 
барысында қазак ақсүйектерін биліктен аластату арқылы Солтүетік 
Кавказды отарлау кезіндгі қайгылы оқиғаларды естен шыгарып алды. 
Олар Абылай хан ұрпактары тарапынан ай-тарлыктай карсылық туа- 
тынын сскермеді.

Патша үкіметі хан тагынан күшпен тайдырып, бір кездерде 
Ұлы Петрдің серігі князь А.Д. Меншиков айдауда болған Березовка
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жер аударылған, Уэли ханның бәйбішесінен туған түңғыш үлы 
Ғүбайдолла да, Қасым төренің баласы 20-жылдары көтеріліс бас- 
шысы болып, Ташкент билеушілері зүлымдықпен өлтірген Саржан 
султан Қасымүлы өз бауыры Кенесары Қасымүлымен катар түра 
алмайды. А. Красовский ол туралы «атасы Абылайдан ақылы артық 
болмағанымен, мінезінің өрлігі жағынан одан жэне өз әкесі Қасымнан 
асып түсті...», -  деп жазды.

Кенесары көреген саясатшы ретінде бүл уақытта Еуропа жандар- 
мына айналған Ресей сияқты аса қуатты мемлекетпен күрес бүкіл үш 
жүздің күшін топтастыру мен аса үлкен қүрбандықтарға баруды, әскери 
ғана емес, өте икемді дипломатиялық тапқырлық танытуды қажет 
ететінін жақсы түсінді. Ол халық қозғалысынан тыс қалған жекеле- 
ген сүлтандардың, билердің, старшиналардың бүзақылықтарын аяу- 
сыз басып, Ресейге бүйрегі бүратыңдарды қанша қатал жазалағанына 
қарамай,түптепкелгендедаулымәселелердібейбітжолменшешужағын 
қолдады. Әскери түтқындарға, соның ішінде орыстарға да кешіріммен 
қарады, Ресейдің ресми өкілдерін жылы қабылдап жэне күнделікті 
мінез-қүлқында да оғаштық көрсеткен жоқ. Тек қырғыздарға қарсы 
соғыста ерекше қаталдыққа барды. Ол қозғалыс мүддесін үмытып, 
сатқындық жасағандар мен эскери тэріп бүзғандарға тым қатыгез бо
лып кететін Ханның бүл мінезі «Кенесары — Наурызбай» дастанында 
жақсы сипатталған. Дастан авторы жауынгер-ақын Нысанбай атақты 
ханның барлық даңқты істеріне белсене қатысқан, солардың ішінде 
1847 жылғы сәуір айындағы Майтөбеде болтан қырғыз шайқасына 
қатысқан адам. Осы ұрыс барысында хан қаза тапты.

Кенесары патша үкіметімен арадағы шиеленісті эскери жолмен 
шешудің тым күрделі болатынын жақсы түсінді. Ол, ең алдымен 
Абылай үрпақтарына тиесілі қазақ жайлауларында Сібір генерал- 
губернаторы қүрған экімшілік округтерді жоюды мақсат етті. Бұл 
жерлерді, Көкшетау, Қарқаралы округтерінің осы аудаңдарын Қасым 
сұлтанның балалары мен туыстары жайлаған.

Мәселені бейбіт жолмен шешпек болған Кенесары султан граф 
В.А. Перовскийден «далада тым болмаса 35 жылға дейін бақылау 
орындарын жоюга «өтініш жасауды» сүрады. Бұл өтінішіне теріс 
жауап алғаннан кейін ғана қимылға көшті.

Патша үкіметіне қарсы тұрған он жыл ішінде Кенесары импе- 
риямен арадагы қайшылықтарды бейбіт жолмен шешу үшін бірнеше 
әрекет жасады. Орынбор экімішілігінің өкілдеріне (сенімді адам- 
дар арқылы) тұрақты түрде хат жазып, өзінің бейбіт пиғылына 
олардың көзін жеткізуге күш салды. Мүрағаттарда Кенесарының

301



302



Ғ А Н  К Ө Т Е Р ІЛ ІС  (1837-1847 ж ж .)
I W* / во- (

Б а рн а ул

-O'

т
. . . м п е ш

Қощлм ^
*

*

Масштаб 1:8 000 00(

Жт)слн к

Әби-Нур к

303



султан кезінде-ак Омбыға арнайы адамдар жіберіп, Сібір губернато- 
рын қазақ жерлерін отарлауды токтатуға шакырып, сол аркылы осы 
уакытка дейін тэуелсіздігін сактап, Ресей ыкпалынан тыс өмір сүріп 
келген қазақтарға тыныштык беруіне көз жеткізбек болған эрекеттері 
туралы өте кызықты материалдар сакталған.

Үшбұлақ округгік приказының 1838 жылғы 26 желтоксанда 
Орынбор каласының бастығына берген мәлімдемесінде Көкшетау, 
Ақмола жэне Баянауыл округтерінен Табылды Токтыүлы. Жүсіп 
Жанкүшікүлы, Мәмберді Қонысбайүлы, Тойтын Дөненұлы жэне 
Көшімбай Қазанғапүлы есімді бес казактың ұсталғанын хабарлаған. 
Е. Бекмаханов еңбегінде бүлікшіл сүлтанның бес сенімді адамының 
екеуі — Табылды Тоқтыұлы мен Көшімбай Қазанғапүлы аталған.

Кенесарының бұл аттандырған адамдарының бірі «аса мәртебелі 
таксыр I Николайдың» атына, екіншісі Батыс Сібір генерал- 
губернаторы В.Горчаковтың атына жолданған екі хат әкеле жаткан 
болатын.

Сонымен Кенесарының басты мақсаты — патша үкіметінің 
хандык билікті жойғаннан кейін Орта жүзде кұрған Қаркаралы, 
Көкшетау, Қүсмүрын, Үшбүлак, Баянауыл, Аягөз (Сергиополь), 
Акмола жэне Аманқарағай округгерін жою болды.

Қазақтардың дәстүрлі жайылымдарын тарылту максатымен 
бүрынғы Қасым торе аудандарында 1824 жылы Қаркаралы. Көкшетау 
округтерін қүру Ғұбайдолла сүлтанның, соған ілесе Қасым төренің 
өзі мен оның балалары Саржан мен Кенесары көтерілісінің баста- 
луына түрткі болды.

Жогарыдағы хат жазылған кезде, үкімет әскери-әкімшілік ша- 
ралар арқылы Сарыарқаның басым бөлігін қосып үлгерген еді. 
Кенесарының «қазақтарды алғашқы қалпында қалдыру» туралы та- 
лаптары отаршылдықты тоқтату деген сөз болатын.

Көлемі әжептеуір екінші хат нақты бір адамға — Сібір губерна
торы империяның көрнекті мәртебелі адамы, князь В.Д. Горчаковке 
арналған.

«Генерал-губернатор мырзаға Абылай ханның үрпағы Кенесары 
Қасымүлынан: Менің бар максатым екі иелікте де халыктың тыныш 
өмір сүруі екенін сізге жеткізуді мархабат санаймын. Бірак сіздің ез 
бодандарыңызды мен иеленіп кетіп отыр деген күдігіңізге қайран 
калам, бүған керісінше, Сіз менің атамның, Абылай ханның иеліктері 
болып табылатын жерлерде округтер күрып, казак хапқынан салық 
жинау арқылы біздің борімізге кысым жасап отырсыз дер едім. Біз 
бүған риза емеспіз, сіз енгізгсн салықты өтей де, когере де алмаймыз. 
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Мысалға, Ресейді баска біреулер иеленсе қалай болар еді, сондықтан 
біздің жағдайымызды да ойлаңыз... Мен мынадай да хабар естідім, сіз 
алдағы уақытта Қоқан мен Бұхара иеліктерінен де үміткер көрінесіз, 
егер бізбен байланыспасаңыз, -олардан біржолата қол үзіп калган бо
лар едіңіз. Бүл мүсылман билеушілеріне, өздері онша қаламаса да, 
керісінше өтініш түскен сияқты...»

Хат: «Сізбен қашан да достық қатынаста болу мақсатымен 
мэртебелі хүзырыңыздан мынаны сүраймын: біріншіден, Ақтау 
бекінісін жойыңыз, екіншіден, Ақмола округін жойыңыз, далада 
ашылған барлық мекемелерді жойыңыз, камауда отырған біздің адам- 
дарымызды түгел жэне Күңгір сүлтанға жіберілген екі кырғызды 
босатыңыз» деген талап қойды. Бүл күжат басқа жағдайлармен 
коса Кенесары ханның өзге Орта Азия мемлекеттеріне көзқарасын 
айқындай түсетіндігімен де аса қүнды.

Көтеріліс басшысы, ең алдымен патша үкіметінің қазақ жерлерін 
басып алып, бірқатар округтер құруын тәуелсіз елдің басшысы ретінде 
айыптайды. Бұл тұста да Кенесарының «атасы Абылай ханның иелігі 
болып табылатын» жерлердегі экімшілік-аймактык басқару жүйесі 
— окруттерді жою мақсаты айқын көрінеді.

В.Д. Горчаков 1840 жылғы 18 қазан күні соғыс министріне жазған 
хатында бүлікшілерге қарсы күресін тоқтатпауға бел буғанын айта 
келіп: «дегенмен мен Кенесарыны ешуақытта да тыныш қалдыра ал- 
маймын» деп жазған.

1842 жылы граф В.А. Перовскийдің орнына келген Орынбордың 
жаңа генерал-губернаторы Обручев те осындай пікірде болды. Об
ручев пен Перовскийдің Кенесары көтерілісін басуға байланысты 
жүргізген әрекеттері әркилы еді. Егер Обручев Горчаков бағытын 
үстанса, казатар өмірін бірсыдырғы жақсы білетін В. Перовский 
мәселені келіссөздер арқылы шешуге ыңғай танытты.

Е. Бекмаханов В.Д. Горчаковтың В. Перовский «тәртібіне» «ыза 
болғаны» туралы жазады. Мысалға, 1843 жылдың 30 наурызы күні Пе
ровский В.Д. Горчаковқа: «Ал Кенесарының жайына келетін болсақ, 
егер ол шын мәнісінде монархтың кешіріміне лайыксыз болса, мен 
оны жазалауға қарсы шығып қана коймаймын, осылай етуім қажет 
деп есептеймін. Ол Орынборға қарасты қайсактар арасында ешқандай 
толку үйымдастыра коймағандықтан, сүлтанның кінәсі туралы айқын 
қорытынды жасай алмаймын. Ал оның Сібір қырғыздарын тонау ту
ралы мәртебелі өзіңіздің маған жеткізген деректеріңіз бұлтартпайтын 
айгактар бола алмайтын жеке кайсақтардың куәліктеріне ғана 
негізделген» деп жазады.
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Петербургте патшаның генерал-адъютанты болтан А.Перовский 
далаға ірі жазалаушы күш шығаруды жактатан Обручев пен Гор
чаков бағытын қолдамаған. Онын Кенесары султанта карсы 
уйымдастырылғалы жаткан экспедицияға байланысты ескертпелері 
де осыны айғақтайды. «Меніңше,- деп жазады граф В.Перовский,- 
Обручев Кенесары кимылдары мен ордалыктардың теріс пиғылдары 
жайында тым мазасыздык білдіретін сиякты. Бірак Кенесарынын 
ашынған эрекеттері Обручев ойлагандай шы-нында да кауіпті ме? 
(шын мәнісінде ондай ештеңе жок кой). Бүкіл дала толку үстінде 
және бұл толқулар біздің шекараларымызга катер төндіреді дегеннің 
өзінде оның ізіне түсу жэне әскер жіберу сиякты шараларға барудың 
тіпті де қажеті жоқ». Будан эрі граф билеуші-сұлтандар аркылы ше- 
кара күзетін күшейте түсуді ұсынады. Обручев болса Кенесарыға 
Орын-бор желісіне жақын көшіп келіп, «Орынбор шекара комиссия- 
сы көрсеткен жерлерде ғана тұруын» талап етті.

Тағы да бір орыс генералы, Орынбор шекара комиссиясының 
төрағасы, генерал-майор Гене (кейін осы кісінің бастамасымен 
қалада казак балаларын окытатын туңғыш мектеп ашылған) Кенеса- 
рымен достық қатынаста болды. Бұл туралы кұжаттар көп. Екеуара 
алысқан хаттарына Караганда Гене Кенесары мен Орынбор губерна
торы катынастарында ара агайындык рол аткарган. Хан Генске улкен 
үміт артып, сол арқылы талаптарын білдірген. «Және Сіздің маған 
коп жақсылық жасайтыныңызды білемін. — деп жазған хан Генске. 
— эзірге Сіз Орынборда аман-есен тұрғанда маған ешқандай зиян 
келмейтініне сенімдімін».

Кенесары одан эрі сол кісі аркылы императорға калыптаскан 
жагдайды жеткізу үшін онымен кездескісі келетінін жазган. Хаттар 
казак ханының император I Николайдың әділ шешім кабылдайтынына 
белгілі дәрежеде сенім артқанын көрсетеді. Бірақ оның бул уміті 
ақталмады.

Тым курығанда аз уақытқа бейбіт өмірді сақтау жолындағы 
барлық дипломатиялық мүмкіндіктерді саркып тауысқаннан кейін, 
тікелей әскери қимылдарға көшуден баска жол калмады. Бул 
соғыс табандатқан он жылға созылды, оған Кенесарының азатшыл 
мақсаттарын қулшына қолдаган көптеген тайпалас туыстары ат- 
салысты. Қазақ халқының сонау Абылай заманында қалыптасқан 
мемлекеттігін қалпына келтіруді максат еткен XIX ғасырдагы аса ірі 
улт-азаттық күресі Орталық Азия халықтарының зердесінде өпшес 
із қалдырып, жеңіліспен аяқталды. (Бүлікшіл ханның 10 жылға 
созылған көтерілісін эр кезеңдерде Орта жүздің қьшшак. арғын, керей.
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бағаналы найман рулары, Кіші жүздің төртқара, шекті, жаппас, тана, 
табын, жағалбайлы рулары, Ұлы жүздің дулат, жалайыр жэне басқа 
да рулары қолдады. Көтеріліске қатыскандар арасында Көкшетау 
өлкесінің сүлтандары Шеген, Қанқожа Уэлиүлы, Тани Тортайүлы, 
Акмола өлкесінен — Күшік, Жадай, Жанай Айшуакүлы болды. Кенже 
інісі Наурызбай (1823 — 1847) мен қарындасы Бопай ханның сенімді 
серіктеріне айналып, ірі әскери кұрамалар-ды баскарды. Көтеріліске 
барлығы 80-нен астам султан, би мен старшина катысты.

Кенесарының жекелеген жасактары басшыларының арасынан 
үш жүздің Ағыбай, Иман (Амангелді Имановтын атасы), Бүқарбай, 
Бүғыбай, Аңғал, Жеке, Байсейіт, Сүраншы сияқты көптеген атақты 
халық батырларын көреміз.

1842 жылы Кенесары эскерлеріне карсы сотые ашу үшін Сібір 
әскери желісінен Сотниковтың отряды шығарылды.

1842-1843 жылы 1 жэне 7 тамыз күндсрі Кенесары сарбазда- 
ры Жантөреұлы мен Баймағамбет Айшуакұлдары полковник Гене 
бастаған отрядты талқандады.

1843 жылы 20 — 21 шілдеде өткен түнгі айкаста Жантөреұлының 
отряды жеңілді.

1844 жылғы казан мен қараша айларында Кенесары Созак, Жаңа 
Жүлек және Қорған қамалдарын қайта басып алды.

1847 жылы Кенесары қырғыз жеріне жетіп, қырғыздардың бір кез- 
де Абылайды мойындағаны сияқты өзін хан деп тануын талап етті.

Бүл Кенесарының соңғы жорығы болды. Оның саясатын 
қолдамаған Рүстем сұлтан мен Сыпатай бек аса қиын жағдайда 
әскерімен жасырын шегініп кетті.

Қырғыздар Кенесарының шағын жасағын Майтөбе деген жер- 
де қоршап алып, соңғы шайқаста Кенесары, Наурызбай және оның 
баска да сенімді серіктері қаза тапты. Кенесарының жеке басы мен 
Алатауда болтан 1847 жылты сәуірдегі қайгылы казасы, шебер дипло
мат, ержүрек батыр, мемлекет кайраткері ретіндегі теңдесіз тұлтасы 
кылышынан қан тамтан эміршіл-экімшіл жүйе жагдайында үзақ 
жылдар атаусыз қалдырылтанына қарамастан, халык санасында берік 
сақталды; оның өр түлтасы өткен замандардагы ұлы кайраткерлер са- 
натынан лайықты орнын алды.

Даланың суырыпсалма ақын-жыраулары жырта косқан Кене 
ханның жарқын бейнесі аса бай казак позиясында ерекше багаланады. 
Оның кайтылы өмір жолы көрнекті жазушылар мен акындардың 
шыгармаларына аркау болды. Кенесары Қасымұлы туралы М.Әуезов 
«Хан Кене» пьесасы және өткен тасырдың алпысыншы жылдарын-
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да казак тарихи әдебиетінін ең көп окылатын туындысына айналған 
жазушы I. Есенберлиннің «Қаһар» романы өмірге келді. Тәуелсіз 
Казахстан халкы тэуелсіздік пен бостандык жолындағы ұлы күрестің 
бастауында болған батыр хан Кенесарының тұрғанын ешкашан естен 
шығармайды.

\ Султан Саржан Қасымұлы. 1825-1836 жылдардағы қазақ улт- \
) азаттық көтерілісі басшыларының бірі, Абылай ханның немересі. )
( Қарқаралы округіне қарасты Қарпық болыаығын басқарған. Орта (
) жүзде хандық биліктің жойылуына тақ мұрагері Ғұбайдолла Уәлиулы $
) және әкесі Қасым султанмен бірге қарсылық танытып, Ресей өкіметі (
\ тарапынан ашылған округтерді жойып, хандык, билікті қалпына \
) келтіруді талал етті. Оның осы мақсаттағы Солтүстік және Орталық 
с Қазақстан аудандарын қамтыған көтерілісі он жылдан астам уақытқа (
\ созылды. (
) Көтерілісгің шығуына Солтүстік Қазақстандағы суы мен жайы- >
( лымы мол Есіл өзені бойындағы жерлердің орыс-қазақ шаруалары- (
) на берілуі және алым-салықтың өсуі де қатты эсер етті. Саржанның \
) Қытайдағы Цинь үкіметімен қарым-қатынас орнату өрекеті )
( сәтсіздікке ушырады. Ол әкесі қасым султанның басшылығымен інісі (
) Есенгелдімен бірге қазақ ауылдарында халықты ашық бас көтеруге ;
( үгіттеп, 1825 жылы Қарқаралы округіне қарасты Қарпық болыстығы )
( қазақтарының көтеріліске шығуына ұйытқы болды. Қарулы жасақтар \
) Саржан султанның басшылығымен округтердері приказдарға, ке- )
( руен жолдарына тутқиылдан шабуыл жасап, жергілікті билік орын- (
\ дарын әбігерге түсірді. Жасақтар қатарында Саржанның інісі Ке- 
) несары да болды. 1826 жылғы 31 қантарда Батыс Сібір генерал- )
( губернаторы П.М. Капцевичтің бұйрығына сәйкес жіберілген 200 I 
; казактан жасақталған жазалаушы жасақпен Саржан баааған )
) көтерілісшілер арасында шайқас болып, көтерілісшілер жеңіліс тап- / 
s ты. Бірқатар көтерілісшілер тұтқынға түсті. Қудалаудан қүтылу үшін (
) Саржан өз қол астындағы көптеген ауылдармен Орынбор шебіне ) 

қарай көшіп, Кіші жүз қазақтарын өз жағына тарту бағытында j 
жұмыаар жүргізді. Соған орай Орынбор генерал-губернаторы Cap- s 
жан сұлтанды Кіші жүздегі «барлық мазасыздыққа бааы кінәлі» деп J 

( бағалап, онын мундай әрекетіне тосқауыл коюға әрекеттенді. Буған с 
| қарамастан көтерілісшілер қатарына Кіші жүз қазақтарымен қоса S 
) қашқын орыс, татар, башқұрттар да қосылды. Саржан Қоқан, Хиуа 
( хандықтарымен және Бухар әмірлігімен байланыс орнатты. Саржан !
) жасақтары барған сайын жаңа көтерілісшілермен толығып отыр- > 

ды. Онын жасақтарының бірін басқарған султан Абылай Ғаббасов J 
\ Қарқаралы округіне жорықтар уйымдастырды. Көкшетау округінде \
) султан Сартай Шыңғысов Саржанға қолдау білдіретіндігін таны- )
( тып, ондағы халық көтерілісіне басшылык, жасады. Отаршылдық ^
S әкімшілікке жағымпаздануымен ерекшеленген Қарқаралы округінің }
 ̂ аға султаны Турсын Шыңғысов Саржан бастаған көтерілісшілердің )
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талқандалуына ынталылық танытып, патша әскеріне көмектесті. 
Саржан 1832 жылы Қоқан хандығының Ташкент қусбегімен патша 
өкіметіне қарсы бірлесе куресу жөнінде келісім жасап, Ұлытауға, Са- 
рысу өзені бойына келіп қоныстанды. Қоқандықтардың қолдауымен 
бірнеше рет Орта жүз жеріне жорық жасады. Ол Ташкент құсбегіне 
бағынышты Ұлы жүз қазақтарын да өз жағына тартуға тырысты. Бұл 
өз кезегінде Саржанның қоқандықтармен жанжалына негіз болды. 
Ташкент қүсбегі 1836 жылы жазда Саржанды және оның інілері Ер- 
жан мен Есенгелдіні, сондай-ақоны қолдаған біркатар белгілі батыр- 
ларды Ташкентке алдап шақырып зұлымдықпен өлтіртті. Саржанның 
өлімінен кейін Ресейдің отарлық саясатына қарсы күрес оның інісі Ке- 
несары Қасымулы бастаған қазак, халк,ыныңұлт-азаттык қозғалысына 
ұласты.

Ағыбай Қоңырбайұлы (1802-1885). Қазақ халқының 
тәуелсіздігі үшін күрескен әйгілі батыр, қолбасшы. Қазак, ханы Кене- 
сары Қасымовтың Ресей отаршылығына қарсы жүргізілген көтеріліс 
басшыларының бірі. Ағыбай батырдың шыққан тегі Орта жүз Арғын, 
оның ішінде Шұбыртпалы руынан өрбиді.

Абылайханнан тараған үрпақтың ішінде Қарақалпақ қызы Сай- 
ман ханымнан туған Уәлихан бастаған балалары амалсыздан Ресей 
отаршылдығына мойын ұсынды да қалмак, қызы Топыш ханымнан 
туған Қасым бастаған балалары Ресей отаршылдарына қарсы бітіспес 
күрес жүргізіп өтті. Қасым султан өз тұсында Көкшетау өңірінде орыс 
әскерінен қысым көріп, Арқаның бетпак, даламен жапсарлас өңірін 
қоныс ететін Қаракесек, Шұбыртпалы, Тарақты руларының жеріне 
ығысуға мәжбүр болған. Ағыбай батырдың да азаттық күресіне ерте- 
рек араласуы осы Қасым сұлтанмен, оның баласы Кенесары ханмен 
аралас, мүдделес болуынан басталады.

Ресей империясының отаршылдык, саясатына қарсы 1824 жылы 
Қарқаралы аймағында болған көтеріліске белсене қатысқан Ағыбай 
алғаш рет ерлік-батырлығымен, тапк,ырлык,-табандылығымен көзге 
түседі. Мұнан кейін де 1826, 1827, 1829, 1832 жылдары Ресей 
әскерімен болған қақтығыстарда Ағыбай батыр өзін ел үшін белін 
бекем буған қаһарман батыр, қабырғалы қолбасшы ретінде та- 
нытады. Ресей отаршылдығына қарсы Орта Азиядағы түркі тілдес 
халықтармен бірігіп, күрес жүргізу мақсатымен елшілік келісімдерге 
қатысады. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық соғысы қарқын 
алған кезде, 1841 жылы Айыртаудың етегінде Кенесарыны Орта 
жүзге хан етіл көтергенде, Ағыбай батыр да бір ауыздан бас сардар 
әскер басы болып тағайындалады.

Кенесары хан бастап, 1847 жылы Кекілік тауында қырғыздармен 
болған қанды шайқаста Ағыбайдың қолы шепті бузып шығады. Осы 
шайқаста Кенесары өлген соң да Ағыбай батыр Ресей өктемдігіне 
қарсы күресін тоқтатпайды. Ресей үкіметінің қамалдарына өз бетінше 
шабуыл уйымдастырып, кейін Сыздық төре бастаған отаршылдыққа 
қарсы бағытталған қозғалысқа қосылады.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Тәуелсіз Қазакстан мен оның негізін кұрушы ұлттың мемлекет 
кұру және оны баскару дәстүрі калыптаскан. Казак мемлекеттігі 
ғасырлар бойы үздіксіз дамып келеді. Қазак хандығы өзіне дейінгі 
мемлекеттік күрылымдардың саяси дэстүрлерін бойына сіңірді. XIII- 
XIV ғғ. өмір сүрген мемлекеттер алдыңғы этносаяси кұрылымдарды 
айналып өткен жок. Осы тарихи сабактастык Казак мемлекетін, ал түркі 
тілдес тайпалардың этникалык іріленуі казак халкын халыкаралык 
аренаға шығарды.

Бүл еңбекте XV-XIX ғғ. Қазак хандығы мен оған дейінгі 
мемлекеттердің жалғастығын көрсетуге тырыстык.

Деректемелер аукымы шағын орта ғасырларда хатталған тарих 
күрделі, эрі танымы мол дүние болса, жаңа заманда жазылған тарих 
кеңірек карастыруды талап етеді. Бұл басылымда бұрын жарияланған 
зертеулерге окырманның кол жетімділігі ескеріліп, казіргі тарихнама- 
да өзекті саналатын негізгі мэселелерге токталдык. Соның бірі -  казак 
тарихын түлғаландыру мәселесі, баскаша айтканда казактың көрнекті 
өкілдері -  хандар мен сүлтандар, билер мен батырлар, әсіресе Керей 
мен Жэнібек хандар, Қасым хан, Акназар хан, Тэуекел хан, Есім хан. 
Салкам Жэңгір хан, Жалаңтөс баһадүр, Әз Тэуке хан, Әйтеке би, Төле 
би, Қазыбек би, Әбілкайыр хан, Абылай хан, Қабанбай, Бөгенбай, 
Наурызбай, Сырым батыр, Кенесары хан, Iкатай мен Махамбет 
сиякты ғажап түлғалардың жарқын бейнелері мен олардың ел бірлігі 
жолындағы күресі өзара сабактастыкта қарастырылады. Сондай- 
ак, белгілі күйшілер мен жыраулардың казак тарихындағы орны 
көрсетіледі.

Үзақ жылдар бойы батыстык және кеңестік тарихнама 
түжырымдары ғылыми айналымда болды. XIX -  XX ғғ. бүл көзкарас 
Шығыс халықтарын отарлау, метрополия өктемдігін актау үшін пай- 
даланылды.

Осы тақырыптарды зерттеу мүмкіндігі тәуелсіздіктен кейін іеке 
асырылды десек артық емес. Соңғы зерттеулер казак мемлекеттігі 
мен оның саяси қүрылымы сақталып калғанын долелдеп отыр.

Қазақ хандығы ХІІІ-ХІV ғг. мемлекеттердің саяси тэжірибесіне 
сүйснген. Сондықтан түркі қатанаттары, Шыңғыс хан мемлекеті. Ал
тын Орда, Ноғай Ордасы, Шағатай, Моғолстан мемлекеттері, АкОрда, 
Кок Орда, Әбілхайыр үлыстары туралы накты түсініктер беріледі. 
Казақ хандығының Шайбанидтер әулеті, Ноғай Ордасы, Орта Азия
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хандықтары, Осман жэне Ресей мемлекеттерімен карым-қатынастары 
жайында тың зерттеу материалдары енгізілді. Әрине, бүл мәселе 
толық қамтылды деген сөз емес. Өйткені, казак хандығының ішкі, 
сыртқы саясатына қатысты дерек-кұжаттар шетел мұрағаттарында 
сакталғандықтан, ғылыми айналымға ене коймады. Бүл бағытта 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында іске асырылған 
жұмыстар жалғасын табу керек.

Осы зерттеуде қарастырған мәселенің бірі - казақ хандығы 
кұрылуының алғы шарттары, тарихи оқиғалардың қысқа мерзімде да- 
муы, өрлеуі, биік шыңдарды бағындыруы. XV ғасырдың 60-жылдары 
тарих сахнасына шыккан Қазақ мемлекетін негіздеген ұлттың 
калыптасуы, оның жарты ғасырдан астам уақыт ішінде Ташкент пен 
Сібір, Алтай мен Атырау, Еділ-Жайық пен Ертіс өзендері арасындағы 
ұланғайыр жерлерді иемденуі, бір орталыққа бағыну қажеттілігі 
сияқты күрделі мәселелер негізделеді. Көшпелі халықтың өркениет 
дамуына қоскан үлесі, элем тарихындағы орны туралы әңгімелер 
қозғалады.

Еуропалықтар тарапынан «номадтар» аталып кеткен көшпелілер 
мемлекеті «сол дэуірдің сұрақтарына» нақты жауаптар берді. Қазақ 
хандығы Керей хан мен Жәнібек, Қасым хан мен Ақназар тұсында 
Орта Азиядағы ықпалды мемлекет болды. Халқының санын милли
онная асырды. Дәстүрлі шаруашылық пен кала өркениетін дамытты. 
Қазак хандығы дипломатиялық жолдармен, кейде эскери жорықтар 
аркылы жер аумағын, шекара мәселесін анықтады. Қазак хандығы 
іргелес елдер тарапынан мойындала бастады.

Қазак хандығының саяси күрылымы тана емес, жалпыүлттық 
дүниетанымы, тілі мен діні калыптасты. Халыктык ұстанымдар мен 
саяси ойлар, «Есім ханның ескі жолы», «Қасым ханның қасқа жолы», 
Тэуке ханның «Жеті жарғысы» сияқты қүқықтық ережелер пайда бол
ды. Ол туралы казак даласын шарлатан саяхатшылардың жазбалары 
бар. Қазақ қоғамына тән көшпелілер демократиясының ерекшелігі 
туралы И.Левшин, Ш.Уәлиханов, Г.Потанин және т.б. зерттеушілер 
жазған.

XV-XVII ғғ. аралығында қалыптасып, дамудың шарықтау шегіне 
жеткен Қазақ хандығы, өкінішке орай XVIII ғасырда құлдырай бас
тады. Оның саяси себептеріне экономикалық, яғни шаруашылык 
жүргізу әдістерінің дамудан қалуы, томаға-түйықтығы қосылды. 
Бүл кезде Батыс Еуропа мен Ресей «өнеркәсіп революциясымен»
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қарқынды экономикалык даму жолына түскен еді, ал Шығыс пен 
Орталық Азия шаруашылыктың көшпелі, архаикалык эдіс жолына 
бейімделді. Мемлекеттік реформалар нәтижелерін бермеді. Осылай- 
ша, елдің тұтастығына сызат түсті, алауыздык күшейді.

XVIII ғ. 20 - жылдардағы қазак-жоңғар соғысы үзакка созылды. 
Сөйтіп, Қазақ хандығы мен Жоңғария мемлекетінің дамуын тежеді. 
Бүл соғыстың зардаптары ауыр болды. Белгілі тарихшы Ж.Қасымбаев 
жазғандай «қазақ-жоңғар соғысын күшейтіп отырған үлы империя- 
лар» еді.

Қалай десек те, Қазақ хандығының ішкі жағдайы - Кенесары 
ханның казасы (1847 ж.), елдің сыртқы жағдайы -  отарлау саясатының 
асқынуы, азаттык соғыстар - Қазақ хандығының түпкілікті күйреуіне 
әкелді. Осылайша, Қазақ хандығы жойылды. Бірак, елдікті ұран 
етіп, азаттықты аңсаған Қазак елі тарих сахнасынан жоғалған жок. 
жоғалмайды да...

Бүл еңбекте тарихнамалык деректер мен зерттеулер негізінде 
соңғы Қазақ хандығы - Кенесары билігі мен патшалык Романовтар 
билігі жойылған уақыт, нақтыласақ 1847-1917 жж. аралығындағы 70 
жылдық кезеңді «мемлекетсіз экімшілік дэуір», «Қазак хандығының 
соңы Кенесары хандығымен аяқталады» деген ой-түжырымдар жа- 
салды.
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Қ А З А Қ  Х А Н Д Ы ҒЫ  ТА Р И Х Ы Н Ы Ң  Х Р О Н О Л О ГИ Я Л Ы Қ  К Ө Р С ЕТ К ІШ І *

1348-1559 М оғолстан мемлекеті
1396-1631 Батыс Қазақстан 

жеріндегі Н оғай Ордасы
1428-1468 Ә білқайы р хан
1433-1462 Есен Буға хан билігі
1465-1466 Қазақ хандығы ның 

қурылуы
т.ж.6.-1473 Керей хан билігі
т.ж.6.-1470 Ж әнібек хан биліп
1480-1510 Бурындық хан билігі
1495 Сібір хандығы ның 

қурылуы
1499-1561 М ухаммед Хайдар Дулат
1500-1505 Ш айбани мемлекетінің 

қурылуы
1504-1510 М ухаммед Ш айбани 

ханның Қазақ хандығына 
қарсы жорықтары

1511-1521 Қасым хан биліп
1522-1538 «Келте хандар» -  билігі 

кезеңі
1535-1590 Д оспам бет жыраудың 

өмір сүрген жылдары
1538-1580 Ақназар хан билігі
1557-1607 Қадырғали Ж алайырдың 

өмір сүрген жылдары
1571-1572 А қназар 'ханның 

Мәскеуге елшілігі
1576-1656 Ж алаңтөс батыр
1580-1582 Ш ы ғай хан билігі
1583-1598 Тәуекел хан биліп
1598-1628 Есім хан билігі
1594 К,азақ хандығы ның 

Мәскеуге елшілігі
1595 М әскеудің Казак, 

хандығына елшілігі
1598-1607 Сібір хандығы ның Ресей 

мемлекетіне бағынуы
1598 Тәуекел ханның Орта 

Азияға жорығы
1599-1600 Орта Азиядағы 

Аш тарханилер билігі
1603-1664 Тарихшы Ә білғазы  

Баһадүр ханның өмір 
сүрген жылдары

1635 Ж оңғар мемлекетінің 
қурылуы

1643 О рбулақ шайқасы
1652 Салқам Ж әңгір ханның 

к,аза табуы
1644-1700 Әйтеке би
1663-1756 Төле би
1667-1763 Қазыбек би

1680-1715 Тәуке хан билігі
1681-1685 Қалдан Бош оқту 

(Б о ш и гт) қонтайшы 
тусы ндағы  Цеван 
Рабдан бастаған ж оңғар 
ш апқы нш ы лы ғы

1710 Қарақум дағы  жиын
1716-1718 Кайы п хан биліп
1718-1748 Ә білқайы р хан билігі
1720-1740 Улы жүз ханы Ж олбарыс 

биліп
1724-1734 Орта жүз ханы Сәмеке 

билігі
1734-1769 Ә білм әм бет билігі
1711-1781 Абы лай хан
1690-1778 Қанж ы ғали Бөгенбай 

батыр
1703-1781 Қабанбай батыр
1706-1781 Ш апы раш ты  Иаурызбай 

батыр
1712-1802 Сырым батыр Датулы
1723-1727 «Ақтабан ш убырынды, 

Алқакөл сұлама»
1726/27 Буланты ш айқасы
1729/30 Аңы рақай ш айқасы
1731 К іш і жүздің Ресей 

қурамына енуі
1735 Орта жүздің Ресей 

құрамына енуі
1748-1786 Нуралы хан билігі
1758 Ж оңғар ханды ғы ны ң 

жойылуы
1801 Бөкей (Іш кі ) О рдасы ны ң 

к,урылуы
1816-1821 А ры нғазы  хан билігі
1822 Орта жүзде хандык, 

биліктің жойылуы
1823/24-1845 Ж әңгір хан биліп
1824 Кіші жүзде хандык, 

биліктің жойылуы
1836-1838 Бөкей О рдасы ндағы  

И.Тайманулы мен 
М .Өтемісулы бастаған 
көтеріліс

1837-1847 Кенесары Қасы мулы 
б а а а та н  улт-азаттык, 
көтеріліс

1802-1847 Кенесары Қасы м улы ны ң 
өмір сүрген жылдары

1837-1847 Кенесары Қасы мулы 
б а а а ға н  улт-азатты қ 
көтеріліс

* Қазак,стан Улттык, Ә нциклопедиясындағы мәліметтер непзге алынды.
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Мемлекет тарихы институты туралы 
АҚПАРАТ

Мемлекет тарихы институтының (МТИ) мақсаты -  Қазақстанның қазіргі тарихын теориялық және 
жүйелі түрде негіздеу, елдегі тарихи және мемлекеттік сананы қалыптастыру үдерісін ғылыми және 
сараптамалық талдаумен қамтамасыз ету.

МТИ жанында Ғылыми кеңес және Жас галымдар кеңесі қызмет жасайды. Кітапхана қоры жаңа ғылыми 
әдебиеттермен қамтылған. Институт ғалымдарының зерттеу еңбектерін баспадан шығаратын сандық мини
типография жумыс істейді. Институттың соңғы техникамен жабдықталған материалдық-техникапық қоры 
ғылыми қызметкерлерге қолайлы жағдайлар туғызады.

Институт «Тарих және саясат -  История и политика» қоғамдық-танымдық газеті мен «Мемлекет тарихы 
-  История государства» ғылыми журналын шығарады.

МТИ бастамасымен 2009 жылы 28 сәуірде «Қазақстанның кәсіби тарихшылары мен қоғамтанушылар 
Лигасы», 2009 жылы 16 маусымда «Тарих және қоғамдық ғылымдар академиясы» қоғамдық бірлестіктері 
құрылған. 2011 жылы Институт ұжымы Қазақстан тарихшыларының I Конгресін өткізді.

Институт шетелдік жетекші ғылыми-зерттеу және сараптамалық орталықтармен турақты байланыс 
орнатқан. МТИ жыл сайын Қазақстанның қазіргі дамуының өзекті мәселелері бойынша ірі халықаралық 
конференциялар өткізіп түрады.

МТИ туралы толық ақпаратты төмендегі мекен-жайдан алуға болады:
Қазақстан Республикасы, Астана, 010000, Орынбор көшесі, 8, Министрліктер үйі,
14 кіреберіс, 11 қабат; 
http:// www.memti.kz; 
тел.: +7 (7172) 74-01-68; 
факс: +7 (7172) 74-10-54.

Цель Института истории государства (ИИГ) -  научно-аналитическое и экспертное обеспечение процесса 
формирования в стране государственного и исторического самосознания, системное и теоретическое 
обоснование современной истории Казахстана.

При ИИГ функционируют Ученый совет и Совет молодых ученых. Институт располагает современной, 
хорошо оснащенной библиотекой. Цифровая мини-типография позволяет издавать научные труды ученых 
Института. Сильная материально-техническая база, представленная компьютерами и оргтехникой нового 
поколения, создает благоприятные условия для научной деятельности.

Институтом издаются общественно-познавательная газета «Тарих жэне саясат -  История и политика», 
научный журнал «Мемлекет тарихы -  История государства».

По инициативе ИИГ 28 апреля 2009 года было создано общественное объединение «Лига 
профессиональных историков и обществоведов», 16 июня 2009 года -  общественное объединение 
«Академия истории и общественных наук».

Институт поддерживает постоянные связи с ведущими зарубежными научно-исследовательскими и 
аналитическими центрами. В 2011 году коллектив Института провел I Конгресс историков Казахстана.

Каждый год Институт проводит крупные международные конференции по актуальным проблемам 
современного развития Казахстана.

Более подробную информацию об ИИГ можно получить по адресу:
Республика Казахстан, Астана, 010000, ул. Орынбор, 8, Дом Министерств,
14 подъезд, 11 этаж;
http:// www.memti.kz;

СВ ЕД ЕН И Я
об Институте истории государства

тел.: +7 (7172) 74-01-68; 
факс:+7 (7172) 74-10-54.

http://www.memti.kz
http://www.memti.kz

