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«Қандай болған жағдайда да ата-бабаның ізгі есімін қайта тірілту, 

өткен буындардың істері мен сөздері туралы тарихи естеліктерді қайта 

жаңғырту жақсылықтың (ізгіліктің) белгісі, тек бұл жақсылық көрнекті де 

ерекше қасиетті ұрпақтардың, әрі мәртебелі мұрагерлердің табанды күш 

салуларының арқасында, Раббани құптау және Құдайдың көрсеткен илахи 

көмегімен ғана орындалатын болады». 

 

Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани 
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Ғұлама ғалым Рашид ад-дин Фазлуллах Хамаданидің 1316 жылы парсы тілінде жарық 

көрген «Жамиғ ат тауарих» («Тарихтар жинағы») атты шығармасы түпнұсқадан алғаш рет 

қазақ тіліне толық аударылып, оқырман қауымның назарына ұсынылып отыр. 

Бұл кітапта Ұлы далада ғасырлар бойы өмір сүріп, тіршілік еткен  халықтардың пайда 

болуы, олардың түрлі тайпаларға бөлінуі, солардың ішінен кейіннен қазақ халқының құрамына 

кірген ру-тайпалардың шығу тегі, тарихы, өмірлік салт-дәстүрлері, ата қоныстары, бір-бірімен 

қарым-қатынастары, осы тайпалардың арасынан шыққан Ұлы қаған Шыңғыз ханның өмірбаяны, 
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және көршілес елдердің билеушілерінің тарихы жазылған. 
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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Ұлы даланы мекендеген көшпелілер құрған алып мемлекеттер әлемдік 

тарихтың доңғалағын ілгері жылжытып, адамзат өркениетін айқындаушы 

бетбұрыстар жасағаны белгілі. Бұл ретте, түрлі кезеңдер мен алмағайып  

дәуірлердегі қоғамдық болмыстың нақтылы кескін-келбетін, этномәдени 

құбылыстарды, ру-тайпалық құрылымдарды, саяси экономикалық жүйе мен 

сыртқы қарым-қатынастарды тануға ортағасырлық шығыс тілді жазба деректердің 

орыны айрықша бағалы. 

Түрк әлемі тарихында тағдыршешті пассионарлық қуатты құбылыс байқалып, 

XIII-XIV ғасырларда дүниежүзін дүр сілкіндірген ұлы империя іргесі бой 

көтерді, ұлы далада бұрын-соңды болмаған орасан зор дүбірлі өзгерістер орын 

алды. Шыңғыс қаған шаңырағын көтеріп, керегесін керген көгентүп көшпелі 

қауымның ортақ ордасы Еуразия кеңістігін қамтыды. Сондықтан да төрткүл 

дүниенің ұлаңғайыр аумағын алып жатқан алып империя тарихына қатысты сан 

алуан тілдерде жүздеген жазба ескерткіштер мен алуантүрлі түпдеректер пайда 

болды.  

Қазіргі кезеңде алтын әулет ұрпағы алты құрлыққа кемел билік жүргізген 

кемеңгер Шыңғыс қағаннан мемлекеттік бастауын тартатын елдер де көп, бұл 

тақырыпта қалам тартатын жандар да аз емес. Осыған байланысты кейде 

түпдеректерге сүйенбеуден балаң да ұшқары пікірлер, жаңсақ жорамалдар да 

айтылып жүргені белгілі. Сайып келгенде, мұның негізгі себебі түпнұсқа  

деректерді оқымаудан, қолжазбаны ғылыми деңгейде игермеуден туған олқы-

лықтан деуге болады.  

Осы орайда Шыңғыс хан құрған империя тарихына қатысты канондық 

нұсқадағы орта ғасырлық парсы дереккөздері арасында әйгілі Рашид ад-дин 

Фазлуллах ибн Имад ад-Даула Абул-Хайр Али Хамаданидің (1247-1318ж.ж) 

«Жамиғ ат-тауарих» еңбегінің бағасы орасан зор.  

Рашид ад-дин 1247 жылы Иранның Хамадан қаласында дәрі-дәрмек 

жасайтын оқымысты дәрігерлер әулетінде дүниеге келген. Ол аса қабілетті , 

дарынды, жан-жақты оқымысты ғалым болғандықтан Елхан мемлекетінің 

уәзірі шеніне дейін көтерілген көрнекті қайраткер тұлға. 

Рашид ад-дин аталмыш еңбегін Елхан мемлекетінің әміршісі Ғазан ханның 

жарлығы бойынша 1300 жылы бастап, 1316 жылы Олжайытұ сұлтан дәуірінде 
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тамамдаған. Іргелі еңбектегі деректер мен мәліметтерді жинақтау ісіне сол 

дәуірдегі түрк, парсы, араб, қытай, тибет, үнді және тағы басқа халықтардың 

тарихшылары мен білгір шежірешілері, жылнамашылары мен асқан оқымыс-

тылары жұмылдырылған. Сол жинақталған мол мәліметтер мен деректер 

хандардың сарай ордасындағы кеңселік құпия құжаттармен  салыстырылып 

сараланып, дәлдікпен дәйектеліп, жүйелі жинаққа айналған.  

Ғұлама ғалым Рашид ад-Диннің осынау энциклопедиялық аса құнды 

туындысының тарихи деректанулық маңыздылығы төтенше бөлек екені белгілі. 

Рашид ад-Диннің «Жамиғ ат-тауарих» шығармасы сол кездегі Шыңғыс 

қағанның мұрагерлері мен куәгерлердің, шежіреші тарихшылардың талқысы 

мен көмегі арқылы бекітілген бірден-бір шынайы түпнұсқа дереккөзі болып 

саналады. Бұл еңбектің деректерді жүйелеу әдісі, шындыққа куәгерлік етуі, 

тұлғатанушылық сипаты, хан ордасында сақталған құпия құжаттарға негізделуі, 

арқауына адалдық пен жауапкершілікті үлгі етуі қазіргі отандық тарих ғылымы 

үшін де маңызды методолгиялық сара үлгі деуге болады. Мұнда тек көшпелілер 

әлемі ғана емес, дүниежүзінің тарихы кең ауқымда, хронологиялық аса ірі 

мерзімде қамтылады, сол себептен мұндай іргелі де күрделі еңбек бұрын-соңды 

адамзат тарихында сол дәуірде жазылған емес. 

Ұлт тарихы үшін аса маңызды осы құнды еңбекте Ұлы далада ғасырлар 

бойы өмір сүріп, тіршілік еткен халықтардың пайда болуы, олардың түрлі 

тайпаларға бөлінуі, солардың қатарында кейінен қазақ деп аталған халықты 

құрған ру-тайпалардың шығу тегі мен даму тарихы, өмірлік салт-дәстүрлері мен 

ата қоныстары, бір бірімен қарым-қатынастары және осы тайпалардың арасынан 

шыққан, әлемнің басым бөлігін бағындырып, Ұлы империя құрған даңқты 

Шыңғыс ханның өмірбаяны мен шежіресі, ғасырлар бойы билік құрған  

ұрпақтарының жылнамасы, сол кездері олармен замандас, қанаттас өмір сүрген 

елдердегі елеулі оқиғалар жан-жақты қамтылған. Сондықтан бұл классикалық 

еңбек өзінен кейінгі сол заман тарихын жазушылар үшін де сәуле шашып, 

бағдар беріп, жолашар үлгі болып, шығарманың дәстүрін жалғаған қадау-қадау 

құнды дүниелер туды. Мысалы, Қадырғали би Қосымұлы Жалайыри 1602 жылы 

жазған «Жамиғ ат-тауарих» шығармасы, Хиуа ханы Әбілғазы Баһадүрдің 

«Шажара-и таракима» (1661 ж.), «Шажара-и турк» (1665ж.) атты туындылардың 

алтын арқауы әрі тарихи-деректанулық негіздері де Рашид ад-диннің осы 

«Жамиғ ат-тауарих» шығармасы болған еді. Сондықтан болса керек, әйгілі 
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шығыстанушы ғалым, академик В.В.Бартольд «тарихи энциклопедиялық мұндай 

еңбектер орта ғасырларда әлемнің ешбір халықтарында, Азияда да, Еуропа да 

болған жоқ» деп жоғары баға берген. 

ХІХ ғасырдан бастап ағылшын, француз, неміс, орыс, қытай және өзге 

тілдерге аударыла бастаған теңдессіз туынды алғаш рет қазақ тіліне 2017 жылы 

аударылып, Оңтүстік Қазақстан облысы әкімшілігінің демеушілігімен жарық 

көрді. Оны қазақ тіліне тікелей аударған араб, парсы тілдерінің білгір маманы, 

Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасының Ғұламалар Кеңесі мүшесі, 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің «Түркітану» ғылыми-зерттеу 

орталығының аға ғылыми қызметкері Зәріпбай Жұманұлы Оразбай.  

Халықаралық Түркі академиясының ұйымдастыруымен алғашқы аударманың 

кейбір кемшін тұстары толықтырылып, көне сөздердің арнайы сөздігі реттеліп, 

жүйеленген, ғылыми талапқа сай екінші басылымы баспаға ұсынылып, зерделі 

зерттеушілер мен оқырман қауымға жол тартты.  

Бұл тұста аудармашы ғылым талабына сай қолжазбада жазылған мәтінді 

ешқандай өзгертпей, сөзбе-сөз қаз-қалпында аударды. Сондықтан аудармашы 

парсы тіліндегі түпнұсқадағы түрлі халықтардың аттары мен жер-су атауларын 

және арнайы терминдерді мүмкіндігінше түпнұсқаға сәйкес қаз-қалпында 

таңбалауды көздеді. Аудармаға негіз болған шығарманың парсы тіліндегі 1528 

бет нұсқасы 1994 жылы Тегеранда «Ал-Барз» баспасы тарапынан шығарылған. 

Бұл толық нұсқаның факсимилесі де қоса берілді.  

Осы ретте Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жарық 

көрген кітапты аударуға түрткі болған, оның сапалы шығуына жанашырлық 

танытқан танымал тұлға Бейбіт Атамқұловқа және еңбегі сіңген барша азамат-

тарға шексіз алғысымызды білдіреміз. 

Құнды еңбек тарихымызды түгендеуге, жадының жаңғырып, ұлттық  

кодымызды түйсінуге, сол арқылы халқымыздың рухани жаңғыруына қызмет 

ететініне кәміл сенеміз! 

 

Дархан ҚЫДЫРӘЛІ, 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, т.ғ.д.,  

        Халықаралық Түркі академиясының президенті  
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АУДАРМАШЫНЫҢ КІРІСПЕ СӨЗІ  

Рашид ад-дин Фазлуллах Хамаданидің «Жамиғ ат-тауарих» («Тарихтар 

жинағы») атты кітабын парсы тіліндегі түпнұсқасынан қазақ тіліне аударма 

жасау кезінде қолданылған тәсілдер жайлы қысқаша мәлімет:     

Бүл дүниежүзілік деңгейдегі аса құнды еңбек орта ғасырлық парсылардың 

тілдік тәсілдер жүйесіне сай өте көркем шеберлікпен жазылған. Еңбектің 

соншама керемет, әрі сенімді де құнды болып шығуының басты себебі, ондағы 

деректерді жинақтап, құрастырып жазған Рашид ад-дин келтірілген барша 

деректердің мінсіз де, түсінікті болуына аса қатаң мән берген. Сөйтіп, оқиғалар 

мен тарихтар жайлы мәліметтерді тек сенімді деп танылған кітаптардан және 

көпшілікке танымал, беделді де, белгілі адамдардың сөздерінен алып жинақтауға, 

түрлі халықтардың ауызекі жеткен хабарлары мен деректерін, сол елдердің 

беделді ғалымдары мен оқымыстыларының көзқарастарына сай баяндауға және 

өзгеріссіз, қоспасыз, түзетусіз жазып жеткізуге, деректерді баяндау кезінде өз 

қиялынан, әлде өз қалауынан ешнәрсе қоспауға, деректерде келтірілген 

мәліметтердің шындығын жасырмай ашық баяндауға барынша күш салған. 

Осылайша, Рашид ад-диннің бұл еңбегі дүниежүзілік деңгейде жоғары атақ-

абыройға ие болып, тарихи тұрғыдан теңдесі жоқ құнды жауһарлар қатарынан 

орын алған. 

ХІХ ғасырдың бірінші жартысынан бұл шығарманы зерттеу және аударма 

жасау істері түрлі елдерде қолға алынып, еңбектің түрлі аудармалары – кейбірі 

толық түрде, кейбірі үзінділер күйінде ағылшын, француз, неміс, орыс, қытай 

және араб тілдеріне аударыла бастаған. Әрине ол аудармалардың әрқайсысы 

әртүрлі түпнұсқалардан, әлде көшірмелерден аударылған. Солар қатарлы орыс 

тіліндегі аудармалар да түрлі түпнұсқалар мен көшірмелерден аударылған. Сол 

аудармаларға пайдаланылған түпнұсқалар мен көшірмелердің өзінде шатасулар 

мен ауытқуларға жол беретіндей кемшіліктері бар болған. Яғни, олардың 

бәрінде парсы әліпбиіне тән «ч, г, ж, п» әріптері және сөздерді дәл оқу үшін 

қойылатын арнайы «замма, фатха, касра, сүкун» деп аталатын белгілері 

болмаған. Бұл жайлы орыс аудармашыларының өздері кітаптарының алғы 

сөзінде айтқан, ал кейбіреулерін олардың пайдаланған түпнұсқаларының 

факсимилиесінен көруге болады. Тілдердің арасындағы осындай ерекшеліктер 

мен өзгешеліктерді көпшілік біле бермейді. Осы жағдайлар туралы оқырмандар 

хабардар болсын деп, кітабымыздың соңында «Парсы мен араб тілдері 

әліппесінің өзгешеліктері және түркі тілі сөздерінің парсы тілінде айтылуы 

мен жазылуындағы өзіндік ерекшеліктері» деген тақырыппен арнайы түсініктеме 
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бердік.  

Оған қоса біз, жоғарыда аталғандай ауытқуларға жол бермеу үшін, парсы 

әліпбиінің барлық әріптері түгел және сөздерді дәл оқу үшін қойылатын арнайы 

белгелері толық берілген түпнұсқаны таңдап алып, аударма жасадық. Бұл 

түпнұсқа Тегеран қаласындағы «Ал-Барз» баспасы тарапынан 1994 (1373 к.х) 

жылы шығарылған Рашид ад-диннің «Жамиғ ат-тауарих» ( التواریخ جامع ) 

кітабының парсы тіліндегі 4 томдығы. Бұл төрт томдықтың біз үшін аса құнды 

маңыздылыққа ие бірінші томының көлемі 776 бет, екінші томының көлемі 765 

беттен, яғни жалпы көлемі 1541 беттен тұратын нұсқасының барлық беттері де, 

парсы тіліне тән әріптері де, сондай-ақ қажетті сөздерге қойылатын «замма, 

фатха, касра, сүкун» деп аталатын арнайы хәрекеттері (белгілері) де түгел. Тағы 

бір құндылығы, біз таңдаған кітаптың түпнұсқасы Рашид ад-диннің көзі тірі 

кезінде жазылған асыл нұсқа болып табылады. Бұл кітаптың түп-түбірі де бар, 

ол Тегеран қаласындағы Әдебиет университетінің кітапхана қоймасында 

сақтаулы. Бұл нұсқаны оқырмандар өздері көріп, көз жеткізсін деген мақсатта 

оның факсимилиесін де қосып бердік.   

Бұл 4 томдықтың алғашқы екі томы «Жамиғ ат-тауарих» кітабының асыл 

мәтінінен тұрады. Ал 3-4-томдары кітаптың текстологиясы мен индексациясы 

ретінде дайындалған, оның 4-томының соңында «Кітаптағы түркі-мұғулша 

сөздерге түсініктеме сөздік» деген тақырыппен арнайы түсіндірме сөздік 

берілген. Онда, аталмыш еңбекті редакциялап, аннотациялаған Мұхаммед 

Раушан – Мустафа Мусауи кітапта кездесетін түркі-мұғулша сөздер мен 

терминдерді теріп алып жинақтап, олардың мағыналары мен түсініктемелерін 

келтірген1. Біз түпнұсқа еңбекті қазақ тіліне аудару кезінде сол түсіндірме 

сөздікті кеңінен пайдаландық және сол түсіндірме сөздіктен түркі-мұғулшаға 

қатысы бар деген 372 сөзді теріп алып, біз де арнайы сөздік дайындап, 

аударманың соңында «Жамиғ ат-тауарих» кітабындағы түркі-мұғулша 

сөздерінің түсіндірме сөздігі» деген тақырыппен келтірдік.  

Бұл кітап – нақты деректер жазылған тарихи тұрғыдағы еңбек болғандықтан, 

аудармашыларға бірталай талаптар қойылды, яғни:  

аударма кезінде түп мәтіндегі сөздер мен сөйлемдердің мағыналарын ана 

тілімізге мүмкіндігінше толық әрі дәл жеткізу; 

күрделі немесе түсінік беру қажет болған сөздерге дер кезінде түсініктемелер 

беру, бірақ оларды мәтіннің сөздеріне араластырмай тек жақшаның ішінде ғана 

беріп отыру; 
                                                           
1 Кітап 1373 к.х (1994 м.) жылы «Ал-Барз» баспасы  тарапынан шығарылған. 
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көлемі ұзындау түсініктемелерді сілтемелер арқылы беру; 

мәтіндегі сөздер мен сөйлемдердің түп мағыналарын өзгертіп жібермеу үшін, 

көркем және еркін аударма жасау тәсілін қолданбау;  

өз ойын мәтіннің мағынасына араластырмау;  

мәтіндегі сөздер мен сөйлемдердің мағыналарынан ауытқымау;  

қандай да бір мақсатта асыра көрсету немесе қысқартуларға жол бермеу;   

өзгерту, әдейілеп алып тастау, яки түсіріп қалдыру сияқты келеңсіз тәсілдерге 

жол бермеу. 

Аудармашылар осы аталған шарттарды қатаң сақтай отырып, өздеріне 

жүктелген міндетті атқарып, аталмыш еңбекті бастан-аяғына дейін, бірде-бір 

бөлімін, бірде-бір сөйлемін қалдырмай, толық аударып шықты.  

Дайын болған аударманы редакциялау кезінде, кейбір қосымша түсініктемелер 

беру қажет болған сөздерге аударма редакторы сілтемелер арқылы түсініктемелер 

беріп отырды. Оның түсініктемелері мен аудармашылардың түсініктемелерін 

оқырмандар ажырата алулары оңай болуы үшін, аудармашылардың  

түсініктемелерінен кейін жақша ішінде «аудармашының түсініктемесі) деген 

жазу берілді.  

Еңбекте түрлі жұлдыздар, ғаламшарлар, шоқжұлдыздар мен көне түркі 

тіліндегі мүшел жылдары мен айларының және араб күнтізбесіндегі айлардың 

атаулары жиі кездеседі. Сондықтан оларға қатысты түсініктемелер ретінде 

Бекасыл Биболатұлының (1822-1915) «Зикзал» атты кітабынан деректер келтіріп, 

оларды «Тарихтар жинағы» шығармасында кездесетін шоқжұлдыздар мен 

ай атаулары», «Мүшел жылдарының атаулары мен кестесі», «Араб 

күнтізбесіндегі айлар» деген тақырыптармен бердік.    

 

Аудармашы: Зәріпбай Жұманұлы Оразбай.  

Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасы Ғұламалар Кеңесінің мүшесі,  

М. Әуезов атындағы ОҚМУ-ның «Түркітану» ғылыми-зерттеу орталығының 

аға ғылыми қызметкері.  
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ЖАМИҒ АТ-ТАУАРИХ (ТАРИХТАР ЖИНАҒЫ) КІТАБЫ  

К І Р І С П Е 

 

Аса рақымды және мейірімді Алланың атымен (бастаймын).  

Дастандар кітабының мазмұны мен оны баяндаудың түйіні Әлемдердің 

Жаратушысы Әзіреті Құддусқа (Аллаға) мақтау, мадақтау, ұлықтау болып 

табылады, ал риуаяттардың2 тақырыптарының басты мәні мен мақсаты және 

хикаялардың (баяндаудың) әсем өрнектері пайғамбарлардың Мөрінің  

(Мұхаммедтің (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!))3 пәк қабіріне және 

оның Хулафа рашидиндеріне4, барлық сахабалары мен ілесушілеріне (салиқалы 

ізбасарларына) деген дұға-салауаттар мен сәлемдер жолдау болады. (Құран 

аяттарында айтылғанындай): «Күш-құдірет иесі болған Раббың5 олардың 

сипаттағандарынан (кемшіліктерден) пәк. Елшілерге (пайғамбарларға) сәлем! 

Және (барша) мақтау-мадақтар әлемдердің Раббысына (тән)»6.  

Содан соң бұл мүбәрак кітаптың алғы сөзінің ретке келтірілуі мен кіріспенің 

жазылу мақсаты – Жаһанстан (әлемнің) патшасы Чиңгиз (Шыңғыз) хан  

тарихын, оның үлкен ата-бабаларының, (оның) даңқты балаларының және 

әулетінің тарихын қамту болып табылады. Бұл құтты кітап колжазбасының 

алғашқы түрі бақытты патша Ғазан ханның (Алла оның құжат-дәлелдерін 

нұрландырсын!) бұйрығына сәйкес әртүрлі парақтар мен шиыршықтала оралған 

бұрама қағаздарда, түрлі кітаптар, өсиет-хикаялар мен аңыздардан (сәйкес) 

ретіне қарай жинақталып орналастырылған еді. Оған қоса Дара, Ардауан 

(Ардеван), Афридун (Фаридун) және Ануширауан өмір сүрген дәуірлерде арман 

болған, оның (Ғазан ханның) құтты заманында (аталған) қолжазбаның алғашқы 

түрінің біршама бөлігі (өңделіп) бітіп, кітап күйіне келтірілген еді. (Алайда) бұл 

кітаптағы бастамасы аяқталғанға және оның қайта жазылып өңделуі біткенге 

дейін, (яғни) 704 (хижри) жылының 11 шәууәлінде Қазуин (Казвин) қаласында – 

осы жәннат қақпаларында бұл әділетті патшаның жанының бекзат сұңқары: «Ей,  

                                                           
2 Риуаят – сөздікте жеткізілген хабар, жеткізілген әңгіме, ал риуаят ету – хабарлау, әңгімелеу, хабарды 

жеткізу деген мағына берсе, діни термин ретінде пайғамбардың өсиеттері, өсиеттерді жеткізу дегенді 

аңғартады.  
3 Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын! – арабша Саллаллаһу әләйһис-сәлам сөзінің қазақ тілінде 

айтылуы, қысқартылып жазылған түрі: (с.ғ.с.). Бұл Мұхаммед пайғамбардың есімі аталғанда айтылатын 

салауат. 
4 Хулафа рашидин (Хулафа ар-рашидин) – тура жолға жетелеуші халифалар. Олар жалпы 4 адам: Әбу 

Бәкір, Омар ибн Хаттаб, Осман ибн Аффан, Әли ибн Әби Талиб. (Аудармашының түсініктемесі) 
5 Раббы – Алла Тағаланың есім-сипаттарының бірі, тілдік мағынасы: Барлықты күтіп, тәрбиелеуші 

Тәңір – Алла. (Аудармашының түсініктемесі)  
6 Қасиетті Құран Кәрімнің 37-ші «Саффат» («Сапқа тізілгендер») сүресінің 180-182-аяттары.  

http://slovarix.ru/islam_entsiklopedicheskiy_slovar/page/abu_bakr_as-siddik.29/
http://slovarix.ru/islam_entsiklopedicheskiy_slovar/page/osman_ibn_affan.579/
http://slovarix.ru/islam_entsiklopedicheskiy_slovar/page/ali_ibn_abu_talib.68/
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2-бет 

көңілі жай тапқан жан, (сен өзіңе сыйлық етілген нығметтерден) разы болған, 

Ол (Алла Тағала) да сенен (сенің салиқалы рухыңнан) разы болған халіңде, 

Раббыңа (оның ризалығы мен жұмағына) қайт»7 – деген шақыру дауысқа: 

«Ләббәй» (тыңдаймын да, мойынсұнамын), – деп жауап берген күйде аспанға 

шарықтай көктеп, (өзінің) бекзат тәнінің қапасын тәркі етіп, жәннаттың 

«Құдіретті Патша қасындағы сидқ8 орнында (жұмақтың шынайы, мәртебелі 

орнында) болады»9 (деп айтылған) ағла иллиййинде (ең жоғарғы дәрежелі 

жәннат мекеніне) ұя салды. 

Өлең: 

Қадірі оның әлемнің жауһарынан қымбатты,  

Асқақ рухы жайласын сарайларын жұмақтың. 

Жүздеген жел рақымның саф самалын аңқытсын,  

Хақ10 әзіреті сәлемімен оның рухын балқытсын! 

 

Ара жікті ажыратып беретін кемелдігімен және баяндау өнерінің 

шешендігімен ерекшеленетін, хикмет-даналыққа толы және жарқын, мейірімді 

махаббаттың демі келіп тұрған өсиетнамаға сәйкес: ол (Ғазан хан қайтыс 

болған) күндері – бұдан бес-алты жыл бұрын – әйелдерінің, әмірлерінің, бүкіл 

сарай ұлықтары мен патша қызметкерлерінің жамағатының алдында, (ол) 

пікірлеу қабілеті мен терең ойының зеректігімен белгіленген тақ мұрагерлігінің 

қайта жаңғыртылуы, расталуы жайлы бұйрықты көркем тілмен айтып , 

құрастырғызған еді. Мұны жасай отырып (ол өзінің бұйрығының) егжей-

тегжейлі, кішкентай мәселелеріне дейін сақталуында (орындалуында) күшті 

ынта-жігерлік танытты. Мұның (айтылғанның) барлығы – ешбір асыра айтусыз 

шынайы шындық.  

(Міне, енді) оның тақ мұрагері болып оның ұлық (дәрежелі) бауыры (інісі), 

мәртебелі сұлтан, бекзат болмысты қаған, Ислам шаханшахы (патшалардың 

патшасы), адам нәсілінің патшасы, аса әділетті илхан, әлемнің аса кемел 

күзетшісі, гүлденген ықылымдардың (түрлі климаттарда гүлденген мемлекеттердің) 

билеушісі, бақыттылықтың (барлық) түрлерін өзіне жинаушы, дін қолдау 

майданының аса шебер шабандозы, әділеттілік орныққан патшалықтардың 

                                                           
7 Қасиетті Құран Кәрімнің 89-шы «Әл-Фәжр» («Арай», «Таңсәрі») сүресінің 27-28-аяттары.  
8 Сидқ – араб тіліндегі лексикалық мағынасы: шыншылдық, туралық. 
9 Қасиетті Құран Кәрімнің 54-ші «Әл-Қамар» («Ай») сүресінің 55-аяты.  
10 Хақ – Алла Тағала. 
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билеушісі, билік қағидаларының негіздерін қалаушы, елдерді мойынсұндырудың 

негіздерін күшейтуші, әлемді жаулау шеңберінің ортасы, (патшалық) билік 

жүргізу шеңберінің өзегі, сайыпқырандық нүктесінің едені, жаратылу мен 

басталу қағидаларының қаймағы, болмысы әртүрлі әулеттер мен нәсілдердің 

нәтижелерінің ең маңызды негізі, қауіпсіздік пен тыныштық кілемдерін төсеуші, 

дін мен Ислам негіздерін күшейтуші, Пайғамбар шариғатының ұрандарын 

(қағидаларын) айқындап көрсетуші, Мұстафа (Таңдаулы, яғни Мұхаммед 

(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) жамағатының рәсімдерін 

(сүннетін) қайта тірілтуші, бастауы да, аяғы жоқ (илахи11) мейірімділік нәрінің 

мөлдір көзі (негізі), ұлылықтың иесі болған (Жаратушының) рақымының жаңа 

туған айы Раббани12 (илахи) көмектің көзімен көретін, илахи көмек пен 

мархабатқа арналған, дінге қамқоршы патша, Алла Тағала мейірімінің  

көлеңкесі, – сұлтан  

 

3-бет 

Мұхаммед Худабанд ханның патшалық дәуірі жойылмайтын (үзіліссіз) әрі 

жалғасты болсын, әрдайым туғлары (тулары) мен жалаулары жеңісті болсын, 

оның көлеңкесі бүкіл адамзатқа түссін, себебі Шыңғыз ханның патшалығының 

пайда болуының мақсаты мен мұсылмандықтағы күңгірт заманның жойылуының 

белгісі – осы періште сипатты (патша) тұлғасының бар етілгендігі болып 

табылады! 

 

Өлең: 

Ол – Құдыреттің сыйы еді, жазып қойған тағдырға,  

Періштедей тұлғалы, толып тұрған ынтаға!  

Дәулеті оның - бір жаһан, өзі мұхит-дария, 

Нұрлы жұлдыз еді ол, мекені – жалған Дүния!   

 

Ол – сағадатты тағдыр талқылы жұлдыздың астында туылған бақытты 

патша, ол – меңгеруші Мизан (Таразы) шоқжұлдызы астындағы (орналасқан) 

Кайуан (Сатурн), оның сұлтандық үйі үшін ұстындарды (бағаналарды)  

қалыптастырады, риясыз Буржис (Юпитер) бүкіл әлемдегі патшалықтарды оның 

есімімен басқаруын (құжатын) бекітуде, ал Бахрам (Марс) оның адуынды 

жауларымен шайқасу үшін үлкен қылышқа ұқсайтын қысастықтың қисық 

                                                           
11 Илахи (Илаһи) – Тәңірлік, Құдайлық. 
12 Раббани – араб тіліндегі лексикалық мағынасы: Тәңірлік, Құдайлық. 
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қанжарын шығаруда, Оның даналық нұрымен арайланған Күн өзінің әлемді  

нұрландыратын нұрымен әлемді көркейтеді, Ал жарқын жүзді Зухра 

(Таңшолпан) патшалық той-думанына арнап қуаныш перделі саз аспабымен 

Аспан қуаныш әуенін орындауда, көреген Тир (Меркурий) оның диуанының 

мәселелерін кемістіксіз егжей-тегжейлі зерттеп, басқаруда, Жарқырата әсем 

жайнатылған белбеумен байланған Ай оның адамгершілік қасиеттерінен 

(туатын) жақсы істері туралы хабарды әлемнің барша бұрыштарына, барлық 

мемлекеттеріне таратады. (Сөйтіп), ол тақ мұрагерлігінің жолы бойынша 

(тәртібіне сәйкес) тәждің және әлемді билеу мөрі бар жүзіктің (сонымен бірге) 

сұлтандық тағының мұрагері болды.   

 

Өлең: 

Патшалық пен дін нұрланды оның ұлы ісінен,  

Бақ жаңғырды, тақ жайнады оның ұлы күшінен. 

 

Бақытты патшаның нукурлерінен (нөкерлерінен) болған елшілер мен  

хабаршылар қайтып оралған соң, ол Алланың көмегімен және қолдауымен оның 

жеңімпаз әскерлері мен сансыз жауынгерлері тұрған Хурасан (Хорасан ) 

аудандарынан шығып сұлтандық тағы мен мемлекет жалауларының  

(әскерлерінің) әркезгі тұрағы болған Ирақ (Ирак) пен Әзербайжанға қарай 

шығуға әмір етті.  

 

4-бет 

Өлең: 

Алды нұрлы бақ пен дәулет, әр жеңісі дүр еді,  

Қанатында Тәңір күші, ал ізгі еді жүрегі! 

 

Патшалық кемел мейірімнің қуатымен және патшалық қамқорлығының 

асқандығынан ол жолда (өзі туралы) хабарды (жеткізіп), қызметшілері мен 

нөкерлерінің жүректерін рақаттандырып, жайландыруы үшін елшілерді бірінен 

соң бірін жіберіп, (патшаның) мүбәрак жолға шығуы мен сәтті келуі жайлы 

сүйінішті хабарды таратып, (оның жақтастары) жараланған жүректеріне  

мейірім таңғыштарын байлауы үшін, барлықтары патшалық көмекке (деген 

үмітін) көбейтуі үшін, сондай-ақ (оның) қолдауына есеп жасаулары (үміт 

артулары) үшін (жіберді). Олар (жақтастары) бақытты, әрі ештеңеден  

үрейленбеген халде топ-топ болып оның алдынан тиісті рәсімдерді атқарған 
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күйі шығып, өздерін (оның аяғының) шаңын сүюге, сөйтіп бақыттың баспанасы 

болған сарайына кіруге (дәрежесіне) қол жеткізді. 

(Сөйтіп), дүйсенбі күні, жоғарыда айтылған жылдың зүл-хижжа айының айы 

жаңа туған күні ол алпауыт әскерімен «Ислам қаласы» Ужанға (Ожанға) келіп 

жетті. 

Өлең: 

Қамқоршысы еді қағанаттың, несібелі, қуатты,  

Патшалықтың панасы еді, Күні еді шуақты!  

 

Сөйтіп, (патшаның) барша әйелдері мен ханзадалары оған қызмет ету  

абыройында (Ұлы мәртебеліге) қосылды. (Сонда) ғайыптың даусы перденің 

арғы жағынан былай деді:  

 

Өлең: 

О, ұлы сәт! 

Жақұттайын жарқыратып таулар менен бауларды, 

Патшалықтың бір шетінен алтын хабар саулады.  

Ұлылықтың көкжиегінен Діннің Күні лаулады,  

Сұр жүздерін төмен салды Хақ исламның жаулары!  

Әлемдердің Иесінің әмірімен зор, мықты,  

Әділеттік құжатының ақиқаты орнықты. 

Фитна менен әділетсіздіктің көзі мүлде жойылды,  

Жайнап жаһан, ел өмірі дұрыс жолға қойылды. 

Әлем – тірегін, дін – панасын, ал мемлекет - тұтқасын,  

Тапқан бойда, әділетсіздік киді тәртіп ноқтасын. 

Әділдіктің тұмасынан, қурап қалған сүйегі,  

Қанып ішіп, гүлдеп берді абат жердің мәйегі! 

 

5-бет 

Бірнеше күн (патша) аса маңызды істердің егжей-тегжейіне еніп, мемлекеттің 

игілігіне қатысты (істердің) баршасын ойластырды , (оларды жоспарлау 

барысында) ол сақтық пен сергектік міндетін (сақтай) отырып, беріктік және 

байыптылық танытты. Содан ол ең құтты уақытта, ең жайлы сағатта, 703 

жылдың зүл-хижжа айының ортасы болған дүйсенбі күні таңертең Қурилтайи 

бузург (Үлкен Құрылтай) жинады (шақырды).  
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Өлең: 

Жұлдызы биік туғанда, Аспаннан белгі болғанда,  

Бақытты жанның қасына сағадат серік болғанда. 

Жәмшидтей патша тағына асқақ та шалқақ қонғанда, 

Перілер менен пенделер жан-жағын тегіс алқалап,  

Біреуі тіп-тік қалпында, келесі саппен қалқалап, 

Беделді небір әмірлер, арыстандай сұлтандар,  

Білетін елдік мұратын, бір оған ғана қаратып,  

Қызметін жасап тұратын! 

Әлемнің барлық істерін сұрауға жалғыз Тақсырдан, 

Аспан Патша жер жүзін бір Соған сеніп тапсырған. 

 

Расында, әлемнің табиғатында және адамзат ұрпақтарының пайда бола  

бастағанынан бері ешқашан, ешбір ғасырда сұлтандық тақ мұндай сайыпқыран 

(ұлы патшамен, яғни оның таққа отыруымен) марапатталмаған еді. 

Егер көптеген патшалар әлемдердегі патшалықтарды қанға малынған қылыш 

пен шоқпардың, қамалдарды бұзушының (сондай аспаптардың көмегімен) 

жаулаған болса және олардың кейбіреулеріне (патшалық) мұраға қалған болса, 

олар оны (патшалықты) өздеріне бәсекелес немесе қарсылассыз бағындыра 

алған жоқ. Әсіресе мұғулдар уақытында, (себебі олардың) барлығына әкелері, 

аталары арқылы (биліктің берілгендігі) бәріне белгілі, түсінікті, айқын, әрі 

расталған – (ол уақыттарда) әр (патша) ауысқан сайын қандай бүліктер мен 

толқулар пайда болды, бүлік отының шығуының себебінен көк қылыш жерге 

қаншама қан төкті, қаншама (адамдардың) басын шапты және (қаншама) 

тонаушылықтың базарының өріс алуы тауардың түрлі сұрыптары мен түрлеріне 

(қаншама) шығын мен зиян алып келді, қаншама отбасылар мен  

 

6-бет 

дәуірдің құрметті, әрі дәулетті адамдардың игіліктері өлтіру мен тонау жолы 

арқылы түгелдей жойылып, жермен-жексен болды, (осының бәріне) белгілі бір 

патша таққа отырмайынша тоқтау салынбады. Дегенмен (мемлекеттік) істердің 

діңгегі ұзақ уақыт бойы толқыған күйі қала берді және әр күні араздық пен 

бүлікшілікке негіз болатын нәрсе орын алатын, содан тұрақтылықтың  

шеңберінде тұрақтап, тынышталмайтын еді. 

Қашан патшалықтың (Олжайтудың) сұлтандық дәуірінде болу реті келген 

кезде және күннен-күнге өсіп келе жатқан (Олжайтудың) бақытты күндерінде, 

ежелден бар сәулетші (Алла), ежелдік көмектесуші (Алла), шексіз бақытқа 
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енгізуші суретші (Алла), құрылыс үлгілерін жоспарлаушы шебер (Алла, 

Олжайтудың дәуірі келгенде) абатшылықтың ерекше қайталанбайтын зәулім 

сарай көрінісіндегі ғимаратының жоба-жоспарын анықтап, аспан қабаттарының 

бетше босағасының күмбезді қақпаларын ол Жалал (құдіретті Алла) реттеп 

(ерекше түр беріп), тағдыр дөңгелегі тосын, кездейсоқтық оқиғасының топырағынан 

тозаңды көтеріп, ол (тозаң) бұлтының (тұманының) ішінде уақыттың (яки, 

тағдырдың) қаһарлы да қатыгез қолы бір тамшы да қан төкпейтіндей етіп 

жоспарлады. Ұлы патшалықтың иелігіне енген жерлердің кең аумақтары 

кемелдікке жақын заңдармен басқарылғандықтан (барлық) қауіптер мен 

қатерлерден аман. «Жарқыраған қаламның жалтыр (өткір) қылышқа ерегісе 

тұрып»13 (осы) дәуірдің (тарих) беттеріне мынадай өлең жолдарын жазды:  

 

Өлең: 

Уа, әділет тұтқасы! Сенің әділ кезіңде,  

Шықпайды қылыш қынынан! 

Сен билеген жаһанда, осылай еді бұрыннан.   

Ақырет күні болғанша, жалғасар осы ырысым,   

Тек сені мақтап тұрғанда, қынынан шығар қылышым! 

 

Осы анық белгілер мен даусыз дәлелдерден шүбәсіз әзіреті Шаханшахтың 

(Олжайту ханның) «Йақин ілімінде»14 ерекше айқындалған қасиеттері болып, 

оған (Алланың) илахи мейірімі мен көмегі берілгендігі мәлім болады. (Және) 

бұл қасиеттік сипаттың негізі (Олжайту ханда) өте күшті және мықты. Осы 

дәуірдің шешендік ілімінің кәміл әрі ерекше шеберлерінің бірі болған бір ғұлама 

ғалым ол әзіретті (патшаны) ұлықтауы үшін, оның құтты есімін құрайтын 

әріптер туралы ойлана отырып, (Құрандағы) «атаулар аспаннан түседі»15 дегенге 

сәйкес ой толғап, дәл (оның атының астарын ашатын) мына мағынадағы 

төмендегі өлең жолдарын келтірді:  

 

7-бет 

Өлең: 

Өткен түні Харбанда, патшаның ойлап есімін, 
                                                           
13 «Жарқыраған қаламның жалтыр (өткір) қылышқа ерегісе тұрып» деген сөздер парсының ежелден 

белгілі «Қалам уә шамшир», яғни «Қалам мен қылыш» айтысы деп аталатын ғажап мысалына сілтеме 

жасай отырып айтылған. (Аудармашының түсініктемесі).  
14 Йақин ілімі – бұл «Ақида іліміне», яғни діни сенім қағидаларына қатысты тақырып.  
15  Құран Кәрімнің 34-ші «Сәбә'» сүресінің 8-аяты. «Тәфсир Рухүл баян» тәпсірі. (Аудармашының 

түсініктемесі).  
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Бір сағат бойы толғандым, біле алмай оның шешімін. 

«Бұл есімнің бастауы не екен?» деп отырғам,  

Себебі – оның дерегін білмейді бейқам оқырман».  

Сонда маған ғайыптан естіліп еді асқақ үн: 

«Уа, бақытты жақтасы, құдыретті патшаның 

Бұл сөздегі әріптер – мағынасы тым терең, 

Олар Оның есімін көмкереді күлтемен. 

Қосып шықсаң – Шаһ Харбан – дыбысындай өмірдің 

Сонда шығар ғажап сөз:  

«Көлеңкесі арнайы Жаратушы Тәңірдің».  

Тоғыз әріп – бір есім, бір жағынан қарасаң,  

Он бес әріп – бір есім бір жағынан санасаң.    

Тоғыз бөлік есімі – меруерттей ашылған, 

Ішіне он һәм бес інжу моншақтары шашылған, 

Оның бекзат есімі бойтұмардай сезілген. 

Қазына боп тасталған Жаратқанның Өзінен!   

Сырын біліп, қуандым осы ұлы есімнің, 

Нұры жайнап ойымның, гүлі көңіл қошымның. 

Мағынасын түйсіндім, түсіндім де тіл қаттым: 

«Харбанда патша қуатты, ұзақ болсын өмірі,  

Оның билік күні мен құдыретті әмірі, 

Тұрсын ұзақ жаңғырып,  

Шексіздіктің Көгінде жарқырасын мәңгілік!» 

 

Қорыта айтқанда, (таққа отырудың) қуанышты рәсімінің барлығын орындап 

болған соң, қуаныш пен толық биліктің кілемдерін төсеген соң, ол (Олжайту 

патша) бауыры – бақытты сұлтан Ғазан хан (Алла оның құжаттарын нұрлы 

етсін!) кезінде (болған) «Йасақ» (Жасақ) Заңдары, «Йусун» (Жосын) қаулылары 

(тәртіптемелері), «Адат» (Әдет) салт-дәстүрлері мен «Русум» (Рәсім) салықтық 

алымдары (жағдайы) туралы мәлімет жинастырып, оның (Ғазан ханның) берген 

үкімдерінің егжей-тегжейіне дейін зерттеуді және оның орындалуын бақылауды 

қалады. Содан (өзінің) ағасына деген ерекше ықылас адалдығы мен  

сүйіспеншілігінен, (оған деген) ұлық ризашылығынан және (өзінің) шынайы 

нартұлғалығынан (орындалғанның барлығын жақсылық деп) мойындап, оның 

(Ғазан ханның) бүкіл әмірлері16 мен мемлекет қызметкерлерін бекітілген тәртіп 

пен көне дәстүрлер негізінде құрметті әрі билікті болуын және де олардың 
                                                           
16 Әмір – қолбасшы. Әмірлер – қолбасшылар. 
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(өткен) лауазым жолдары мен қызметтері олардың өздеріне бекітіліп, 

қамтылғандығын және мемлекеттік істері мен уәлаяттардың мүдделері (сол 

қалпында, бұрын бекітілген) жолмен, сол тәртіппен орындалуын, олардың 

(түрлі) залалды өзгеріс пен ауытқулардан сақталуын, асырып жіберу немесе 

кішірейтуден сақталуын (қамтамасыз етті), бұл аса жетілген көркем тәртіптің 

(барлық нәрседе) кемел екендігін мойындау (расында) барлығы үшін шынайы 

пайда (болды). 

 

8-бет 

Өлең: 

Сондай өзінің (орныққан) тәртібімен ғана  

 мемлекет істері зейнетті (көркем) жүреді, 

Себебі ешкім ай жүзді сұлуларының бұйра  

 шаштарынан мін таппайды (яғни тәртіпті, 

көркем істерден ешбір адам мін таппайды). 

 

Негізінде ұлық мағына (мынадай): Бұл тарихтардың кейбір бөліктері  

қолжазбалық нұсқада да, толық аяқталған күйінде де (патшаның) аса бекзат 

қарауына тапсырылған кезде, (патша өзінің) патшалық ақылының кемелдігінен 

және парасатты көрегендігі мен жан-жақты білімділігінен (оны) түгелдей 

түзетіп, ретке келтіруге бұйырды. 

Содан бұл кітап толығымен аяқталған күйде қайта жазылып жатқан (бұл) 

құтты, әрі күннен-күнге артып келе жатқан бақытты дәуірде оның (бұл кітаптың 

Ғазан ханның) құтты есіміне арналған болуы және кітап алғы сөзінде ол 

мәртебелі (патша), мемлекеттің қорғаны (Ғазан ханның) лауазымдарының  

жазылуымен мүбәрак болуы көбірек лайықты деп табылды. (Өзінің) мақтауға 

тұрарлық сипаттары мен тума тектілігінен (Олжайту хан) бұл ойдың (жүзеге 

асырылуына) тосқауыл болған жоқ, сөйтіп (бұл тарихтардың барлығы)  

бекітілген түрде бақытты сұлтан Ғазан ханның құрметі үшін, оның есімімен 

аяқталуын бұйырды (Алла оның дәлелдерін нұрлы етсін!). Оған қоса хұтбаның 

(құтбаның)17 да оның есімі, әрі лақап лауазымдарымен көркемделуін бұйырды. 

(Осы) бүкіл әлем мойынсұнатын бұйрықтың орындалуы үшін (кітаптың алғы 

сөзі қайта) қарап шығу жолымен жалғастырылуда.  
                                                           
17 Хұтба (құтба) – тілдік мағынасы: баяндама, сөз сөйлеу, уағыз айту. Сондай-ақ, Жұма намазынан 

бұрын, айт намаздарынан кейін имамдар мінберге немесе биіктеу бір жерге шығып жамағаттың алдында 

айтатын Аллаға шүкіршілік, пайғамбарға салауат және мүміндерге насихат пен дұғалар да хұтба деп 

аталады. 
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Ал Ислам патшасы (Алла оның билігін ұзартсын!) өзінің ақылының ерекше 

үстемдігімен әрдайым (түрлі) ғылымдарды терең зерттеп, (барлық) түрлі әңгіме-

баяндаулар мен тарихтарға қызығушылық танытатындықтан және өзінің алтын 

уақытының көп бөлігін әртүрлі дәрежедегі ілімдер мен шеберліктерді зерттеуге 

арнайтындықтан, ол бұл тарихтар (жинағын) оқып шығып, түзеткен соң былай 

деді: «Бүкіл әлем халықтары мен адамзаттың түрлі топтарының өмір салты мен 

(олардың) хикаяларын қамтитын тарих (кітабы) осы уақытқа дейін ешбір дәуірде 

жасалмаған, әрі ол мемлекеттерде өзге елдер мен қалалар туралы мәліметтер 

жазылған ешқандай кітап болмаған, оған қоса бұрынғы патшалардың ешбірі 

(бұл салада) зерттеулер мен ізденістер жүргізбеді, кітаптар шығармады.  

Дегенмен бүгінде (Аллаға мадақтар мен шүкірлер болсын!) (бүкіл) елдер мен 

Шыңғыз ханның ұрпақтары иелік ететін әлемнің адам тұратын бөліктері: Хитай 

(Қытай) мен Мачин (Машын), Хинд (Үнді) мен Кашмир, Тибет пен уйғур  

(ұйғыр), түрк (түркі), араб, франк халықтарынан шыққан хукамалар (данышпандар), 

мунажжимдер (астрономдар), түрлі пәндердің ғалымдары, тарихшылар, дін 

ғұламалары мен түрлі ұлттың өкілдері,  

 

9-бет 

топ-топ болып (біздің) аспан сияқты (ұлық) патшамызға қызмет етуге жиналған. 

Олардың әрбірінде өз халықтарына қатысты жылнамалық тарихтар, хикаялар 

мен наным-сенімдер бар. Біздің әлемді көркейтуші ақылшымыз, олардың  

кейбірімен таныс және хабардар бола отырып, келесідей шешімге келді: «сол 

(айтылған) тарихтар мен хикаялардың егжей-тегжейінен біздің патшалық 

атынан әсемдеп (құрастырылған) және біздің патшалықтың онсыз да жеткілікті 

(жалпы тарихының) қысқаша түйіндемесін сол (айтылған) жылнамалық  

тарихтар мен хикаяларға негіздей отырып жинақтау, сөйтіп оны «Сүуар ал-

ақалим» және «Масалик ал-мамалик» (аталатын) әрқайсысына қосымша 

болатындай етіп екі томда жазу (қажет), осылайша жинақталған кітап теңдессіз 

болатын еді. Және (мұндай) әртүрлі тарихтар жинағының (болуы), (осындай) 

қолайлы сәттің тууы мен патшамыздың осындай жәдігерді жаздыруы  

патшалардың (ойында бұрын) тумаған, (шығарманы) жазу мүмкіндігі туып 

отырғандықтан, еш баяулатпай, әрі кідірмей (оны) аяқтау қажет. Сонда (бұл 

еңбек) даңқымыз бен абыройымыздың ұзақ жылдар бойы өмір сүруін 

қамтамасыз етеді». 

Бұл (жоғарғы мәртебелі) бұйрықты орындау үшін, жоғарыда аталған барлық 

елдердің ғалымдары мен беделді адамдарынан сұрастыру мен анықтау 

(жұмысы) жүргізілді, көне кітаптардың мазмұнынан (реттеліп) таңдалған  
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үзінділер алынды, бүкіл әлем елдерінің жылнамалық тарихы жайлы бөлекше бір 

том, сондай-ақ ол құтты тарихты толықтыратын «Сүуар ал-ақалим» (әлем 

аймақтарының суреттері немесе сипатталуы) мен «Масалик ал-мамалик» (түрлі 

мемлекеттер жолдарын қамтып) баяндайтын оған (бірінші томға) қосымша тағы 

бір том жазылды. Содан кітаптың (барлық томының) толық жинағы «Тарихтар 

жинағы» деген атау алды. (Оның) бөлімдерге, хикаялар мен дастандарға бөлінуі 

және ол анықтамалардың (негізгі) мәні (жайлы ақпарат) осы (кіріспе) бөлімнен 

кейінгі (кітаптың) мазмұнында берілген.  

Кейде баяндаулар мен оқиғалардың кейбіреуін тарихшылар өз көзімен 

көрмесе де, оны (көргендей) суреттеп жеткізетіні болады. (Сол сияқты) болған 

оқиғалар мен жағдайларға тікелей қатысушысы болған тарихшылар бар, 

олардағы оқиға тарихы (ұзынқұлақтан емес) айтушының жеке бақылағандарына 

сай сөз етіледі. Олардан (жоғарыда айтылғаннан) ерекшеленетін (басты) жағдай: 

мұнда тарихшы оқиғаны (тек) жеткізушілердің жеткізген (мәліметтеріне) ғана 

сүйеніп айтады және жазады.  

Болмысында нақыл18 екі түрлі жетеді: бірі – мүтауатир19, (яғни, хабарлар мен 

деректер көпшілікке сенімді адамдар арқылы ауыздан-ауызға жетеді), 

сондықтан (ол) ілімнің негізі болып табылады. Бұл жолмен жеткен деректердің 

сенімділігінде еш шүбә жоқ. Себебі ол көпшіліктен жеткен әңгіменің негізінде 

пайғамбарлардың, патшалардың және  

 

10-бет 

атақты кісілердің байырғы замандарда өмір сүріп өткенін және алыста Мекке, 

Каир мен т.б. алыс жерлерде орналасқан әйгілі қалалардың бар екенін  

білетініміз сияқты ешқандай күмән туғызбайды. Біз (оларды) көрмегенмен 

(олар) бізге өте жақсы таныс, сондықтан оларда (ол деректердің шындығына) 

ешқандай күмән қалмайды. Шариғат заңдары да, діннің негізі де біреуден 

екіншіге ақпаратты мүтауатир түрінде жеткізуге негізделеді. Мұндай мүтауатир 

                                                           
18 яғни, хабар жеткізудің тәсілі. 
19 Мүтауатир – хабарлар мен деректердің көпшілікке танымал, сенімді адамдар арқылы ауыздан-ауызға 

жетуі. Ондай хабар көпшілік адамдардан есітілген болып және олар шыншыл болулары, сондай-ақ өзара 

жалған сөз таратуға келісіп алулары мүмкін болмаған сенімді кісілер болулары қажет. Міне осындай 

адамдар арқылы  жеткен білім «ілім зәрури» («үзілді-кесілді сенімді ілім») деп аталады. Мысалы, өткен 

замандарда өмір сүрген әйгілі патшалар, алыс қашықтықтағы әйгілі мемлекеттердің бар екендігі туралы 

хабарлар және сол сияқтылар. Хабарлар мен деректердің сенімділігін тексерудегі мұндай тәсіл негізінде 

хадис ілімінде кең қолданылады, сөйтіп қайсыбір хабар мен деректің сенімді  немесе сенімсіз екендігі 

анықталады. Рашид ад-дин де хабарлар мен деректердің сенімділігін тексеруде осындай тәсілді 

қолданған, сондықтан оның осы – «Тарихтар жинағы» атты еңбегі аса сенімді тарих кітабы болып 

табылады. (Аудармашының түсініктемесі).   
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түрде (ақпаратты) ауыздан-ауызға жеткізу дәстүрі кей жағдайда халық арасында 

(кең) сенімге ие болады, кей (жағдайда) (халық арасынан) бір ерекше топтағы 

адамдар (ғана ол ақпараттарға сенім білдіреді).   

Нақылдың (хабарды жеткізудің) екінші түрі – мүтауатир емес нақыл (яғни, 

хабар әлде деректер көпшілік сенімді адамдар жағынан келмеген, үздіксіз жетіп 

келу тізбегі жоқ), оны (хабарды) тек бір адам ғана айтқан жағдай. Мұндай 

жағдайда (хабардың) шындық болуы да, өтірік болуы да ықтимал, (сондықтан 

бұл) қайшылық пен дау-дамайдың орны (болады). Халық ұнататын көп  

жағдайлар мен оқиғаның негізгі бөлігі мүтауатир емес жолмен келген.  

Сондықтан (мұндай хабарлар сенімді болмаса да) тәжірибе мен таным негізінде 

мәлім болғаны: тіпті (кеше) болған оқиға сол оқиғаны көрген мен тікелей 

қатысқандар есінде дәл сол оқиға болғандай орын алған болса, (өзгеріссіз) дәл 

сондай күйде қалмайды. Егер олар ол оқиғаны қандай да бір жиында айтар 

болса, олардың сөздерінде (бұрынғы әңгімесіне қарағанда) өзгеріс пен ауытқу 

болады. Осы себептен шариғат заңдарында қаншалықты абай болғандарына 

қарамай, олардың арасында біршама келіспеушіліктер болады. Ол жағдай 

сондай дәрежеге дейін барған, кейде Пайғамбардың кейбір хадистері20 (сөздері) 

оны жеткізушінің айтуында қайшылық болғандықтан сенімсіз деп табылған. 

Өткен беделді имамдар (ғұламалар) бұл мәселеде (осындай хадистер жөнінде) 

көптеген ізденістер жүргізіп, олардың (хадистердің) кейбірін теріп алып  

«сенімді» (сахих) деп атаса, кейбірі жайлы (үкім шығаруда) батылдылық таныта 

алмай, екіойлы болып қалады. Имамдардың шариғат мәселелеріндегі көпшілік 

пікір ихтилафтары (қайшылықтары) осындай мағынада құралған. Содан, онда 

(діни мәселелерде) қарама-қайшылық болуын (мүлде) жоққа шығаруға 

болмайды. Себебі діндегі жоққа шығару адамдарда (оның көзқарасында ) 

ақаулық тудырады.  

Осы айтылғандарға ойлана қарағанда, алдымен (келесідей) айқындық белгілі 

болады: әртүрлі халықтардың жылнамалары мен сан ғасырларға созылған 

тарихтары мінсіз, әрі дәлме-дәл болуы мүмкін емес, оларға қатысты (айтылатын 

хикаялар мен) баяндаулар бір-біріне бағалас (бірдей мағыналас) емес, барша 

нәрседе мүттафақун алайхи21 емес. Қалай болғанда да әркім өзі (әртүрлі 

жолмен) есіткенді, әлде оған дәстүр бойынша дәйекті түрде жеткенді (ғана) 

айтып жеткізеді. Көпшілік жағдайда баяндаушыда өз баяндауына жүрек 

                                                           
20 Хадис – сөздікте «хабар», «жаңалық» деген мағынаны береді. Діни термин ретінде Мұхаммед 

пайғамбардың айтқан сөздері, істеген іс-әрекеттері және көріп, құптаған амалдары. 
21 Мүттафақун алайхи – бір шешім немесе келісім жөнінде бір пікірге келісу, бірін-бірі құптау. 

«мүттафақун алайхи емес» деген «бір шешім немесе келісім жөнінде бір пікірге келіспеу, бірі-бірін 

құптамау» дегенді аңғартады. (Аудармашының түсініктемесі).  



 22 

қалауына сәйкес асыра айту немесе кішірейтіп қосқан (жағдайлар) да болған. 

 

11-бет 

Егер ол таза өтірікті айтса, әрі (өз) баянында (жоқ нәрсені) растайтын  

дәлелдер мен асыра сілтеушіліктерді қосса, содан (баяндаған) оқиғасының 

мазмұны (шындықпен) қайшылыққа келсе, ондай илахи сүннеттің (заңдардың) 

орындалуы: жоғарыда айтылғандай жиынтықта (сенімсіз дерек пен өтірікке 

негіздеп) орындалған кезде және осындай тәсілге қалыптасқан адамның табиғат 

(болмысы) ол өзі қалаған түрде, (оқиға) мағыналарын қарама-қайшылықтармен 

баяндай береді, (сөйтіп мұның барлығы) бос қиял мен өтірік болып шығады. 

Міне, солай болғандықтан, тарихшы (әлдеқашан) шындық ретінде  

мойындалған, күмәндануға келмейтіндей (тура) нәрсені жазып жатырмын деп 

ойласа да, ол (жазып жатқанына дәлел болар) бірде-бір әңгімені келтіре 

алмайды (алмауы да мүмкін). Себебі оның сүйенетіні (ары кеткенде) орын алған 

оқиғаны (көзімен) көрген, яки өзгелердің жеткізуіне сүйенетін, болмаса көне 

кітаптардан оқып алған ғұламалар тобының әңгімесі ғана болатын еді. Бұл да 

барлық жағын (ескерсе де бәрібір) жоғарыда айтқандай, келіспеушілік көзі 

болатын еді. Егер (тарихшылар) «осы себепке байланысты адамдар сынға 

алады», «оларға бұл ұнамайды» деп (тарихи оқиғаны) жазуды яки ауызша 

жеткізуді тоқтатар болса, онда бүкіл әлемде (болған) тарихтар, хабарлар мен 

оқиғалар ескерусіз қалып, бүкіл адамзат (олардан келетін) пайдадан мақрұм 

қалар еді.  

 Мұның артқы (екінші) жағы және тарихшының міндеті – әр халықтың, әр 

тайпаның барлық хикаялары мен тарихи шежіресін сол елдің арасындағы 

кітаптардан, (ел) арасына танымал болған мәшһүр, әрі сыйлы адамдардың 

әңгімелерінен ала отырып кітапқа енгізу, (өзгеріссіз) жеткізу, әрі жазып алу 

болады. Ал «Ал-ухдатү ала ар-рауи» (яғни жеткізілген риуаяттардың ақиқи 

шындығының) жауапкершілігі – риуаятты жеткізушінің мойнында. 

 (Жоғарыда) айтып өткендей, адамзат қауымының әрбір тобы, әрбір халық 

(өзінің өміріне қатысты түрлі) жағдайлары мен оқиғалары жайлы хабарларды өз 

сенімдеріне сай жеткізеді, әрі барлық жағдайда айтқанын өзгелердің  

(айтқанынан) артық көреді, (олар өз көзқарастарымен) шындық жайлы көбіне 

асыра сілтеушілікке барады. Сондықтан барлық адамдар (белгілі бір) оқиға 

туралы бірдей көзқараста болуы мүмкін емес. Оның мәні барлығы үшін белгілі 

және анық. Сондықтан тарихшы түрлі адамдардың (деректеріне сүйене отырып) 

әңгіме етіп жатқанда да, оның сөздерінде сөзсіз қарама-қайшылық болады. 

Кейбір адамдар (арасында да), кейбір жағдайларда және хикаяларда 
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12-бет 

қайшылыққа келеді. Демек, жақсы мен жаман, масқара мен атақтың тарихшы 

үшін қатысы жоқ (оны ол қарастырмайды), ол (жай ғана) жоғарыда  

айтылғандай, халықтардың сөздері мен олардың тарихының шындығын тексеру 

мүмкіндігі болмаған жағдайда ауыздан-ауызға жеткізу жолы көпшіліктің жалпы 

көзқарасы бойынша сенімді және қабылдауға болатын жеткізу жолы 

болғандықтан (оқиғалар мен хикаялар қалай жеткізілген болса сол күйінде) 

жеткізеді. Егер әйгілі мұсылмандардың (риуаятты жеткізушілердің) көпшілігі 

(жеткізілген риуаятты) құптаса да, бірі-бірімен қайшылыққа келетін хикаяларды 

негіз ретінде (оны жоғарыда айтылған себептерге байланысты) алуға болмайды.   

Мұның артқы (екінші) жағы: қажет болғандығына қарай (байланысты), әрбір 

халықтың аузында жүрген хикаялар мен деректер назарға алынуы (құрметтелуі) 

керек. Себебі (оларда) шындықтың да, өтіріктің де болуы мүмкін екендігіне 

қарамай, біз жоғарыда айтқанымыздай, ауызекі хабарлар барша адамдардың 

сеніміне ие болады немесе бір ерекше тайпаның (сеніміне ие болады). 

Тарихшының міндеті, алда айтып өтілгендей, келесідей бола алады: (яғни), 

ол беделді де белгілі адамдардың жеткізген сөздерінен, сенімді, қолданыста 

жүрген кітаптардан (оқиғалар мен мәліметтерді) көшіріп алып жеткізеді. Егер ол 

(баяндауға) өз қиялынан бір нәрсе қосар болса, онда ол (баяндау мазмұны) 

міндетті түрде негізсіз, әрі қате болып табылады.  

Бұл ой-толғауларды айтудағы мақсат – бұл әлсіз (автор) осы «Тарихтар 

жинағы» кітабын жинақтауға бұйрық алған соң, ол әрбір халыққа белгілі 

көпшілік жағынан жеткізілген ауызекі хабарлардан жеткен (деректерін) және 

сол (елдердің) беделді ғалымдары мен ғұламаларының көзқарасына сай баяндалған 

әңгімелерін өзгеріссіз, қоспасыз, түзетусіз, әрі өз еркіне ермей жазып жеткізді. 

(Дегенмен тарихты жинақтаушы автордың) ақылының (мүмкіндіктерінің)  

шектеулілігінен, әлде (кейбір) жеткізушінің ұқыпсыздығынан жинақта кейбір 

(оқиғалар) қалдырылып кетуі мүмкін. Алайда оған қарамастан (деректерді 

жинақтаушы) әңгімелердің шындығын (тануға) шын жүректен, мүмкіндігі  

барынша кемел түрде күш салуға ниетті еді. Бірақ та ол тұрғыдан (барынша) 

күш салуы (ойлағанын) жүзеге асыруға жеткіліксіз болды. Себебі (баршаға) 

белгілі – мұндай істі атқару үшін тым ерекше дарын мен барлық ғылымдардан 

(мейлінше) хабардар болу керек, бұл мағынада ол (деректерді жинақтаушы 

автор)22 өзінен бұларды (мұндай сипаттарды) таппады. Оған қоса (егер) жастық 

шақтағы бос уақыттың көп уақытын жұмсағанда, (мұның барлығын) кемелірек 

түрде істеуге мүмкіндігі болатын еді.  

                                                           
22 яғни, осы кітаптың авторы – Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. 
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13-бет 

Алайда бұл іспен айналысу онда (жинақтаушы авторда) қартайған шағында 

орын алды. Оның себебі келесідей еді: бұл әлсіз пендені әзіреті (патша әуелгі) 

қызметінен (жоғарылатып) орынбасарлары қатарына кіргізді, оның бұл ұлы іске 

дарыны мен оларды атқаруға жеткілікті ақыл-ой күшінің болмауына қарамастан 

(оған мемлекеттік) істердің маңызды бақшаларын тапсырды. (Алайда, патша) 

әміріне сай (ол) сол іспен айналысып, күші жеткенше (іске) ықылас салуы керек 

болды. Сондықтан (автордың) ақыл-ой күші (мемлекеттік) жұмыстарға жеткіліксіз 

бола тұра, қалайша аса маңызды істер қатарына жататын (осы) тарихты жинау 

(жұмысында) жеткілікті бола алар еді?!  

Осы айтқан себептерге сүйене отырып, жоғарыда айтылған үзірлерді (айта 

келе автор) кітапты оқитын ұлы адамдардың өте кең мейіріміне нық сеніммен 

үміт артады, барлық кемшілік, қате, бұрыс кеткен, әрі қателескен жерлерін олар 

үзір мен кешірімнің етегімен жауып, өздері сәйкес, лайықты деп білген 

түзетулер мен толықтыруларды енгізеді, бұл әлсіз (осы істің) жауапкершілігі 

жүктелген (кісіні) кешіреді (деп үміт етеді). 

Кейбір күпірлікке салынған және пұтқа табынушы қауымдардың тарихы бос 

қиялдан шығарудың, әрі қателікке ұрындырушы әңгімелер (туындысы ғана) 

болғандықтан ақылға сай келмейтіндігіне қарамай, олар (кітапта жазылып) 

көреген адамдардың (бұл кітапта жазылған тарихтың толықтығына) сенім 

артуына себеп болу үшін, Ислам мен шынайы иман иесі ондай (әңгімелерді) 

оқып, дінбұзарлардың теріс, азғындаған наным-сенімдері жайлы білуі үшін 

және олардан аулақ болып, (Хақ Тағалаға) оларды шынайы дін жолына  

шақырған нығметі үшін, шынайы иманның нұрына кенелткені үшін мақтаулар 

мен мадақтау міндеттерін атқаруы үшін келтірілді. Мұның бәрі – Құдайдың 

мейірімі мен кереметі (жомарттығы). Өйткені Алла Тағала – (тек қана) одан ғана 

көмек сұралатын және оған ғана сүйенетін және (оған ғана) үміт артатын 

(жалғыз Тәңір).  

Мемлекеттің (биліктің) бұл құлы (яғни автор) «Тарихтар жинағы» 

кітабының алғы сөзіне өзінің кемшіліктері мен үзірлері жайлы сөздерді (жазып) 

және басқа да (бұл) тарихқа енгізілген деректерді (толық) кіргізген соң, ол өзінің 

жұмысын әзіреттің (патшаның) құтты құзырына ұсынды. (Сұлтан) ықылас қоя, 

мұқият оқып шыққан соң, аса мейірімді түрде былай деп бұйырды: «Бұған дейін 

әлдекімдердің ауыздан-ауызға жеткізгені мен жазып қалдырғанында асыра 

сілтеушілік немесе (маңыздылығын) кішірейткен болуы мүмкін екені (рас) және 

олардың (жеткізушілердің) сылтауы дәл  
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14-бет 

сен айтып өткендей, қалай болған жағдайда да сен де кешірімде боласың. Бұл 

(шығарманың) (негізгі) мақсаты – Шыңғыз хан дәуірінен қазіргі уақытқа дейін 

болған барлық істердің ауызша жетіп келгендерін (жинау), олардың себебін 

түсіндіру болып табылады, әрі бұл біздің кәдемізге көбірек жарайды. (Мұның) 

бәрі – өзімен-өзі дұрыс, әрі тура, ешкім (қарсы) дау айта алмайды, әрі бұған 

ұқсасты ешкім жазбаған, ешкім шежірелер жинағын осы тәрізді (үйлесімді 

түрге) келтіріп бере алмаған. Ал тарихи оқиғалар мен бүгінгі таңға дейінгі 

(халықтарға) қатысты хикаяларды егжей-тегжейлі білетіндер мұнымен 

(шығармамен) келіседі және оны жоққа шығара алмайды. Бұдан дұрыс, бұдан 

шын және бұдан ақиқат тарихты (әлі) ешкім жазбаған».  

Сол себептен, әзіреті Ислам сұлтанына (Алла Тағала оның билігін мәңгілікке 

ұзартсын!) бұл (шығарма) ұнаған кезде, Хақ Тағалаға шүкіршілік айтылған еді. 

Және де мен өзімнің барлық (жағынан) дәрменсіздігім мен қауқарсыздығымды 

қаншама мойындасам да, бұл (шығарма) осындай патшаға ұнаған соң, әрі оны 

дұрыс жағынан қабылдаған соң, оның шүкіршілігін (Жаратушы Иеме) қандай 

мадақпен жеткізуге болады?! 

Алла (өз) шапағатының көлеңкесін қызметкерлерін мәпелеп ұстайтын бұл 

патшаның ұлы билігі мен ұлықтығына шексіз етіп ұзақ жылдарға жайсын, 

Пайғамбар мен оның отбасының құрметі үшін!  

  

15-бет 

 

УАҚЫТ ЖАҒЫНАН ДӘЙЕКТЕЛГЕН ОҚИҒАЛАР ТІЗБЕСІ 

(Аңдатпа) 

 

Бұл – «Тарихтар жинағы» аталатын құтты (да берекелі) кітап, (ол) үш томда 

баяндалған.  

Бірінші том: бүгінгі таңдағы Ислам шаханшахы Олжайту сұлтан (Алла 

оның билігін мәңгілікке ұзартсын!) өзінің ағасы, бақытты сұлтан Ғазан ханның 

(Алла оның дәлелдерін нұрлы етсін!) атымен бекемдеп, баянды етіп көркемдеуді 

бұйырды. Бұл том екі баптан тұрады. 

Бірінші бап. Түркі халықтарының пайда болуы, олардың әртүрлі руларға 

тармақталуы, әрбір тайпаның (өмірлік) жолы, олардың ата-бабаларының жалпы 

өмірі жайлы егжей-тегжейлі айтып беру. Бұл бап кіріспе мен төрт бөлімнен 

тұрады.  
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Кіріспе түркілердің тұрғылықты жерлерінің шекарасы, әр тайпалық қауым, 

(оның) тармақтарының атаулары мен лақап аттары жайлы мағлұматтар 

айтылады.  

Бөлімдер: ол аталған халықтардың хал-жағдайлары туралы жан-жақты 

түсініктеме.  

Бірінші бөлім – Нұх пайғамбардың Йафис (Яфес) (атымен танымал) ұлы 

Абулжа ханның немересі Уғуздан (Оғыз) және оның әкесінің бауырларынан 

тараған, (кейіннен) оның (халқымен) қосылып кеткен қауымдар мен (ру-

тайпалар), олардан тараған рулар туралы.  

 

16-бет 

Екінші бөлім – Түркі қауымдарынан шыққан, қазіргі кезде мұғул деп 

аталатын, алайда көне заманда (олардың) әрбірінің арнайы атаулары мен лақап 

аттары болған, кей уақытта билік еткен, кей кезде бағынышты күй кешкен 

қауымдар жайлы.  

Үшінші бөлім – Түркі қауымдарынан шыққан, жоғарыдағы бөлімдерде 

аталған ру-тайпалармен туыстық қатынасы жоқ, алайда өздерінің патшалары 

мен көсемдері болған қауымдар жайлы.  

Төртінші бөлім – Түркі қауымдарынан шыққан, байырғы замандарда мұғул 

лақап атымен аталған тайпалар туралы, ол екі бөлімнен тұрады: біріншісі – 

мұғул-дүрлүккин (мұғул-дүрліккен) жайлы, екінші бөлім – мұғул-нируун жайлы 

еске алу.  

Екінші бап. (Мұнда) мұғул, түркі және басқа халықтардың патшалары 

жайлы дастандар сөз етіледі. Ол екі бөлімге бөлінеді.  

Бірінші бөлім: Шыңғыз ханның арғы ата-бабалары туралы және оның 

туысқандарының өмірі жайлы хикаялар. Ол (бөлім) келесідей он дастаннан 

тұрады: 

Дубун Байан (Дубун Баян) мен Алан Қуа жайлы дастан. 

Алан Қуа мен оның үш ұлы жайлы дастан. 

Алан Қуа ұлы Будунчар қаан (Бодонжар қаған) жайлы дастан. 

Бодонжар ұлы23 Дутум Мәнин (Дутум Манин) жайлы дастан. 

                                                           
23 Автор қолжазбаның «Бодонжар хан жайлы дастан» атты бірінші және екінші бөлімдерінде 

Бодонжардың екі ұлы болғанын, оның үлкені Бұқа, кішісі Бұқатай екенін, ал Бұқаның ұлы Дутум Манин 

екенін, Шыңғыз ханның тармағы Дутум Манинге барып тірелетінін жазады да: «...тағы бір дерек бар, 

онда бұл Дутум Манин Бодонжардың ұлы болған дейді. Алайда дұрысы «ол Бұқаның баласы» болып 

табылады. Демек, Бодонжар Шыңғыз ханның сегізінші емес, тоғызыншы атасы болуы керек.  
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Дутум Манин ұлы Қайду хан жайлы дастан.  

Қайду хан ұлы Байсиңқур (Байсыңқұр) жайлы дастан. 

Байсыңқұр ұлы Тумбина хан (Түмбине хан) жайлы дастан. 

Түмбине хан ұлы Қабул хан (Қабыл хан) жайлы дастан. 

Қабыл хан ұлы Бартан баһадүр жайлы дастан. 

Бартан баһадүр ұлы Йисуга баһадүр (Жесуге баһадүр)24жайлы дастан. 

Екінші бөлім: Чиңгиз (Шыңғыз) хан және оның даңқты руы туралы дастан   

 

17-бет 

 

және оның (руының) кейбіреулері түрлі замандарда қаған болған, ал 

кейбіреулері белгілі бір ұлыстың патшасы болған. Сонымен қатар (мұнда) осы 

уақытқа дейінгі әлемнің түрлі мемлекеттерінің патшаларының хикаялары 

қысқаша беріліп, олардың қайсысы (Шыңғыз хан ұрпағынан болған), қайсысы 

патшаның дәуірінде болғаны (билік еткені) баяндалады. 

Шыңғыз хан туралы дастан, ол Жесугей баһадүрдің ұлы болған. Оның өмір 

жасының ұзақтығы – 72 жыл, патшалық еткен уақыты – 23 жыл. 

Шыңғыз ханның үшінші ұлы Угитай қаан (Үгетай қаған)25 жайлы дастан. Ол 

(Үгетай қаған) патша тағының мұрагері еді. Оның өмір жасының ұзақтығы...26, 

патшалық еткен уақыты – 12 жыл. 

Шыңғыз ханның тұңғыш ұлы Жучи (Жошы) хан және оның осы кезге 

дейінгі әулеті туралы дастан. Оның өмір жасының ұзақтығы 40 жыл болған, ал 

патшалық еткен уақыты... 

Шыңғыз ханның екінші ұлы Чағатай (Шағатай) хан және оның осы кезге 

дейінгі әулеті туралы дастан. Оның өмір жасының ұзақтығы..., ал патшалық 

еткен дәуірі... 

                                                           
24 Йисуга баһадүр – Шыңғыз ханның әкесінің есімі. Бұл есім осы жерде «Йисуга» деп жазылғанымен, 

бұдан кейін үнемі «Йисугай» деп жазылған. Бұл сөз басқа басылымдарда «Есугей» деп қате берілген. 

Себебі, «Йисугай» сөзі 7 әріптен тұрады, ал «Есугей» сөзі 6 әріптен тұрады, яғни бір әріпке кем. 

Негізінде бұл сөздің дұрыс оқылуы «Жесугей» болуы керек. Өйткені парсылар жуан оқылатын «ж» 

әріпін айта алмайды, сондықтан оны «й» әріпіне ауыстырып айтады, әрі солай жазады. Бұл жағдайды 

білмейтін адамдар «Йисугай» сөзіндегі бірінші тұрған «й» әріпін түсіріп «Есугей» деп оқиды. Әрине 

мұндай тәсілді қолдану фонетикалық тұрғыдан қате болып табылады. Сондықтан, біз бұл сөзді 

фонетикалық заңдылығына сай түрде «Йисугай» (Жесугей) деген көріністе бердік. (Аудармашының 

түсініктемесі).   
25 Угитай қаан – бұл сөз түпнұсқада дәл осылай жазылған, оның қазақ тілінде оқылуы «Үгетай қаған». 

Үгетай есімі оның ағасы Шағатайдың есіміне ұйқас ретінде қойылған болса керек.  
26 Көп нүкте қойылған орындарда ешқандай дерек жазылмаған. 
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Шыңғыз ханның кенже ұлы, оның жұртының мұрагері Тулуй (Төле) хан мен 

оның әулеті туралы дастан. Оның өмір жасының ұзақтығы..., ал патшалық еткен 

уақыты... 

Үгетай қағаннан соң таққа отырған Үгетайдың үлкен ұлы Гүйук (Күйік) хан 

туралы дастан. Оның патшалық заманы...  

Төле ханның үлкен ұлы Муңка қаан (Мөңке қаған) туралы дастан. Ол Күйік 

ханнан соң қаған тағына отырған. Өмір жасының ұзақтығы..., патшалық еткен 

уақыты – 8 жыл.  

Мөңке қағаннан соң қаған болған Төле ханның екінші ұлы Қубилай 

(Құбылай) қаған туралы дастан. Одан кейін оның бауыры Ариғ Бука (Арық 

Бұқа). Оның (Құбылай қағанның) өмірінің ұзақтығы 82 жыл болған, ал оның 

билік құрған уақыты – 35 жыл.   

Құбылай қағанның немересі, қазіргі уақытта қаған болып отырған Тимур 

қаан (Темір қаған) туралы дастан. Оның өмірінің ұзақтығы..., билік еткен 

уақыты... 

Төле қағанның екінші ұлы Иран жерінде билік құрған Қулағу (Хұлағу) хан 

туралы дастан. Өмір жасының ұзақтығы – 48 жыл, ал патшалық еткен уақыты – 

15 жыл.  

 

18-бет 

Өзінің әкесінен соң таққа отырған Хұлағу ханның үлкен ұлы Абақа хан 

туралы дастан. Оның өмірінің ұзақтығы ..., ал патшалық еткен уақыты – 18 жыл. 

Хұлағу ханның ұлы Тикудар Ахмад (Тикудар Ахмет) жайлы дастан. Ол 

Абақа ханнан соң патша болған. Оның өмірінің ұзақтығы..., ал патшалық еткен 

уақыты – 2 жыл.  

Абақа ханның үлкен ұлы Арғун (Арғын) хан туралы дастан. Ахметтен соң 

патша тағына отырған. Оның өмірінің ұзақтығы ..., ал патшалық еткен уақыты – 

7 жыл. 

Абақа ханның ұлы Гайхату хан туралы дастан. Ол Арғын ханнан соң патша 

болған. Оның өмірінің ұзақтығы ..., патшалық заманы 3 жыл 9 ай. 

Арғын ханның үлкен ұлы бақытты сұлтан Ғазан хан туралы дастан. Ол 

Гайхату ханнан соң патша тағына отырған. Оның өмірінің ұзақтығы – 33 жыл 6 

ай, ал патшалығының ұзақтығы – 8 жыл 9 ай.  

Ислам шаханшахы Олжайту сұлтанның (Патшалығы оның мәңгі болсын!) 

билікке отыруы туралы дастан. Оның өмірінің ұзақтығы..., патшалық еткен 

уақыты... 
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19-бет 

Екінші том. (Бұл томды) Ислам шаханшахы Олжайту сұлтан (Алла оның 

патшалығын мәңгі етсін!) жазуға бұйырған және (ол) оның қасиетті есіміне 

(арнап) жазылған. Екі баптан тұрады.  

Бірінші бап. Ислам сұлтаны (Олжайтудың) тарихын оның туған кезінен 

бастап осы кітап түптеліп жатқан хижридің 700 жылының ... айына, (яғни) оның 

(Олжайту сұлтанның) Алла Тағала берген құтты ... жасына дейінгі (аралығын) 

баяндайды.  

Екінші бап. Бұл екі тараудан тұрады.  

Бірінші тарау: Бұл (тарау) екі бөлімнен тұрады. 

Бірінші бөлім жалпылама қысқартылған күйде Адамның (Алланың) оған 

сәлемі болсын!) кезінен күллі пайғамбарлар, халифтер, патшалар мен басқа 

адамдар тобының қазіргі уақытына, (яғни) 704 хижри жылының ... айына 

(дейінгі) тарихын баяндайды. 

Екінші бөлім әлемнің ел орналасқан (барша) жерлеріндегі халықтардың 

әрбірінің тарихын  

 

20-бет 

 

олардың түрлі топтары мен санаттарына сәйкес баяндайды. Бұл хикаялардың 

кейбірі жоғарыдағы бөлімде қысқаша баяндалса да, олардың көпшілігі сол 

баяндауға кірмей қалған, егер (оқырман) ол оқиғалармен сол қысқаша  

баяндалғанды оқып, таныспақ болса, (онда ол) түсініксіз болып қалар еді. Оған 

қоса басқа да кейбір (ой-пікірлер) бар: қазіргі уақытқа дейін бұл мемлекеттің 

бұрынғы патшалары мен тарихшылары ондай деректерге ие болмаған және 

мұндай істер туралы (олар) білмеген. (Ал) бұл ұлы дәуірде әр халықтың барлық 

кітаптарынан (сәйкес) игілікті ала білген, әрі әрбір елдің ғалымдарын  

жұмылдыра отырып, мүмкіндігі барынша алынған мәліметтерді тексеруден 

өткізе келе, Ислам патшасының бұйрығына сай (осы кітап) жазылды. 

Екінші бөлім Ислам патшасының (Олжайту ханның) (Алла оның 

патшалығын мәңгі етсін!) қасиетті тарихы осы екінші томда аяқталып,  

түптелуге 700-ші хижри жылының ...27 айында жіберілген кезінен бастап, ол 

патшаға өмір сүруге берілген сол шексіз жылдардың (соңына) дейінгі уақытты 

сөз етеді. Қазіргі уақытта патша ағзамға тапжылмай құлдық етіп қызмет жасап 

жатқан тарихшылар мен (кейіннен) болатындар (яғни, кейін қызмет ететін 

                                                           
27 Түпнұсқада ай аты жазылмаған.  
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тарихшылар) бұл тарихты жазып, осы екінші томға қосымша етіп (қосып 

қояды). Алла өзі сәттілік берсін! 

Үшінші том «Сүуар ал-ақалим»28, «Масалик ал-мамалик»29 және 

«Масафат»30 жайлы, мүмкіндігі барынша (оларды) тексерілген, әрі нақтыланған 

күйде сөз ету. Ол мемлекеттер (мен елдер) жайлы бақытты патшаның дәуіріне 

дейін нендей (оқиға) белгілі болған болса, (қандай) мәліметтер шиыршықтала 

оралған бұрама қағаздарға енгізген болса, нендей деректерді Үндінің, Чинның 

(Шынның), Машынның, франктардың, Қытайлар мен басқа да елдердің 

ғалымдары мен данышпандары өз кітаптарында жазған болса, соның барлығы 

(мұқият) тексеруден соң, баяндай отырып осы үшінші томға қысқаша (болса да) 

түгелге жуық енгізілді. 

 

21-бет 

«ТАРИХТАР ЖИНАҒЫ» КІТАБЫНЫҢ БІРІНШІ ТОМЫНЫҢ 

КІРІСПЕСІ 

 

Сансыз мақтаулар мен мадақтаулар, шексіз шүкіршіліктер мен алғыстар 

оның ұлылығы мадақтаулы, әрі мейірімі шексіз болған, (әлемдегі) барлық нәрсе 

(оның) «бол!»31 деген сөзінен бола қалған теңдесі жоқ Жаратушы, әрі Жасаушыға 

болсын! Және жолданатын сансыз салауаттар мен шектеусіз сәлемдеме дұғалар 

ұлылықтың сарайы, барша пайғамбарлардың сардары, барлық әулиелер мен 

діндарлар ақсақалы, таңдаулы пайғамбар әзіреті Мұхаммедке және оның пәк 

жанұясы мен ұрпақтарына, оның сахабаларына, (Меккеден Мединеге хижрат32 

жасаған) мухажирлер33 мен (оларға көмекші болған) ансарларға34 және оның 

ізбасарлары мен үмбетіне болсын! 
                                                           
28 «Әлем аймақтарының суреттелуі немесе сипатталуы». (Аудармашының түсініктемесі). 
29 «Түрлі мемлекеттердің жолдары». (Аудармашының түсініктемесі). 
30 «Арақашықтықтар». (Аудармашының түсініктемесі). 
31 «Бақара» («Сиыр») сүресінің 117-аятында айтылғандай: (Алла) жер мен аспандардың о бастағы 

жасаушысы (жаратушысы). Ол қайбір істі орындамақ болса, оған небәрі «бол» дейді, (бітті) ол 

(орындамақ болған нәрсе, әлде іс-әрекет сол сәтте-ақ) бола қалады. (Аудармашының түсініктемесі).  
32 Хижрат – тілдік мағынасы – тәрк ету, қалдыру, көшу дегенді аңғартады. Шариғаттағы мағынасы: 

мұсылмандардың дінсіздер жағынан қысым мен зардап көріп, бір жерден екінші аймаққа қоныс 

аударуын білдіреді.  
33 Мухажирлер (мұһажирлер) – Ислам дінінің алғашқы дәуірінде меккелік мүшриктердің зұлымдығы 

мен қинауына тап болған, үй-жайы мен дүние-мүліктерін тастап, Мұхаммед пайғамбардың рұқсатымен 

алдымен Хабашстанға (Эпиофияға), одан кейін Медине қаласына көшкен меккелік мұсылмандар. 
34 Ансарлар – тілдік мағынасы: көмекшілер, жәрдем етушілер, қолдаушылар. 622 жылы Меккеден 

Мәдинаға көшкен Мұхаммед пайғамбарға және онымен бірге көшіп келген мұсылмандарға көмектесіп, 

жәрдем берген Мединалық сахабалар. 
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(Сонан соң) аса құдіреті күшті ұлық затты, ешқашан жоқ болмайтын сипатқа 

ие (ұлықтығы мен әсем сипаттарында) ұқсасы да, теңдесі де жоқ – оларды (бұл) 

әлсіз және қауқарсыз құл сөздермен айтып жеткізе алатындай, қаламмен  

(жазып) сипаттай алатындай емес екенін білу қажет. Жоғарғы және төменгі 

әлемдердің Айдан (көктегі үлкен денелерден) бастап балыққа (судағы  

жануарларға)35 дейін және Арштан фаршқа дейін36, сөйлейтін және мылқау, тірі 

және тас күйінде қаншама мақұлық пен жаратылысы бар болса, олардың бәрі 

әуелгілерінен бастап соңғыларына (яғни, әлем жаратылған уақыттан бастап 

қияметке) дейін іштей және сырттай өзінің Жасаушы, әрі Жаратушысының 

жалғыздығы мен теңдессіздігін мойындап және растап мақтаулар мен 

мадақтаулар айтумен болады.  

 

Өлең 

Мінәжат қып Аллаға, зікір айтар бәрі Оған, 

Өз тілінде жүгінер жер бетінде әр адам, 

Әр жануар үнімен болмысына дарыған, 

Ал өсімдік дұғасы – қаулап шықса жаңадан! 

Тастың тас боп тұрғаны – ол да хикмет, зор мәні,   

Әр жаратылыс ерекше, жеке тағдыр тармағы, 

 

22-бет 

 

Көре білсең, Тәңірдің әр затта бар белгісі,  

Әр құбылыс айтады жалғыздығын Алланың! 

 

Енді салтанатты Құддыстың көркіне ғашықтардың халі: (Алланың дидарын) 

іздеу жолының жолаушылары шөлде (нәр беруші) бір жұтым суды (іздеп) 

жүрген, (сүйіктісіне) қосылуды ойлап, салқын суды аңсағандардың жағдайына 

ұқсас, түсінде де, өңінде де суды (сүйіктісін) қатты аңсайтын, (өзгеге) оның 

шөлін қандыратын мөлшерде шәрбат (шербет)37 бере алмайтын, (оның 

қиындықтарына Алладан басқа біреу жанашырлық) көзімен қарамайтын – 

шөлдеген (жанның жағдайына) ұқсайды. Мұндай шөлдеген (кісі) Фират пен Ніл 
                                                           
35 Мұнда «балықтар» деп теңіздерді мекен ететін барлық жан-жануарлар айтылған.  
36 Арштан фаршқа дейін – Арш – сөздік мағынасы «тақ» дегенді аңғартатын алпауыт жаратылыс. Ал 

фарш – жер. Автор Арштан фаршқа дейін деп – «жер мен көктің арасы» деген мағынада пайдаланған. 

(Аудармашының түсініктемесі). 
37 Шәрбат (шербет) – жемістің қою шырындарынан жасалатын салқындатқыш сусын. 
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суларының жанға жайлы рақаттылығы, әрі жәннат бұлағы Тәсним38 мен жәннат 

өзені Сәлсәбилдің39 кереметтері туралы не біледі? Кім Умман (Оман) теңізі мен 

шетсіз (де шексіз) мұхитқа сүңгіп (оны жүзіп) өтуге тырысуы мүмкін? Мұндай 

ынтық болған ғашықтардың бәрі түрлі мүмкін болған және қажет болған 

жолдармен әзіреті Сүбханды40 қалайша мақтауға тұрмайды! Ол (Хақ Тағаланың) 

илахи сыйлықтары мен мейірімі үшін алғыс айту міндетін қалайша бұзады?!  

 

Өлең: 

Жасампаз құдыретіңнің түйірі ғана көрінеді жанарға,  

Айтылар Саған алғыстардың саны болмас санарға. 

Сенің кемелдігіңнің шекарасына ой да жетпес ұғарға,  

Сенің кемелдігіңнің шыңына жан табылмас шығарға. 

Енді айтшы: «Өзіңнен басқа кім жетеді, Сендей шексіз мұнарға?!» 

 

Солай болғандықтан (пенденің Жаратушысына айтқан) шүкіршіліктері мен 

мадақтауларының, ұлықтаулары мен мақтауларының (Аллаға лайық деңгейден) 

әлсіз екендігін әрі жеткіліксіз екенін мойындау керек. Және әлемдердің  

мырзасы, күллі мақұлықтардың (жаратылыстың жаратылу себебі) мазмұны  

(Оған салауаттардың абзалдары мен сәлемдердің кемелдері болсын!) миғраж 

түні екі әлемді (кеше) өтіп (илахи) «қаба қаусайн»41 мақамына (дәрежеге) 

жеткенде ол өзінің қауқарсыздығын мойындап былай деді: «Ла ухси санаан 

алайка анта кама аснайта ала нафсика», яғни: «Мен Сен өзіңе (кемел түрде) 

мақтау-мадақ айтқаныңдай Саған (ұлықтығыңа лайықты етіп) мақтау-мадақ 

айта алмаймын». Дәл осы мағынадағы ойды Фирдауси Туси де (өлең жолымен) 

айтқан:  

 

Өлең: 

Аспандағы ғаламдар, Жердегі барлық дүние,  

Биік пен төмен - Сен өзің, бәріне және Сен Ие.  

                                                           
38 Тәсним – Құранда аталған жәннаттағы қасиетті бұлақтың атауы. 
39 Сәлсәбил – Құранда аталатын жәннаттағы қасиетті бұлақтың атауы. 
40 Сүбхан – кемістіксіз, Сүбханды – кемістіксіз Алланы. 
41 Қаба қаусайн – Құран аятында келген: «екі садақтың жақындығындай» деген сөз. Мұның шынайы 

мағынасын тек Алла біледі. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Не екеніңді білмеймін, ойға сыймас көлемің,  

Бір білерім, бар әлем – Өзіңнің айқын дәлелің. 

 

23-бет 

Сонымен бірге (Алла Тағала) мінсіз жұмсақ мейірімімен және кемістіксіз 

кеңшілігімен (кемелдігімен) ол өзінің көптеген асыл сипаттар мен Жаратушылық 

қасиеттерін жария етті, сөйтіп Өзінің ұлылық көркінің сұлулығын көрсететін 

орында: «Санурихим айатина фил-афақи уә фи әнфусихим» (яғни) «Біз оларға 

әлемнің (барлық) түкпірлерінде және олардың өздерінде Өзіміздің белгілерімізді 

көрсетеміз»42 (деп) Алланы танитын (әхл урфан) ғашықтарға көрсетті, (барша) 

әлемнің алдында өзінің рақмет (жарылқау) есіктерін айқара ашты, содан әркім 

өзінің дарындылығына сәйкес (ұсынылған асқа) қатысушы болу үшін және бәрі 

Оның (Жаратушының) шексіз жомарттығында (бірге) сыбайлас, әрі серіктес 

болулары үшін түрлі сыйлықтарға толы дастарқанды дәрежесі биіктерге де, жай 

халыққа да (бірдей етіп) жайып қойды. 

 

Өлең: 

Мейіріміңнен жұп-жұмсақ үмітсіз қалмас еш пенде,  

Сен сүйген жан бақытты, сен сүйсең ғана қош кеуде! 

Назарың түссе бір сәтке, бір тозаң шаңға қамыққан,  

Көмескі тартар сансыз Күн, сол тозаң шашқан жарықтан. 

 

Хақтың (Алла Тағаланың) кейбір жасырын сырлары сондай, оларды әрқандай 

адамның ақылы да, қиялы да бақылай алмайды. Егер барлық даналар мен 

ғалымдар өзі түсінетін және білгендерінен (кейбір нәрселерді) қарапайым халық 

пен надандарға айтып жеткізер болса, онда кейбіреулер (өз) қабілетсіздігіне 

қарай, кейбірі пікірлер мен діни көзқарастардың қайшылығынан бірі-бірінің 

(артынан) еруді қаламай шындықты қабылдай алмайды, оны жоққа шығарып, 

(одан) бас тартады. Ал илахи (белгілерді) түсіндірудің қажеттілігі – ол 

сырлардың белгілері көрсетіп қойылған, оларды адамдар өз көзімен көріп, 

(олардың) ешбірін жоққа шығара алмауы, сөйтіп соның көмегімен олар  

(адамдар) міндетті түрде өздігінен бар (Уажиб ал-уүжуд) Тәңірді (Алла 

Тағаланы) танулары, (оның) құдіреттілігі мен өзге сипаттарына көзі жетіп иман 

келтірулері, ондай адамдар (илахи) сипаттарға ұқсату мен еліктеуді адамдар 

арасына алып келіп (өмірлеріне ендіріп, сіңіріп), жақсы істер (істеулері), көркем 
                                                           
42 Қасиетті  Құран Кәрімнің 41-ші «Фуссилат» («Түсіндіруші») сүресінің 53-аяты.  
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шындық пен мәңгілік ықыласты өмірге, (жұмақтағы) мәңгілік мәртебеге ие 

болулары, (содан ол адамдардың) жақсы аттары мен (олар жасаған) жақсы істер 

жер бетінде қалуы – (жоғарыда айтылған) сырлардың белгілерін көре білуде 

болып табылады.  

Алланың досы Ибраһим (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) өзінің 

мүшрік43 және пұтқа табынушы болған жақындары мен туыстарының арасынан 

бір өзі 

 

24-бет   

жалғыз «мүуаххид» (жалғыз Аллаға сенетін) және тек Құдайға ғана табыну 

жолын ұстанатын (кісі) болғандықтан, ол Раббани (илахи) мінез-құлық пен 

Жаратушының сипаттарына дағдыланды, сонымен сыйланды. Сол үшін ол 

атақты болып (пайғамбарлар) жайлы қиссалар мен дастандар да еске алынады. 

Оның барлық мінез-құлқының қасиеттері мен бекзат сипаттарының арасында 

біреуі (ерекше көзге түсетіні) бар еді (ол) – туа біткен жомарттық пен затындағы 

ақкөңілділік. Ол әрдайым (мына өлең жолдарындағы) үкімге еретін еді: 

 

Өлең: 

Ұқыпсыз болма, қайыр қыл, қолыңнан келіп тұрса егер,  

Қорғаушың болар әр ісің, сауапты олар болса егер. 

 

Оның кілемінің үстіне дастарқан жайылып, (толтыра) тағам қойылатын еді, 

содан кез келген жүргінші, әлде (сол жердің) тұрақты тұрғыны болса да оның 

тағамдары мен дәм-тұзынан несібесіз қалмаған. Содан оның шыншыл-

адалдығының, берген садақаларының, әзіреті Хаққа (Алла Тағалаға) деген 

махаббаты мен риясыз ықыласының (әсерінен) оның лақап аты «Халилұлла» 

(«Алланың досы») болды. Бұл жайлы кітаптарда жазылуы – оның (Ибраһимнің) 

адалдығы мен (шексіз) сенімі адамдар арасында дәлелденген және күмәнсіз 

болуы үшін (жасалған еді). (Сосын Алла) оған ауыр сынақ белгіледі: ол (Алла 

Тағала) оған өзінің аяулы ұлын, оның көзінің қуанышын, ең сүйікті (ұлы) 

Исмаилды (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) құрбандыққа шалуы 

(керектігі жайлы) уахи44 арқылы аян берді. Сонда Ибраһим (Алланың оған 

салауаты мен сәлемі болсын!) мойынсұнып, Алланың әмірін орындауға 

                                                           
43 Мүшрік – Аллаға серік қосушы, Алладан басқа пұттарды және соған ұқсас заттарды құдай деп білген 

адам. 
44 Уахи – Алланың өз әмірлері мен тыйымдарын періште арқылы немесе басқа да тәсілдермен 

пайғамбарларға білдірген аяны. 
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кідірмей кірісті. Ол асығыстықпен Исмаилды (Алланың оған салауаты мен 

сәлемі болсын!) шақыртып алып, оған былай деді: «Йа бунаййа инни аро фил-

манами анни азбахүка фанзур ма за таро», яғни: «Ей, балақайым, мен (бірнеше 

рет) түсімде сені (құрбандыққа шалып) бауыздамақшы болып жатқанымды 

көремін. Енді сен өзің (осы түсімнен) нендей нәрсе (мағына, жорамал) көріп 

тұрсың (не айтасың?)» деді»45. Ол бұл сөзге жауап беріп: «Самъан уә таъатан. 

Йа абати ифъал ма тумару сатажидуни инша алла минас-сабирин», яғни 

«Есіттім, мойынсұнамын! Әкетайым, саған (Алла тарапынан түсіңде) не 

бұйырылған болса (соны бұлжытпай) орында. Алла қаласа, мені сабыр 

етушілерден (екенімді) табарсың (көз жеткізерсің) деді»)46.  

Исмаилдың толықтай өз қалауымен мойынсұнғанына көзі жеткен Ибраһим 

(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) шын ықылас-адалдығымен, әрі аса 

салмақтылықпен өзінің сүйікті (ұлының) қол-аяғын байлауға кірісті. (Сосын) 

оның жүзін жерге қарата, бір бүйіріне (қарата) жатқызып, нық сенімімен 

құрбандыққа шалу үшін (оның) жанының тұрағы болған (Исмаилдың) тамағына 

жарқыраған өткір пышақты тақай берді.   

(Хадистерде) қаншама риуаят етілетініндей Ибраһим ұлының тамағына  

пышақты неше рет жүргізсе де пышақ 

 

25-бет 

оған зиян етпеді, (Исмаилдың (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) 

тамағын) кеспеді. (Ал) қашан Ибраһимнің (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) бойсұнуының борышын өтеуі шегіне жеткенде және Хақ Тағала 

(өзінің) жаратылыстарына (Ибраһимнің (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!)) ниетінің шын екенін, оның сенімінің (ақидасының) ықыласы биік 

дәрежеге жетіп, жасы сексенге жетсе де, әлі бірде-бір баласы болмаған кезінде 

құдіреті күшті Жаратушы оған (Ибраһимге (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) сыйлыққа) берген ұлын Хақ Тағаланың жолына құрбандыққа шалуға 

аямағанын көрсеткен кезінде ол (Алла) Исмаилдың (Алланың оған салауаты мен 

сәлемі болсын!) орнын құрбандық үшін тоқтыны ауыстырып, оның өліміне 

тосқауыл болуы үшін өзінің сенімді (періштесі) Жәбірейілді Ибраһимге жіберді. 

(Алла Тағала) оған: «Йа, Ибраһим, қад садақта ар-руьйа инна казалика нажзи 

                                                           
45 Қасиетті Құран Кәрімнің 37-ші «ас-Саффат» («Сапқа түзілгендер») сүресінің 102-аяты.  

46 Қасиетті Құран Кәрімнің 37-ші «ас-Саффат» («Сапқа түзілгендер») сүресінің 102-аяты.  
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ал-мухсинин» (яғни): «Ей, Ибраһим, ақиқат сен (ұлыңды құрбандыққа шалу 

туралы көрген) түсіңді, (оның шынайы уахи екенін) растадың. Әлбетте, Біз 

осылайша ізгілік жасаушыларды (ұлық сыйлықтармен) марапаттаймыз»47 деді. 

Хақ Тағаланың Ибраһимді (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) 

бақытсыздық сынақпен жасалған (бұл оқиғаның) мағынасын, әрі оқиғаның 

мақсаты мен оның илахи хикметін түсіндіруші тәпсіршілер (муфассирлер) 

түрліше (мағынада) түсіндіреді. Алайда ең ақылға қонымды, әрі шындыққа 

жақыны келесідей: 

Құдіретті де, ұлық Алла (Тағаланың) алдында Халилдің (Алланың оған 

салауаты мен сәлемі болсын!) жомарттығы, адалдығы, бар ықыласы мен 

шыншылдығы қаншалықты мүлтіксіз, анық болса да (Хақ Тағала оған) берген 

нығметтері мен сыйлықтарын ақтау үшін (оның бәрін) іспен көрсетуді қалады. 

Өйткені пайғамбарлық хабарда (Пайғамбар хадисінде): «Ал-аъмалу бин-нийат» 

(яғни): «Әрбір іс ниетке байланысты (бағаланады)» делінген. Бұл (айтылғанның) 

мақсаты – істердің дұрыстығы (сауапқа лайық болуы) ниетке байланысты (екенін 

айту). Керісінше жағдайда – амалдар (дұрыс) ниетпен сай болмағанынша, 

олар жүзеге аспайды және адам (ол істер үшін) сыйлықақы (сауап) алмайды. 

Себебі істелмеген жақсылық, яки жамандық үшін сыйлық болмаса жаза беру – 

орынсыз болады. Әділеттілік пен даналықтың талабынсыз (ниетсіз) себеп те, 

себепсіз (ниетсіз) іс те Құран аятының мағынасынан алыс және онымен  

расталған: «Уә ан лайса лил-инсани илла ма саъа» (яғни): «Адамға тек өзі 

жасаған әрекеті ғана (тиесілі) болады»)48. Сондықтан пенде (Құран аятында 

айтылғандай): «Лийажзийахумуллаху ахсана маамилу уә йазидахум мин фазлихи» 

(яғни): «Алла оларға жасаған ізгі амалдары үшін, көркем сыйлық беруі үшін 

және оларға өзінің жомарттығынан (сауаптар) арттыруы үшін (олар Аллаға 

құлшылық қылады»49. Және Ұлық Жаратушы көрсеткен мейірім мен 

жақсылықтарды, мейірбандылықты, әрі көмекті ақтау үшін (аятта айтылғандай): 

«Файузаифаху лаху азъафан касиратан» (яғни): «Алла жомарттар жұмсаған 

мал-дүниесіне қарағанда, оған (ақырет күнгі сыйлығын) бірнеше еселеп, 

арттырып қайтарады»50 дегеннің себебінен (оған) жасаған сыйлық пен 

                                                           
47 Қасиетті Құран Кәрімнің 37-ші «ас-Саффат» («Сапқа түзілгендер») сүресінің 104-105-аяттары.  
48 Қасиетті Құран Кәрімнің 53-ші «Ән-Нәжм» («Жұлдыз») сүресінің 39-аяты.  
49 Қасиетті Құран Кәрімнің 24-ші «Ан-Нур» («Нұр») сүресінің 38-аяты.  
50 Қасиетті Құран Кәрімнің 2-ші «Әл-Бақара» («Сиыр») сүресінің 245-аяты.  
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қайтарым жетуі үшін ол өзінің ниетінің шынайылығын дұрыстауы қажет.  

 

26-бет 

Осы себепке сәйкес Хақ Тағаланың қалауымен Ибраһим (Алланың оған 

салауаты мен сәлемі болсын!) (өзінің) барлық замандастары арасынан (жалғыз 

өзі иман келтіріп) мүмін болды, Алланың жалғыздығына сенді, барлық мақтауға 

тұрарлық сипаттардың әшекейі болды, өзінің жомарттығын көрсету жағынан да, 

қиын амалдарды орындау жағынан да шыншылдығын, адалдығын танытты. 

Соның нәтижесінде (аса бір) көркем сыйлық ретінде бір ғана ұлынан оның 

ұрпақтары мен әулетін (өсіріп) қаншама тайпа мен қауым өсіп-өнді, (Құран 

аятының) үкімінде: «Біз Ибраһим ұрпақтарына (Дәуіт пен Мұса пайғамбарларға) 

Кітап және (Жүсіп пен Сүлеймен пайғамбарларға) хикмет (даналық ілім) 

сыйлап, оларға үлкен мүлікті (билік) тарту еткенбіз!»51 – дегендей, ұрпағынан 

мыңдаған пайғамбарлар, әулиелер, сұлтандар мен патшалар шықты, (шынайы) 

Тәңірге табыну мен илахилық сипаттарға ұмтылу сансыз сыйлықтарға ие 

ететінін, бұл тұрғыда (санасында) титтей болса да күдік пен алаңдаушылықтың 

болмауы тиіс екендігін адамдарға мәлімдеу үшін, әрі (олардың) осындай 

бақытқа ие болуы үшін барынша күш жұмсап, құнтсыздық пен бойкүйездік, 

бейғамдық пен енжарлыққа салынбаулары үшін (Алла Тағала сондай сынақты 

жасаған еді).  

Ибраһим Халилұлла өзінің балаларына ұрпақтан ұрпаққа, ғасырдан ғасырға 

өз әулеттерінің (ұрпақтарының) шежіресін білуді және (оны) ойында сақтауды, 

өз ортасына өзге ұлттарды некесіз жолмен кіргізбеуді, әрі олардың 

ұрпақтарының (өзге ұлттармен некесіз) араласудан туындаған (келеңсіз) кінәрат 

пен (сүйекке таңба салар) дақтардан кіршіксіз пәк, таза болуды және барлығы өз 

ата-бабаларын (шежіресін) егжей-тегжейлі білуін өсиет еткен еді.  

(Өздеріне айтылған) осы өте маңызды өсиетті олар аса ұқыптылықпен  

орындаған, (қазіргі таңдағы) хабар (риуаят) мен мағрифат52 ғалымдары 

Халилұлланың (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) балаларының тууы 

мен ұрпағының тарауынан бастап, осы күнге дейінгі – ол шамада төрт мың 

жылға жақын уақытты құрайды – барлық пайғамбарлар, патшалар, дінді 

қолдаушы (барша) ақсүйектер мен дінді оқытатын мамандардан шыққан  

көрнекті лауазым иелері (Ибраһим) ұрпақтарынан болғанын, ақыретке дейін 

солай болатынын біледі. 
                                                           
51 Қасиетті Құран Кәрімнің 4-ші «Ан-Ниса» («Әйелдер») сүресінің 54-аяты.  
52 Мағрифат – Алланы тану. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D3%99%D1%80%D0%B0%D1%82/
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Ал Мұхаммед Расулұлла53 (Алланың оған және оның отбасына сәлемі мен 

салауаттары болсын!) бұл (Ибраһимнан тараған) әулеттің арасындағы (жарық) 

шырақ, бұл отбасы аспанының күні және пайғамбарлар кітабының әшекейлі 

беті, бүкіл тақуалардың дәнекер інжу алқасы, әлем жаратылыстарының 

арасындағы ең ұлығы, ең данагөйі, әрі ең мәндісі, (әлемдегі) барлық нәрсенің 

болмысы, пайғамбарлардың аяқтаушысы және елшілердің мөрі, әрі ең  

таңдаулысы. Ешбір кемістіксіз ұлық, мәртебелі Алла оны бүкіл әлемдегі  

жаратылыстарға (елші) етіп жіберді, әрі адамдар оның дініне ереді деп уәде етті.  

 

 27-бет  

Әу бастан белгіленген тағдырға және Мәңгінің (Алланың) қалауына сай 

солай белгіленген: ежелден бері ғасырлардың әр дәуірінің бірінде мұсылман 

халықтарының арасында фатрат54 пен ихтилафтар (қайшылықтар) орын алып, 

(соның әсерінен) олар (адамдар) қалыптасқан сират мустақимнан 55 ауытқи 

бастаса, онда олар жазалауға лайық және азаптауға тұрарлық болады. (Бұл 

жазалау) олар ғапылдық ұйқысынан оянып, тәкаппарлық мастығынан айығулары, 

мұсылмандық істері қайта жанданып, шариғат заңдарының базары қайта  

өркендеуі, (қайта) гүлденіп таза болуы мен Ислам негіздері берік орнығуы үшін, 

сөйтіп бұрын өткен адамдардың ең абзалдарының сүйкімді қызғаныш сезімі мен 

қуанышты арманына айналуы үшін (жасалынады).   

Ұлық Иесі (Алла өзінің) мәңгі жұмсақ мейірімділігімен Исламияттың негізгі 

өркендеуі мен ұйымдастырылуы осы (Ибраһим пайғамбардан тараған) тайпа 

қолымен күшейетінін, олардың туа біткен (Алланың) жалғыздығын ұстанатынын, 

олардың барлығы Ислам дініне кіріп, барлық адамдарға (олар) Алланың илахи 

бұйрықтары мен илахи тыйым салуларына мойынсұнуын өсиет етуін, олардың 

өздері де илахи заңдардың бұйрығын орындауды (бойына) міндет етіп,  

(шариғаттың) парыз етілген өсиеттері мен уәжіптерін56 орындауға жұмылып, 

міндетін (мойындарына) алуы үшін, олардың табандылығы мен күштілігінен 

Ислам (дінінің) ісінің сондай (мықты) дәрежеге жетіп, ешбір көпқұдайшыл бұл 

                                                           
53 Расулұлла (Расулулла) – Алланың Елшісі. 
54 Фатрат – бір пайғамбар дүние салған соң, одан кейінгі пайғамбар келгенге дейінгі арадағы уақыт. 

Сол сияқты бір патша тақтан кетіп, әлде дүние салған кезінде жаңа патша таққа отырғанға дейінгі 

аралықтағы аласапыран кезеңді де «фатрат» деп атайды. (Аудармашының түсініктемесі) 
55 Сират мустақим – ең дұрыс жол боп табылатын Пайғамбар жолы.  
56 Уәжіп – орындалуы міндеттелген, дәрежесі парыз амалдарынан кейін тұратын амалдар. 
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дінді жамандай алмастай етуі үшін, шығыс пен батыс арасындағы (елдердің) 

баршасы риясыз (түрде) шын жүрекпен мұсылман болуы үшін, пайғамбарлық 

мұғжизалар57 күндер, айлар мен жылдарға күшін сақтап, ұмытылмайтындай, 

керісінше қанша уақыт өтсе де (діннің) негіздері барған сайын күшті болуы 

үшін, оның заңдары мен бастаулары әлдеқайда реттелген, әрі ақырет пен 

уақыттың ұзақтығының таусылған сәтіне дейін патшалықтың (бақытты) 

ғаламшары әрдайым (аспан көкжиегінің) ең жоғарғы нүктесіне шығып,  

мұсылман жамағатына (Алланың) көмегінің тоқтаусыз артуы үшін діннің жауы 

емес, (керісінше) Алла Тағаланы мойындап, оның бірлігін ұстанатын әулеттің 

қолымен жасауды (Алла Тағала) белгілеп қойған. 

Бұл жағдайдың нық дәлелі мен пікірдің шынайылығының дәлел-құжатын 

бекітудің себебі келесідей (болды): аспаннан жіберілген зілзаладан (яғни,  

жазатайым оқиғалар себебінен) мұсылмандықтың негіздері шайқалған соң,  

 

28-бет 

оның зардабынан билік тәртібі босаңсып кеткен күндерде әлем патшасы – 

Шыңғыз ханның керемет ұрпағының арасынан Құдіретті (Алла) Тағала  

жаратылыстың басынан (бері) бірде-бір ғасырлар мен және замандарда мұндай 

құдіретті, (рухы) берік, көрінісі аса айбатты, мықты, күшті, бекзат, әрі билігі 

кемел патшаны жаратпаған, мың көзді тағдыр ешқашан мұндай әмірі барлық 

елге жүретін беделді, (өте) ықпалды, әлемнің бағындырушы сайыпқыранын, 

(оның) ұлдары мен ұрпағынан осыншама (көп) патшалар мен билеушілер 

шығып, (олардың) әрбірі әлемнің бір бөлігін жаулаған және бұйрықтарына сансыз 

көп қалалар мен аймақтарды бағындырған, (барлық) әлем патшалығының 

аймағы, шығыстан батысқа дейін, солтүстіктен оңтүстікке дейін олардың  

құдіреті мен сұлтандығы шеңберінде болған және де олардың барлық жерге 

жететін бұйрықтары жел сияқты теңіздер мен құрлықтың барша бағыты мен 

шектерін, адамзаттың әрбірінің жаны мен рухын аралап шығатын жаны кең 

(тұлғаны осыған дейін ешкім) көрмеген еді.  

Ол кездері, яғни хижри 702 жылдың айларында әлемнің ел қоныстанған 

жерлерінің ең көркем бөлігі болып табылатын Иран мемлекетінде патшалық пен 

                                                           
57 Мұғжиза – табиғат заңдылығынан тыс, пенденің қолынан келмейтін, ақылы жетпейтін, адам 

мүмкіндігінен жоғары, уақыт пен мекенге тәуелсіз жүзеге асатын Алланың пайғамбарларға берген 

ерекше қасиеттері мен жағдайлары. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B/
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шаханшахтың сұлтандық тағын иемдену кезегі әлем патшасы, дәуірінің  

сұлтандарының сұлтаны, бейбітшілік пен қауіпсіздіктің болмысы, адамзаттың 

ең маңыздысы, әрі пәк (жаратылыстарының) бірі, әділдік пен жақсылықтың 

үлестірушісі, Сүлеймен тағының мұрагері, мұсылмандық туын биікке  

асқақтатушы, билік теңізінің інжу-маржаны, бақыт көкжиегінің күні, илахи істің 

көрініс табу орыны, шексіз мейірімділіктің көзі, тауфиқ58 мемлекеттерінің 

(патшалықтарының) патшасы, ақиқат жолдарының ілесушісі, күн сипатты 

Жәмшид, биік Кайуан (Сатурн) лауазымды қаған, аса әділетті шаханшах, 

әлемнің кемел басқарушысы, адамзаттың еркіндік беруші даруғасы, Ислам 

патшасы, Алла Тағаланың дініне көмек беруші, Тәңірдің жердегі көлеңкесі, 

Шыңғыз хан нәсілінен болған, (қазіргі) уақытта жер бетінің сұлтандарының 

әміршісі59 болып табылатын, өзінің білімі мен даналығы, кемеңгерлігі мен 

кемелділік шарапатынан, ақыл-ойының алғырлығы мен зеректілігінің молдығымен, 

ұлықтығы, құдіреттілігі мен басқарудағы біліктілігінің артықшылығымен, 

жүректілігі, қырағылығы, тапқырлығының шектен тыс асқандығымен , 

әділеттілік және қанағаттылығымен даңқы жайылғанымен, асқан жомарт, әрі 

мейірбандылық иесі болуымен, жоғарғы дәрежеде  

 

29-бет 

мемлекетті басқару қабілетімен және мемлекеттік істердегі сирек кездесетін 

шеберлігімен, Жосын мен Жасақты жүйеге келтіруімен, әдеп пен тәртіп 

негіздерін (оған қатысты білімді) жақсартумен және (өзіне) даңқты патшалар 

мен құдіретті билеушілердің іштарлық сезімі мен қуанышты арман-әуестігін 

тудырумен сый-құрметке ие болған. Ол әлемдегі өркөкіректері және 

ұлықтығымен тәкаппарланғандарды өз бұйрығына бағындырып, (олардың) 

бәріне мойынсұндыру бұғауын салды. Қиын мәселелерді шешетін оның 

ақылының айқындылығында, патшалықты көркейту (дамыту ойының) 

сәулеленуінде ешқандай нәзік (нәрсе) және ғылым мен даналық бөлімдерінің 

нәзік, күрделі тұстары күмән пердесінің астында (одан) жасырын қала алмайды. 

Оның сөз шеберлігі мен қызыл тілділігінің кемелдігінен (сөйлегенде) ұлы 

дәрежелерге жеткен ғалымдар мен ғұламалардың не сұрақ қоюға, не жауап 

беруге шамасы жоқ. Сөйтіп, ол – әдеп пәндерінің білгіші және әртүрлі 

                                                           
58 Тауфиқ – тілдік мағынасы: жетістік, мерейлік, бақыттылық, құт-берекелік, сәттілік, ырыс-берекелік, 

ұнамдылық, жәрдемшілік, көмекшілік, қолғабыстық, медеттесушілік. (Аудармашының түсініктемесі). 
59 Әмірші – билеуші.  



 41 

өнерлерде (шеберлік танытып) біздің заманымыздың өте сирек кездесетін 

(ерекше тұлғасы) және әлемнің жарығы. 

 

Өлең: 

Күрделі қанша сұраққа жетпесе білім дерегі,  

Дәлелмен дана жаны оның жіліктеп жауап береді. 

Қаласа, ғажап тәсілмен, өзіне тән ақылмен,      

Адасса халық, түнектен жолды да тауып береді, 

Жасырын тұрған заттарды жайнатып ашып береді. 

 

Ол (Ғазан хан) өзінің патшалық күш-қуаты мен барша ізгі ниеттерін өзінің 

құзырындағы елдер мен (ондағы) тұрғындардың баршасының (арасында) әділдік 

ережелері мен мейірімділік пен мейірбандық негіздерін қалауға жұмсады. Ол 

жақсы атаққа ие болуын, (халықтың) өзіне дұрыс көзқараста болуын қалағандықтан 

өзінің (барлық) мұршасы мен уақытын жұмсады. (Пайғамбарымыз)  

Мұхаммедтің (Оған ең жақсы салауат пен кәміл сәлемдер болсын!) көрсеткен 

мұғжизасымен, тыныштықты ойлайтын нұрға бөленген бейкүнә өз жүрегінің 

пәктігі (себебінен) ол Ислам дінін қабылдап, кей бөлігі жеке-дара Тәңірге 

(Аллаға) табынатын мұғулдардан тұратын, басқа бір бөлігі пұтқа табынатын 

тайпалардан, Аллаға серік қосатын ұйғырлар мен тағы басқалардан тұратын 

өзінің барша әскерін Ислам дініне кіргізді.  

Ибраһим Халилұлладай кәпірлер қоғамынан бас тартып, өз қолымен барша 

пұтты сындырып, күпір мен шірктің60 жолын кесіп: «Ей, қауымым, Алланың 

шақырушысын (Мұхаммедті (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!)) 

қабыл етіңдер және оған иман келтіріңдер!»61 (деген Құран аятына сәйкес) 

 

30-бет 

шақыру айтып, (мемлекет аймағындағы) пұттарды сындырды, пұтханаларды 

бұзды, (шынайы Құдайға) табыну орындары мен мешіттер салдыру жайлы 

бұйрық берді. Және дінде қандай макрух (мәкруһ)62 пен бидғат63 нәрселер болса, 
                                                           
60 Шірк (ширк) – тілдік мағынасы  – серік ету,  екі нәрсенің дәрежесін теңеу. Шариғаттық мағынасы – 

Алла Тағалаға немесе оның сипатына басқаларды теңеу, серік қосу. (Аудармашының түсініктемесі) 
61  Құран Кәрімнің 46-шы «Ахқаф» («Бархандар», «Құм төбелер») сүресінің 31-аяты.  
62 Макрух (Мәкруһ) – тілдік мағынасы: қош көрілмеген, ұнамсыз нәрсе. Мұхаммед пайғамбар ұнатпаған 

және ғибадаттың сауабын жоятын амалдар, нәрселер, іс-әрекеттер. 
63 Бидғат – тілдік мағынасы – жаңалық. Шариғи мағынасы – дінде орындалуы көрсетілмеген амалдарды 

діни амалдар ретінде айналымға енгізіп, жаңалық ашу. Мұндай жаңалық жамандыққа соқтыратын болса, 

ол «жаман бидғат», яғни адасушылық болып есептеледі. (Аудармашының түсініктемесі). 
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оның барлығын тыйым салуға және жоюға бұйырды. Ол Ислам туын көкке 

көтеретін шақыртуы жайлы шешімін (нақтылай түсетін) бұйрықтарын, діннің 

нығаюы (үшін) көмектесетін заңдары мен шариғат негіздерінің құқықтарымен 

танысу жайлы (өз) жарлықтарын үнемі шығарып отырады. Және әлем  

жұртшылығының көздері жетіп отырғандай, ол әркез мұсылмандарға деген сый-

құрметі мен (олардың) қошеметін көрсетіп отырады.  

 

Өлең: 

Ғазан хан әлем патшасы, қабылдап дінін Расулдың, 

Базарын діннің жайнатып, қуатын елдің асырды.  

Илахи пәк заңдардың жүйесі мығым қойылды,  

Күпірлік, бидғат, шірктің дәстүрі мүлде жойылды. 

 

Осы алғы сөзде айтылғандай, анық әрі түсінікті де, белгілі болғаны: Құдіреті 

күшті Алла Тағаланың қалауына сәйкес тағдырда белгілеп қойған барлық 

ұлылықты алудың, Шыңғыз ханның, оның ата-бабаларының, ұлдары мен 

әулетінен шыққан ұрпағына патшалық қақпаларының ашылуының жеңіл болуы, 

олардың істерінің алға басуы, әрі ол әулеттің бақытының асуы – олардың Ислам 

дініне деген сенімінің қуаттылығы мен шариғат заңдарын ұстануларына  

байланысты еді. Сондықтан бір Аллаға сыйынып, тәубе еткен адамның жалғыз 

құрсағынан қаншама қауымдар мен тайпалар тарады. 

 

Өлең: 

Құдыреті - анықтау мен есептеуден жоғары,   

Жазу мен баяндау қамти алмас Оны әрі. 

 

Сол даңқты қауымдар мен ұлы тайпалардың болмысының асыл маңызы 

(яғни, арасындағы ең маңыздысы, әрі ұлығы) жаһангер (әлемді бойсұндырған) 

патша Шыңғыз хан болатын, ал оның ұрпағы мен әулетінің болмысының ең 

маңызы – әлем сұлтандарының, адамзат тәжінің иегері, оның (Ғазан ханның) 

құлдары болып табылатын құлағында құлдық сырғасы бар, әрі (ғазиз есімінің) 

жабуын иықтарында көтеріп жүрген 

 

31-бет 

әлем патшаларының патшасы – сұлтан Махмұд Ғазан (хан) еді (Оның билігі 

ұзақ, мемлекеті мәңгілік болсын!). 
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Алдымен Хақ Тағаланың бұл әулетті жарылқауының пайда болуының 

жағдайларын баяндап беру, олардың істерін тарихи тұрғыдан жазбаша баяндау 

және рулардың қандай тармақтары болғанын айтып жеткізу керек, әрі қажет 

(лазым) болды. Алла өзі қолдасын! 

 

32-бет 

«ҒАЗАН ХАН ТАРИХЫ» АТАЛАТЫН БҰЛ КІТАПТЫҢ ЖИНАҚТАЛЫП,  

ЖАЗЫЛУ СЕБЕПТЕРІНІҢ БАЯНЫ 

 

Саналы да зерек, дана да тапқыр, көреген әрі парасатты адамдарға белгілі 

болсын: тарих дегенің – әрбір ғажайып оқиға мен сирек (те болса) орын алатын 

таңғажайып жағдайлардың жазылып, белгілі бір тәртіппен орналастырудан 

тұрады. Сөйтіп, оның бәрін дәптер ішіне және (кітаптардың) ішкі парақтарына 

түсіреді. Ғұламалар ондай оқиғаның дереккөзін (баяндалуын) сол «оқиғаның 

тарихы» деп атайды және осылайша (дереккөзге қарап оқиға болған) уақыттың 

өлшемі мен көлемін анықтап біледі. Осылайша кез келген халық пен 

мемлекеттердің белгілі бір тарихының пайда болуы мен сол кездерде қандай 

оқиғалар әрі жағдайлары болғандығы анықталады. 

Ендеше, ұлы Шыңғыз ханның мемлекеті пайда болғаннан бері қаншама ұлы 

оқиғалар мен жағдайлар болды, ол қысқа уақыт аралығында (өзінің) көреген 

парасаттылығының және ұйымдастырушылық қабілетінің, (өзінің) кемел көрегендігі 

мен саясатының кеңдігінен әлемдегі көптеген мемлекеттерді бойсұндырды. 

Ол (Шыңғыз хан өзінің) табиғи болмысы жағынан (өте қатыгез) Перғауынға 

ұқсайтын, ал өмірлік салтымен (бұзық) Заххакқа ұқсас, олардың әрбірі 

өркөкірек демімен тыныстап: «Ей, адамдар, мен сендер үшін өзімнен басқа 

(бірде-бір) Тәңірді білмеймін» (әнә уә ла ғайри!)64 деп (тәкаппарланып) бас 

имейтіндердің көпшілігін жойып, жоқ қылды. Ол әлемді бір (мемлекет) етті, ал 

(тұрғындар) жүрегін бірдей пікірлес қылды. Мемлекет аймағын езіп-жаншушы 

жауыз озбырлар мен зұлым басқыншылардың арсыз жұмыртқасынан тазартып, 

ол оларды өзінің атақты әулеті мен ұлы мұрагерлеріне қалдырып кетті. Көктегі 

жұлдыздардың қолайлы орналасу белгілері олармен мәңгі және шексіз 

келісімшарт жасасты.  

Даналар мен ғалымдардың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары мынадай: олар 

әрбір заманның тарихшылары ұлы оқиғаларын, жақсылықтары  
                                                           
64 Қасиетті  Құран Кәрімнің 28-ші «Әл-Қасас» («Қисса») сүресінің 38-аяты.  
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33-бет 

мен жамандықтарын өздерінен кейінгі көреген ұрпақтары мен буындарына (ата 

тарихы олардың) абырой-беделі (мақтанышы) болуы үшін, және өткен 

дәуірлердің өмірлік жағдайлары кейінгі замандарда белгілі болуы және даңқты 

патшалар мен бақытты билеушілер жайлы хикаялар уақыт (тарих) беттерінде 

мәңгіге қалуы үшін өз мезгілімен белгілеп (жазып) қояды. Себебі (кейінгі орын 

алатын) оқиғалар мен жағдайлар оларды (жазылмай қалған тарихты) айлар мен 

күндер, жылдар мен ғасырлар ауыса келе (оларды) өшіріп, жойып жібереді. 

 

Өлең: 

Әлмисақтан бері уақыт тоқтатпайды ағысын, 

Қолыннан бәрін жұлып ап, тазалайды жад ішін. 

 

(Өлең жолында) айтылған мағынаның шындық екендігіне дәлел келесідей 

болмақ: (мысалы) сұлтан Махмұд Ғазнауидің соншалық кең байтақ мемлекеті, 

ерекше құлпырған салтанаты, игілігі мен сансыз байлығы, ұшан-теңіз бай 

қазынасы, көптеген жасырын көмбесі, (яғни) өмірде бақытты болып, рақат 

ғұмыр кешуге барша мүмкіндігі бар болатын. (Алайда) бүгінгі таңда оның 

жақсы аты мен (ол жайлы) көркем естелік тек Унсури, Фирдауси мен Утбидің 

сөздерінде ғана сақталған.  

 

Өлең 

Махмұд Ғазнауи патшаның өмірбаяны мақтаулы,   

Жаһандағы жырлардың ұйқастарында сақтаулы. 

 

Бұдан шығатыны – ақындар мен тарихшылар (дәуірдің) ең үлкен және ең 

жақсы, әрі үздік жаршылары болып табылады.  

Ендеше, байырғы замандардан бері олардың (жалпы халықтардың) арасында 

«түркі» деген бір қауым бар, (олардың) өмір сүріп, тұрақтаған мекендері 

ұзындығы мен ені (жағынан) Жайхун (Жейхун) мен Сайхунның (Сейхунның) 

бастауынан Шығыс елдері шекараларының шегіне дейін, Дашти Қипчақтан 

(Дешті Қыпшақтан) Журча (Жұрша) мен Қытай уәлаяттарының шекараларына 

дейін еді. (Олар) осы өңірлердегі тауларда, тау өткелдерінде, сахараларда 

(жазықтарда) көшіп-қонған, тұрақты мекендер мен қалаларда отыру және 

түпкілікті қоныстану (сияқты) әдеті болмаған, (барша халық отырықшы) Иран 

жерінен алыс болған.   

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9/
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Көне жазбаларда олардың тіршілігі жайлы жеткілікті дереккөздері жоқ, ал  

 

34-бет 

кей кітапта олар жайлы шамалы (деректер) ғана келтірілген, мамандар олар 

туралы тиянақты дереккөздері мен мәліметтерді, ескерткіштер мен хикаялар 

шынайы болмысы тұрғысынан егжей-тегжейлі сараламағандықтан олар (мынау 

дұрыс, мынау бұрыс деп) шешім айтпаған. 

Дегенмен түркі мен мұғулдардың тайпалары мен руларының бәрі бірі-біріне 

ұқсас және олардың тілдерінің негізі (шығу тегі) де түгелдей бір, тек мұғулдар 

түркілердің бір сыныпы (тобы) ғана болып табылады, дегенмен арасында 

(кейбір) айырмашылық пен өзгешелік бар, ол жайлы (төменде) айтылатын 

болады. Ол (мұғул мен басқа түркі тайпалары арасындағы) өзгешеліктердің 

(болуының) тағы бір себебі – олар жайлы сенімді дереккөздері мен тарихи 

(жазбалардың) бұл елге (Иранға) жетіп келмеуінде65.   

Хандық құрып, әлемге патшалық ету кезегі Шыңғыз ханға, оның атақты 

әулеті мен ұлы мұрагерлеріне келген кезде олар әлемнің ел қоныстанған барша 

мемлекетін – Чин мен Машын, Қытай мен Хиндустан (Үндістан), Мауараүн-

нахр (Мауараннаһр) мен Түркістан, Шам, Рум (Рұм), ас, урус (орыс), чаркас 

(шеркес), қипчақ (қыпшақ), килар (келар) мен башғұрд (башқұрт) елдерін – 

қысқасы, шығыстан батыс, солтүстіктен оңтүстікке шашылып жатқанның 

барлығын түгелдей бойсұндырып, өздеріне бағындырды.  

Бұрынғы уақыттағы ғасырлардың ұлылары мен кейбір дәуірдің ғалымдары 

әлемді бағындырушы, қамалдарды алушы, үстем Шыңғыз хан мен оның атақты 

әулетінің жағдайларын, билік жүргізуін, сондай-ақ ханзадалар мен мұғул 

әміршілерінің наным-сенімдері жайлы қарама-қайшы ақпараттарды жеткізген 

болатын. Мұның барлығы олардың (сол кездегі) жағдайлардың шынайылығы 

қандай болғанын (қажетті деңгейде) білмеуінен, ол тарихтың ең маңызды, әрі 

басты оқиғалары туралы білімінің болмашы болуынан (туындаған). 

Алайда ғасырдан ғасырға олардың (мұғулдар мен түркілердің) шынайы 

тарихи болмысы анық түрде мұғул тілінде және мұғул жазуымен66 жазылған, 

                                                           
65 Яғни, мұғулдар мен басқа түркі тайпаларының арасында айырмашылықтардың орын алуының тағы 

бір себебі – олар туралы Иран еліне жеткен әңгімелер мен тарихи деректердің сенімділігі әртүрлі: 

олардың кейбірі дұрыс, ақиқат болса, кейбірі бұрыс болған, сөйтіп түрлі тайпаларға қатысты 

деректердің арасында әртүрлі айырмашылықтардың орын алуына себепші болған. (Аудармашының 

түсініктемесі).  
66 Мұғул жазуы – кейбіреулер бұл жазуды «көне ұйғыр жазуы» деп шатастырады, ал расында олай емес, 
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бірақ жүйеге түсіріліп жинақталмаған, жеке бөлік күйінде (хандардың) қазына 

(қоймаларында сақтаған), (ол) бөгде кісілердің оқуынан, (тіпті өздерінің) игі 

жақсыларынан да жасырын сақталып, тығылған болатын. Оны оқығандар 

(жазбалардағы құпиялардан) хабардар болып қала ма деп (қорыққаннан) (олар) 

ешкімге сеніп тапсырылмаған. 

(Бұл жағдай) бүкіл жаһан патшаларының бақытты арманы болған Иранның 

шаханшахтық тәжі мен тағы Ислам патшасы сұлтан Махмұд Ғазан ханды (Оның 

патшалығы ұзақ болсын!) құтты болмысымен шарапаттағанда (бақытқа 

бөленбегенде), ол (Ғазан хан) ақылының ерекше асқақтығынан, 

 

35-бет 

өзінің құтты назарын (шашылып, ретсіз жатқан) жазбаларды жинақтап, ретке 

келтіруге аударды. Ол шарапатты бұйрығын беріп, Илхан (Елхан) мемлекетінің 

құлы, Алланың мейірімінен дәмелі кісі, осы кітапты жинастырып, жазушы 

«Фазлуллах-ибну әбил-хайрати ал-мулаққабу би-рашидин табибин, аслахха 

аллаху шаьнаху уә уақаху амма шанаху», (яғни) хамадандық дәрігер Рашид 

деген лақап атқа ие Фазлуллах ибн Әбул-Хайрат (Алла оның жағдайын 

жақсылап, оның беделіне зиян келтіретін нәрселерден қорғасын!) мұғулдардың 

шығу тегі жайлы тарихтарды, (мұғулдардың) және мұғулдарға ұқсас (туысқан) 

болып келетін барша түркі тайпаларының шежірелерін, бөлек-бөлек, шашылып 

жатқан, осы уақытқа дейін оларды жинауға ешкімнің қолы бармаған, ешкімге 

оларды ретке келтіріп, жинақтау бақыты бұйырмаған, соның салдарынан бүкіл 

тарихшылар (болған оқиғалардың шын мәнін білмегендіктен осы уақытқа дейін) 

олардың жартысын халық аузынан есітіп алып, кейін өзінің қалауы мен көңіліне 

сай күйде баяндап келген, ал олардың (ол оқиғалардың) шынайы мән-жайын 

ешкім білмеген, ешкім тексере алмаған хикаяларды, әрі олардың баянын (кітап 

авторы) гүлденіп жатқан (мемлекеттік) қазыналар қойнауынан, кейбіреуін ұлы 

мәртебелі патшаның жақындарында, (сондай-ақ) әмірлері мен бектерде 

сақталған жерлерінен тауып, оларды сараптап, (кей жерлерін) сынға алып, ол 

жазбаларда жазылған деректердің дәлдігін (тексеріп), терең зерттеуден өткізіп, 

оларды жинап, керектісін ретке келтіріп, мінсіз тіркестер күйінде баяндап, 

(халықтың) шежірелері мен тарихтарында жазылған (және солардың негізінде 

пайда болған), осы уақытқа дейін сыр жамылғысының астында сақталып келген 

хикаяларды, керемет те, көркем ақыл-ойдың сұлуларын ашық алаңға (қағаз 
                                                                                                                                                                                     

яғни мұғулдардың өз жазулары болған. (Аудармашының түсініктемесі).  
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беттеріне) шығарып, «(онда олар өздерінің) бар кереметтілігі мен сұлулығын 

(әлемге жария етіп) көрсетсін» (деп патша әмір етті). Ал ол жазбаларда 

қысқартылған, әлде толық баяндалмаған оқиғаларды ол (Рашид ад-дин) Қытай, 

Үнді, ұйғыр, қыпшақ пен өзге халықтардың ғалымдары мен даналарынан сұрап 

білсін (деп сұлтан әмір етті). Себебі барлық халықтардың (түрлі) санатының 

өкілдері ұлы мәртебелінің қызметінде (әркез) үзіліссіз (қызмет етуде). 

Әсіресе ұлы әмір, Иран мен Тұран әскерлерінің қолбасшысы, әлем  

мемлекеттерінің басқарушысы ұлы әмір Булад чиңсаңның (Болат чинсанның) 

(Ұлылығы ұзақ болсын!) қызметі көп. (Ал) оған (Болат чинсанға) әлемнің ел 

қонған бөлігінің барлығында түрлі өнер бойынша (біліктілігімен), түркі 

руларының шығу тегі мен олардың тарихы жөнінде, әсіресе мұғулдар туралы 

білімділігі жағынан ешкім теңесе алмайды. Және де барлығы басынан соңына 

дейін бұқара халыққа да, ақсүйектерге де (бірдей) түсінікті, әрі белгілі болуы 

үшін сол мәселеге қатысты тарихи кітаптардан үзінділер алынып (кітапқа) 

енгізілді. Мұғул мемлекетінің пайда болу кезінде орын алған (әртүрлі) көңіл 

бөлуге тұрарлық оқиғалар мен (барлық) маңызды жағдайлар (оқиғалар, 

хабарлар):  

 

36-бет 

күндер, айлар мен жылдар ұмыт қалмауы үшін, әрі олар құпия шымылдығының 

астарында жасырын қалып кетпеуі үшін (осы кітапты жинақтауға) патша 

бұйрық берді.  

(Басты) мәселе мынада, қазіргі уақытта (өткен) күндердегі істер жайлы  

(оқиғалардың мән-жайынан) ешкім хабардар емес, оларға (ол деректерге ешкім) 

қанық емес. Уақыт озған сайын (бүгінгі) жас буын, есейіп келе жатқан ұрпақ 

және әміршілер құрамындағы отбасылар өздерінің (алдыңғы буын) әкелері мен 

бабаларының, туыс ағайындары мен нағашыларының есімі мен шығу тегін 

(шежіресін) ұмытып, олар өткен өмір мен тарихқа бейғамдық пен  

жайбарақаттық танытатын болады. 

Қалайша келер ұрпақ пен әрбір халықтың ұлы кісілерінің жұрағаты  

әкелерінің өмір ағымы жайлы, (олардың) аттары мен шығу тегі жайлы хабарсыз 

әрі білімсіз болып қалуы мүмкін? Хақ Тағала оларға неше түрлі қамқорлық 

жасап, ұлы істеріне көмектесіп, демеп, асау жаһанның тізгінін қалауынша  

қолына салып, алыс-жақынды айрықша бағынышты етті, (күні бүгінге дейін) аса 

мықты патшалар мен мықты хандарға бағынбаған, олардың тарихы жайлы (аса) 

сенімді хабарларды (бұл өңірлер) естімеген де, бұл көптеген зерттеулер арқылы 
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расталды, ал ол әлдеқашан жоқ болып, ұмыт болған сол халықтардың біреуінің 

(болса да) негізі жайлы мәліметтерді (кітабына) енгізді. 

Осындай (халықтарды билеу) бақыты мен дәулеті Шыңғыз ханның атақты 

әулетінің қолына қонған кезде, ұлы мәртебелінің (Ғазан ханның) ажырамас 

бөлігі болып табылатын (яғни одан алыстамайтын) ғалымдар, даналар мен 

тарихшыларға (түркі халықтарының тарихын кеңінен) ашу мен олардың мән-

мағынасын баяндау оңайлау болды. (Алайда) неліктен бұл (түркілер тарихы) 

осындай дәрежеде немқұрайдылықпен кейін шегеріліп, (соның әсерінен) кім 

қаласа (да сол) жағдайдың мән-жайына бармастан (олар жайлы) ойдан 

шығарылған (қияли) бос сөздерге негізделген (болмашы нәрсені) айту мен 

жазуды жалғастырып келді?  

Қандай болған жағдайда да ата-бабаның ізгі есімін қайта тірілту, өткен 

буындардың істері мен сөздері туралы (тарихи) естеліктерді қайта жаңғырту 

жақсылықтың (ізгіліктің) белгісі, тек (бұл жақсылық) көрнекті де ерекше  

(қасиетті) ұрпақтардың, әрі мәртебелі мұрагерлердің табанды күш салуларының 

арқасында, Раббани құптау (Алланың қалауы) мен Құдайдың көрсеткен илахи 

көмегімен ғана (орындалатын болады). 

 

Өлең: 

Әке есімі ұрпақтың есінде тұр жаңғырып,  

Ұрпағымен бар ісі жалғасады мәңгілік. 

Ұлы мәртебелі патшаның: «Ла зала нафизан уә мутаъан», яғни мойынсұнған 

халде, атқарылу тоқтамасын деген Жарлық әміріне сәйкес және маңызды істі 

(«Тарихтар жинағы» кітабын жинақтауды) ынта-жігермен  

  

37-бет 

аяқтауға (барынша) күш салуға үкім келген кезде, бұл бейшара пенде (яғни, 

автор ол үкімге) бұлжытпай бағыну мен еруден басқа амалды таппады. Сөйтіп, 

ол (алда тұрған) мұғулдардың тарихын, олар (жайлы) риуаяттар мен хикаяларды 

зерттеуде ақылы мен жүрегін шаттық күйі кернеп, оны орындау үшін ерекше 

жігерлі еңбекшілдік танытты. (Патша) қазыналарында бөлшек-бөлшек болып 

жатқан жазбаларды (тарихи деректерді) мұқият оқып, олардың шынайылығын 

тексеруден өткізген соң, оларға ұлы мәртебелі құзырындағы патшалықтың дана 

кісілері, түрлі топтағы ғалымдар мен тарихшылардан есіткен көптеген (қосымша) 

деректерді саралай отырып (кітапқа) қосты және ол (автор жинақтың) түрлі 
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адамдардың түсінуіне жеңіл болуы үшін бөлек-бөлек бөлімдерге бөліп жазды.  

Алла қаласа, бұл пенденің екі әлемнің де бақытына жету үшін, (өзінің) 

барлық үміті мен амандығына жетуі үшін оған ұлы мәртебелінің оң назары 

түсетін шығар. (Бұл істе мені) Алланың өзі қолдасын!  

 

38-бет 

(Бұл бетте ештеңе жазылмаған) 

 

39-бет 

 

БІРІНШІ БАП 

«ТАРИХТАР ЖИНАҒЫ» КІТАБЫНЫҢ І ТОМЫНЫҢ  1-КІТАБЫ 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

 

Түркі халықтарының пайда болуы, олардың түрлі рулар мен тайпаларға 

бөлінуі және жалпылама түрде әрбір халықтың ата-бабаларының өмірі 

жайлы егжей-тегжейлі хикаялардың баяны 

 

Бұл кітап кіріспе сөзден және төрт бөлімнен тұрады.  

Кіріспе 

Түркі халықтарының (мекендеген) кейбір аймақтарының шекаралары 

және ол халықтардың арасынан белгілі (болған) әрбір тармақтың 

атаулары мен лақап аттары туралы жан-жақты мәліметтер 

 

Әлемнің әрбір аймағында отырықшы және көшпенді түрде (бір-бірінен) 

бөлек екі (дәстүрлі) халық өмір сүретінін білу қажет. Әсіресе көгалды да, жем-

шөбі (жайылымдары) көп уәлаяттарда және ғимараттар көп шоғырланған  

жерлерден (қалалар мен елді мекендерден) алыста көшпенділер көп болады. Сол 

сияқты шөбі шүйгін, (бірақ) сусыз шөлейттер Иран өңірлерінде және  

арабтардың иеліктерінде баршылық. Мұндай жерлер түйелерге (оларды өсіруге) 

қолайлы (болып) келеді, себебі олар шөпті көп жеп, суды аз ішеді. Осы себептен 

араб тайпалары мен рулары батыстан бастап Хинд (Үнді) теңізінің ең шеткі 

жағалауына дейінгі бүкіл сахаралы жерлер мен алқаптарда халық саны қажет 

ететіннен көп (мөлшерде көшіп-қону) орындарын жасап қойған.  
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40-бет 

Дәл осылай, байырғы замандардан қазіргі уақытқа дейін оларды «түркілер» 

деп атаған және (қазір де солай) аталып жүрген халықтар Дешті Қыпшақ, орыс, 

шеркес, башқұрт, Талас, Сайрам, Ибир (Ібір) мен Сибир (Сібір), Пулар мен  

Анқура (Ангара) өзенінің аймақтарында, сондай-ақ Түркістан және Уйғурстан 

(Ұйғырстан) (деп) аталған уәлаяттардың сахаралы (жазықты аймақтары) және 

таулары мен ормандарының алқаптарында және найман қауымына тиесілі 

Кук-Ардиш (Көк Ертіс67) пен Ардиш (Ертіс) сияқты дариялар, (олардың оң 

жағалауында) Қарақұрұм (аймағы)68 мен (ол аймақ ұштасатын) Алтай 

таулары, Урған өзені, Қирқиз (Қырғыз) бен Ким Кимчиут (Кем-кемжүт) 

уәлаяттары және жайлаулары мен қыстаулары көп Мұғулстан атымен белгілі 

мекендер және (жайлаулары мен қыстаулары көп) керейт қауымына тиесілі 

(мекендер), сол іспетті Унан (Ұнан69), Килураң (Келөрең70), Талат балжус (Талат 

балжұс), Бурқан қалдун (Бұрқан қалдұн), Кука-наур (Көке наур), Буйир наур, 

Қарқаб, Күуийин (Құйын), Иргана (Ергене), Қалайир (Қалайыр), Силинга, 

Барқужин-тукум (Барқұжын, Барғұжын тоқым), Қалалжит-илит (Қалалжыт елет) 

пен Қытай қорғанына іргелес Унгу (Үнгу)71 сияқты (жерлердің) барлығын 

олардың қауымдары мен рулары жайлап, өмір сүрген, дәл қазіргі уақытта да 

(осы аты аталған орындарда) белгіленген (көне дәстүрлердің) үкімі негізінде 

өмір сүруде.   

                                                           
67 Көк Ертіс – қазірге кездегі Қара Ертіс өзені құйылып, Ертіс өзені ағып шығатын Зайсан көлі болса 

керек. Мұндай жорамал жасаудың себебі: біріншіден, орта ғасырлық парсы және шағатай тіліндегі 

шығармалардың көбінде «көл» деген сөздің орнына «дария» деген сөз жиі қолданылған. Екіншіден, 

кітапта «Көк Ертіс» деген таулар туралы айтылған. Әрине бұл таулар «Көк Ертіс» дариясының 

маңайында орналасқан болуы керек. Олай болса, Көк Ертіс тауларын қазірге кездегі Зайсан көлінің 

оңтүстік жағалауын бойлап созылып жатқан Саур жоталары мен Тарбағатай тау жотасы деп 

жорамалдауға болады.   
68 Қарақұрұм (аймағы) – Шыңғыз ханның туып өскен ата қонысы, әрі ата жұрты. Қарақұрұм атауы 

алғашында Талас пен Сайрамның маңында орналасқан, Нұх пайғамбардың ұлы Абулжа ханның (яғни 

Яфестің) ең алғашқы қыстауларының бірінің атауы болған. Кейіннен түркілер көбейіп, тайпаларға 

бөлінген соң, олар басқа аумақтарға барып қоныстана бастаған, сонда жаңа аймақтардың кейбіріне ең 

алғашқы ата қоныстарының атауларын берген. Сондай, Абулжа ханның ата қонысының атауымен 

аталған аумақтың бірі осы – Ертіс жағалауы мен Алтай тауының аралығында орналасқан Қарақұрұм 

аймағы, бұл жайлы деректі кітаптың 126-бетінен де оқуға болады. Ал алғашқы Қарақұрұм туралы 

кітаптың 48-бетінде айтылған. (Аудармашының түсініктемесі).  
69 Ұнан – бұл қазіргі кездегі Шығыс Қазақстан облысы, Катон-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылының 

маңындағы Бұқтырма өзені болса керек. Бұл өзен мен Килураң, яғни қазіргі кездегі Қара Ертіс өзенінің 

аралығындағы алқаптар Қарақұрұм өңірі. Қарақұрұмның шығыс жағында Алтай тауы, батыс жағында 

Ертіс өзені бар.  
70 Килураң (Келөрең) – бұл қазіргі кездегі Қара Ертіс өзені болса керек.   
71 Унгу (Үнгу) – бұл сөз үнгу, бұрғылау, тесу және үнгіме жол деген мағыналарды береді және «үңгір», 

«сүңгу» сөздерімен түбірлес.  
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Олар билігінің күш-құдіреттілігі мен бойсұндыруының арқасында әлемнің 

ел тұратын бөлігіндегі мемлекеттердің көбісін билігі астына алғандықтан, олар 

Шын, Үнді, Кашмир, Иран, Рұм, Шам мен Миср (Мысыр) уәлаяттарына шашырап 

тарады. 

Ол қауымдар уақыт өте келе көптеген руларға бөлінді және әр дәуірде ол 

рулардың әрқайсысынан (жаңа) тармақтар пайда болды және әрқайсысы белгілі 

бір себептер мен жағдайларға байланысты өздерінің атаулары мен лақап 

аттарына ие болды. (Мысалы) (Оғыздың дәуіріндегі) Оғыздарға ұқсап - ол 

қауымның жалпы жинағын қазіргі уақытта түркмаан (түркілерге ұқсағандар)72 

деп атайды. Ал олар (түркмаандар) қыпшақ, қалач (қалаш), қанқлы (қаңлы), 

қарлуқ (қарлық) және өзге де оларға тиесілі руларға бөлінеді.  

Қазіргі кезде (іштей көп тармаққа бөлініп) «Мұғул» деген әйгілі атпен  

белгілі қауымдар, мысалы: жалайир (жалайыр), татар, уйрат (ойрат), миргит 

(меркіт) пен басқа мұғулдарға ұқсаған, (тек) әрқайсысы өзінің мемлекетін  

иеленген кейбір халықтар: керейт, найман және унгут (үнгіт) сияқты тайпалар, 

соларға ұқсас (басқа да тайпалар): байырғы замандардан қазіргі уақытқа дейін 

қунқират (қоңырат), 

41-бет 

қурулас (қоралас), икирас, илжиган (елжиған), урйаңқат (ұраңқай), килуңғут 

(келеңгіт) деген атпен белгілі және (осыларға ұқсас) басқа да тайпалар мұғул-

дүрліккен деп аталады. 

Сондай-ақ (мұғул-дүрліккенмен қатар) ерекше мұғулдар болып табылатын 

нируун қауымы (бар), ол қауым және олардың тармақтары жайлы (төменде) 

толық баяндалатын болады.  

Олардың (түркі халықтарының) сырт көрінісі (түр-әлпеті, дене тұрқы), 

тілдері мен сөздері бір-біріне өте жақын (бірдей). Бірақ олардың (мекендеген) 

аймақтарының табиғи климаттық өзгешелігіне сәйкес әрқайсысының мінезінің 

айырмашылығы мен әрбір түркі халқының сыртқы келбеті мен тілінде аса үлкен 

емес (бірақ байқауға болатындай) өзгешеліктер байқалады.  

Соңғы кезге дейін (түркі халықтарының) тармақтарының көп бөлігін ешкім 

жазбаша түрде (жіктеп) жүйеге келтірмеген, (әрі олардың) шығу тегіне қатысты 

шежірелер де жоқ, әсіресе осы кезге (яғни байырғы замандардан қазірге) дейін 
                                                           
72 Түркмаан – түркілерге ұқсағандар, яғни түркі тектестер деген мағынаны аңғартады. Бұл сөздегі «м» 

әріпінен кейінгі «а» әріпі екі рет жазылғанының себебі, ол «а» әріпі екі әріптің дыбысындай созып 

оқылуы керек, сондықтан бір әріптің орнына екі «аа» әріпі берілді. Сондай-ақ, ол сөз қазіргі дәуірдегі 

түрікмен сөзінен басқа мағынаны аңғартады, сондықтан оны қазіргі түрікмен халқымен шатастырмау 

керек. (Аудармашының түсініктемесі).  
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көп уақыт өткен уақытта (яғни, мәліметтердің көбі ұмыт болған кезде). 

Дегенмен (бұл кітапты жинаушы автор), (ол түркі халықтары жайлы деректерді) 

әрбір қауымның атақты риуаятшылары (тарихи хабарларды жеткізушілері) мен 

нақылшыларының (хикаяшыларының) жеткізгеніне сәйкес және олардың кейбір 

кітаптарында табылғандарынан алып (өзгертпей) келтіруде.  

Қазіргі кезде белгілі, өзара жақын туыстығы бар түркі буындарының  

(тайпаларының) тармақтары қысқа да, нұсқа (қажет дәрежеде) сипатталатын 

болады. Осылайша, (бұл кітап) түсінік беру тәсілімен (түркі халықтарының 

шығу тегін) ойдағыдай атап өту әдісіне негізделеді (яғни, осындай әдіспен 

жазылады). 

 

«САХАРАЛЫҚ ТҮРКІЛЕР» АТАЛҒАН ТАЙПАЛАР ЖАЙЛЫ 

(Бұл түркі тайпаларының барлығы) Абулжа ханның ұлы Дип Йақуйдың 

(Дип Жақұй) төрт ұлынан тараған ұрпақтары болып табылады 

 

Ол (Абулжа хан) Нұх пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) ұлы еді. Ол (Абулжа хан) оны (Дип Жақұйды) және онымен бірге 

(оның ұлдары) Қара ханды, Ур (Ор) ханды, Кур (Көр) ханды, Куз (Көз) ханды 

солтүстік, солтүстік-шығыс пен солтүстік-батыс бағыттарына қарай аттандырды. 

(Кейін) Қара ханның Оғыз атты ұлы мүуаххидтікті ұстана бастағанының 

әсерінен оған (оның) кейбір туыстары қосылды, содан (олар) екі бөлікке бөлінді. 

Мұның барлық түсініктемесі (оқырманға) түсінікті болу үшін (толық  

мәліметтермен) берілетін болады.  

42-бет 

Қара ханның ұлы Оғыздың (одан тараған) екінші тармағы, оған кейіннен 

қосылған оның кейбір бауырлары мен туысқан немере бауырлары жайлы. 

 

Толықтыру: 

Оғыз шежіресі жайлы егжей-тегжейлі баяндау.  

Оғыздың алты ұлы болды және олардың әрқайсысының (өз кезегінде) 

төрттен балалары болды. Оғыз оларға әскерді оң қол мен сол қол етіп келесідей 

бөліп берді: 

 

Оң қол: 

Кун (Күн) хан: Қайи, Байат (Баят), Алқа-иули (Алқаүйлі), Қара-иули 
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(Қараүйлі). 

Ай хан: Йазир (Жазир), Дукар, Дудурға (Дұрдұрға), Йапарли (Жапарлы). 

Йулдуз (Жұлдыз) хан: Аушар, Қизиқ (Қызық), Бигдили (Бекдәлі), Қарқын. 

 

Сол қол: 

Кук (Көк) хан: Байүндүр (Баяндүр), Бична, Чаулдур (Шәуілдір), Чипни. 

Тақ (Тау) хан: Салур (Салұр), Аймур (Аймұр), Улайунтли, Уркиз (Орғыз).  

Диңгиз (Теңіз) хан: Игдир, Бугдуз, Йиуа, Қиниқ (Қынық). 

 

Толықтыру: 

Оғыздың туған бауырлары, кейбір оған қосылған немере аға-інілері: Ұйғыр, 

Қаңлы, Қыпшақ, Қарлық, Қалаш, Ағачири (Ағашері). 

 

Сонымен бірге: 

Оғызға қосылмаған оның немере ағалары Ор хан, Көз хан, Көр хан және 

оның бауырлары мен балаларынан (тараған) қауымдардың жіктелуі.  

Ол халықтар екі бөлікке бөлінеді: бірі – ол рулардың шығу тегі жайлы 

олардың өте көне болуына байланысты ештеңе белгілі емес, екінші бөлік – бұл 

рулар жайлы (барлығы) егжей-тегжейлі белгілі. 

Толықтыру: 

Шығу тегі жайлы олардың өте көне болуына байланысты ештеңе егжей-

тегжейлі белгілі  

 

43-бет 

емес қауымдар (тайпалар келесідей екі тармаққа бөлінеді). 

Бірінші тармақ: Бұған қазіргі кезде мұғул аталып жүрген, алайда олардың 

атаулары әсілінде (алғашында) мұғул болмаған қауымдар жатады. Өйткені бұл 

атау ол тайпалар пайда болған соң қолданысқа енген. Және бұл қауымдардың 

әрбір буындары (кейін) өз кезегінде көп тармақтарға бөлініп, әрқайсысы жеке 

атауға ие болды: жалайыр, сунит (сүнит), татар, меркіт, курлүут (күрлеуіт), 

тулас, тумат (тұмат), булуғачин (бұлағашын), карамучин (керемүшін), урасут 

(ұрасұт), тамғалуқ (тамғалық), тарқут (тарғұт), ойрат, барғут (барқұт), 
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қури (қоры), тулаңқит73 (төлеңгіт), күстамай (күштемі), урйанқа (ұраңқай), 

қурұқан  (құрқан) мен суқайұт (сақайыт).  

Екінші тармақ: Сахаралықтар (жазықтарды мекендеуші қауым) болса 

жоғарыда айтылған мұғул атын (салыстырмалы түрде) жақында алған 

қауымдарға ұқсас келеді, әрі ол қауымдар жамағаты (тобы халық саны жағынан) 

өте көп, сонымен бірге олардың тайпалары да сансыз. Ол тайпалардың 

кейбіреулері мен олардың тармақтарының атаулары олардың үлкен атаққа ие 

болғандығы (себебінен) толықтай келтіріледі (және кейінгі бөлімдерде) ол 

тайпалардың өмір салты да толық баяндалады. Олар: керейт, найман, үнгіт, 

таңқут (таңғұт), бикрин (бекірін), қырғыз. 

 

Дамуы (көбеюлері, бөлінулері): 

Бұл айтылған халықтар жайлы белгілісі – олар өз шығу тегін Иргана қунға 

(Ергене қоңға) кеткен екі кісіден алады. (Уақыт өте келе) олар туылу және өніп-

өсу жолымен (халық саны) көп болды. Мұғул сөзі олардың тегінің (тайпасының) 

атауы болып қалыптасты. (Әлемнің әр жерлерінде) бұл атауды мұғулдарға ұқсас 

басқа қауымдарды да атау үшін қолданып жатады. Солайша, (басқа 

қауымдарды) ол атаумен жалпылама атау олардың (қағандық билікке ие болған) 

заманынан басталған. Ал негізінде мұғулдар түркі тайпаларының бір тайпасы 

болып табылады.  

Кезінде оларға (мұғулдарға) Мәңгі бақидың (Құдайдың) көмегі болып, олар 

төрт жүзге жуық жыл ішінде көбейіп, олардан көптеген рулар пайда болды, олар 

сан жағынан басқа қауымдардан көбейіп кетті. Осылайша олар өте үлкен күш 

пен құдіретке ие болғандықтан сол аймақта тұратын өзге (тайпалар да) Мұғул 

атымен аталатын болды. Сондықтан (бүгінде) түркі халықтарының көпшілігін 

Мұғул деп атайды. Оған (мұндай үрдіске) мысал ретінде,   

 

44-бет 

бұған дейін татарлар жеңімпаз болып, (түркі тайпаларының) барлығы да татар 

аталып кеткенді келтірсе болады. Тіпті (қазіргі кезде де) татарлар Араб, Үнді, 

Қытай өңірлерінде танымалдылыққа ие.  

Әу бастағы байырғы мұғулдар уақыт өте келе екі топқа (тармаққа) бөлініп 

кетті.  

Бірінші топ (тармақ): Ергене қоңда болған асыл мұғул тайпаларынан 

пайда болған, кейіннен олардың әрқайсысы өзінің арнайы атаулары мен лақап 
                                                           
73 Кейінгі мәтіндерде таналкут деп те кездеседі. 
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аттарына ие болған, соңынан ол жақтан қоныс аударған тайпалар: никуз (нүкүз), 

ұраңқай, қоңырат, келеңгіт, қунжин (құнжын (күнжін)), ушин (үйсін), сулдус 

(сұлдұс), илдуркин (елдүркін), урунаут (ұрнауыт), қуңқутан (қоңқотан), арулат, 

икирас (іңкәрас), улқунұт (олқоныт, олқұнұт), қоралас, илжиган (елжиған, 

елжігін), қуңлаут (қоңлыуыт), байаут (баяуыт) және гинигит (гинжит, 

кіншіт).   

Екінші топ (тармақ): Дубун Баян дүние салғаннан кейін (оның) әйелі Алан 

Қуаның тапқан (туған) үш ұлынан тараған қауымдар. Дубун Баянның түп негізі 

мұғул болған, бұл есте сақталып қалған (ұмытылмаған дерек). Алан Қуа болса 

қоралас руынан шыққан еді.  

Бұл қауымдар да екі тармақтан тұрады:  

Нируун: [Нируун мутлақ – күмән-шүбәсіз, шын мәніндегі, толыққанды 

түсініктегі нируундер, олар он алты тайпа]: қатақин (қатаған), салжиут 

(салжуыт), тайчиут (тайжуыт), хуртиган (хұртиган), сижиут (сижуыт), 

чинас (шинас) – оларды нүкүз деп те атайды, нуйақин (нұяқын), дурбан (дүрбен), 

баарин (барын), барулас (барлас), хадаркин (хадаргин), журийат (жүрият), 

будат (бұдат), дуқұлат (дулат), бисут (бесүт), сукан және құңқайут 

(құңқайыт). 

Харуун: Олар қийат (қият) деп аталады, олар да екі тармаққа бөлінеді: 

Қият мутлақ – күмән-шүбәсіз, шын мәніндегі, толыққанды түсініктегі қияттар, 

олардың құрамы: йуркин (жұрқын), жаңшиут (жаңшыуыт, шаңшығұт) , 

қийат-йасар (қият-жасар) мен қийат-буржиқин (қият-бөржігін), яғни көк 

көзді адам (дегенді білдіреді). Олардың тармағы (руы) өз бастауын  
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Шыңғыз ханның әкесінен алады, (сондықтан олар) Шыңғыз ханға, оның әкесінің 

әулетіне туысқан болып келеді. 

Осылайша, әрбірі өздерінің аты мен арнайы лақап аттарға ие (болған) түркі 

халықтары мен мұғулдар қауымы және олардан тараған көптеген рулар,  

олардың арасынан атақ-даңққа ие болғандары түгелдей аталып болған соң, енді 

әрбір тайпа мен рудан қандай оқиға белгілі болса, сол (оқиға) мазмұны жүйе 

бойынша (ретімен) жеке-жеке баяндалатын болады.  

(Оның бәрі) төмендегі төрт бөлімнің ішінде (қамтылған). 
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(Бұл бетте ештеңе жазылмай бос қалған) 

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BD/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BD/
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БІРІНШІ БӨЛІМ 

Мұнда Уғуз (Оғыз) қауымдарының және жоғарыда аттары аталған 

немерелерінен тараған жиырма төрт тайпа мен оған (Оғыз ханға) қосылған 

бауырларынан және немере аға-інілерінен тараған қауымдар туралы тарих 

пен хикаялар және олардан (барлығынан) тараған: Уйғур, Қипчақ, 

Қаңқли, Қарлуқ және Қалач тайпалары (жайлы деректер) – сол халықтардың 

даналарының хабарлап жеткізгендеріне және бірауыздан құптағандарына 

сәйкес (баяндалады).  

 

Мұсылмандардың тарихтарында айтылғандай және Бәни Исраилдың74 

«Тәуратында75» жазылғандай, Нұх пайғамбар (Алланың оған салауаты мен 

сәлемі болсын!) жерді солтүстіктен оңтүстікке қарай үш бөлікке бөлді: бірінші 

бөлігін өзінің ұлдарының бірі, қара тәнділердің атасы болып табылатын Хамға 

берді. Екінші бөлігін арабтар мен парсылардың атасы болған Самға, үшінші 

бөлігін түркілердің атасы Йафиске (Яфеске) табыстады. Яфесті шығыс бағытқа 

аттандырды. Мұғулдар мен түркілер бұл жайлы дәл осылай әңгімелейді. Тек 

түркілер Яфесті Абулжа хан деп атап келеді, алайда (олар) Абулжа хан Нұх 

пайғамбардың ұлы ма, яки оның немересі болған ба анық білмейді. Дегенмен 

олардың (түркілердің) бәрі оның (Абулжа ханның Нұх пайғамбардың) нәсілінен 

болғандығын және (өмір сүру) уақыты бойынша оған (Нұх пайғамбарға) жақын 

болғандығына келіседі. Сөйтіп, барлық мұғулдар мен түркі тайпалары және 

барлық сахараны (жазық даланы) мекендеушілер оның (Абулжаның) әулетінен 

болып табылады. Бұл жағдайдың егжей-тегжейін олар келесідей түрде 

әңгімелеп жеткізеді: Абулжа хан сахаралық (жазықтық далада өмір сүретін 

көшпенді) болған. Оның жаздық қонысы Уртақ (Өртау)76 пен Куртақта 

(Күртауда - Қаратауда)77 еді. Олар 

                                                           
74 Бәни Исраил – тілдік мағынасы: Исраил ұлдары, яғни яхудилер (еврейлер) әулеті. 
75 Тәурат – Алла Тағала тарапынан Мұса пайғамбарға түсірілген кітаптың атауы. (Аудармашының 

түсініктемесі). 
76 Уртақ (Өртау) – Биік тау. Бұл қазіргі ОҚО, Жамбыл және Алматы облыстарына созылып жатқан 

Алатау тауы. (Аудармашының түсініктемесі).   
77 Куртақ (Куртау) – Хан тағы тау. Түркі-қадымша тілінде «кур» сөзі мен «куз» сөзі бір түрлі мағына, 

яғни «тақ», «хан тағы» деген мағынаны аңғартады. Сондықтан Куртау деген сөзден Хан тағы тау деген 

мағына шығады. Бұл тау - қазіргі кездегі ОҚО, Жамбыл облыстары аумағындағы Қаратау тауы. Өртау 

мен Куртаудың бір-бірімен ұштасатын жері қазіргі Түлкібас ауданы, сондай-ақ ол Талас пен Кәрі 

Сайрам қалаларының аралығында орналасқан. Ол жер қазіргі дәуірде Түлкібас аталғанымен, оның 
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(ол екі мекен) өзінше аса үлкен де, алпауыт әрі биік таулар болып табылады. Ол 

аймақта Инанж аталатын шаһар болған. Оның (Абулжа ханның) қыстауы да сол 

өңірлердегі Бурсуқ (Борсық), Қақийан (Қақиян), Қаарақұрұм, (оны) тағы 

Қараақұрұм78 деп те атайтын аймақтарда болған. Бұл жерлердің жақын 

маңайында Талас (Тараз) және Қари-Сайрам (Кәрі Сайрам) қалалары 

орналасқан79.  

Кәрі Сайрам – өте көне, әрі аса кең де үлкен қала. Қаланы көргендер оның 

басынан аяғына дейін бір күндік жол және онда қырық қақпаның бар екенін 

жеткізеді. Қазіргі кезде онда мұсылман түркілері өмір сүреді. Сондай-ақ ол 

Қайдуға тиесілі болып табылады және Қунчи ұлысына жатады. Оның  

(Қайдудың) ұрпақтары мекендейтін жерлер (ол араға) жақын орналасқан.  

Абулжа ханның Дип Жақұй атты ұлы болған. «Дип» сөзі (патшалық) «тақ 

пен мансаптың (биліктің) орны» деген мағынаны береді, «жақұй» сөзі «барлық 

тайпалардың ұлығы (билеушісі, басқарушысы)» дегенді білдіреді. Өйткені ол өз 

әкесінен күш-құдіреті жағынан да, патшалық (қасиеттері) жағынан да озып 

түсті.  

Оның (Дип Жақұйдың) Қара хан, Оp хан, Көз хан және Көр хан атты төрт 

ұлы болды. Олардың барлығы кәпірлер (Құдайға сенбейтіндер) қауымынан еді. 

(Дип Жақұй дүние салған соң) Қара хан әкесінің орнына мұрагер болды. Сонда 
                                                                                                                                                                                     

бұрында Түркібас деп аталғандығы жайлы көптеген ауызекі деректер бар. Сондықтан Түркібас деген сөз 

– сол баяғыдағы түркілердің ең алғашқы ата қонысы болған – жалпы түркілердің бастау алатын алтын 

бесігін меңзейтін сияқты. (Аудармашының түсініктемесі).    
78 Ескерту! Араб тілі әріптерінің фонетикалық ерекшелігіне байланысты алғашқы Қаарақұрұм атауында 

«қ» әріпінен кейінгі «а» әріпі созылып оқылатындықтан, оны транскрипцияда екі «аа» әріпімен бердік, 

ал екінші Қараақұрұм атауындағы «р» әріпінен кейінгі «а» әріпі созылып оқылатындықтан, оны 

транскрипцияда екі «аа» әріпімен бердік. Сол сияқты мәтінде бұл атаудағы «а» әріптерінің созылмай 

оқылатын түрі де кездеседі, сондықтан ол атау Қарақұрұм деп жазылды.      
79 Осы деректер түркілердің ең үлкен атасы Абулжа хан өзінің балаларымен келіп ең алғашқы тұрақтап 

тұрғызған қалалары Талас пен Кәрі Сайрам екендігін және олардың ең ежелгі қысқы қыстаулары мен 

жазғы жайлаулары осы қалаларға жақын маңайда орналасқандығын, содан түркілер ең алғашында осы 

өңірде көбейіп, сосын барып басқа жақтарға тарағандығын көрсетеді. Әрине, ол дәуірлерден бері арада 

бірнеше мыңжылдықтар өткендігінің нәтижесінде, көптеген жер-су атаулары өзгерген және көптеген 

мекендер пайда болып, олардың кейбірі жойылып, мүлдем із-түссіз жоғалып та кеткен. Міне осындай 

жағдайларға байланысты Бурсуқ, Қақийан, Қарақұрұм сияқты қыстаулардың қай жерде орналасқаны 

туралы анық деректер бізге дейін жетіп келмеген. Тек белгілісі: Қарақұрұм Абулжа ханның ең алғашқы 

қыстауларының бірі болғандықтан, түркілер кейіннен барып қоныстанған жаңа аумақтардың кейбіріне 

осы атауды берген, сөйтіп бірнеше Қарақұрұмдар пайда болған. Солардың ең алғашқысы – Ертіс 

өзенінің жағалауы мен Алтай тауының аралығында орналасқан, Шыңғыз ханның ата қонысы болып 

табылатын Қарақұрұм. (Бұл жайлы кітаптың 40-бетінде айтылған). (Аудармашының түсініктемесі).  
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оның ұлы дүниеге келді де, ол үш тәулік бойы ана емшегін алмады, сүтін емген 

жоқ. Сол үшін анасы жылап, зарлап (білгенінше Тәңірге) жалбарынды. Әр түнгі 

түсінде сәбиі оған: «Анашым, егер сен (шынайы) Құдайға табынсаң, оны жақсы 

көрсең мен сенің сүтіңді емемін» дейтін еді.  

Ол әйелдің күйеуі (Қара хан) және олардың қауымының бәрі кәпір 

болғандықтан, егер ол әйел өзінің (жалғыз) Құдайға табынатындығын білдірсе, 

оны (кәпірлер) нәрестесімен қоса өлтіретіндіктен, ол Құдайға жасырын түрде 

иман келтірді және шын ықыласымен құдіреті күшті Хақ Тағаланың досына 

айналды. Содан кейін сәбиі анасының көкірегін алып, сүтін еме бастады. Ол бір 

жаста мұнтаздай таза, әдемі де көрікті болды. Оның маңдайында рушд (тура жол 

көрсететін кемел ақыл) мен хидаяттың (адастырмайтын шынайы дін жолының) 

жарқын белгісі жалтырап көрінетін еді. Сонда оның әкесі (Қара хан) оның 

осындай қасиеттерін көріп,    
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өз қауымына: «Біздің халықтың арасында мұндай келбетпен, мұндай (көркем) 

жүзбен әлі бірде-бір ұл тумаған еді. Бұл балам өзімен теңдестер мен (өзіне) 

ұқсастардың арасынан ең ұлық, әрі құрметтісіне айналады және кемелдіктің 

(асқан) дәрежелеріне жетсе керек», – деді. 

Әкесі (Қара хан) баласының атын қою мәселесі бойынша өз қауымдастарымен 

кеңес жасады, ал бір жасар бала (кенеттен) сөйлеп:  

– Мені Оғыз деп атаңдар, – деді.  

Отырғандардың бәрі бұл жағдайдан аң-таң болды. Олар сәбидің айтқан 

сөзіне сәйкес оны Оғыз деп атады. Расында, бұл шынайы Хақ Тағаланың 

иршадының (жол көрсетуінің) белгісі (көрінісі) еді.  

Оғыз кәмелеттік жасқа жеткенде әкесі Қара хан оған өзінің немере  

қарындасының бірі, мінез-құлқы қылықты, аса ерекше әдемі де сұлу Көз ханның 

қызын айттырды. Оғыз ол қызға жасырын түрде былай деді:  

– Егер сен (шынайы түрде) Құдайға табынып, Хақты (Алла Тағаланы) сүюші 

досына айналсаң, онда мен де сені сүйіп, сенімен қосыламын.  

(Алайда) ол бұл кеңесті қабылдау мүлдем дұрыс емес деп тауып:  

– Мен бұл жайлы сенің әкеңе айтып берем, әкең сені сол үшін мерт қылады! 

– деді. Осының себебінен Оғыз оған көңіл қоймады (үйленуге ықылас  

білдірмеді).  
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Оның әкесі Оғыздың (ол қызды) ұнатпағанын көрген соң, оған өзінің басқа 

бауыры Көр ханның қызын айттырды. Қызды Оғызға табыстаған кезде, ол оған 

да әлгі сөздерін (тағы) айтты. Алайда ол да (оның ұсынысын) қабылдамады, 

Құдайға иман келтірмеді. (Сондықтан) Оғыз ол қызды да ұнатпады және оған 

барған жоқ.  

Қара хан Оғыздың ол қызға да ықыласы жоқ екенін, сондай-ақ, ол екі 

әйелдің (қыздың) ешқайсысына жақындамайтынын көрген (байқаған) соң, ол 

(баласына деген) сүйіспеншілігі мен ыстық ықыласынан оған өзінің басқа 

бауыры Ор ханның қызын (алып беруді) таңдады. Қызды оның (Оғыздың) үйіне 

алып келмеген еді.  

Бір күні Оғыз аңшылықтан келе жатып, Ор ханның қызын өзеннің  

жағасында көріп қалды. Ол кәнизактардың киім жуып жатқанына қарап тұрған 

еді.  

Ол (Оғыз) қыздың жанына келіп, оңашада оған: «Сен білесің, мен өзіме  

немере ағаларымның екі қызын (әйелдікке) алғанмын, алайда оларды жақсы 

көрмеймін әрі олармен қарым-қатынас та жасамаймын. Мұның себебі – мен 

олардың аспандардың Құдайына иман келтірулерін, оны жақсы көрулерін  

қалаған едім, алайда олар менің сөздеріме құлақ аспады, сөйтіп қабыл алмады.  

 

50-бет 

Енді сені маған атастырды. Егер сен Құдайдың жалғыздығын мойындасаң, 

оған иман келтірсең мен де сені жақсы көріп, (әйелдікке) аламын», – деді. Қыз 

жауап қайырып:  

– Мен (шынайы) Құдайды білмеймін де, танымаймын да, алайда сенің  

сөздеріңнен де, бұйрықтарыңнан да аттамаймын, сенің айтқандарыңа бас иетін, 

тыңдайтын боламын, – деді. (Сонда) Оғыз:  

– Менің шын жүректен қалайтыным келесідей және мен (саған) солай 

(істеуді) бұйырамын – Хақ Тағалаға иман келтір, оны (шын жүректен) жақсы 

көр, – деді. Ол (қыз):  

– Мен сенің сөздеріңді қабылдаймын! – деп жауап берді. Содан ол Хақ 

Тағалаға иман келтіріп, оны сүюшілерден болды.  

Осыдан соң Оғыз оны жақсы көріп (әйел етіп) алды және әрдайым оған 

барып жүретін болды. Ал өзгелердің (басқа әйелдерінің) алдына бармайтын еді.  
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Ол (Оғыз) Құдайды шынайы таныған соң және тақуа болғандықтан, әкесімен 

(де), оның аға-інілерімен (де) олар кәпір болғандары үшін, (олармен көп) 

сөйлескенді ұнатпайтын, олардан алшақ жүріп, оларға жоламайтын еді. Және 

олардан бөлек аңға шығып, әрдайым араб тілінде Құдайдың «Алла» (деген) 

есімін атайтын еді, бірақ (басқа адамдардың арасынан) ешкім ол сөздің 

мағынасын білмейтін. Ол әрдайым әсем дауыспен «Алла!» деп айтатын, ал оның 

қауымдастары (бұл туралы): «Ол бұл сөзді құлаққа жағымды болғандықтан 

көңіл көтеру үшін, (жай) ойнап айтады, бұл оның әдетіне айналып, дағдыланып 

кеткен» дейтін еді. 

Күндердің бірінде Қара хан (өзінің) келіндеріне ас беріп, оларға сый-сияпат 

көрсетті, сөйтіп:  

– (Менің) алғашқы екі келінім, кейінгісіне (үшіншісіне) қарағанда 

көркемірек те, кірпияз еді. Сондықтан қалайша менің ұлым оны оларға  

(алдыңғы екі әйеліне) қарағанда көбірек жақсы көреді? Ол әрдайым оған барып 

онымен сұхбаттасып, көңілдес болады, алғашқы екеуімен ешқашан да көңілдес 

болмайды? – деп сұрады.  

(Оғыздың) ол екі әйелі күйеуіне наразы болғандықтан, оны (үшінші  

әйелінен) қатты қызғанғандықтарынан сәтті жағдайды пайдаланып күйеуіне 

қарсы шықты, сөйтіп:  

– Ол өзге дінді ұстанады: аспандар мен жердің Құдайына иман келтірген, 

(ол) оны (Құдайын) жақсы көріп қалған. Сол үшін ол біздің де онымен 

келісуімізді қалаған. Біз (ұсынысын) кері қайтардық, оның сөздеріне ыңғай 

танытқан жоқпыз. Осы себепті ол бізге теріс көзқараспен қарайды. Ал ол 

(үшінші) келінің, дәл ол (Оғыз) сияқты Құдайға иман келтірген, онымен ой 

біріктіріп, келіскен. Сондықтан 

 

51-бет 

ол (Оғыз) оны дос (жақсы) көреді, бізді дұшпан (жек) көреді, – деді.  

Бұл кезде Оғыз нөкерлері және достарының кейбірімен аңшылық жасап 

жүрген болатын. (Келіндерінің сөзін есіткен) Қара хан өз бауырлары мен 

олардың ұлдарын, туысқандары мен әмірлерін жинап, оларға: 

– Менің ұлым Оғыз кішкентай кезінде өте қабілетті және тағдырдың маған 

берген сыйы боп көрінетін, мен оны шын жүректен жақсы көретінмін. (Алайда) 
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қазіргі уақытта ол (бір) зұлымдық істі жасап, біздің діннен бет бұрды, (сондықтан) 

оны тірі қалдыруға болмайды, – деді.  

Ол (жиынға) жиналғанның барлығы бұл сөзді естіп қатты ашуға мінді. Бәрі 

бірауыздан Оғызды өлтіруге келісіп, шешім қабылдады. 

Оғыздың онымен пікірлес әйелі бұл жағдайдан хабардар болған кезінде, 

кідірмей хабар беру үшін өзінің сенімді көрші әйелдерінің бірін Оғыздың 

алдына жіберді. (Хабарды естіген) Оғыз әскери шепке және шайқасқа 

дайындалды: өзінің барлық нөкерлері мен достарына хабар беріп, өзінің алдына 

жинады. Олар сол сәтте аңшылық жасап жүрген жерлерінен бір-біріне қосылды. 

Оның әкесі, немере ағалары мен туыстары Оғызды өлтіру мақсатында бірікті. 

Екі жақ та жасақты әскери жағдайға келтіріп, соғысқа кірді. (Бұл шайқаста 

жаудың) қылышы Қара ханды жаралады, ол сол (алған) жарақатынан жан 

тапсырды. Оғыздың немере ағалары қауымдарының қатарынан көпшілік оған 

(Оғызға) қосылғандықтан (екі жақтың күші теңесіп), олар бір-бірімен жетпіс бес 

жылға жуық соғысты, ұлыс пен әскерге таласты. 

Соңында Оғыз жеңіске жетті: Талас пен Сайрамнан Бұхараға дейінгі  

аймақты иеленді, ол (өңір) оған тиесілі болды. Онымен бірікпеген кейбір немере 

ағалары мен бауырлары және жиендері (Оғыздың) шығыс жағына орналасты. 

Олардың арасындағы (осы күнге дейін өсіп, көбейген) мұғулдардың бәрі 

солардың (Оғыз дәуіріндегі шығыста орналасқан тайпалардың) әулетінен болып 

табылады. Ол дәуірлерде олардың бәрі кәпір болатын, алайда уақыт өте келе 

олар (Шыңғыз хан) әулетімен бірге жалғыз Құдайға табынушылықты ұстана 

бастады. 

Ол өңірлер Оғызға бағынған, оның патшалығы орныққан кезінде, ол алтын 

киіз үй тігіп, ұлы той ұйымдастырып, 

 

52-бет 

барлық туысқандары мен әмірлерін марапаттады, барлық әскерлерге мейірімін 

төкті. Өзіне қосылған немере ағалары мен қауымдарға ол «Ұйғыр» деген лақап 

ат берді. Себебі бұл сөздің мағынасы түркі тілінде – бірігу, көмек беру дегенді 

білдіретін еді. (Қазіргі кездегі) ұйғырдың барша тайпалары олардың ұрпақтарынан 

(тарайды). Және басқа бір тайпаны ол «Қаңлы» деп атады. «Қыпшақ», «Қалаш», 

«Ағашері» тайпалары да Оғызға қосылған, оның әулетімен араласып кеткен 

халықтан тарайды. (Ол тайпалардың) әрбірінің осылай аталу себептері төменде 

келетін бөлімдерде баяндалатын болады.  
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Уйғур (Ұйғұр)80 

 

Оғыз бен (оның) әкесінің және немере ағаларының арасында жалғыз Құдайға 

табынудың себебінен қарсылық (дұшпандық) пайда болып, олар (бір-бірімен) 

соғыса бастаған кезде Оғыздың кей туыстары онымен бірігіп, соның жағына 

өтті, оған жәрдем мен демеушілік көрсетті. Ал кейбіреулері оның әкесі мен 

немере ағаларын және оның бауырларын таңдады.  

(Сонда) оған қосылып, оның көмекшілеріне айналғандарға Оғыз «ұйғұр» 

деген атау берді. Бұл – түркі сөзі, оның парсы тіліндегі мағынасы: «ол бізге 

қосылып, көмек көрсетіп, (бізбен) келісті» дегенді білдіреді.  

Және бұл жамағат (қауым) әрдайым Оғызбен бірге (одақтас) болды. Оғыз 

өзге мемлекеттерді бағындыруға ниеттенген кезінде, ол (Оғыз) қайтып келгенге 

дейін, олар (оның мемлекетінің) шекарасында орналасып, ол мемлекетті  

(шекараларын) қорғап тұрулары үшін, оларды Дарбанд81 аймағынан қайтарып 

алды. (Қазіргі кездегі) ұйғыр қауымдарының бәрі сол (баяғыда Дарбанд  

аймағынан қайтарып алынған, басқа да түркі тайпаларына ортақ) жамағаттың 

нәсілінен тараған82.  

Осымен (бұл тақырып) аяқталды. 

 

Қанқли (Қаңлы) 

 

Оғыз өзінің әкесі мен немере ағалары және бауырлары мен немере  

ағаларының балаларына қарсы соғысып жатқан кезінде (ол) олардың еліне 

шабуылдап, (оларды) тонады. Ол қауымның арасынан оған өздерінің  

                                                           
80 Уйғур (Ұйғұр) – бұл Оғыз ханмен одақтас болған жалпы түркі тайпаларына қатысты жалпылама 

айтылған атау. Сондықтан бұл атауды қазіргі дәуірдегі ұйғыр қауымымен шатастырмау керек. Ал қазіргі 

кездегі ұйғырлар тарихы туралы кітаптың 138-бетінде бөлек тақырып арналған. (Аудармашының 

түсініктемесі). 
81 Дарбанд - Тәжікстан республикасы Нурабад районының орталығы, қала үлгісіндегі ауыл.  «Дарбант» 

сөзі «бекініс, қамал, мықты қақпа» деген мағыналарды аңғартады. Бұрынғы дәуірлерде бұл жерде бекініс 

болғандықтан осы атауды алған. Тәжікстандағы бұл «Дарбанд бекінісін» Дағыстанның оңтүстігінде 

орналасқан Дербент қаласымен шатастырмау керек. (Аудармашының түсініктемесі).   
82 Кітаптың 54-бетінде келтірілген деректің мағынасы бойынша, Оғыз хан атаған «ұйғұр» деген сөз дәл 

қазіргі дәуірдегі ұйғырларды аңғартпайды. Себебі ол бетте мынадай дерек келтірілген: «Алғашында ол 

(өзіне) қосылған тайпалардың барлығын (жалпылама) «ұйғұр» деп атағанымен, кейіннен ол тайпалардың 

көпшілігі, (жоғарыда) баяндалғандай себептерге байланысты әрқайсысы басқа жеке-жеке атауларымен 

атақты болды (яғни «ұйғұр» лақабын алмады). Ал «ұйғұр» сөзі (белгілі бір тайпаның атауы 

болмағандықтан) қалғандарға (яғни өздерінің жеке атаулары болмаған руларға) орнықты, сөйтіп олар 

сол атаумен аталатын болды. (Аудармашының түсініктемесі).    
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ақылдарының шешіміне сай қосылған, онымен біріккен барлық туыстары тонап 

алған улжай (олжалары) мен байлықтарын шаруа малдарға артар еді. Енді 

біреулері ақылдаса отырып араба жасады, сөйтіп өздерінің олжалап алған  

 

53-бет 

байлықтары мен дүние-мүлкін соған тиейтін еді. Осы себептен ол қауымдар 

қаңлы деген атпен аталып кеткен. Қаңлылардың барлық тармақтары олардың 

ұрпақтарынан тарайды. Әрине, Алла (ақиқатын) жақсы біледі! 

 

Қипчақ (Қыпшақ) 

 

Оғыз ит-борақ (ит-барақ) деген тайпамен соғысып, (олардан) жеңіліс тапқан 

кезінде ол екі өзеннің арнасы құрайтын аралда қалып қойды, сөйтіп сол жерде 

орнықты (мекендеді). Осы уақытта күйеуі соғыста қайтыс болған бір жүкті әйел 

үлкен ағаштың діңгегіне кіріп алып, (сонда) баласын босанады. Бұл болған 

оқиға жайлы Оғызға айтылғанда: «Ол әйелдің күйеуі жоқ, (сондықтан) бұл бала 

менің балам болады», – деді оған жаны ашып.  

(Содан) ол (бала) Оғыздың ұлының жағдайына кірді (яғни соның ұлындай 

болды). Ол (Оғыз) оны «Қыпшақ» деп атады. (Қыпшақ) «қабық» (сөзінен) 

туындаған: (Қабық) түркі тілінде «діңгегінің ортасы шіріген ағаш» дегенді 

білдіреді. (Қыпшақ руының) бәрі осы баладан тарайды. Он жеті жыл өткен соң, 

Оғыз ит-барақ тайпасын жеңіп, Иран жеріне келді, содан (ол) аймақты бағындырды. 

Көп жылдар өткен соң ол өз уәлаятына қайтып оралды. 

(Сонда) «ит-барақтар қайтадан көтеріліс жасап жатыр» деген хабар жетті. 

(Оғыз) олардың қастандығынан аман қалу мақсатында қыпшақ руын ит-барақтар 

уәлаятының ортасына орналасу үшін жіберді. Содан бері қыпшақтардың  

жайлаулары мен қыстақтары сол аумақтарда орналасты. 

 

Қарлуқ (Қарлық) 

 

Айтуларынша, Оғыз (халқымен) Гур (Ғур) мен Гарчистаннан (Гаржистан) 

өзінің ежелгі мекеніне (жұртына) қайтып келе жатқанда, олар жолда бір үлкен 

тауға жолықты. (Сонда) қар қалың жауып, қардың қалыңдығынан бірнеше 

отбасы (көпшіліктен) артта қалып қойды. Жасақта ешкім артта қалуға 

болмағандықтан (бұл жағдай) Оғызға ұнамады, содан ол: «Қалайша әлдекім қар 
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жауғанның әсерінен артта қалып қойды?!» – деп бұйырды. Сөйтіп, ол сол 

бірнеше (қалып қойған) отбасыға «қарлық», яғни «қар иесі, қарлы» деген ат 

берді. Қарлықтардың барлық тайпалары  

 

54-бет 

осы аталған жамағаттың нәсілінен тараған. 

 

Қалач (Қалаш) 

 

Айтылуынша, Оғыз Исфаханды бағындырған кезінде кері қарай қайтуға 

ниеттенді. Сонда бір әйел жолда босанып, бала тапты. Тамақтың тапшылығы 

әсерінен оның сүті болмай, бала аш қалды. Осы себептен оның күйеуі артта 

қалып (азық іздеуге кетті), сол кезде бір шиебөрі қырғауылды ұстап алған екен. 

(Мұны көрген) әлгі еркек оған ағаш лақтырып, (құсты) тартып алды, сөйтіп 

әйеліне азық етіп берді. Содан оған сүт пайда болып, баласы тойынып емді. 

Соңынан бірнеше күн дегенде әскерге жетті. Қандай себеп болса да, ешкімнің 

артта қалуы Жасақта болмағандықтан Оғыз ол адамға ашуланып: «қал ач!», яғни 

«аш қал!» деп айтты. Сол себепті оның әулеті «Қалаш» деп аталып кеткен. (Бұл 

тақырып) бітті!  

 

Ағачири (Ағаш ері) 

 

Бұл атау көне замандарда болмаған. Бұл аймақтарға Оғыз қауымдары келген 

кезінде олардың бір тайпасының тұрақтау орны орманның шекарасында еді, 

содан «ағач ири» (ағаш ері), яғни «орман адамы» аталып кеткен. (Бұл) киіз 

үйлері орманға жақын болған мұғулдардың кейбір тайпаларына «хүуийин 

ирган», яғни «орман қауымы (тайпасы)» деген атау бергеніне ұқсайды.  

(Осымен) аяқталды. 

 

*** 

Оғызға қосылған және онымен одақтас болған түркілер негізінен осы 

аталған тайпалар болып табылады. Алғашында ол (өзіне) қосылған тайпалардың 

барлығын «ұйғұр» деп атағанымен, кейін ол тайпалардың бірнешеуі, (жоғарыда) 

түсіндірілген себепке байланысты әрқайсысы жеке атаулармен танымал болды, 
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сондықтан, «ұйғұр» сөзі қалғандарға (тайпаларға) тиесілі болып, олар сол 

атаумен белгілі болды83. 

Оғыз ұлдарынан жиырма төрт тармақ тарады: әрқайсысы (тізбектеу)  

кестесінде егжей-тегжейлі жазылғандай белгілі бір атаулар мен лақап аттарға ие 

болды. Сөйтіп, әлемде өмір сүретін барша түркмонон (түркілерге ұқсағандар – 

түркі тектестер) аталған тайпалар мен Оғыздың  

 

55-бет 

жиырма төрт перзенттерінен (шыққан тайпалардан) тараған.  

Сондай-ақ, көне замандарда (қазіргі дәуірдегі) «түркмен» сөзі болмаған, 

сөйтіп (ол дәуірлерде) сыртқы келбеті түркілерге ұқсас көшпенді тайпалардың 

барлығын жалпылама «түркілер» деп атайтын болған және әрбір рудың өзіне 

тән белгілі бір атаулары да болған.  

Сосын, Оғыз тайпалары (арасынан кейбір тайпалар) өздерінің мекендерінен 

Мауараннаһр елі мен Иран жерлеріне келіп, осы аймақтарда туылып көбейе 

бастады. Олардың сыртқы түр-келбеті ауа райының әсерінен ақырын-ақырын 

(өзгеріп) тәжіктердің түр-келбетіне ұқсай берді. Алайда олар шынайы тәжік 

болмағандықтан, тәжік халқы оларды «түркман», яғни «түркіге ұқсас» деп атап 

кетті. Сол себептен бұл атауды (тәжіктер жақын маңда мекен еткен) Оғыз 

қауымының барша тармағына қатысты қолданып, осылайша танымал болды.  

Оғыз ұлдарынан тараған жиырма төрт тайпаның жартысы әскердің оң 

қанатына, екінші жартысы сол қанатына жатады. Қазіргі кезде де бұл тайпалар 

мен тармақтардың әрқайсысы өздерінің шығу тегі мен шежіресін, яғни қай 

қауымнан екенін біледі. Бұл жағдайдың түсініктемесі келесідей: Оғыздың алты 

баласы бар еді, олардың есімдері келесідей тәртіппен және ретпен (келеді):  

Бірінші – Кун (Күн);  

Екінші – Ай; 

Үшінші – Йулдуз (Жұлдыз);  

Төртінші – Кук (Көк); 

                                                           
83 Осы деректен мәлім болғанындай, Оғыз хан алғашқыда «ұйғұр» деп атаған тайпа қазіргі дәуірдегі 

ұйғырлардан өзге тайпа болып табылады. Яғни, Оғыз хан алғашында өзіне қосылған тайпалардың 

барлығын бірдей «ұйғұр» деп атаған. Сол себепті, қазіргі ұйғырлар ол дәуірде әлі өз алдына тайпа 

ретінде «ұйғыр» атауымен аталмаған. Арадан біршама уақыт өткен соң, алғашқыда жалпы «ұйғұр» деп 

аталған тайпалардың арасынан көпшілігі өздерінің жеке-жеке ру атауларымен белгілі бола бастаған. 

Сонда «ұйғұр» сөзі белгілі бір тайпаның атауы болмағандықтан, өздерінің жеке атаулары болмаған 

рулар осы атауға ие болып, «ұйғыр» атаумен аталып кеткен. (Аудармашының түсініктемесі).      
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Бесінші – Тақ (Тау);  

Алтыншы – Диңгиз (Теңіз).  

Олардың тарихында келтірілгендей және (кейіннен) мен бұл шарапатты 

жылнамада барынша толық күйінде қосымша ретінде келтіретінімдей: Оғыз 

Иран, Тұран, Шам, Мысыр, Рұм, афранж84 бен тағы басқа аймақта орналасқан 

елдің бәрін бағындырады. (Сосын) өзінің асыл жұрты (түпкі атақонысы) Уртақ 

(Өртау) пен Куртаққа (Күртауға) қайтып оралды.  

(Оғыз) ол жерге келген соң, үлкен жиналыс шақыртып, алтыннан жасалған 

аса биік киіз үй тұрғызды және үлкен той берді. Нақыл етулерінше, ол тойда 

тоғыз жүз бас қулық бие85 мен тоқсан мың бас қой сойылды.  

 

56-бет 

Ол (өзінің) барлық әйелдерін, перзенттерін, әмірлерін және әскербасыларын 

шақыртып, олардың бәріне мейірімін төкті. Әсіресе ол жоғарыда аттары 

аталған, әкесімен бірге (әртүрлі) елдерді жаулау кезінде бірге болған, барынша 

тырысып (жауын) қылышпен шапқан (өзінің) алты ұлына ерекше ықыласпен 

ілтипат көрсетті.  

Бірнеше күн өткен соң сол ұлдарымен бірге аңға шықты. (Сонда) алтын 

садақ пен үш алтын жебе тауып алды. Олар әкесіне алып келіп: «(Бұларды) 

қалай бөліп алсақ екен?» – деп сұрады. (Әкесі) садақты үлкен үш ұлына берді, 

жебелерді ең кіші үшеуіне табыс етті. Содан садақ алған ұлдарынан тараған 

руларды «бузуқ» (бұзоқ) деген лақап атаумен атауларын бұйырды. «Бұзоқ» 

сөзінің мағынасы – бөліктерге бөлу. Ол бұл сөзді олардың лақап атауы етіп 

келесідей уәжбен берді: себебі оны (садақты) бөлу үшін, (оны) сындыру қажет 

және әскердің оң қанаты осы үш ұлы мен олардың ұрпақтарына тиесілі болсын 

(деп бұйырды). 

Жебелерді берген ұлдарынан тарайтын руларға (тайпаға) ол (Оғыз) «учуқ», 

асылы «уч уқ», яғни «үш оқ» деген (сөзді лақап етіп) берді. (Содан соң) ол 

айтты: «Әскердің сол жағын осы үш ұлдың балалары мен олардың ұрпақтары 

(жақсы) білсін!». Және бұйырды: «Осыдан кейін олардың ұрпақтары осы лақап 

атауға тиесілі болады, әрі (олардың) әрбірі өзінің әскердің қай жағынан екенін 

білсін. Оң қолдың жолы биіктеу болғандықтан, мен оларға садақ бердім, ол 

                                                           
84 Афранж – франк халықтары, яғни орта ғасырлардың бас кезінде Орталық Еуропада тұрған батыс 

герман тайпалар тобы. Оларға хамава, бруктер, усибет, тенктер, сугамбар, т.б. тайпалар кірген. 
85 Қулық бие – алғаш рет үш жарым-төрт жарым жасында құлындаған бие. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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патша дәрежесіне (тең). Ал елшілердің дәрежесіне сай жебелерді сол қанаттан 

болғандарға бердім». 

Осыған сәйкес ол оң мен сол қанаттың барлық тұрақтау орынын бекітті, 

содан соң: «Патшаның тағы мен менің орынбасарым болу құқығы бұзоқ руына 

тиесілі. Егер менен соң (менің) үлкен ұлым Күн тірі болса, онда мұның барлығы 

соған мұра болып қалады. Олай болмаған жағдайда екінші ұлым Айға (мұра 

болады)», – деп әмір етті. 

 

57-бет 

Оғыз дүние салған соң, оның өсиеті бойынша Күн хан таққа отырып, жетпіс 

жыл патшалық етті. Оның әкесінің (Оғыздың) Ирқил хужа (Ерқыл қожа) атты 

орынбасары бартұғын: Йангикәнт (Жаңакент) (әкімі). Ол Күн ханның кеңесшісі, 

уәзірі әрі істерін ұйымдастырушы болды. Бір күні ол Күн ханға: «Оғыз ұлы 

патша болатын. Ол жер бетіндегі барлық мемлекеттерді иеленді. Содан есепсіз 

қазынасы мен мал-дүниесі, сансыз шаруа малдары болды. Содан оның 

барлығын ол сіздерге, өз перзенттеріне қалдырды. Сіздердің әрқайсыңыздан 

Илахи қолдаумен төрт мақтауға лайықты ұл туылды. Осыдан кейін бұл 

ұлдардың мал-мүлік пен патшалыққа таласып, жауласып дауласпауы үшін, 

олардың әрқайсысына (тиесілі) мансабы (лауазымы), жолы, атауы мен лақабы 

белгіленіп, бекітілуі және әрқайсысының белгісі мен таңбасы (арқылы өз) 

бұйрықтары мен қазыналарын, үйірлері мен отарларын белгілеуі үшін  

әрқайсысында (өздерінің) белгілі белгісі болсын, (сөйтіп сонымен) таңбаласын. 

Сонда ешкім бір-бірімен дауласып, бір-бірімен ерегісе алмайды әрі әрбір ұл мен 

оның ұрпақтары өздерінің атауын, лақабын, жолын біледі. Сонда мемлекеттің 

мықтылығы мен жақсы аты тұрақты (баянды) болады», – деді.  

Күн хан бұл сөзді құптады, сөйтіп жаңакенттік Ерқыл қожа ол 

(айтылғандарды) ұйымдастырумен айналысты. Содан кейін (жоғарыда  

айтылғандай) алты ұлға Бұзоқ пен Үшоқ лақап аттары беріліп, оларға әскердің 

оң мен сол қанаттары үлестірілген соң, ол (Күн хан) олардың (алты ұлынан 

туылған жиырма төрт) балаларының әрбіріне жаңадан лақап ат, есім, таңба мен 

белгі тағайындап, бекітті. Сондай-ақ ол жиырма төрт тармақтың әрбіріне бір 

жануарды олардың унқуны86 етіп бекітті. Бұл сөз «инақ» деген (сөзден) 

туындайды. Ал «инақ» түркі тілінде «құтты» дегенді білдіреді, себебі «инақ 

булсун!», яғни «құтты болсын!» деп айтады. Содан келесідей әдет қалыптасқан: 
                                                           
86 Унқун (уңғун) – жекеменшік мал мен құсқа салынатын таңба белгісінің ортағасырлық түркі тіліндегі 

аталуы.   
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егер бір жануар кез келген бір рудың унқуны болса, онда олар оған (жануарға) 

қастық жасамайды және оған қарсылық көрсетіп оның етін жемейді. Себебі оны 

(жануарды) олар өздері үшін құт-береке белгісі етіп алған. Мұның әсері осы 

уақытқа дейін сақталған.  

 

58-бет 

Содан әр ру-тайпа өзінің унқунын біледі. Дәл осы сияқты (Ерқыл қожа) той 

үстінде әрбір тармақ үшін ас үлестірер кезде еттің қай бөлігі қайсы тармақтың 

сыбағасы болатынын да белгілеп қойды. Сонда кез келген жерде және уәлаятта 

олар (тойға) жиналатын болса, сыбағалары той кезінде белгілі болып, олар тағам 

үшін бір-бірімен дауласып, ренжіспейді. Бұл жиырма төрт ұлдың есімдері 

олардың асыл атауы болып табылды, (кейіннен) олардан (тараған) тармақтар 

мен олардың тайпасы осы атпен атақты (танымал) болған, бұл (атау кейіннен) 

әрбір тармақтың ұранына айналған (есімдер), егжей-тегжейлі, түсініктемелермен 

(төменде) жазылатын болады.  

Ендеше, таңба мен унқун, (олардың) әрқайсысына арнайы үлестіріліп 

берілген ет бөліктерін ақылдардың (адамдардың) түсінуі оңай болуы үшін 

(төмендегі) кестеде (жазылған) әрбір аттың төменіне (жазылып) енгізілетін 

болады.  

Негізінде, Алла жақсырақ білуші! 

 

Оғыздың алты ұлының аттары, олардың «Бұзоқ»  

аталатын үшеуінің тарихы 

 

Оғыздың алты ұлының лақап аттары. Олардың арасынан үшеуін Бұзоқ, 

(қалған) үшеуін Үшоқ деп атаған. Олардың таңбалары, унқундары, оларға 

ерекшелеп берілген ет бөліктері мен жануарлар аттары Жаңакент (әкімі) 

Ерқыл қожа белгілеп бергендей (етіп баяндалады). 

 

Қауымдар (тайпалар) 

 

Әскердің оң қанатына жататын Бұзоқ руы – ең үлкен үш ұлдың балалары 

болып табылады. (Олардың) әрбірі төрт ұлдан (туған, бәрі) – он екі адам. 

Ағайындылар арасындағы ең үлкені болған Күн ханның төрт ұлы (келесілер): 
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Бірінші – Қайи, яғни берік (мықты). (Оның руының) Таңбасы:....87; 

Унқуны:......; Ет бөлігі: ........; 

Екінші – Баят, яғни мал-дәулетті, несібесі мол. (Руының) Таңбасы:..... 

Унқуны:.....; Ет бөлігі: ........; 

Үшінші – Алқаүйлі, яғни қайда барса да сәтті, қалаулы болатын. (Руының:) 

Таңбасы:....; Унқуны:......; Ет бөлігі:......; 

Төртінші – Қараүйлі, яғни қара (киіз) үйлі. (Руының:) Таңбасы...........; 

Унқуны......; Ет бөлігі: ........ 

 

59-бет 

Екінші ұл – Ай ханның балалары төрт адам. (Олар:) 

Біріншісі – Жазир, яғни көп аймақтар оның қарамағында болатын (адам). 

(Оның руының:) Таңбасы:.....; Унқуны:......; Ет бөлігі:........; 

Екіншісі – Дукар, яғни батыр жағынан келу. (Руының:) Таңбасы:........; 

Унқуны:......; Ет бөлігі:.......; 

Үшіншісі – Дұрдырға, яғни мемлекеттерді билеп, заңды орнату. (Руының:) 

Таңбасы:.......; Унқуны:......; Ет бөлігі:......., 

Төртінші – Жапарлы, (бұл аттың мағынасы жазылмаған). (Оның руының) 

Таңбасы:........; Унқуны:......; Ет бөлігі:....... 

Үшінші ұл – Жұлдыз ханның ұлдары – төрт адам: 

Бірінші – Аушар, яғни епшіл, аңшылық пен аңға құмар. (Оның руының:) 

Таңбасы:........; Унқуны:......; Ет бөлігі:......; 

Екінші – Қызық, яғни рухы мықты және заңға зейінді (ынталы). (Руының:) 

Таңбасы:....; Унқуны:....; Ет бөлігі:........; 

Үшінші – Бекдәлі, яғни ұлы адамдардың сөздері сияқты құрметті болу. 

(Оның руының:) Таңбасы:.......; Унқуны:.......; Ет бөлігі:.........; 

Төртінші – Қарқын, яғни ұлық және тойымды ас болу. (Оның руының:) 

Таңбасы:.......; Унқуны:.......; Ет бөлігі:........ 

 

60-бет 

                                                           
87 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
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Оғыздың алты ұлының аттары, олардың «Үшоқ»  

аталатын үшеуінің тарихы 

 

Үшоқ тайпалары – әскердің сол жақ бөлігіне жатады және үш кіші ұлдың 

ұрпақтары. (Олардың) әрқайсысынан төрт ұл (туған, жалпы) – он екі адам: 

(Оғыздың) төртінші ұлы Көк ханның ұлдары – төрт адам. (Олар):  

Бірінші – Баяндүр, яғни ол жер әркез (түрлі) нығметтерге толы болу. (Оның 

руының): Таңбасы:.............; Унқуны:............; Ет бөлігі:..........; 

Екінші – Бична, яғни жақсылыққа күш салу, ұмтылу. (Оның руының): 

Таңбасы:.......; Унқуны:.......; Ет бөлігі:........; 

Үшінші – Шәуілдір, яғни намысты, ортада абыройлы. (Оның руының): 

Таңбасы:.......; Унқуны:.......; Ет бөлігі:.......; 

Төртінші – Чипни, яғни жауды қай жерде көрсе кідірмей шайқасқа түсетін. 

(Оның руының): Таңбасы:......; Унқуны:......; Ет бөлігі:........ 

(Оғыздың) бесінші ұлы Тау ханның ұлдары төрт адам еді. 

Бірінші – Салұр, яғни қайда барса да оның қылышы мен шоқпары істе 

болатын. (Руының): Таңбасы:.......; Унқуны:.......; Ет бөлігі:.........; 

Екінші – Аймұр, яғни өте жақсы әрі бай болу. (Оның руының): Таңбасы:.....; 

Унқуны:.....; Ет бөлігі:.......; 

 

61-бет 

Үшінші – Улайунтли, яғни оның шаруа малы жақсы болу. (Руының): 

Таңбасы:........; Унқуны:.........; Ет бөлігі:..........; 

Төртінші – Урагир, яғни әрқашан жақсы істер істеп, көмек жасау. (Руының): 

Таңбасы:....; Унқуны:.......; Ет бөлігі:........ 

(Оғыз ханның) алтыншы ұлы Теңіз ханның ұлдары төрт адам. (Олар): 

Бірінші – Игдир, яғни жақсы, ұлық, баһадүр. (Руының): Таңбасы:...........; 

Унқуны:.........; Ет бөлігі:..........; 

Екінші – Бугдуз, яғни көпшілікке кішіпейілдік, әрі қызмет ету. (Руының): 

Таңбасы:.......; Унқуны:.......; Ет бөлігі:.......; 
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Үшінші – Йиуа, яғни оның дәрежесі барлығынан жоғары болу. (Руының): 

Таңбасы:......; Унқуны:......; Ет бөлігі:.........; 

Төртінші – Қынық, яғни қай жерде болса да құрметті болу. (Руының): 

Таңбасы:........; Унқуны:........; Ет бөлігі:........ 

(Дегенмен) Алла жақсырақ білуші! 

Ендеше, хикая мен олардың тарихтары осы шарапатты тарихқа (кітабына) 

қосымша ретінде бөлек-бөлек келтірілетін болғандықтан, мұнда көп сөз 

қажетсіз.  

Бұл тайпалар (жоғарыда) түсіндірілген себепке сәйкес бәрі мүуаххид  

болатын әрі Құдай Тағаланың қалауы солай  

 

62-бет 

 

болып, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның (Алланың оған салауаты мен 

сәлемі болсын!) пайғамбарлық заманында оларды мұсылмандар қатарына қосты. 

Ақыры (істің нәтижесі) солай болды.  

Сонан соң Оғыз бен оның балаларынан ұзақ уақыт және көп жылдар бойы ол 

тайпалардан көптеген патшалар шықты. Сөйтіп, әр дәуірде аттары аталған 

жиырма төрт тармақтың ішінен бір құдіретті де дәулетті патша пайда болатын 

әрі ұзақ уақыт патшалық оның отбасында сақталатын. Сол сияқты көп жылдар 

бойы патшалық (дәрежесі) Салұр тармағында да болды. Сосын [Аймұр] 

тармағынан, (кейіннен) өзге тармақтарынан да даңқты патшалар шыққан . 

Ендеше, олардың әрбірі жайлы хикаялар кейінірек (қосымша ретінде) осы 

тарихи (еңбекте) Оғыздың тарихында келтірілетін болады.  

Содан олардың құзыреті мен патшалығы осы Иран жеріне де жетіп келді. 

Бұл аймақтарда Оғыз әулетінен шыққан өте көп атақты да, даңқты әрі абыройлы 

патшалар мен әмірлер табылды (шықты). Алайда (олардың) әрбіріне өзінің 

Оғыздың ұрпағынан екені мәлім емес (еді). 

Түркмендер жамағаты әрбір патша мен әрбір әмірдің осы тайпалардың 

қандай тармағынан екендігін анық біледі. Ұлық әрі аса құдіретті болған Тұран 

мен Иран өңірлерінде төрт жүз жылға жуық уақыт патшалық еткен және 

Мысырдың алыс аймақтарынан Қытай шекарасына дейін(гі халықтар) олардың 



 72 

билігінде болған Селжук (Селжұқ) әулетінің сұлтандары мен ата-бабалары 

қиниқ (қынық) тармағынан болады. Ендеше, олардың тарихы Оғыздың 

тарихымен бірге қысқаша түрде осы кітапта қосымша ретінде беріледі.  

Сондай-ақ Ұйғыр халқы да түркілердің қатарынан болады. Олардың мекендері 

(тұрақтары) Мұғулдар аймағының шекарасына жақын жерде (орналасқан). Және 

осы тарихта айтып өтілгендей, олар Оғыздың немере ағайынынан (тараған), 

олардан да тарихтан шамалы (деректер) бар. Кейбірін біз бұл кітапқа қосымша 

етіп келтіреміз. Сонымен қатар, Оңтүстік Қытай, Қара Хитай (Қарақытай), Шын 

мен мұғул оларды нангийас (нангияс), қытайлар манзи деп атайтын Машын мен 

Жұрша халықтарының тарихтарынан кейбірін бұл кітапқа қосымша етіп 

келтіреміз. 

 

63-бет 

 

Және Түркістан мен Мауараннаһр билеушілері болған Қарақытай гурхандар 

тарихы және сұлтан Мухаммад Харазмшах (Мұхаммед Хорезмшах), оның ұлы 

Жалал ад-диннің, сондай-ақ олардың руының тарихы, барлығы Шыңғыз хан мен 

оның әулетінің бақытты дәуірінде жеңіліс тауып жойылғандықтан, ал (тірі) 

қалғандары оның (Шыңғыз хан) билігіне мойынсұнып, бас игендіктен, осы 

тарихқа қатысты хикаялар, ол тайпалардың өмірлік жағдайларының баяны, 

әрбірі өз орнына келтірілетін болады.  

(Жоғарыда) аттары аталған халықтардың әрқайсысының хикаяларына  

сәйкес, олардың әрбірінде есте сақтап қалынған, (алайда олар туралы деректер) 

бұл (Иран) мемлекетіне дейін жетіп келмеген тарихтары бар. Ал (енді) қазіргі 

уақытта (біз) оның барлығымен танысып шығып, (оларды) ақылға салдық, 

(сөйтіп), мен (ол) тарихтарды осы тарихқа қосуды жөн көрдім. (Ол халықтардың 

бәрінің) жағдайларының егжей-тегжейлі баяны мен түсінігі, (осы тарихи) 

баяндаулардың ортасында келтірілсе, шатасу мен баяндауды түсінуге қиындық 

туатын болғандықтан, мен оларды (осы кітаптың) ортасына кіргізген жоқпын, 

алайда оларды бұл шарапатты тарихқа қосымша етіп (келтірдім). 

 

64-бет 

(Бұл бетке ештеңе жазылмаған) 
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65-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Мұнда қазіргі уақытта «мұғул» аталып келе жатқан түркі тайпалары 

жайлы (баяндалады). Ерте заманда олардың бәрі өзінің ерекше атауымен 

және лақап аттарымен аталып келген, (олардың) әрбірінің басшысы мен 

әміршісі болған, (олардың) әрбірінен (әулеттік) тармақтар мен жалайыр, 

ойрат, татар сияқты тағы басқа тайпалар тараған. Бұл бөлімде соның бәрі 

егжей-тегжейлі баяндалады 

 

Олардың өмір сүретін мекені (жұрты) мен тұрақтайтын орындары (мақамы) 

белгілі жерлерде болған. Олардың сырт келбеті мен тілі мұғулдардың сырт 

келбеті мен тіліне сай, өте ұқсас келеді, себебі сол кезеңдерде мұғулдар түркі 

тайпасына жататын қауым еді. Қазіргі кезде олардың (басына қонған) бақтың 

(патшалығының) және құдіреттілігі мен ұлылығының себебінен (түркіге  

жататын) басқа ру-тайпалардың баршасы осы (мұғул деген) арнаулы атаумен 

аталатын болды (яғни осы атаумен аталып кетті). 

Ендеше, аталған қауымдар (тайпалар) туралы хикаялар (олар қалай)  

жазылған болса, сол күйінде келтіріледі. (Мұны баяндауға) Алланың өзі 

көмектессін! 

 

Жалайир (жалайыр) тайпасы 

Олардың тармақтары мен Шыңғыз хан тарихында жазылғандардан 

бөлек осы тайпаға қатысты кейбір хикаялар баяндалады 

 

Байырғы кезде бұл қауымның саны аса көп болған және олардың әрбір 

тармағының өз әмірі  

 

66-бет 

мен басшысы болатын. Шыңғыз хан дәуірінде де, қазір де Тұран мен Иранда 

(бұл рудан шыққан) көптеген әмірлер болған және бар. Олардың бір бөлігінің 

тұрақтау орыны Унан (Ұнан) өңірі болған. Риуаят етілуінше, көне дәуірдің 

бірінде Қытай әскерлері (жалайырдың) осы бөлігін сондай қырғынға  

ұшыратқан: тек (олардың) кейбіреулері ғана қашып құтылған. (Жаудан) қашып 
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бара жатқан кезінде олар Дутум Маниннің әйелі Нумулунды өлтіріп кетеді. Бұл 

оқиға жайлы оның (Нумулунның) хикаясында баяндалатын болады. 

Содан жалайырлардың өзге қауымдары оларды тергеуге алып: «Неліктен 

сендер ондай оңбаған әрекет жасадыңдар?» – дейді. Осы себепті олардың 

кейбіреуі өлтіріліп, басқа бөлігі Дутум Маниннің екінші ұлы Қайду ханның, 

оның балалары мен туысқандарының тұтқынына, құлдарына айналды, содан 

(олар) әкеден балаға мұра болып, Шыңғыз ханға (дейін) жетіп келеді. Осы 

себептен ол тайпа оның утагу буғулы (ұрпақтан-ұрпаққа өтетін құлы) болған. 

Олардың көпшілігі оның (Шыңғыз хан) мен оның әулетінің дәуірінде (өзінің 

ерекше) қасиетімен әмірлер, халық сыйлайтын құрметті адамдар болды (сондай 

дәрежеге жетті). Ол жайлы (төменде) баяндалған. 

Айтуларынша, олардың байырғы жұрты (Шыңғыз ханның атажұрты болып 

табылатын) Қарақұрұмда болған. Олардың ықыластылығы сонша, олар (көбейіп, 

ұйғыр аумағына көшіп кеткен бір тобы) ұйғырлардың патшасы гурханның88 

нарларына (жем-шөп ретінде) рауған89 беретін. Сол үшін оларды жетік мінезді 

деген атпен атайтын. Бұл жалайыр руы өз алдына саны көп халыққа айналған 

үлкен он тармақтан, олардың әрбірі көптеген қауымнан тұрады, олар келесідей 

бөлініп, ретпен аталады: жат, туқраут (тоқырауын), қуңқаут (көнсауыт), 

кумсаут (құмсауыт), урйат, нилқан (нілқан), куркин (құрқын), тулаңқит 

(төлеңгіт), бури (бөрі), шаңқут (шаңғұт). 

Шыңғыз хан дәуірінде Жат тармағынан шыққан, барлық жалайыр руы 

ішінде өте атақты да, абыройлы Муқали (Мұқалы) гуйаң (гойон) болған. 

Шыңғыз хан әскерінің сол қанатының бәрі мойындайтын еді. Оның ұрпақтарын 

да «гойон» лақабымен атайды, мағынасы қытай тілінде «ұлы хан» (дегенді 

білдіреді). Шыңғыз хан оны әскермен бірге Қараун жидун деп аталатын жерде 

қалдырып кеткен кезде 

                                                           
88 Ұйғырлардың патшасы гурхан – бұл сөз ұйғырлар салық төлеп тұрған Қара Хитайдың гурханы туралы 

айтылған. Өйткені, ол дәуірлерде әлі ұйғырлардың өз патшасы болмаған, ал кейінгі дәуірдегі 

патшаларын олар «Иди құт» деп атайтын болған. Бұл туралы Ұйғырлардың өздері келтірген деректерде 

жазылуынша, көне дәуірлердегі ұйғыр тайпаларының қоныстану орны екі үлкен таудың айналасындағы 

бір жерінде он өзен, басқа бір жерінде тоғыз өзен ағатын таулар мен жазықтықтарда болған. Он өзеннің 

бойында өмір сүргендерін – «он ұйғыр», ал тоғыз өзеннің бойындағыларды – «тоғыз ұйғыр» дейтін 

болған. Бұрынғы дәуірлерде ол ұйғыр руларының белгіленген патшасы мен басшысы болмаған еді. (Бұл 

туралы дерек кітаптың 139-бетінде айтылған). (Аудармашының түсініктемесі). 
89 Рауған – май.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/


 75 

67-бет 

қытайлықтар оған осы лақап атты берген. Оның ұлы Буғул (Бұғыл) гойон 

Үгетай қаған дәуірінде әкесінің орынбасары болған. Оған мұндай атауды 

Шыңғыз хан берген. 

Хантун нуйан (Хантон ноян) Құбылай қағанның үлкен әмірі болатын. 

(Құбылай қаған) оны өз ұлы Нумуғанмен бірге Қайдуға (оның иелігіне) қарай 

әскерімен аттандырады. Ханзадаларға мойынсұнбағаны үшін оны ұстап алып, 

Қайдуға тапсырады. Сосын арада біраз уақыт өткен соң, бұл (кейіннен)  

баяндалатындай, ол (Қайду) оны босатып жіберді.  

Бұл уәлаятта (яғни, Иранда) олардың (жалайырлардың) тайпасынан  

мыңдықтың әмірі Жауқур (Жауқыр) мен оның бауыры Умуқ (Омық) болатын. 

Ал Шыңғыз хан дәуірінде Жучи Тирмила (Жошы Тирмила) мен оның бауыры 

Жучи Чаурғай (Жошы Шаурғай) болатын. Олардың себебінен Шыңғыз хан мен 

тайжуыт арасында (кейіннен баяндалатындай) соғыс басталды.  

Жоғарыда (аты) аталған Жошы Тирмиланың бес ұлы бар еді: Қутуқту 

(Құтықты), Қутуқдур (Құтықдүр), Қундақай (Құндақай), Илга (Елге) мен  

Арулан. 

Құтықтының ұлдарынан Улқун (Олқұн) Алдудың түменінде мың қулдың 

(қолдың) әмірі болған. Құтықдүрдің ұлдары Шағатайдың ұрпақтарының  

уақытында болған. Оның ұлдары (арасынан) Булад дарнайды (Болат дарнайды) 

Борак (Барақ) әдемі әрі семіз жылқылар сұрату үшін ұлы мәртебелі Абақа ханға 

елшілікпен жіберген болатын.  

Абақа хан Барақтың (елшілері) келді дегенді есіткенде, оны (Болат  

дарнайды) ұстап алуға бұйрық беріп, оған: «Сен бұған дейін (мұнда) қулықпен 

келген едің және (қазір де) сен өтірік айттың», – деді. Ол (Болат дарнай) жауап 

беріп: «Құлды жіберіп жатқан кезінде, онда мұндай (сіз айтқандай) жағдай мен 

іс-әрекетке (ұқсас) ештеңе мәлім емес еді», – деді.  

(Осыдан кейін Абақа хан) оны Тебриз зынданына қамау жайлы бұйрық етті, 

ол сонда қалды. Оның ұлдарынан Дилжи деген кісі бар, ол (қазіргі таңда) 

Жилада. 

Құндақайдың ұлы қурчи Буғун (қоршы Бұғын) Гүржістан әмірі болған. 

Бұғынның ұлы Тимур Буқа (Темір Бұқа) Харбанда ханзаданың қасында курчи 

(қоршы) болды.  
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Илугай (Елугай) ноян ұлық әмір болған, мұнда (Иранға) Хұлағу ханмен 

келген. (Ол) атақты, әрі даңқты (ер еді). Оның он ұлы бар болатын: Бірінші ұлы 

– Туған  

 

68-бет 

Мұғулстан уәлаятында қалды, мұнда (Иранға) келген жоқ. Бұл Туғанның осы 

елге келген Қунчи (Құнжы), Урум (Ұрым) деген екі ұлы бар.  

Екінші ұлы – Шиктур (Шықтұр) ноян, оның балалары: ең үлкені – Жиңту, 

екіншісі – Жила, үшінші – Житу, төртінші – Хинду, бесінші – Тагна, алтыншы – 

Уқуна. 

Үшінші ұлы – Туған Бачумқур. Оның екі ұлы бар еді: Кутан (Құтан) мен 

Кунчак (Күншақ). Күншақтың Абу-Бәкр (Әбу Бәкір) атты ұлы мыңдықтың әмірі 

еді және ол Хорасанда Харбанда ханзаданың қызметінде.  

Төртінші ұлы – Теңкийадай (Теңқиядай) оның ұлы – Итқун Бакиншу Бахим. 

Бесінші ұлы – Туғу (Туғы), оның ұлы – Хусайн (Хұсайын). 

Алтыншы ұлы – Ақдаш он алтыда, Бирки (Берке) ханмен болған соғыста 

өлтірілген. 

Жетінші ұлы – Жалайиртай (Жалайыртай), оның ұлы – Қара Буқа (Қара 

Бұқа), Бури (Бөрі) ханзаданың қызметінде болатын. 

Сегізінші ұлы –Туған Буқа (Туған Бұқа), оның ұлдары – Жалайиртай 

(Жалайыртай), Йағлау (Жайлау), Жиланчи (Жыланшы). 

Тоғызыншы ұлы – Уруғту (Ұрықту), Абақа ханның шукурчисі (шүкіршісі) 

болған, Туғумен бірге Рұмда болған соғыста қаза тапқан. Оның ұлы – Ақбал, 

Гайхатудың нөкері болған. Оның кінәсі анықталған соң, Ислам патшасы оны 

өлім жазасына кесті. 

Оныншы ұлы – Ақбуқа (Ақбұқа) Гайхатудың (қызметінде) ұлы әмір болған. 

Оны Байду өлтірген. Оның ұлдары – Хусайн гурган (Хұсайын гурген), Мусайил 

(Мұсайыл) және Удунчи (Отыншы).  

Бұл он ұлдың Шықтұр, Туған, Туған Бұқа деген үшеуі Мугүлун (Мүгүлін) 

деген бір анадан туған еді.  

Жалайыр руынан шыққан және бір Қадан есімді әмір Шыңғыз ханның 

нөкерлерінің бірі еді. Оның Илуга (Елуге) атты ұлы болған. Ол Елугені  

(Шыңғыз хан) әскерімен бірге өзінің ұлы Үгетай қағанға сыйлаған. Өйткені ол 

(Үгетай) бала кезінде (Елуге) оның атабегі болып, оны әкелік қамқорлығына 
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алған еді. Үгетай қаған уақытында (Елуге) сыйлы және құрметті ақсақал әрі 

әскердің әмірі болды.  

Айтуларынша, Арғын әмірдің әкесі ашаршылық пен жоқшылық кезінде 

(болашақ) Арғын әмірді Елуге ноянның әкесі Қаданға сиырдың бір сан етіне 

айырбастап жіберген. (Содан соң Қадан) өзінің ұлдарының бірін Үгетай қағанға 

кибтаули (кептеуілі) етіп берген кезде, (Қадан) ол ұлына нөкер ретінде (болашақ) 

Арғын әмірді табыстаған болатын. (Содан Арғын әмір) оның қызметшісі және 

құлы болған. (Арғын өз болмысынан) пысық (ширақ), 

 

69-бет 

іскер, әрі қызыл тілді де, ақылды (адам) болғандықтан, (қызметтегі) жағдайы тез 

асқақтады, сөйтіп өзінің теңдестері мен (өзі) сияқтылардың дәрежесінен (оның 

дәрежесі жоғары) көтерілді. Бұл (Арғын әмір және оның жағдайы) жайлы хикая 

ойраттар туралы бөлімде баяндалатын болады. 

Қайду Елуге ноянның Данишманд (Данышман) атты ұлын Абақа ханға елші 

етіп жіберді.  

Елугенің Илчидай (Елшідай) атты өзінен кіші інісі бар еді. Ол оның күңімен 

қатынасқа түскенде Елуге оны өлтірмекші болды, алайда (Елшідай) қашып, 

Үгетай қағанға келеді. (Үгетай) оны (Елугеден) сұратқанда, Елуге оны  

(Үгетайға) сыйға тартады. Үгетай қаған ол Елшідайды өзінің ер-тоқымын алып 

жүруі үшін әрі әрдайым Шиги Қутуқутпен (Шигі Құтұқытпен) бірге хан  

ордасында жүруі үшін (оны) Шигі Құтұқытпен бірге өзінің мүлазимы90 (яғни, 

үнемі оның алдында қызметте болатын) етіп тағайындады. Сөйтіп, Елшідай 

(өзін-өзі) әдептілік тәртіптері мен хан сарайының дәстүрлерін (русум) және 

өнерлерін үйреніп, бара-бара құрметті әмірге айналды. 

Мөңке қаған хан тағына отырған кезде ол (Елшідай): «Сіздер барлықтарың 

шешім қабылдап (ант етіп): «Егер Үгетай қағанның перзенттерінен бір бөлек ет 

(жаман бала) бар болып, егер оны жемге қосқанда, ол жемді сиыр жемейтін 

болса және егер оны майға малығанда ит ол майға қарамайтын болса да, 

(бәрібір) біз оны хандыққа қабылдаймыз (хан сайлаймыз), сөйтіп (одан) басқа 

ешкім таққа отырмайды», – деп айтқан едіңдер. Неліктен енді сендер басқаша 

жасап (анттарыңды бұзып) отырсыздар?» – деді.  

                                                           
90 Мүлазим (мулазим) – «әркез алдында болатын», «әркез қасында жүретін» және «қорғаушы» деген 

мағыналарды аңғартады.  
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Құбылай қаған ол сөзге жауап ретінде тойтарыс беріп, оған: «Сондай келісім 

болып еді, алайда сендер алдын ала келісілген шарттарды да, барлық сөздер мен 

көне Жасақты да өзгерттіңдер. Шыңғыз ханның ең бірінші берген үкімі: «Егер 

менің әулетімнен бір кісі йасаны (жасаны) өзгертетін болса, онда оның өміріне 

қол созудан бұрын (оны өлтіруден бұрын) үлкен және кіші ағайындыларымен 

кеңес жасап алсын» (деген болатын). Не үшін сендер Алталуқанды (Алталықанды) 

өлтірдіңдер? Тағы бірде Үгетай қаған: «Патша Ширамун (Ширамун) болады», – 

деп айтқан еді. Енді қалай сендер өздерің шын жүрекпен патшалық билікті 

Күйік ханға бердіңдер?» – деді. Елшідай бұл сөзді есіткенде: «Олай болған 

жағдайда шындық сіздер жақта», – деді.  

Бұл хикая толығымен өз орнында баяндалатын болады.  

Мөңке қағанның кезінде жат руынан шыққан Муңкасар (Мұңқасар) ноян 

ұлы әмір және 

 

70-бет 

йарғучилардың (жарғышылардың) ең үлкені болған. Оның дәрежесінің көтерілуі 

мен ұлылығының себебі келесідей еді: Мөңке қаған өзінің әкесі Төле ханмен 

бірге қыпшақтар уәлаятына әскері жорыққа шығып, оларды алған (бағындырған) 

кезінде, ол (Мұңқасар ноян) сол соғыста жігерлілік танытты. Мөңке қаған оған 

қыпшақтардың ұлықтарын табыстап, оларды (ұлы ханның) ордасына алып 

баруға (бұйырды). Бұл (істі атқаруда) ол тырысып бақты. Тағы бірде Күйік 

ханның перзенттері Мөңке қағанға қарсы опасыздық ойласқан кезде (Мұңқасар 

ноян) Ұлы жарғышы еді. (Сонда) ол (ешкімнің) қас-қабағына қарамайды, жүрек 

(қалауымен) жұмсақтық танытпады, кінәлілердің барлығын жазаға тартты. Бірде 

Мөңке қаған нангиястарға қарсы соғысқа шыққан кезде, ол да онымен бірге 

болып, сонда қаза тапты. Оның ұлдарынан бұл мемлекетте (Иранда) Хандуқур 

ноян болды. Оны Мөңке қаған түмен қолын жинау бұйрығымен жіберген. Және 

оның (Мұңқасар ноянның) Қурумши (Құрымшы), Илтимур (Елтемір) және өзге 

де ұлдары болған.  

Урийат (оят) тармағынан шыққан Угулай Қурчи (Оғылай қоршы) атты кісі 

Хұлағу ханмен бірге (Иранға) келіп, қарауыл болған еді. Оның Аруқ (Арық) пен 

Буқа (Бұқа) атты ұлдары (болды). Олар Абақа ханның нөкерінде қызмет етті.  

Бірде Арық елшілікпен (ұлы) қағанға барып, ол жақтан көк тамға алып келді. 

Мұнда оған шусунчилер (сусыншылар) қызметін ретке келтіру міндеті жүктелді. 

Одан соң ол Абақа ханның бұйрығымен әмір болды. Ал Бұқа болса алдымен 
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тамғачи (таңбашы) болып, (өңделген) терілер қоймасын басқарды. Ахмет пен 

Арғын ханның дәуірінде ол абыройлы әмір болды. Бұл жағдайлардың егжей-

тегжейлі баяны өз орнында әңгімеленетін болады. Олардың туысқандары  

қатарында Қыпшақ пен Қыпшақ әулетінен: Ғазан, Ишак Туғли (Ешек Тулы) 

және Айнабик (Айнабек) болды.  

Бараған мен Қулдың (Құлдың) төрт мыңдығы Ғазанға тапсырылған болатын.  

(Жалайырдың) тоқырауын тармағы мен олардың тегінен шыққан Тайжы мен 

оның ұлы Балту Рұмда болды және сонда өлім жазасына кесілді. Балтудың 

бауыры Иса болатын. 

Мыңдық әмірі Бартас әмір де жалайырдан болатын.  

Шыңғыз ханның заманында Бурка (Бұрқа) есімді басқа бір әмір болған. 

(Шыңғыз хан) оны   

 

71-бет 

Жібә (Жебе) әрі Субатаймен (Сүбетай) бірге осы мемлекетке (Иранға) 

тағайындады. Ол өзеннің арғы бетінде қалып қойды. Оның ұлы Наурчи  

(Науыршы) қағанның битикчисі (бітікшісі), оған дейін Тикудардың хатшысы 

болған еді.  

Шыңғыз ханның кезінде оң қанат әскердің нөкерлерінің барлық мыңдық 

әмірлері қатарында Бала ноян да болған.  

Жалал ад-дин Синд өзенінен өтіп, қашқанда (Шыңғыз хан) оны әскерімен 

Үндістанға (сұлтанды) қууға жіберген. (Бала ноян сұлтанды) таппағандықтан 

Үндінің бір бөлігін тонап, Шыңғыз ханның қызметіне қайта оралды.  

Құбылай ханның кезінде (Бала ноянның) Мақуй (Мақұй) атты ұлы оның 

орнын басты. Ұлы қағаннан елші болып келген Ахин (Ақын) оның туысқаны 

болатын. Бұл мемлекеттегі (Иранда) Карман (Керман) шекарасындғы  

мыңдықтың әмірі Уған мен (патша) нөкері Нурин ахтачи (Нұрын ақташы) екеуі 

де оның туысы еді. Және оның Харқай қасар ноян атты үлкен ағасы болатын, 

(ол да) оң қанаттың мыңдық әмірі еді.  

Шыңғыз хан әскерінің сол қанатының мыңдық әмірлері арасында жалайыр 

руынан Йисур (Есұр) атты (кісі) болатын. Оның ұлдарынан Курут (Күріт) 

қағанға елшілікке барған.  

Дәл осы сияқты сол қанаттың бір мыңдығын жалайыр (руынан) шыққан екі 

ағайынды басқарған еді. Олардың бірі – Уқай Қалжау (Оқай қалжау), екіншісі – 
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Қарачу (Қарашы). Жоғарыда айтып өткендей, олар Шыңғыз ханның бұрынғы 

қызметшілері болған, басқа әмірлерге қарағанда оның әкесінде көбірек қызмет 

еткен. Олар әзелден белгілі құқықтарға ие болғандықтан, Шыңғыз хан оларды 

ұлы әмірлердің қатарына қосуды жөн көрді.  

(Дегенмен) олар келісімін бермей: «Сенің әкең Жесугей баһадүр бізге 

қойларға қарауға кеңес берген еді», – деді. Осы себептен олар бір мыңдық  

қолды басқарып, (ханның) жеке қойларын қарайтын. 

Арғын ханның бала кезінде Хорасан мен Мазандаранның ордасын басқарған 

әмір Сартақ ноянның әкесі Сапа мен оның ұлы Тачар (Ташар) солардың (жалайыр) 

руынан болатын.  

Айтуларынша, меркіт тайпасы сәтті кезді пайдаланып, Шыңғыз ханның 

 

72-бет 

үйін тонаған кезде оның Жошыға жүкті болған әйелін (тұтқындап) Унг (Уң) 

ханның (Оң ханның) алдына жібереді. Себебі ол кезде меркіт пен Оң ханның 

ортасында бейбітшілік орнаған (заман) болатын. Сол кезде оның (Оң ханның) 

Шыңғыз ханның әкесімен әуелден достығы болғандықтан, ал оны (Шыңғыз хан) 

«ұлым» деп атайтындықтан, Оң хан ол ханымды өзінің келіні сияқты ұстап, оған 

таза адалдықпен, мейірім көзімен қарады.  

Әмірлері: «Оны саудаға салуың (яки алуың) керек», – дегенде, ол: «Ол – 

менің келінім, оған опасыздық көзімен қараған жөн болмайды», – деп жауап 

берді.  

Шыңғыз хан (бұл жайдан) хабардар болған кезінде, ол ханымды (беруін) 

талап етіп (жоғарыда айтылған) Сартақтың атасы Сапаны жібереді. Оң хан оған 

сый-құрмет көрсетіп, оған (ханымды) беріп жібереді. Олар (Сапа мен Шыңғыз 

ханның әйелі) Шыңғыз ханға қарай бет алады. Жолда Жошы дүниеге келеді. 

Жол қауіпті болғандықтан олардың тоқтап, бесік жасауға мүмкіндігі болмады. 

(Сапа) оның мүшелері жарақаттанбау үшін біршама ұннан жұмсақ қамыр жасап, 

оған баланы орады, оны киімінің етегіне салып, ұқыптап көтеріп жүрді. Баланың 

(жолда) кенеттен туылуының себебінен есімін Жолшы (Жошы) деп атайды. 

Мұқали гойонның Тайсун (Тайсын) атты бауыры да сол қанаттың мыңдығының 

бірін басқарған. 
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Елугай ноянның туыстары қатарынан Дуладай (Доладай) әмір баурчи 

(бауыршы) болатын. Үгетай қаған оны мыңдықпен қоса өзінің ұлы Кутанға 

(Құтан) табыстаған еді.  

Шыңғыз ханның үлкен төрт ордасының шехнасы, әрі оның (Шыңғыз ханның) 

арнайы мыңдығының бір жүздігін басқарған Улдағар қурчи (Ұлдағар қоршы) де 

жалайыр руынан еді. 

Шыңғыз хан ұлдарына әскерлерді табыстап жатқанда, Шағатайға жалайыр 

әмірлерінен Муга (Мұға) әмірді берген. Оның ұлы Есұр Барақ әскерінің әмірі  

болатын, оны Йікә91 Йисур (Жеке Жесұр) деп те атайтын.  

(Бұл тақырып) осымен аяқталды. 

 

73-бет 

Сунит (сүнит) тайпасы мен сүниттен бөлініп шыққан 

қабтұрун аталатын тайпа 

 

Қабтұрун жұртынан адамдар бұл мемлекетте (Иранда) азғантай. Алайда  

қағанның, Қайду мен Туқтайдың (Тоқтай) ұлыстарынан алып келінген мұғул 

қызметшілерінің арасында бұл қауымнан бірнеше қызметші бар. 

(Негізінде) сүнит тайпасынан әмірлер көп шыққан болатын. Шыңғыз хан 

дәуірінде оның атқосшысы Чурмағун (Шырмағұн) болған. Шыңғыз хан дүние 

салғанда Иранға келген Йікә Жібә (Жеке Жебе) мен Сүбедеймен Тимур Қахалға 

(Темір Қахалға) жолымен қайтып оралды. Содан Үгетай қағанға келіп, оған 

өздерінің құрметін растады. Ол (Үгетай қаған) Шырмағұнды төрт түмен (қырық 

мыңдық) әскердің лашкар таммасы (әскер таммасы) етіп тағайындап, сол 

тарапқа (Иранға) аттандырды. Әскер тамма деген – мыңдық пен жүздік 

(құрамынан) арнайы босатылып, әскер (басшы) етіп тағайындалған, әрі 

                                                           
91 Йікә – бұл сөз парсының: үлкен, жасы үлкен, жоғары дәрежелі, ұлы, мәртебелі деген мағыналарын 

беретін «бүзүрг» деген сөзімен мағыналас. Екінші жағынан, бұл сөздің түпнұсқа мәтінде жазылуы 

шағатай тіліндегі йекке, йеке сөздерінің жазылуымен сай. Ал, бұл екі сөздің мағынасы бірдей «жеке, 

жеке-дара, теңдессіз, аса көрнекті, үздік, әрбір салада теңдесі жоқ, арнайы, меншікті» деген 

мағыналарды аңғартады. Осы тұрғыдан қарағанда, бұл сөз парсының бүзүрг сөзімен мағыналас екендігі 

байқалады. Оған қоса йекке, йеке сөздері шағатай тіліне түркі-қадымша тілінен енген. Ал түркі-

қадымшада йеке сөзі үлкен, жасы үлкен, жоғары дәрежелі, ұлы, мәртебелі деген мағыналарда 

қолданылған. Оған қоса шағатай тіліндегі «йеке» сөзі «жеке» деп те оқылады. Осыдан «йеке» сөзімен 

«жеке» сөзі біртүрлі мағыналарға ие екендігі мәлім болады. Сондықтан, «Йікә» сөзінің қасына жақша 

ішінде (жеке) деген сөзді түсінік ретінде қосып жазуды жөн көрдік. (Аудармашының түсініктемесі).     
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(жіберген) уәлаятта әрдайым болуы үшін бір аймаққа жіберілетін (адам) болады. 

Оған қоса мыңдық пен түмендік ұлы әмірлерінен бірнешеуі келді. Ол әмірлердің 

басқа рулардан болғанына қарамай, ол әмірлер (туралы) еске алу осы рулар 

(туралы) тармақта (бөлімде) келтірілетін болады. Әйтсе де, (Шырмағұн) әмірдің 

өмірбаяны бөлек бір хикая болғандықтан, мен оны осында реті келгенде еске 

алып өтетін боламын.  

Бұл әскердің арасында бисут руынан шыққан Жібә (Жебе) туысқаны Байжу 

ноян атты кісі болатын. Шырмағұн дүние салған соң қаған оның орнына 

Байжуды тағайындады. Хұлағу хан бұл мемлекетке келген кезде Байжу ноян 

Бағдатты азат етуде аса зор ынта-жігер танытты. (Сондықтан Хұлағу хан оған) 

жақсы жайлаулар берді (және оны) түменбасы әмірі етіп тағайындады. Оның 

қазасынан соң ұлы Адак (Адақ) әкесінің он мыңдық жасағын басқарды. Адақ та 

дүние салған соң, Арғын хан он мыңдық жасағының бір бөлігін Қийатай 

Буралғиға (Қиятай Бұралғыға) басқаруға, екінші жартысын жалайыр руынан 

Ешек Тулының үлкен ағасы (болып келетін) Ғазанға табыстады. Олардан соң 

Гайхату хан (әскерді жоғарыда аты) аталған Ғазанның бауыры Айнабекке 

тапсырды. Ол Сукамен сыбайлас болған кезде, ислам патшасы Ғазан хан оны 

өлім жазасына кесті. Ол әскерді Адақтың ұлы  

 

74-бет 

 

Суламышке табыс етті. Ол да сатқын болып шыққандықтан, (Ғазан хан) оны да 

өлімге кесті. (Суламыштың) он мыңдық әскерлерінің бір мыңдығын Туқачарға 

(Туқашарға), қалған (мыңдықтарын) белгілі кісілерге үлестіріп берді. 

Түмен әмірлерінің қатарынан қоралас руынан шыққан Йікә Йисур (Жеке 

Жесұр) атты бір әмір бар еді. Шыңғыз хан дәуірінде ол ұлы және құрметті әмір 

болды және (Шыңғыз хан) онымен әрдайым араласып тұратын. Олар бұл 

мемлекетке (Иранға) келген кезде Ека Есұр ұзақ уақыт өзінің түменін басқарды. 

Одан кейін орнын оның ұлы Хауажа ноян басты. Хауажа ноянның ұлдары: Туна 

(Тона) мен Мулақир (Мұлақыр) мыңдықтың әмірлері болған. Тонаның ұлдары 

Турату гурген, Барула, Қурумши (Құрымшы) мыңдық әмірлері болған. Олар 

Арғын ханнан соң (өзге) әмірлермен бірге сатқындық жасағандары себебінен 

өлім жазасына кесілді.  

Басқа түменде әмір Малик шах (Мәлік шах) болатын. Ұйғырлардан, 

қарлықтар, түрікмендер, қашғарлық пен күшайлықтардан әскер жасақтағанда 

соған табыс етті. Ол дүниеден озған соң, оның орны ұлы Хандужаққа 
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(Хандыжаққа) берілді. (Хандыжақ) Қумның кінәсіз билеушісін өлтірді. Сол 

үшін Арғын әмір Мөңке қағанның жарлығына сәйкес оны Тус қақпалары 

алдында өлімге кесті. Оның отбасын Шыңғыз ханның төрт баласының ұрпағына 

үлестіріп берді. (Хандыжақ) орнына бауыры Саларбикті (Саларбек) тағайындады. 

Китбуқа (Кетбұқа) ноян Мысырмен болған соғыста өлтірілген кезде  

Саларбек сонымен бірге болатын. Алайда (ол Мысырдан) қашып (құтылып), 

кері қайтып оралды. Осы үшін Хұлағу хан оны айыптап, өлім жазасына кесті. 

Әлгі мыңдық жасақтарды өзге әмірлерге табыстады. Олардың қатарынан қазіргі 

кезде Баулдар (өз басқаруында) бір мыңдық жасақты иемденеді. 

Шырмағұнмен бірге келген мыңдық әмірлердің кейбірі қазіргі кезде де 

белгілі: бірі – Рұмда мыңдық әмір болған Қара Йисудардың (Қара Есудардың) 

әкесі Сарижи еді92. Тағы бірі – Миң Икатиш. Оның ұлы Али Бахши (Әлі бақсы) 

ұйғырлардың мыңдығын басқарған. Басқа бірі әмір Иска (Еске) ноян болған. Ол 

дүниеден озған соң, орнын туысқаны Журма (Жұрма) ноян басты. Оның ұлдары: 

Килтагай (Кілтағай) мен Тағай. 

 

75-бет  

 

Тағы бір әмір арулат руынан шыққан Буқурчин (Бұқыршын) ноянның туысы, 

қоршылар ақсақалы Чағатай (Шағатай) болатын. Оны мулахидтер (дінбұзарлар) 

пышақтап кетті. Оның ұлдары: Дуладай Йарғучи (Доладай жарғышы), Байтимур 

(Байтемір), Қара Булуған (Қара Бұлыған), Сартақтай.  

Доладайдың ұлы – Асиқ Тимур (Асықтемір), Байтемірдің ұлы – Туқтимур 

(Тоқтемір).  

(Жоғарыда) аталған Қара Бұлыған мыңдықтың әмірі әрі жарғышы болған. 

Сартақтайды Рұмдағы Тудан мен Туқу соғысында мысырлықтар ұстап алып, 

оны (Мысырға) алып кеткен.  

Басқа бір әмір кіші Шағатай болатын. (Шыңғыз ханның ұлы) Шағатай 

дүниеден озған кезде оның атын атауға тыйым салынды. Содан соң (кіші 

Шағатайды) Сунитай (Сүнитай) деп атап кетті, өйткені ол сүнит руынан еді. 

Алдымен ол мыңдық әмірі болды, сосын Туғачардың (Туғашар) әкесі Қуту Буқа 

(Қуту Бұқа) ноян дүние салған кезде, оның орны Сүнитайға берілді. Оның 

ұлдары: Имакчин (Имакшын) баһадүр, Тағай.  

                                                           
92 Бұл сөйлемнің екінші аудармасы: «Рұмда мыңдық әмір болған Қара Йисудар Сарижидің әкесі еді». 

Бірақ мұнда әкесінің есімі белгісіз болып қалады.  
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Имакшынның ұлдары Буралғи (Бұралғы) мен Тайбуқа (Тайбұқа), Бұралғының 

ұлдары Жабраил (Жәбірейіл) мен Микайл болған.  

Сүнитай дүние салған кезде оның орны маңғыт руынан шыққан Қутлуғ 

(Құтты) шах ноянның немере ағасы Хулқуту Қурчиға (Құлқұты қоршыға) 

тапсырылса, Арғын хан кезінде (ол орын) Туғашарға табыс етілді. Ислам патшасы 

Ғазан хан (оны) Алдудың басқаруына берді.  

Сүнит руынан шыққан басқа да әмірлер баршылық еді. Мысалы, Шыңғыз 

хан дәуірінде Темір атты әмір, әрі оның Елтемір бауыршы деген бауыры болған. 

Ол Шыңғыз ханның бәйбішесі, (оның) төрт ұлының анасы Бурта (Бөрте) 

фужиннің қол астында (қызмет еткен), әрі (ханның) жеке мыңдығының бір 

жүздігін басқарған.  

Ол кезде оң қанатта Угулай Чирби (Оғылай шерби) атты бір әмір, сол 

қанаттың бірінде Тамудир (Тамадүр, Тамұдыр) ноян деген Шыңғыз ханның 

атқосшысы болған тағы бір әмір болды. Оның бойы аса биік және елгезек ұлы 

болды. Мөңке қағанның кезінде оны «құтты атқосшы» деп атай бастады. (Олай 

атау) себебі оның мінезінде аздап әлсіздік пен сылбырлық бар еді, осы себептен 

солай аталып кеткен. Имакчин (Имакшын) мен Буқадай ақтачи (Бұқадай 

ақташы) Тамадүр (Тамұдыр) ноянның ұлы мен туыстарынан еді. 

 

76-бет 

Абақа хан тұсында өмір сүрген Илуган Йасаул (Елуген жасауыл) сүнит 

қауымынан еді. Қазіргі кезде осы мөлшері (яғни сүнит тайпасынан шыққан 

әйгілі адамдардан осылар) мәлім. 

 

Татар тайпасы 

 

Олардың аттары ежелгі дәуірлерден әлемге әйгілі болған. Олардан көптеген 

үрім-бұтақтар тараған. Бұл тайпа (халық саны жағынан) барлығы болып жетпіс 

мың үйден (отбасыдан) тұратын еді.  

Олардың қонысы мен тұратын және жұртының орындары Қытай уәлаятының 

шекарасына жақын жерлерде әр әулет пен тармақтар үшін анық белгіленіп, 

айқындалған еді. Олардың негізгі тұрақтау орны (атажұрты) Буйур Науур (Бүйір 

наур) аталатын жер болатын.  
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Көп уақыт бойы олар Қытай патшаларына мойынсұнатын және оларға салық 

төлеп келген ел еді. Олардың арасынан кейбірі әркез көтеріліс жасап (Қытайға) 

қарсы шығатын. Ал Қытай патшалары оларды басу үшін әскер жасақтап, оларды 

қайта мойынсұндыратын еді. Тағы да олар өзара бір-бірімен жанжалдасып, 

жауласатын еді, (соның салдарынан) көптеген жылдар бойы ол тайпалар 

арасында соғыс жалғасып, ұрыстар орын алып тұратын.  

Айтуларынша, татар, дүрбен, салжуыт, қатаған тайпалары бірігіп жиналған 

заманда, олар бірнеше өзеннің төменгі сағасын бойлап тұратын болды. Ол 

өзендердің түйіскен жерінде Анқура муран93 (Ангар өзені) өзені пайда болады. 

Бұл өзен аса үлкен. Ол жерде усуту мұңқун аталатын бір мұғул тайпасы өмір 

сүреді. Олардың өмір сүрген шекаралары қазіргі кезде...94 қатысты болып 

табылады. Ол өзен Қатқас (әлде Қытқас) деп аталатын қаланың жанында 

орналасқан, онда ол өзен Кімір (Кемер) өзенімен қосылады. Ол қала қырғыздар 

уәлаятына жатады.  

Айтуларынша, бұл өзен бір уәлаятқа (қарай) ағады. 

 

77-бет 

Оған жақын маңайда теңіз бар, (оның) айналасының бәрі күміс. Ол уәлаяттың 

атаулары: Алақчин (Алақшын), Адутан, Мәңгу, Балаурнан. Айтуларынша, ол 

өңірдің жылқысының бәрі ала болып келеді. Әрбір аттың денесі төрт жылдық 

түйедей. Және (ол жердің халқының) құрал-саймандары мен ыдыс-аяғы түгел 

күмістен. Тағы (ол аймақта) құстар өте көп.  

Сурқақтани бики (Сұрғақтан бике) үш әмірді: (яғни) гучугур руынан 

Туңлиқты (Түңлік, Тоңлық), қараут руынан Бакжуды және ...95 руынан Муңқур 

Житаны (Мұңқұр жита) мың ер кісімен бірге кемеге қосып (мінгізіп сол өңірге) 

аттандырды. Олар (өзен) жағалауына өте көп күміс алып келді, бірақ оны кемеге 

тией алған жоқ. Ол (өңірге аттанған) әскер құрамынан үш жүзден аса адам қайта 

оралған жоқ. Қалғандары ауаның шіріктігінен (сасықтығынан), ылғалды 

буланулардың әсерінен (ауырып, қайта оралғаннан соң) қайтыс болды.  

Әмірлердің үшеуі де аман-есен қайтып оралды, содан көп жылдар бойы өмір 

сүрді. 

                                                           
93 Муран - көне түркі тілінің сөзі, мағынасы: өзен. 
94 Көп нүкте орнында ештеңе жазылмаған. 
95 Ру аты жазылмаған. 
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Бұл (татар) қауым курдтер (күрдтер), чулар (шулар) мен франждар 

(франктар) сияқты өзара келісе алмаушылық пен көргенсіздік салдарынан орын 

алып тұратын болмашы себептер үшін (оңды-солды) пышақ жұмсап төбелесу 

мен семсерлесуден аты шыққан. Ол кезде оларда қазіргі кездегі мұғулдар 

арасындағы Жасақ (заңы әлі) жоқ еді. Олардың табиғи болмысында (ол кезде) 

жеккөрушілік пен ашуланшақтық және көреалмаушылық (бақкүндестік сияқты 

мінездер) басым болатын. Олар соншалық саны көп кезінде ауызбіршілікке ие 

болып, өзара алауыздыққа салынбағанда, қытайлықтар, әлде басқа да бірде-бір 

халық, тіпті бірде-бір мақұлық оларға төтеп беруге күші жетпес-ті. Дегенмен 

(осы айтылғандай) олардың арасындағы орын алған алауыздық пен ұрыс-керістің 

өзінде де олар ерте заманда-ақ ұлылығымен, құдіреттілігімен, абыройымен 

(ерекшеленіп) уақыттың басым көпшілігінде тайпалар мен аймақтардың көп 

бөлігінің бағындырушысы әрі басқарушылары болған.  

Және (татарлар) билік, күш-құдіретке және сый-құрметке ие болғандықтарынан, 

өзге түркі рулары өздерінің түрлі атаулары мен дәрежелері болғанына қарамай, 

олардың (татарлардың) атымен танымал болып, барлығы «татар» деп аталып 

кетті.  

Сондықтан әртүрлі рулар өздерін оларға жатқызуды және олардың атымен 

танымал болуды өздеріне мәртебе әрі атақ санаған. (Бұл жағдай) қазіргі кездегі 

өз болмысынан мұғул болған Шыңғыз ханның және оның әулетінің (басына 

қонған) бағының себебінен басқа жалайыр, татар, ойрат  

 

78-бет 

үнгіт, керейт, найман, таңғұт сияқты басқа түркі руларының барлығы 

өздерінің (ежелден) белгілі атаулары мен өзіндік лақаптары бола тұра, атақ-

абырой үшін өздерін «мұғул» деп атайды. Алайда көне дәуірлерде олар бұл 

атауды қабыл алмаған болатын. Ендеше, олардың қазіргі ұрпақтары олар көне 

дәуірлерден бері осы мұғул деген атауға қатыстымыз және (осы атаумен) 

аталамыз деп ойлайды. Алайда бұл олай емес, өйткені мұғулдар ертеде (Ұлы) 

далада мекен еткен барша түркі халықтарының ішіндегі бір қауымы (руы ғана) 

болған.  

Оларға Раббының ерекше рақымы болғандықтан: яғни мұғул нәсілінен 

Шыңғыз хан мен оның ұрпақтары шыққандықтан, олардан көптеген ұрпақтар 

таралуы себебінен, әсіресе Алан Қуаның дәуірінен бері үш жүз жыл бойы көп 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9/
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тармақтары бар нируун аталатын тайпасы тарап, олар атақ-даңққа ие 

болғандықтан, бәрі (яғни, басқа түркі тайпалары да) «мұғул» деп танымал 

болды. Әйтсе де ол кездері өзге руларды мұғул деп атамайтын. Олардың сырт 

келбеті, дене құрылымы, лақап аттары, тілдері, салт-дәстүрі мен әдебі – бірінікі 

екіншісіне өте ұқсас. Олардың көне заманнан бері тілі мен әдебінде аздап қана 

айырмашылықтары болған. (Тіпті) қазіргі уақытта Қытай, Жұрша халықтары, 

нангияс, ұйғыр, қыпшақ, түркмен, қарлық, қалаш қауымдары және мұғулдар 

арасында өскен барша тұтқындар мен тәжік халықтарының бәрі «мұғул» деп 

аталуға дейін жеткен. Бұл халықтар да қадірі (дәрежесі) мен мәртебесі үшін 

өздерін «мұғул» деп атауды жөн санайды.  

Бұған дейін татарлардың (бұрын ие болған) құдіреттілігі мен күшінің  

ықпалынан осындай жағдай болған. Сол себептен қазірге дейін Қытай, Үнді, 

Синд аймақтарында, Шын мен Машында, қырғыз, килар, башқұрт елінде, Дешті 

Қыпшақ пен солтүстік аймақтарда, араб қауымында, Шамда, Мысырда, Мағрибта 

барша түркі тайпаларын татарлар деп атайды. 

Өзінің (әрқайсысының) әскері мен патшасы бар, атақты да даңқты  

 

79-бет 

татар рулары – алтау. Олардың таратылуы: тутуқлиут татар (тұтұғұл-

татар), алчи татар (алшы-татар), чаған татар (шаған-татар), куйин татар 

(қойын-татар), тарат татар (терат-татар), барқуй татар (барқы-татар). 

Тутуқлиут (тұтұғұл) қауымы – татар қауымдарының ең құрметтісі. 

Мынадай әдет бар: бұл рудан (тұтұғұлдан) шыққан кез келген адам, егер 

еркек болса, оны «тутуқлитай» (тұтұғұлтай) деп атайды. Егер оның жынысы 

әйел болса, оны «тутуқлличин» (тұтұғұлшын дейді). Алшы-татар руынан 

шыққандарды алчитай (алшытай) және (әйелдерін) алчийин (алшын дейді). 

Куйин татар (қойын-татар) руынан шыққанды «куйитай» (қойтай) және  

(әйелдерін) куйичин (қойшын), терат руынан шыққандарды тарати (терати) 

және (әйелдерін) тераушын (тараучин деп атайды). 

Бұл қауымдарда бір-бірімен шайқастар мен теке-тірестер көп болған, олар 

әрдайым бірін-бірі өлтірумен, талан-таражға салумен, тонаумен әлек болған. 

Әйтсе де олар мен мұғулдар тайпасы арасында жанжал туып, соғыс басталса, 

сол жағдайға байланысты әп-сәтте (татар рулары) бірігетін еді.  

Ал олардың (татарлар мен мұғулдар) арасындағы ежелгі кек пен қастық 

келесі себептен болған: Мұғул тайпаларының ханы Қабыл хан заманында қият 
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қауымының көпшілігі оның руынан еді және мұғулдардың нируун қауымдары 

оның ағайын бауырлары болатын. Ал оған дейін әрқайсысы өзінің ерекше 

атымен және лақабымен танымал болған басқа мұғул тармақтары оның (Қабыл 

ханның) немере ағалары мен ата-бабалары болып келеді. Туыс әрі дос болғандықтан 

(оның) жақтастары, одақтастары еді. Қиыншылық пен шапқыншылық кезінде 

оның қорғаушылары мен қолдаушылары болатын.  

(Бірде) Қабыл ханның қоңырат руынан шыққан әйелі Қуақу Луқудың ағасы 

Сайин Тигин (Сайын тегін) атты кісі ауырып қалады. Оны емдеу үшін  

(мұғулдар) татарлардан Чарқил Будуй (Жарқыл будуй)  атты бір «қамиді» 

шақырады. Ол келіп қамшымен ем жасайды, алайда Сайын тегін өліп қалады. 

(Мұғулдар) ол қауымға (татарға) берген уәдесін орындап, оны (емшіні) үйіне 

жөнелтеді. Содан Сайын тегіннің аға-інілері барып Шырқыл емшіні өлтіріп  

кетеді. Осы себепті татарлар мен мұғулдар арасында жаугершілік пайда болды.  

Қабыл ханның балалары Сайын тегінмен құда-жекжат болғандығы себебінен  

 

80-бет 

қажеттіліктен және амалсыздан оның руына көмектесуге тура келді. Осы 

себептен олар мен татарлар арасында ұрыс-керіс, дұшпандық және соғыс 

жағдайлары орын алды, сөйтіп олар әлденеше рет ұрыс жүргізді. 

Екі жақ та ыңғайлы сәттің туған кезінде бірін-бірі өлтіріп, тонап кететін. Көп 

жылдар бойы бұл соғыс пен жаугершілік (жағдайы) жалғасты.  

Оқиғаның әуелгі басталуында татарлар ыңғайлы кезді пайдаланып Хамбақай 

қаанды (Қамбағай қағанды) ұстап алады. Бұл жайлы олардың (тайжуыттың) 

рулық тармақтарына қатысты дастанда (баяндап) қамтылатындай, Қамбағай 

қаған тайжуыт руының патшасы әрі көсемдерінің бірі болатын және Қабыл 

ханның барша немере ағаларынан тарағандар оның руласы (ұрығы) болып 

табылатын.  

Және (татарлар мен мұғулдар арасында дұшпандық пайда болуының тағы 

бір) себебі: Қытайдың Алтан ханы Қабыл ханнан қатты ренжіген еді. Себебі ол 

Алтан ханның (жіберген) елшілері мен нөкерлерін өлтіріп тастаған болатын. Бұл 

жайлы аталған дастанда айтылғандай, (осы себептен Қытай патшасының) оған 

(Қабыл ханға) және оның туысқандары, әрі одақтастары болып келетін 

мұғулдарға қарсы қастандық ойы мен жек көру сезімі нық орнықты. 

Ал татарлар оған (Қытай патшасына) бағынышты, бодан болғандықтан, олар 

(татарлар тұтқындап алған) Қамбағай қағанды оған (Қытай патшасына) жібереді. 
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Сонымен қатар, өздерінің де оған (Қамбағай қағанға) ежелгі дұшпандығы мен 

қастығы бар еді, сол үшін осындай өрескел және тайсалмас әрекетке барды.  

Қытай патшасы Қамбағай қағанды темір шегемен ағаш есекке қағып 

тастауға бұйырды. (Сонда Қамбағай қаған) былай деді: «Мені сен емес, басқалар 

ұстады (тұтқынға алды). Менімен мұндай жиіркенішті түрде (есеп) айырысуың 

ешбір мақтауға лайық емес, төмен, әрі бекзаттылықтан тыс (іс болып табылады). 

Барлығы менің туыстарым болып келетін мұғул тайпалары (мен үшін) сенен кек 

қайтаруға тырысады, сол себептен саған да, сенің мемлекетіңе де қиындықтар 

келеді».  

Алтан хан оның сөздеріне құлақ аспай, Қамбағай қағанды ағаш есекке қағып 

тастады, содан қаза тапты. Сосын (Қытай патшасы) оның Булуғачи (Бұлғашы) 

атты нөкерінің біріне еліне қайтуға рұқсат берді. Ол мұғулдарға қайғылы 

оқиғаны жеткізді. Осы жағдайдан соң Қутула хан (Құтула хан) мұғул әскерімен 

Қытай патшасына соғысқа аттанып, ол елді тонады, қырғынға ұшыратты. Бұл 

оқиғаның егжей-тегжейлі баяны Қабыл хан жайлы дастанда әңгімеленетін 

болады. 

 

81-бет 

Келесі бір жолы татар рулары ыңғайлы сәтті аңдып Қабыл ханның үлкен 

ұлы, қият-жұрқын руының арғы атасы Укин Барқақты (Өкін Барқақты) ұстап 

алады, содан оны ағаш есекке шегелеп өлтіру үшін Алтан ханға жібереді. 

Осының салдарынан мұғул тайпаларының Қытай патшасы мен татар қауымдарына 

(деген) дұшпандығы мен жеккөрушілігі күшейе түсті. Содан олар Шыңғыз 

ханның уақытына дейін әрдайым бір-бірімен соғысып жатты. Әр жақтан да 

(әскер шығып бірі) екіншісінің еліне кіріп қырып-жойып, тонап кететін еді. 

Шыңғыз хан мен оның ұрпақтары жайлы дастанда толық айтылатындай,  

Шыңғыз хан барлық татар рулары мен қытай патшаларын (өз) қылышының 

азығы етіп, бәрін әлсіз етіп, өзінің тұтқындарына айналдырды. Және барша 

уәлаятын бойсұндырып, өз тағының астына алды. Оны (бұл биліктің жалғасын) 

біз қазіргі уақытқа дейін көріп келеміз.  

Түрлі уақыттарда мұғул патшаларының татар патшалары және ұлықтарымен 

жүргізген шайқастарының кейбіреулері (осы кітапта) келтіріледі. (Олардың) бірі 

келесідей:  
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Татарлардың Матур (Матұр) атты патшасы Қабыл ханның ұлы Қадан  

баһадүрмен шайқасып жатқан еді. Алғашқы ұрыста-ақ Қадан баһадүр оны және 

атының тоқымын найзамен ұрып, атымен қоса жерге жықты. Матұр жаралы 

болғанымен ол жарақаттан өлген жоқ, алайда көп уақыт бойы (жарақаттан) 

ауырсынып жатты. (Жарақатының) ауырғаны басылған кезде қайтадан (мұғулдарға) 

қарсы ұрысқа кірді. Қадан баһадүр қайтадан оны найзамен ұрды, найза (оның) 

омыртқасын тесіп өтті де, Матұр сол мезетте мерт болды. Оның әскері 

(мұғулдар үшін) олжаға айналды. Бұл хикаяның егжей-тегжейі Қабыл хан мен 

оның ұлдары туралы дастанда толығымен келтірілген.  

Тағы басқа осындай (шайқастың) бірі Шыңғыз хан кезінде (орын алды). 

Бұдан бұрын да ол (Шыңғыз хан) татарлармен соғысқан болатын. Бірде 

ыңғайлы сәтін тауып, оларды жеңді, көпшілігін қырып, түгел тонап кетті. Бұл 

оқиға былай болған еді: Олардың көсемі, әрі патшасы Мужин Саулту болатын. 

Сол кезде кейбір татар рулары оған бағынғысы келмей, Қытай патшасы Алтан 

ханға қарсы соғысқа кірді. Қытай патшасы әскер жасақтады да, оған 

 

82-бет 

Чиңсаң атты ұлы әмірді басшы етіп тағайындап, оны татарлармен соғысуға 

аттандырды. Олар (татарлар) Қытайларға төтеп беруге күштері болмағандықтан, 

қорқып кері шегінді, соңынан қаша жөнелді. Ол оқиғадан хабардар болған 

Шыңғыз хан ыңғайлы жағдайды (пайдаланып), өзінің айналасындағы әскермен 

жорыққа шықты, содан оларға (татарларға) соққы берді де, көпшілігін қырып, 

олардың бар заттарын тәркілеп кетті. Белгілісі – шайқаста қолға түскен олжаның 

арасында бір күміс бесік, алтынмен апталған жамылғы және өзге де игіліктер 

болған-ды. Себебі ол кездері татар рулары көшпенділер арасындағы ең дәулетті 

әрі ең байлары болатын.   

Осыдан соң Мужин саултудың Алақ удур (Алақ одыр) атты ұлы мен оның 

бауыры Қургуз (Қырғыз) тайшы мұғулдың кейбір тайпаларымен және өзге 

рулармен қосылып Шыңғыз ханмен соғысты. (Бұл жайлы) Шыңғыз хан (жайлы) 

дастанда баяндалатын болады.  

Хақ Тағала Шыңғыз ханды қуатты етіп, өзімен жауласып жүрген қатаған, 

салжуыт, тайжуыт, дүрмен мен керейт патшасы Оң, найман патшасы Тайаң 

(Таяң) хан мен Кушлук (Күшлік) хан, меркіт патшасы Туқта бики (Тоқта бек) 

сияқты өзге де жауларын жеңген кезінде ол руларға әркез көмекке баратын, әрі 

қолдау көрсететін татарлар әлсіреп қалды. Олар Шыңғыз ханның, әрі оның 
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аталарының жауы және (кісі) өлтіруші болғандықтан, ол (Шыңғыз хан) олардың 

бәрін өлтіруді, (ер кісілерінің) бірде-бірін тірі қалдырмауды, Жасақ заңымен 

белгіленген тәртіпке сай әйелдер мен балаларды да өлтіруге, тіпті жүкті әйелдің 

ішін жаруды да бұйырды. Себебі олар бүлікшіліктің, көтеріліс жасаушылардың 

негізгі көзі болып табылатын және Шыңғыз ханға туыс көп рулар мен 

әулеттерді қырып-жойған болатын. Сондықтан бірде-бір жаратылыс иесі ол 

қауымның жамағатына пана болуға, оларды жасыруға, немесе олардың  

арасынан аман қалғандары көрінуге, әлде өздерін көрсетіп жария етуге  

 

83-бет 

мүмкіндігі болмады. 

Алайда Шыңғыз ханның мемлекетінің басталу уақытында да, кейін де мұғул 

рулары да, мұғул емес рулар да өздерінің әулеті үшін татарлардан қыз алып, 

оларға да (қыз) беретін еді. Шыңғыз хан да олардан әйел алған, оның әйелдері 

қатарынан Йисулун (Есулін) мен Йисуган (Есуған) татар қыздары болатын. 

Шыңғыз ханның үлкен ағасы Жучи Қасар (Жошы қасар) да олардан қыз алған. 

Басқа да көптеген әмірлер олардың қыздарын (өзі үшін) алған-ды. Осыған 

байланысты олар ешкімге білдірмей кейбір татар балаларын жасырып қалды. 

Шыңғыз хан мың татарды Жошы қасарға өлтіру үшін берген болатын. Ол өзінің 

әйелінің көңілі үшін әрі аяушылық танытқандықтан олардың бес жүзін өлтіріп, 

ал (қалған) бес жүзін жасырып қалған-ды.  

Кейін (ол жағдай) Шыңғыз ханға белгілі болғанда, ол Жошы қасарға 

ашуланып (келесідей) ескерту айтқан болатын: «Жошы қасардың жасаған  

айыптарының бірі – осы». Оның осындай екі-үш өзге айыптары да болған. Бұлар 

туралы оған арналған дастанда баяндалатын болады.  

Соңында Шыңғыз ханның татар руына деген ашу-ызасынан олардың (басым 

бөлігі) жойылып, біразы әртүрлі бұрыштарда әрқайсысы (белгілі) бір  

себептермен (тірі) қалды. Және әмірлер мен олардың әйелдерінің үйінде, 

ордаларда жасырып қалынған татар руының балалары болса (өсіріліп) 

тәрбиеленді. Кейбір өлімнен аман қалған жүкті әйелдерден (татар) балалары 

туылды. Қазіргі кездегі татарлар тайпасы деп аталып жүргендер солардан 

туылған болатын. Ол жамағаттан шыққандардың кейбірі Шыңғыз ханның 

дәуірінде де, одан кейін де ұлы әрі құрметті әмірлерге және ордада (қызмет 

ететін) мемлекеттің сенімді адамына айналды. Оларға «утагу буғул» жағдайы 

қолданылатын.  
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Содан кейін, осы күнге дейін әрбір ордада, әрбір ұлыста (олардың ішінен) 

ұлы әмірлер шыққан. Кей кездері оларға Шыңғыз ханның әулетінен (шыққан) 

қыздарды беретін әрі  

 

84-бет 

олардан (қыз) алатын. Әрбір ұлыста ол қауымнан шыққан, (алайда) әмір 

болмаған, (дегенмен мұғул) әскеріне қосылған көпшілік (адамдар) бар. Олардың 

әрбірі өзінің татардың қай тармағынан екенін біледі. 

Шыңғыз хан дәуірінде оларды ол (Шыңғыз ханның өзі) және оның әйелдері 

тәрбиелеп өсірген татар балалары ішінде құрметті (дәрежеге жеткен) әрі әмір 

болғандардың бірі – Құтұқыт ноян болған. Оны тағы Шигі Құтұқыт деп те 

атайды. Оның өмірінің жағдайы келесідей болды. (Мұғулдар) татар қауымын 

тонаған кезде Шыңғыз ханда әлі бала жоқ еді, оның бәйбішесі Бөрте фужин бала 

тапқысы келетін. (Бір күні) Шыңғыз хан кездейсоқ жол жиегінде құлап жатқан 

баланы көреді, оны көтеріп алып Бөрте ужинге жібереді де (былай деді): «Сен 

әрдайым бала табуды армандайтын едің, осы баланы өз балаңдай етіп өсір және 

сақта». (Шыңғыз хан) әйелі оны туған ұлындай әлпештеп, толық сый-құрмет 

және абыроймен жанұясында өсірді. Ол ержеткен кезде оған Шигі Құтұқыт деп 

ат қойды, сондай-ақ Құтұқыт ноян деп атайтын. Ол (өзі) Шыңғыз ханды ичаға, 

яғни «әке» деп, ал Бөрте ужинді бириган ика деп атайтын.  

Айтуларынша, Бөрте ужин дүние салған кезінде ол оның қабірін қолдарымен 

ұрып: «Ай, сайин ига, мину!» деп зарлап, жоқтаған еді. Шыңғыз ханнан (ол 

дүние салған) соң, ол тірі болатын. Үгетай қаған оны «ақа» деп атайтын, сондай-

ақ оны ұлдарымен бірге Мөңке қағаннан да жоғары отырғызатын. Ол Төле хан 

мен Сұрғақтан бикенің ұлдарының да мүлазимі (жақын адамы) болған. Арық 

Бұқаның бүлігі кезінде көз жұмды. Оның ұлдарының бірі (ұлы) қағанның 

қызметінде еді. Сонда (Құтұқыт ноянның) жасы сексен екі жаста болатын. Ол 

дау-тартысты әділ шешетін, әрі қылмыс жасағандардың ісін қарағанда көп  

жақсылық жасайтын. Ол: «Қорқыныш пен үрейдің әсерінен мойындағаны қажет 

емес» деп сан мәрте қайталап отыратын. Ол кінәлі болғандарға айтатын: «Қорықпа 

әрі шындықты айт!».  

Жарғышылардың дауларынан (ізденулерінен) белгілісі, сол дәуірлерден бері, 
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85-бет 

қазіргі уақытқа дейін Мұғулстан уәлаятында, оған бағынышты аймақтарда 

жарғылардың құрылымдарының негізіне (Шигі Құтұқыттың шешімі) тәсілдері 

мен тәртіптері алынады.  

Оның (Шигі Құтұқыттың) ұлылығының себептері көп болатын. (Олардың) 

кейбірі жазып қалдырылған, тағы басқа екеуін шыншыл сөзді хикаяшылар 

жеткізеді. (Олардың) бірі келесідей: (Құтұқыт ноян) он бес жаста болатын. (Бір) 

қыста Шыңғыз ханның ордасы көшіп-қонып жүрген. Қатты ызғар болып, қар да 

шамадан тыс қалың еді. Бисут руынан шыққан Кучугур (Құсшығұр) ноян 

орданы басқарып келетін. Кенет, жол жиегімен, қарақатқақ қар үстімен жабайы 

еліктердің тобы жүгіріп өтті. (Сонда) Құтұқыт Құсшығұрға: «Мен бұл еліктерді 

қуып жетемін, қар қалыңдығынан олар қашып кете алмайды, мен оларды атып 

аламын», – деді. Құсшығұр: «Ал, ендеше, мүмкін (атып аларсың)», – деп қарап 

тұрды. Ол (Құтұқыт) еліктердің соңынан қуып кетті. Түнге қарай орда 

ұйықтауға тоқтағанда, Шыңғыз хан (Құтұқытты) шақыртты, (алайда) ол келген 

жоқ. (Шыңғыз хан) ол туралы Құсшығұрдан сұрады. Ол жауап беріп: «Ол 

еліктердің соңынан қуып кетіп еді», – деді. Шыңғыз хан қатты ашу шақырып: 

«Ол бала мұндай қар мен ызғарда өліп қалады (ғой)!» – деп, Құсшығұрды араба 

(айдайтын) таяқпен бір ұрды.  

Құптан кезінде Құтұқыт қайтып оралды. Шыңғыз хан одан: «Сен не 

істедің?» – деп сұрады. Ол жауап беріп: «Отыз еліктің арасынан үшеуінен 

артығы қашып құтыла алған жоқ, ал қалғандарын мен атып алып, қардың 

арасында қалдырып кеттім», – деді. Шыңғыз хан баланың ерлігіне өте таңданып, 

Құсшығұрды бірнеше нөкерлерімен бірге ол (атқан) еліктерді алып келуге 

жіберді. Сол үшін Құтұқытты шын жүректен жақсы көріп қалды.  

(Оның ұлылығының) тағы бір себебі келесідей еді. Бұдан (еліктер туралы 

оқиғадан) бұрын Құтұқыт он екі жасар кезінде Шыңғыз хан бір күні жорыққа 

аттанып, үйі еркек кіндіксіз қалады. Бір ат ұрлаушы ұры, тайжуыт руынан 

шыққан жау, (сол маңнан) өтіп бара жатқан еді. Шыңғыз ханның кіші ұлы 

(Төле) бес жасар бала сыртта ойнап, жүгіріп жүрген еді. Әлгі тайжуыт оны алып 

кету үшін ат үстінен (еңкейіп), (баланың) басын қолтығына қысып алды. Баланың 

анасы  

 

86-бет 

жүгіріп келіп ұрыны қолынан ұстай алды. Сол кезде Құтұқыт да жүгіріп келіп 

(ұрыны) екінші қолынан ұстап алды. Алайда ұры ханзаданың басын (қатты) 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD/
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қысып алған еді, (әлгілер) ешбір әдіспен (баланы) ұрының қолынан босатып ала 

алмады. (Сол сәтте) қой бағатын Барақтың иті ұрыға қарай секіріп, оған 

ұмтылды, сөйтіп олар ханзаданы оның қолынан босатып алды. Артынша 

Шыңғыз хан да жетіп келіп, ұрының соңынан адам жіберді. (Қуғыншы) әлгіні 

тауып, өлтірді. (Шыңғыз хан) Құтұқыттың ұрымен жағаласып, оның ержүректік 

әрекетіне дән риза болды.  

(Татардан) тағы басқа екі бала бар еді, екеуі де туған бауырлар. Бірінің аты – 

Қули (Құли), екіншісінікі – Қара Мунгату уха (Қара Меңдігу уха). Олар 

татардың тұтұғұл руынан еді. Шыңғыз ханның татардан алған екі әйелі Есулін 

мен Есуған сол тармаққа жататындықтан, екі балаға мейірімділік жасап, оларды 

Шыңғыз ханнан сұрап алады. Ол оларға (бұл екі баланы) сыйға тартты. (Олардың) 

екеуі де Есулін ордасында бауыршы болды. 

Құли үлкендеу еді, сол кезде сыйлы кісі болды. Шыңғыз хан оған сенетін, 

сондықтан әмір болды. Одан кейін де ол Төле ханның ордасында аса жоғары 

сыйлы болды.  

Төле ханнан соң Төле хан ұлы Суйукиту96 ордасына бас әмір әрі әмірлердің 

басшысы болатын адам қажет болды. (Төле ханның әйелі) Сұрғақтан бике өз 

ұлдары мен (орда) әмірлермен келісіп (ол қызметке) Құли ноянды таңдады. Ол 

Сұрғақтан бикеге: «Қалайша сіз мені осындай адамға табыс етпексіз?» – деді. 

Ол жауап беріп: «Ол Төле хан әулетінен!» – деді. Ол (Құли): «Мен сенен туған 

ұлға қызмет етпек едім», – деді. Бұл сөздерді айтудағы мақсат – оның атақ-

дәрежесінің қаншалықты (жоғары) болғанын көрсету, ол осындай адуын сөзді 

өзі табыс еткен Төле ханның ұлына да айта алар еді. Бұл мемлекетте (Иранда) 

оның ұлынан Дийарбакр (Диярбекир) әскерінің бұрынғы әмірі Дурбай (Дүрбай) 

ноян бар. 

 

87-бет 

Дүрбайдың ұлы – Буражу (Бурашы), ал Бурашының ұлы – Диңгиз (Теңіз), ол 

мыңдықтың әмірі еді.  

Бірақ Қара Меңдігу уха (болса) Шыңғыз ханның кезінде аса үлкен  

танымалдыққа ие болмады. Оның Сали есімді ұлы болды, Мөңке қағанның 

кезінде әмір, әрі сенімді (кісіге) айналды. Оның себебі мынада: Таңғұт 

уәлаятында екі қамал бар еді: бірі – Тукжи аталады, екіншісі – Туқсанба. Мөңке 

                                                           
96 Мәтінде Суйукитуды Төле ханның ұлы деп жазған. Төле ханның мұндай есімді ұлы жоқ, дегенмен 

тоғызыншы ұлының аты Сугитай, ал оныншы ұлының аты Субугитай екені мәлім, дегенмен түпнұсқа 

сақталынды.  
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қаған оларды өз бетімен қоршауға алды. Ол алыстан (әскері) қалай соғысып 

жатқанын бақылап тұрған. (Сонда өз әскері арасынан) бойы қысқа жауынгердің 

қолына найза алып, қамалдың қорғанына қарай бет алғанын көрді. Ал оған 

қарсы жақтан қолында қылышы бар бір кісі келе жатты. Ол (Мөңке қағанның) 

жауынгері шегінбеді, қамал қабырғасының үстіне шығып, әлгі қылыш 

ұстағанды мойнына найза сұғып жерге құлатты. Мөңке қаған мұндай  

ержүректілікті көрген кезінде оған ол ұнап қалды, содан әлгі бойы қысқа 

жауынгерді әскер арасынан тауып, оны алып келуге әмір етті. (Мөңке қаған) 

оны танып, одан (болған) жағдай жайлы сұрағанда, жауынгер болған жайды дәл 

өзі қалай көрген болса, солай айтып берді. Сонда мұның сол (жауынгер) екеніне 

(Мөңке қағанның) көзі жетті де, оны марапаттап, әмір дәрежесін сыйлады. 

Содан ол инақтардың қызметінде болып, аса сенімді әрі мейлінше құрметті адам 

болды.  

Бұл оқиғаға дейін (Мөңке қаған) Үндістан шекарасына жиырма мыңдық әскер 

жіберіп, оларға Кундуз Бағлан (Құндыз Бағлан) мен Бадахшанның шекарасында 

болуды бұйырған еді. (Әскердің) басқаруын Мунгадуге (Меңгідуге) берген 

болатын. Ол дүниеден өткен кезде (Мөңке қаған басқаруды) Хуқуту атты әмірге 

табыс етеді. Ол да дүние салғанда, оның орнына осы Сали ноянды сол екі 

түменнің басшысы етіп жіберді. Бұл Хұлағу хан Иран (еліне) тағайындалған 

кезде болатын. (Сол кезде) Мөңке қаған Сали ноянға: «Сен аттанғалы жатқан 

мемлекет Үндістан мен Хорасан арасындағы шекара әрі (ол) Хұлағу аттанып 

жатқан елмен және аймақтармен шектеседі. Сен онда әрдайым оның әскерінің 

(бір) тармағы ретінде боласың.  

 

88-бет 

Яғни, сенің ісің мен әскерің оған (Хұлағу ханға) тапсырылған. Сол үшін сен 

оның басқаруында болуға тиіссің», – деді. Сонда Сали ноян: «Қай кезге дейін 

онда боламын?» – деп сұрады. (Мөңке қаған) оған: «Сен барлық кезде сонда 

боласың», – деді рақымшылық білдірмей.  

Сали ноян әскерді Үндістан мен Кашмирге бастап барып, көптеген  

аймақтарды бойсұндырды және (түрлі) олжа алып, Хұлағу ханға көптеген үнді 

құлдарын жіберді. Осында, інжу ауылында өмір сүретін үнділердің көпшілігі 

солардың қатарынан.  

(Сали нояннан) кейін ол әскерлерді оның ұлы Улду (Ұлду) ноян басқарды. 

Ұлдудың бауырлары: олардың бірі – Рұм аймағы мен ондағы әскерді басқаратын 

Абушқа, екіншісі –Илкан (Елхан), мыңдықтың әмірі еді. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0/
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Ұлдудың екі ұлы бар еді: бірі – Хорасанда орналасқан Қарауна әскерінің 

әмірі Бакитут (Бақытұт), екіншісі – үздіксіз ұлы мәртебелі алдында қызметте 

болған Далтақ. 

Шыңғыз ханның уақытында Есулін хатун (қатын): «Құли ноян мен бауыры 

Меңдігу уха «жоғары дәрежелі» аға атанып, (хан) нөкерлері қатарында, іс-

әрекетте (үлкен) сенімге ие. Олардың үлкен-кіші бауырлары мен олардың 

қауымдарынан (шыққан кісілер) әр жерде (қызмет етуде). Егер оларды бірге 

жинауға бұйрық шыққанда ғой!» – деді. 

(Содан) бұйрық болды, барлық қалған татарларды (Құли ноян және Меңдігу 

ухамен) туыстық қатынасы болмаса да, оларға қосып берді, олар оған меншікті 

болды. Ол жиналған татарлардың қатарынан бұл мемлекетте (Иранда) отыз 

отбасы өмір сүреді.  

Ұлду ноян сұрату жасап, соған сәйкес Ислам патшасы Ғазан ханның (Алла 

оның патшалығын ұзартсын!), (олардан) көне мыңдықты құру бұйрығы шықты. 

Олар (ол мыңдық қол) соның қарамағында.  

Есулін қатын мен Есуған жоғарыда айтылғандай, екеуі де Шыңғыз ханның 

әйелдері болатын. Олардың Құтұқыт атты ағасы бар еді. Ол ұлы әмір болып, 

Шыңғыз хан әскерінің сол қанатының бір мыңдығын басқаратын. Осы мемлекеттегі 

Журма Курган (Жұрма гурген) мен Абақа ханның бірінші әйелі, Гайхатудың 

анасы Нуқдан қатын аты аталған Құтұқыттың жиені еді. 

Шыңғыз ханның татар қауымынан бір күңі болған, оның есімі белгісіз.  

 

89-бет 

Оның (Шыңғыз ханның) кіші ұлы Урчаған (Оршаған) содан туған, ол жас 

кезінде дүние салды.  

Шаған-татар руынан бұл мемлекетте Гирай (Керей), оның бауыры Дуладай 

(Доладай), тағы да оның Мұхаммед, Хандан (деген) бауырлары мен олардың 

балалары бар. Бұл рудан тағы да Хартабирт пен Малатийаның (Малатьяның) 

әскері мен шекарасын басқаратын Курбуқа (Күрбұқа, Көрбұқа) баһадүр бар.  

Қойын-татарлар ішінен (шыққандардың бірі) – Хұлағу ханның ақташысы, 

Абақа ханның кезінде құрметті ұлы әмір болған Самқар ноян. Тағы бұл қауымнан 

Туған, Мулай (Мұлай, Малай) мен Буқа Қурчиның (Бұқа қоршының) әкесі  

Куйитай (Күйетай) бар.  

Терат-татар руынан бұл мемлекетте (Иранда) бірер адамның құрметті де, 

атақты болғаны мәлім емес. (Алайда) олар (қатардағы) жауынгерлер арасында 
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көп. Бірақ олар құрметтелген әрі атақтылардың (қатарынан) болмағандықтан, 

(оларға) ізденістер жасалған жоқ.  

Алшы-татар руынан да бұл мемлекетте (Иранда) құрметті де, атақты және 

(олар туралы) жазуға лайық ешкім жоқ. Алайда Жошы ұлысында, Жошының 

үлкен ұлы Батудың бәйбішесі Бурақчин (Бұрақшын) атты (әйел) алшы-татар 

руынан еді. Сол ұлыстың патшасының бірі Тудай Муңганың (Тудай мыңғының) 

әйелі Тура Қутлуқ (Тура Құтлық) та осы рудан шыққан. Батудың әмірлері 

арасынан бұл рудан шыққан Ит Қара есімді ұлы әмір бар болатын. Сол ұлыстың 

патшаларының бірі Муңга Тимур (Мыңғы Темір) әмірлерінің арасында сол 

рудан (шыққан) Биктимур (Бектемір) атты ұлы әмір бар болатын. 

Шығу тегін анықтауға мүмкін болмаған және қай рудан шыққаны белгісіз 

татар әмірлері арасынан Йисун Ту ақтачи (Есенту ақташы) атты біреу бар еді. 

(Ол) Шыңғыз ханның төрт кизик (кезік) ақташыларының әмірі, әрі Шыңғыз 

ханның жеке мыңдығы құрамындағы жүздіктің бас сардары еді. Ол Бөрте 

ужиннің ұлы ордасына тиесілі болатын. Оның Бикдаш (Бекдаш) атты ұлы 

болған. Құбылай қаған оны елшілікпен Хұлағу ханға жіберген болатын.  

Кейбір әмірлер мен әйелдер және мәртебелі татар рулары, оларға қатысты 

хикаялар мен олардың өмірлік жағдайлары туралы кез келген адамнан белгілі 

болса, немесе кез келген кітаптан табылып (жатса) бөлек-бөлек жазылатын 

болады.  

90-бет 

Айтуларынша, алшы-татарлардан шыққан Қуридай Батир (Қорыдай батыр) 

мен Кумус Сайжаң (Күміс Сайжаң) екеуі керейттер патшасы Сариқ (Сары) 

ханмен соғысқа аттанған кезінде Қорыдай батыр (әскердің) алдыңғы шебінде 

жүрген. Күміс Сайжаң оған: «Сен негізгі күштің алдыңғы сабында келесің, 

дегенмен қарауыл мен жасауыл тобының қойылу мен сақтандыру шараларын 

ұйымдастыруды сен шын мәнінде елемей келесің. Сол үшін менің (әскердің) 

басында жүргенім дұрыс болар!» – деді. Қорыдай батыр (оған) жауап беріп: 

«Сен (патша) орынбасарының ұлы және бауыры болғандықтан ғана (өзіңнің) 

үстемдігің үшін менің бабаларым мен аталарымның қимыл-әрекеттерінің 

дәстүрін әрі сенімін тартып алмақсың. Ал, шындығында, (сенің әңгімеңнің) 

төркіні (келесіде) – сен жалғыз өзің тонауға барып, өзің қалағанның бәрін жасап, 

әскермен кері қайтпақсың (яғни, сенің мақсатың сол!)» – деді. Күміс Сайжаң: 

«Мен сенсіз тонай алмаймын!» – деп жауап берді де, әскерді жылжытып алып 

кетті.  



 98 

Сары хан (бір орыннан екінші орынға) көшіп-қонып бір-біріне жақын 

келетін. (Татарлар) үш рет оны талан-таражға салды. (Сары ханның көшін) 

тонау үшін бөлек жасақтарды қалдырып, оны (тұтқындауға бір бөлек әскермен) 

ізіне түсіп, Күміс Сайжаң үш жүз атты әскерімен соңынан өкшелей қуды. Сары 

ханның жасағы ол (қуғыншы) жаудың әскері соңында (оларды қолдайтын) 

әскерсіз келе жатқанын түсінді. Сол үшін олар татарларға батыл шабуылдады, 

Күміс Сайжаңды әскерінен бөліп, оны тұтқынға түсірді. Сары хан одан: «Сен 

қайда келе жатырсың?» – деп сұрады. Ол: «Мен Бурқан (Бұрқан) орманында 

жақсы бұтақты ағаштар өскенін естіген ем, сондықтан мен (садақ) оғы үшін 

бұтақтарды кесуге келе жатқанмын», – деді жауап беріп. Сары хан: «Бұтақ кесу 

үшін сен өте батырлықпен келе жатқан едің!» – деп, оған қыңырая қарады. 

Күміс Сайжаң (мұны байқап): «Сен маған қыңырая қарай алмайсың (оған сенің 

құқың жоқ), өйткені сенің руың олай қарай алмайды (дәрежесі төмен), сенің 

табиғатың (шығу тегің) да дәл сондай», – деді. Сары хан: «Не үшін сендер бұл 

асыл текті баһадүрге осынша көп сөйлеуге мұрша бересіңдер? Өлтіріңдер оны!» 

– деді (әскерлеріне). Ол (Күміс Сайжаң) қарсылық білдіріп: «Сенің қылышың 

 

91-бет 

маған ештеңе істей алмайды, ал менікі саған істей алады!» – деді. (Сонда) 

барлығы жабылып оны өлтіріп тастады.  

(Содан соң) Сары хан: «Алшы-татарлар арасында жетпіс буын бар, алайда 

(олардың арасында) Күміс Сайжаңнан басқа ер жоқ. Енді оларды қуып  

тастайтын кез келді», – деді. Содан ол өзінің (киіз) үйін Урқан (Орқан) өзені 

жағалауына орналастыруға бұйырды әрі ай жарығында жасырын әскер жинады. 

Оның жауынгерінің бірі қашып кетті, Қорыдай батырға (ол) хабарды жеткізді. 

Қорыдай батыр әскерді жылжытып, Орқан өзенінің жоғары жағына бет алды. 

(Керейттердің) үйлерінің арасынан өтіп, оларды (Сары ханның әскерін) кетіп 

бара жатқан жол үстінде қуып жетті. Сары ханның жауынгерлері оларға суқаны 

сүймейтіндей (кейіппен) қарады. (Алайда Қорыдай батырдың әскері) кенеттен 

Сары ханға шабуылдап, оны қашуға салды (мәжбүр етті). (Керейттерден қорқа 

қашқаны) соншалық (ақыр соңында) ол ие болған қырық мыңдық әскерден ол 

қырық адаммен қайтты, ал қалғандарының барлығы өлтірілді.  

Сол Сары хан жеңілген шайқаста қырғыннан аман қалып, қашып құтылған 

Тарбай Қайан (Тарбай Қаян) (атты) әйел бар болатын және ол жағдай орын 
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алған кезде Чилаун97 (Шылауын) әмір де бар еді. Әлгі әйел: «Біз (осы кезге дейін 

халықтың) жоғарысын да, төменін де қорлап келуші едік. Егер (енді) барлығы 

кеміп жатса, неге бізге де кемімеске?! Егер барлығы бөлініп жатса, неге (біз де 

солай) бөлініп кетпеуге?!» – деді. (Оның бұл сөзіне) Сары хан: «Бұл әйел дұрыс 

айтып отыр» – деді. Сол үшін ол барып Битактай Утаку (Битақтай утақу) қоршы 

Буйруқ (Бұйрық) ханның қамқорлығына кірді.  

Кейіннен ол әйелден Ил Қутуй (Елқұтүй) туылды. (Сары хан) ол рудың 

қамқорлығына берілген кезде өзінің қызын Бұйрық ханның Қучақусына 

(Қушақусына) берді. Қыз аты Торэ-Каймыш (Торе Қаймыш) еді, сондай-ақ 

Қачир (Қашыр, Қажыр) ханға әпке болып келетін.  

Содан Қашыр (Қажыр) хан мен Сары хан бірігіп әскер жинады, татарға 

шабуыл жасады. (Қашыр (Қажыр) хан) Карасчин (Қарасшын) ұлысын Сары хан 

үшін босатып, оны оған табыстады. Сол кезде Оң хан өз анасы Илма (Елма) 

қатынмен бірге татарлардың тұтқынына түскен болатын, оларды да босатты. 

Елма қатынды  

 

92-бет 

Алчитай (Алшытай) (атты бір) кісі жақсы көретін. Ол бүлікшіл адам 

болғандықтан (Қашыр (Қажыр) хан) оны оларға Чуңгайға (Шұңғайға)  

табыстады.  

Торе Қаймыштың ұлдарының жіктелуі келесідей: Йуламағус (Жыла Мағұс), 

Тайтимур (Тайтемір) мен Тайчи (Тайшы). (Олардан) басқа тағы төрт (ұлы) бар 

еді, олардың есімдері мәлім емес.  

Содан соң мұғулдар Сары ханға барды. Сары хан: «Менің жүз әйелімнің 

арасынан менің жүрегіме қош келетін бірде-бірі жоқ. (Олардың арасындағы) 

пайым-парасаты барының қолдары мен аяқтарын(ың әдемісін) білмеймін. Және 

аяқтары мен қолдары әдемінің пайым-парасатын білмеймін. Және өз ісін білетін 

шебер сұлу жоқ. Сондай-ақ менде бар мыңдаған аттардың ішінен менің көңіліме 

жағатын бірде-бірі жоқ. Әлде шауып бара жатқанда сүрінеді немесе асау 

мінезді, әлде бос, баяу, ал үйретілген және дене бітімі жақсысының – еті жоқ. 

Үлкен шайқаста бір рет «Ху! Ху!» деп айқай салады да, кейін (барып) сенің 

жеңгенің, әлде жеңілгенің сынақтан өтеді. Шыбын шағып жатқан кезде онымен 

шайқасу қиын: егер оны өлтірсең туысқандарыңнан ұят болады, ал өлтірмесең – 

(оның тістегеніне) шыдау мүмкін емес», – деді.  

                                                           
97 Жилаун деп те оқылады. 
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Содан кейін Отақу қоршы Бұйрық хан жағынан Сары ханға барып, әлгі 

мұғулдарды сыйға беруін (сұрады). (Оның сұратуына) Сары хан: «Біздің кіші 

бауырларымыз болып келетін бұл мұғулдармен араласып кеттік, құшақтастық 

әрі бір-бірімізді қолымыздан ұстадық, (енді) біз оларды бере алмаймыз!» – деді. 

Бұйрық хан (оның сөздеріне): «Мен сенің өлген рухыңды көптеген адамдармен 

тірілттім. Мен түскі намаз уақытында сенің (шашырап жатқан) отарың мен 

(малдарыңның) тобын (жинадым) әрі оларды отардың жиналатын орнына 

тоқтаттым. Яғни, мен сенің қауіпсіздігіңді қамтамасыз етіп, (сені) жаудан 

құтқардым. Десек те, адам жер қандай өзгергіш болса, (сондай дәрежеде) 

ұмытшақ. Осыдан кейін мұғулдармен достықта бол, алайда (менің) нөкерім 

болып қала бер!» – деп сөзін айтып, кері қайтып кетті. Бұдан кейін Сары хан: 

«Бұл адам сенімді емес!» – деді де, мұғулдарды Далан Табан (Далан Табан) 

аталатын тауға жағалатып жіберді әрі өзі де сол 

 

93-бет 

жолмен кетті. (Алайда) Туй Тағажу деген жерден қайта оралды, сонда мұғулдар 

бір-біріне: «Сары хан аш әрі әлсіреген!» – деді де, ургажут ретінде олар оның әр 

адамына он аттан берді және (бәрін) отырғызып қонақ етіп, дастарқан жайды. 

Сонда Сары хан: «Ей, менің кіші бауыр-мұғулдарым, бір-біріңмен ешқашан 

құда болмаңдар әрі (өзге рулармен) дос болған жағдайдан басқа кезде өзге 

жақпен байланысты болғандардан әркез аулақ болыңдар, сонда бір-біріңмен аға-

іні (туыс) боласыңдар (ағайындықтарың жоғалмайды). Ей, менің мұғул інілерім, 

өзін билеп-төстейтін адамы, яғни күйеуі бар әйелмен оңаша қалмаңдар. Үңгір 

мен қатпарлы таулы аймаққа (көшіп) алыстап кетпеңдер», – деді. (Әңгіме) 

аяқталды. 

 

Миргит (Меркіт) тайпасы 

 

Оларды тағы удуйит (удойыт) руы деп те атайды. Мұғулдардың кей бөлігі 

меркіттерді мигрит деп атағанымен, екі атаудың да мағынасы бір. Осы сияқты 

бекірін руын да (кейде) микрин деп атайды, олардың шығу тегі мен тармақтары 

да баяндалатын болады.  

Ол удойыт-меркіт тайпасының жіктелуінде келесідей төрт тармағы бар: ухаз, 

мудан, тудақлин және жиун. Бұл рудың саны көп, әрі аса ержүрек те, күшті 

әскерлері бар болатын. Бұл (меркіттер) мұғулдардың бір бөлігі (тайпасы) еді. 
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Олар Шыңғыз ханмен де, Оңмен де шайқасып соғысқан. Олар туралы тарихтың 

бірнеше жерінде хикаяланатын болады, (бұл туралы мәлімет) сол жерлерде 

белгілі болады.  

Әлдеқалай бір күні Шыңғыз ханның жастық шағында олар одан үстем 

болып, кенет оны тұтқынға алады. Ол кезде тұтқынды бірден өлтіріп тастау 

дәстүрі жоқ болатын, бәлкім (орнына) бір нәрсені (айырбас етіп) алып, оларды 

босатып жіберетін. 

Бұл іс былай болған еді: Бір жолы Шыңғыз хан маңызды іс бойынша кетіп 

бара жатқан. Ол биік бір төбеге жетіп, төбе басына қарай беттеді. Кенет ер-

тоқымының өмілдірігі  

 

94-бет 

шешіліп, ер-тоқымы ат үстінен ажырап кетті. (Шыңғыз хан) құлады. Бұл 

жағдайға қатты таңданған ол өзіне-өзі: «Бәлкім, Хақ Тағала менің бұл жолмен 

баруымды қаламай, менің ісімді қиындатып жатқан шығар», – деді. Ол қайту 

жайлы ойлады. Алайда шайтан қайтадан азғырып, (Шыңғыз хан) көңілінің 

қалауына еріп (беттеген) жағына қарай кетті. Кенет күтпеген жерден меркіт 

қауымының бірнеше адамы шабуылдап, оны тұтқындап алды. Сөйтіп (өз 

тұрақтарына) алып кетіп, оны (қашып кетпеуі үшін) күзетіп тұрды. Сосын 

Шыңғыз ханның үйінен (оны айырбастап алу үшін) бір затты оларға беріп 

жіберіп, оны қайтып (босатып) алды.  

Басқа (бір) жолы: мақсаттар мен ниеттердің Иесі (Құдай Тағала) Шыңғыз 

хан мен Оң ханның арасына бүлік пен алауыздық салып, (олардың одақтастығы) 

бөлінген кезде, меркіт руы бұрындары Шыңғыз ханмен де, Оң ханмен де көп рет 

жауласып, соғысқанына және бір жолы Оң хан оларды (меркіттерді) тонап 

кеткеніне де қарамай, осы Шыңғыз хан мен Оң ханның арасы бөлінгенде 

(меркіттер) Оң ханмен де, оның бауыры Жагамбумен (Жағамбу) де одақтасып, 

достасып алды. Сол кезде олар (меркіттер) кездейсоқтықпен жеңіске жетіп, 

оның (Шыңғыз ханның) үйі мен мекенін тонап кетті. Тіпті оның бәйбішесі Бөрте 

ужинді алып кетіп, оны Оң ханға жібереді.  

Шыңғыз хан (ол оқиғадан) хабардар болған кезде, сенімді бір кісіні жіберіп 

Оң ханнан оны (Бөрте ужинді) қайтаруын сұрайды. Оң хан оны адалдық 

пердесінің артында (ұстап), оны әлгі жіберілген елшімен бірге қайтарып 

жібереді. Жалайыр тайпасы жайлы (тарихта) айтылғандай, жолда ол Жошы 

ханды босанады. 
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Шыңғыз хан дәуірінде удойыт-меркіттерінің патшасы әрі басшысы Тоқта 

бек болды. Оның Қуду (Құду) атты бауыры мен Туру қайжин атты қызы бар еді. 

Шыңғыз хан оның жасы он үште болған кезінде Құбылай қағанға алып берді. 

Құбылай қаған оны өзге әйелдерінен бұрын алғанына қарамай, баласы 

болмағандықтан өзге әйелдері алдында оның дәрежесі төмен болды.  

Бір жолы Оң хан 

 

95-бет 

 

байқаусызда Тоқта бекті тонап кетеді, ал оның әйелдері өте көп болатын. 

Олардың арасынан Қутуқтай (Құтұқтай) мен Қилик (Қылық) атты екеуін (Оң 

хан өзімен бірге) алып кетті. Сондай-ақ ол (Тоқта бектің) Құду есімді бауыры 

мен оның Оң ханның қызынан туған Шылауын деген ұлын да ала кетті. Олар 

одан екінші рет қашып кетеді.  

Урхан (Орхан) да Тоқта бектің ағасы болатын. Тоқта бектің алты ұлы болды, 

олардың есімі келесідей ретпен (келеді): Тукуз (Тоғыз), Тусақа (Тұсаға), Қуду 

(Құду), Чилаун (Шылауын), Чибуқ (Шибұқ) пен Қултуқан мирган (Құлтуған 

мерген). Оның Қуду (Құду) атты бауыры да болатын. Шылауын Оң ханның 

қызынан дүниеге келгентұғын. 

Бұл алты ұлдан алғашқы болып өлтірілгендері: Тоғызды Оң хан өлтірді. 

Тұсағаға Шыңғыз хан кенеттен шабуыл жасап, әскерімен қоса өлтірді. 

Шылауын мен Шибұқ Шыңғыз ханмен болған ұрыста мерт болды. Құду 

шайқастан қашып, қыпшаққа бара жатқан кезінде өлтірілді.  

(Кейінгі) хикаяларда егжей-тегжейлі айтылатындай, (меркіттер) Шыңғыз 

ханмен көп рет соғысты. Соңғы соғыста Тоқта бектің садақты өте жақсы және 

дәл ататын кенже ұлы Құлтуған мерген қашып (құтылып), қыпшақтар жағына 

кетті. Жошы хан оны қуып жету үшін әскерлерін жіберді, олар оны тұтқынға 

түсіреді. (Жошы хан) оның садақ атудан мергендігі жайлы есіткендіктен, нысана 

қойып, оған оқ атуын бұйырады. (Құлтуған мерген) оқ атып нысанаға (дәл) 

тигізеді, артынша екінші (оқты) атып, бірінші оқтың қауырсыны (орналасқан) 

ойыққа дәл тигізіп, (бірінші оқты екіге қақ) бөліп жібереді. Жошы ханға бұл өте 

ұнап қалады, содан Шыңғыз ханға елші жіберіп оның (Құлтуғанның) өмірін 

сақтап қалуды сұратады. Ол (Шыңғыз хан сұратуын) құптамай: «Меркіт 
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қауымынан асқан жаман еш қауым жоқ. Олармен қаншама рет ұрыстық, олардан 

біз көптеген қиындықтар мен тынышсыздық көрдік. (Осыдан соң) қалайша оны 

тірі қалдыруға болады, әлде оның қайта бүлік жасауы үшін бе?! Мен сендер 

үшін осы аймақтар мен әскердің және қауымдардың барлығын алып бердім.  

 

96-бет 

Оның (Құлтуғанның саған) қандай қажеті бар?! Патшалықтың жауы үшін 

қабірден басқа орын жоқ!» – деді. Осы себептен Жошы хан (оны) өлімге кесті, 

осылай олардың үрім-бұтағы үзілді. Соңынан Тоқта бек те соғыста өлтірілді.  

Меркіт руынан шыққан тағы бір әмір Тайир Усун (Тайыр үйсін) атты ухаз-

меркіттердің басшысы болған еді. Күндердің бірінде (ол Шыңғыз ханмен) 

достасып, өз қызы Қулан хатунды (Күлән қатынды) Шыңғыз ханға береді. Одан 

Кулукан (Құлуқан) атты ұл туылады. Күлән туралы хикая (төменде), осы 

тарихта келтірілетін болады.  

Тайыр үйсін қайтадан (Шыңғыз ханмен) жаугершілік қарым-қатынасқа түсті. 

Шыңғыз ханның әскері оны тұтқынға түсіріп, (ордасын) тонап, әйелі Турагина 

хатунды (Төрегене қатынды) алып кетті. (Шыңғыз хан) оны Үгетай қағанға 

берді, одан оның ең үлкен төрт ұлы туылды. Бұл туралы оның дастанында 

айтылатындай, олардың арасындағы ең үлкені әрі бастысы – Күйік хан.  

Меркіттер қауымы соғысқұмар, әрі бүлікшіл келетін және олар Шыңғыз 

ханмен көп рет соғысқан болатын. (Сондықтан) Шыңғыз хан (меркіттердің) 

ешқайсысын тірі қалдырмауға, бәрін өлтіруге бұйрық берді. Азын-аулақ тірі 

қалғандар болса, (олардың) кейбірі анасының құрсағында, әлде туысқандары 

жасырып қалған еді. Олардың руынан шыққан әйелдер мен әмірлер туралы 

жаднама келесідей ретпен келеді: 

Уғул Қаймиш хатун (Оғыл Қаймыш қатын) Күйік ханның алғашқы әйелі еді, 

ол одан екі ұл тапты: Хажа (Қожа) және Нақу. 

Күлән қатын – Шыңғыз ханның әйелі, одан Қултуган (Құлтуған) атты ұлы 

болды.  

(Жоғарыда) атап өткен Күлән қатынның Жамал хажа (Жамал қожа) атты 

бауыры: ол Шыңғыз ханның жеке мыңдығының бір жүздігін басқарған.  

Наймандар патшасы Таяң ханның Шыңғыз ханмен соңғы соғысында онымен 

бірге болған Туқта бики (Тоқта бек) еді. Ол бар күшін салып шайқасты. Таяң 
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хан өлтірілген кезде Тоқта бек өзінің бір ұлымен бірге найман Бұйрық ханға 

(қарай) қашты.  

 

97-бет 

Шыңғыз хан Тоқта бекке қайта әскер жіберді, ол шайқаста өлтірілді. Оның 

бауыры Құду мен оның балалары Чилаун (Шылауын), Мажар және Тусакан 

(Тұсахан) оның денесін алып жерлемек болды, бірақ көтеруге мүмкіндіктері 

болмай, оның басын алып кетті. Олар ұйғырлар уәлаятының шекарасына жеткен 

кездерінде, Иди қутқа (Идиқұтқа) Букан (Бұқан) атты (бір кісіні) елші етіп 

жіберді. Олар бір-бірімен жаугершілік жағдайда болғандықтан (Идиқұт) елшіні 

өлтіріп тастайды. Содан Идиқұт Шыңғыз ханға елші жіберіп, олардың 

жағдайлары жайлы хабар береді. Сол кезде жүрият қауымының басшылары 

Шыңғыз ханға бағынады, (кейіннен) қайта дұшпандық жасап қашып кетеді. Ол 

кезде олардың арасындағы барлық әмірлерінің ең үлкені Тағай Далу атты кісі 

еді. Жолда оған меркіт руынан Қудун Урчаң (Қудын Оршаң) атты бір әмір 

шабуыл жасап, оны өлтіреді де, оның қауымын тонап кетеді. Осы себептен 

жүрият руының басқа күші қалмайды. (Бұл тақырып) аяқталды. 

 

Курлаут (Күрлеуіт) тайпасы 

 

Бұл қауым қоңырат, елжігін мен барқұт руларымен жақын, әрі бір-бірімен 

байланған, сондықтан олардың бәрінің тамғасы бірдей еді. Олар туыстық 

шарттарын орындайды әрі (бір-бірімен) күйеу балалық пен келіндік (қыз алып, 

қыз беру әдетін) ұстанады. Бұл үш-төрт ру ешқашан Шыңғыз ханмен 

соғыспаған және дұшпандық та жасамаған. Сондай-ақ ол да ешқашан оларды 

бөлмеген және ешкімге құлдыққа бермеген, оның себебі – олар оның 

қарсыластары болмаған. (Шыңғыз хан) әділдік (жолына) сай оларды өзінің 

ордасына күзетшілікке тағайындады. Оның (Шыңғыз ханның) кезінде олардың 

бәрі туыстық пен құда-жекжаттық жолына (айрықша құқыққа) ие еді, әрі бәрі 

Жидай ноянның күзет (бөлімінің) құрамында болатын. Қазіргі кезге дейін 

күзетте (қызмет ететін) олардың ұрпақтары бар.  

Шыңғыз хан дәуірінде күрлеуіт уймақут (оймауыт) руынан үлкен 
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98-бет 

әмір Ибуган ноян болды. Оның ұлы Буруңтай (Бөріңтай) ноян да Шыңғыз 

ханның уақытында құрметке ие әмір болған. Оның ұлы Туртақа нуйан (Тортақа 

ноян) Арық Бұқаның қызметінде болды және оны өзімен ертіп жүретін еді.  

Сосын ол (Тортақа ноян) үлкен қылмыс жасамағандықтан және одан ешбір 

(зиян) келмегендіктен, Құбылай қаған оны ұлы әмір әрі оған диуанның әмірі мен 

уәзірлік қызметін берді. Бірде-бір әмір оның дәрежесінен биік емес еді.  

Бұдан соң (Құбылай қаған) оны Суба Қайдуға иелік етуге аттандырды. Бұл іс 

оған басқару (мүмкіндігін) берді. Барлығы оған қарсылық қылу себебіне 

байланысты Құбылай қаған оны өзіне (қайтуын) талап етті.  

(Тортақа ноян) қорқып, азын-аулақ нөкермен бірге қашып, Қайду жағында 

болған Арық Бұқаның ұлы Йубуқурге (Йібүкүрге) және Мөңке қағанның 

немересі, әрі Ширкидің (Шіркенің) ұлы Улус Буқаға (Ұлыс Бұқаға) қосылды. Ол 

олармен бірге Құбылай қаған дүниеден озғанға дейін болды. Одан кейін 

(Тортақа ноян жоғарыда) аталған екі ханзаданы алып Тимур қаанға (Темір 

қаған) қызметке кетті, қазір ол сол жақта (қызметте). 

Хұлағу хан кезінде Қара йуртчи (Қара жұртшы) барша жұртшылар мен 

өзімен үзеңгілес болған әмірлердің арасындағы ең үлкені болатын, ол Мазуқ 

кушчиның (Мазуқ құсшының) әкесі еді. Мөңке қаған онымен әңгіме-дүкен 

құрып, ақыл-кеңес беріп отыратын.  

Абақа ханның тұсындағы Қараканның (Қарақанның) ұлы Ундур Буқа (Үлкен 

Бұқа) Мазуқтың ағасы болатын. Ол Хұлағу ханның шүкіршісі еді. Оның әкесі 

дүние салған кезде ол барша жұртшылардың үстінен (қарайтын) үлкен (әмір) 

болды. Қазіргі кездегі Мазуқ ноян олардың руынан шыққан.  

Бұл қауымдардың әрбірінің арнайы лақап аттары болатын және (қазір де) 

бар. (Олар) келесі тәртіппен бөлініп, жіктелді: жұңғырқын және оймауыт.  

Хұлағу хан дәуірінде жарғышы болған, Ғарақаймен бірге Хорасанға аттанған 

Шикуки (Шикөки) ноян да күрлеуіт руынан болған.  

 

99-бет 

Тарқут (Тарғұт) тайпасы 

 

Бұл мемлекетке (Иранға) қағаннан Тарқудай (Тарқұдай) атты бір кісі келген, 

ол осы рудан болатын. Одан басқа (ол рудан) шыққан (өзге) әмірлердің аттары 
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мен лауазымдары белгісіз. Алайда бұл тармақтан шыққан әйелдердің арасынан 

бәйбіше болған аса мәртебелі ханым Бартан баһадүрдің әйелі, төрт ұлдың анасы, 

оның есімі – Сунигул (Сүнигүл) фужин.  

(Бұл тақырып) аяқталды. 

 

Уйрат (Ойрат) тайпасы 

 

Ойрат тайпасының жұрты мен тұрақтау мекені – Сәңгур98 (Сеңгір муран) 

болатын. Көне дәуірлерде бұл өзеннің бойында тұмат руы мекендеген. Бұл 

жерден (бірнеше) өзендер ағып шығады, бәрі бірге қосылып Ким дейтін өзенге 

айналады. Одан соң ол (өзен) Ангар муран өзеніне құяды. Бұл өзендердің 

атаулары келесідей: Кук муран (Көк муран), Ун муран (Он муран), Қара усун 

(Қара үйсін), Санби тун (Сәнбі түн), Ақри муран, Ақ муран, Журча муран 

(Жұрша муран) және Чаған муран (Шаған муран). 

Бұл қауым көне дәуірлерде саны жағынан көп болатын, сондықтан бірнеше 

тармаққа бөлінген және (олардың) әрқайсысының келесідей ретпен (келетін) 

жеке-жеке атаулары бар болатын: Угалат (Огалат, Ұлат), Бағатут, Құуыт 

(Құйыт), Киргут (Кирғұт).  

Олардың тілдері мұғулдық болғанымен, (тілі) басқа мұғул қауымдарының 

тілдеріне қарағанда, азын-аулақ өзгешелігі бартұғын. Мәселен, келесідей: 

өзгелер пышақты «китуға» десе, олар «мадаға» деп айтады. Соған ұқсас сөздері 

көп.  

(Ойраттардың) әркез патшасы мен ұлығы болған. Шыңғыз хан кезінде олар 

аздап қарсылық көрсеткені болмаса, тарихта жазылғандай кейін керемет тіл 

табысып, бойсұнған. Шыңғыз хан олармен байланыс жасап, қыз беріп, (қыз) 

алған. Сөйтіп, олардың арасында туыстық пен құда-жекжаттық (қатынас) 

болатын.  

100-бет 

 

Сол дәуірлерде бұл рудың патшасы әрі басшысы Қутуқа бики (Құтықа бек) 

(болатын, оның екі ұлы бар еді: Иналчи (Иналшы) мен Туралчи (Тұралшы). 

Сондай-ақ Мөңке қаған (әйелдікке) алған Оғыл Қаймыш атты бір қызы да 

                                                           
98 Бұл сөзді Сіңгур немесе Сүңгур  деп те оқуға болады. 
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бартұғын. Бұрынырақ Шыңғыз хан оны әйел етіп алуға ниет еткен еді, алайда 

(ол) орындалмады. Айтуларынша, ол (Оғыл Қаймыш) Құбылай қаған мен 

Хұлағу ханның жеңгесі болғанына қарамай, оларды «балаларым» деп атайтын, 

ал олар болса, оған толықтай сый-құрмет көрсететін. 

Шыңғыз хан өзінің қызы Чичаганды (Шишаған) Туралчи курганге (Тұралшы 

гургенге) берген еді, одан үш ұлы туылды: (Олардың) бірін Буқа Тимур (Бұқа 

Темір) атайтын, ал екіншісін Буртуа (Біртуа). Біртуаның мінезінде бір 

сылбырлық бар еді, ол сонысымен танылды. Үшінші (ұлдың) есімі – Парс Бұқа 

(Барыс Бұқа). Одан екі қыз туылды: бірі – Илчиқмиш (Елшікміш) қатын, ол 

Арық Бұқаға берілді. Ол бәйбішесі болатын әрі ол (Арық Бұқа) оны өте жақсы 

көретін. Оның бойы биік болатын, (Арық Бұқаның) одан баласы болмады. Басқа 

(қызы) – Урқана (Орқана) қатын. Оны Шағатайдың немересі, Муатуганның 

(Муатуған) ұлы Қара Хұлағуға (тұрмысқа) берді. Орқана қатыннан Мүбарак шах 

туды. Үгетай оны (Орқана қатынды) өте жақсы көретін, сондықтан оны Урқана 

бари (Орқана бари), яғни келін деп атайтын. Ол ұзақ уақыт бойы Шағатай 

ұлысын басқарды. Жоғарыда аталған үш ұлдан келесідей ретпен балалар 

дүниеге келді:  

 

Буқа Тимур (Бұқа Темір) ұрпақтары 

 

Оның Чунан (Шонан) есімді ұлы бар еді. Оған Арық Бұқа (өзінің) Нумуған 

есімді қызын берген болатын. Және (одан бөлек) екі қызы бар еді: Улжай хатун 

(Ұлжай қатын), ол Хұлағу ханның әйелі болған. Екіншісінің аты белгісіз, оны 

Батудың даңқты әулетінен болған Туқанға (әйелдікке) берген. Одан Муңка 

Тимур (Мөңке Темір) туған. 

Басқа риуаятта келесідей (баяндайды): бұл Бұқа Темірдің төрт әпкесі бар 

болатын:  

101-бет  

Бірі – Куйак (Құяқ) қатын, Хұлағу ханның бірінші әйелі, Жумқурдың 

(Жұмқырдың) анасы, тағы бірі – Орқана қатын, Мубарак шахтың анасы, 

үшіншісі – Бату ұлысының патшасы Мөңке Темірдің анасы, төртіншісі – Ұлжай, 

Хұлағу ханның әйелі.  

Міне, осы риуаят дұрыс.  
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Буртуа (Біртуа) ұрпақтары 

 

Оның екі ұлы болды: бірінің есімі – Улуқ (Ұлық), ал екіншісі – Жинан. Екеуі 

де Құбылай қағанның алдында (қызметінде) болды. Шыңғыз хан бұл Біртуаға 

(өз) руының қызын берді, (сол үшін) Біртуа күйеу бала болды. (Ал қыздың) есімі 

де, шығу тегі де белгісіз. 

 

Парс Бұқа (Барыс Бұқа) ұрпақтары 

 

Оның екі ұлы бар: бірінің аты – Шираб, екіншісінікі – Бикламиш 

(Бекламыш). Олардың екеуі де Құбылай қағанның алдында әрі оның нөкерінің 

қызметінде болды.  

(Бұл әңгіме) аяқталды.  

 

Құтықа бектің жоғарыда аталған басқа бір ұлы Иналшы туралы хикая 

келесідей. Бату оған өзінің Қулуй Игачи (Құлый игашы) есімді қарындасын 

берді. Одан Улду (Ұлду) атты ұл туылды, оның екі ұлы болды: Нигубай және 

Ақу Тимур (Ақу Темір). Екеуі де Қуничи (Құнышы (Қонишы)) ұлысында болды, 

жалайырдың төрт мыңдығын басқарды.  

Барлық әмірлер мен гургендер арасынан ойрат руының басшысы, Құтықа 

бекпен туыстығы бар Тиңгиз (Теңіз) гурген есімді біреу болды. Оған Күйік хан 

қызын беріп, содан оның күйеу баласы болды. Күйік хан дүние салып, 

патшалыққа Мөңке хан отырғанда, Күйік ханның әулетімен (бірге) кейбір 

әмірлер опасыздық (жасауды) ойластырды. Әмірлер өлім жазасына кесілді, 

Теңіз гургенді да айыптап,  

 

102-бет 

(оны) таяқпен сондай ұрып тастады, оның жамбастарының еттері салбырап 

қалды. Содан оның бұрынғы әйелі, (Күйік ханның) қызы қағаннан жанын 

кешуін сұрады, оған оны сый етті. Арғын ханның бәйбішесі Қутлуқ (Құтлық) 

қатын Теңіз гургеннің жоғарыда аталған әйелінен (туған) қызы болатын.  

Теңіз гургеннің ұлдары: Суламиш (Суламыш) және ...99 Суламыштың ұлы – 

Чичак (Шешек) гурген.  

                                                           
99 Екінші ұлдың аты жазылмаған. 
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Хұлағу ханның қызы Тудукачты (Тудықашты) Теңіз гургенге (әйел етіп) 

беріп еді, қазіргі уақытта оны (әйел етіп) немересі Шешек гурген иемденген, 

оның одан балалары бар.  

Таракай (Тарақай) гурген Жақир (Жақыр) гургеннің ұлы еді. Жақыр гурген 

Бұқа Темірдің ұлы болатын. Ол және оның ұлы Тарақай гурген ойраттар 

мыңдығының әмірі еді. Хұлағу ханның қызы Маңгүлукан Тарақайдың әйелі еді. 

Ол дүние салған кезде, оның орнына Мөңке Темірдің қызы Арақутлуғты 

(Арақұтлықты) алды. (Кейін ол) әскермен Диярбекирден қашып, Шамға қарай 

кетті, ол жақта одан әскерді тартып алып, бөліп тастады.  

Хұлағу ханның үлкенірек ұлы Жұмқырдың бәйбішесі Нулун (Нұлұн) қатын 

Бұқа Темірдің қызы және сонымен бірге Жақыр гургеннің әпкесі еді. Оның 

Урғудақ атты қызы болатын, оны Сунжақ аканың (Сүнжақ аға) ұлы Шадиге 

берді. Қазір Жибиш (Жібіш) және оның әпкесі Кунжушкаб (Күнжушкап) қатын 

Ислам патшасының (Алла оның билігін ұзартсын!) әйелі – сол Урғудақтың 

қыздары болатын. Оның (Урғудақтан) басқа Улжитай (Олжатай) атты қызы бар 

еді, (ол) Мөңке Темірдің әйелі болатын.  

Оның одан екі қызы болды: бірі – жоғарыда аталған Ара Құтты. Мөңке 

Темірден соң оны оның ұлы Анбарчи (Анбаршы)  алды, оның одан Қутуқтай 

(Құтықтай) атты қызы бар еді. Оны Самқардың ұлы Араб айттырып алды.  

Иран мен Тұранда ойрат тайпасынан шыққан әмірлер көп болған, (қазір де) 

бар. Алайда (олардың) кімнің қандай тармақтан екені белгісіз. 

 

103-бет 

Олар тек өзара ғана өздерінің шығу тектерін біледі.  

Солардың қатарында әмір Арғун ақа (Арғын аға) болатын, алайда оны шығу 

тегіне қарап ешкім құрметтемейтін. Нақыл етілуінше, Үгетай қағанның кезінде 

бір аштық болған жылы, қиыншылық уақытында әкесі оны жалайыр руынан 

шыққан Илуга Қадан (Елуге Қадан) атты әмірге сиырдың бір сан етіне айырбас 

жасап жіберген екен. Ол әмір Үгетай қағанның (қолында) атабек болған екен. 

(Елуге) өзінің ұлдарының бірін Үгетай қағанның түнгі күзетінің кезегіне 

тағайындағанда, ол онымен бірге (ол күзетке) Арғын ағаны да тағайындады. Ол 

ширақ, іскер адам болғандықтан әсте-әсте үлкен әрі құрметті адамға айнала 

бастады, Иран мемлекетінің басқақи (басқақы) дәрежесіне дейін жетті. Оның 
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ұлдары келесілер: Гирай Малик (Керей Мәлік), Тарйачи (Таряшы), Науруз 

(Наурыз), Лигзи, Хажи (Қажы), Йул Қутлуғ (Жолқұтты), Булдуқ (Бұлдық) және 

Уйратай (Ойратай). Ал оның немерелері: Курак (Құрақ) және одан басқа да көп. 

Сонымен қатар оның қыздары да көп болды. Олардың кейбірін ол патшалар мен 

әмірлерге ұзатты. Оның ұлдары Наурыз және Лигзи мақтаулы әулеттің 

қыздарын алып (оларға) күйеу бала болды.  

Ойрат тайпасынан Ил Шукурчи (Ел шүкірші) мен оның ұлы Туған шыққан.  

Тоқтай бек ажалын тапқан соңғы соғыста (Ел шүкірші) жолда Шыңғыз 

ханның әскеріне қарсы соғыспады, (оған) мойынсұнды. Оларды Тоқтай бекке 

бағыттады, содан (Шыңғыз ханның әскері) оны қиратып, өлтіріп кетті.  

(Бұл тақырып) аяқталды.  

 

Барқут (Барқұт), Қури (Қоры) және Туилас (Тулас) тайпалары 

 

Тұмат тайпасы да осылардан шыққан. Бұл рулар бір-біріне жақын (ұқсас). 

Оларды (жалпылама) барқұттар деп атайды, олардың мекені мен тұрақтау 

орындары Силиңга жақта, мұғулдар мекендеген аймақ пен жерлердің ең шетінде 

(орналасқан). (Оны) Барқужин Тукум (Барқұжын тұқым) деп атайды. Ол 

аймақтарға  

 

104-бет  

көптеген (басқа) рулар орналасқан, мысалы: ойрат, бұлағашы, керемүшін 

сияқты (тайпалар) және басқа бір хуйин урийаңқа (құйын-ұраңқай) деп атайтын 

тайпа да осы шепке жақын. Олардың әрбірінің өз алдына басшысы мен ұлығы 

болды. Шыңғыз хан олардың барлығын бағындырды, олардың жағдайлары 

туралы егжей-тегжейлі (хикаялар осы) тарихта берілген.  

Барқұт тайпасынан бұл аймақта (Иранда) Арғын ханның атабегі Жужаған 

болған. Оның әйелі Булуган (Бұлыған), ұлдары: Таутай және Буралғи Кукалташ 

(Бұралғы көкалтас). Бұралғының ұлы Саталмиш (Саталмыш) Ислам патшасының 

кезінде (Патшалығы оның ұзақ болсын!) үлкен әрі құрметті әмір болды. (Ол) 

Мөңке Темірдің қызы, бұрынғы сұлтан Карман сүйурғатмиштың (Керман 

сүйірғатмыштың) әйелі Курдужинді (Күрдішінді) (әйелдікке) алды.  

Таутайдың ұлдары: Қутлуғ Тимур (Құтты Темір, Құттемір), Исан Тимур 

(Есен Темір, Есентемір), Булас (Бұлас) пен Хулқун (Құлқын), олар (қазір)  
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мыңдықтың әмірлері болып (қызмет етеді). Саталмыштың әйелі Күрдішінді 

қазіргі кезде Құттемірдің ұлы Тағай әйел етіп алған. (Оның) балалары: Темір 

және Мұхаммед. 

Байырғы кезде барқұт руынан Жидай ноянның анасын ұзатып алған. Жидай 

ноянның (әкесінің) ағалары, ол Шыңғыз ханның жақтасы болғандықтан, оның 

(Жидай ноянның) әкесін өлтірді. Сол кезде емізулі сәби Жидайды да өлтірмек 

болады. (Алайда) оның туыстары мен анасы өз руы ішінде жасырып қалды. 

(Сосын) оны өсіріп, Шыңғыз ханға тапсырды.  

(Бұл рудың) қазіргі кезге дейін туыстық пен достық жайлы даулары мен 

(әрқайсысына арнайы) белгілеп қойылған түрлі құқықтары бар.  

Сондай-ақ барқұт руының илжигин (елжігін) руымен де достығы болған 

және бар. (Расында) олар (өздері) олардың ұрпағынан және тармағынан 

болмағандығына қарамай, (өздерін олармен) туыстығы мен бірлігі барлығын 

даулайды. Осы себептен (яғни шынайы туыстықтары болмағандықтан) олар бір-

бірінен қыз алып, (қыз) береді. 

Арық Бұқаның бір күңі бар еді, одан Найра мен Бұқа туды. Ол барқұттардың 

тармағы туилас (тулас) руынан еді.  

Бартан баһадүрдің ұлдарының анасы Сүнигүл фужин атты бәйбішесі де 

барқұт руынан еді. (Бұл тақырып) аяқталды. 

 

105-бет 

Тумат (Тұмат) тайпасы 

  

Бұл рудың тұрақтаған орны жоғарыда аталған Барқұжын тұқым төңірегінде 

болған. Олар да барқұттардың тармағы мен туыстарынан тармақталып шыққан 

және қырғыздар уәлаяты аймағында өмір сүрген, өте ержүрек, жауынгер қауым 

болған. Басшысы Тайтуқал Суқур (Тайтоқал соқыр) Шыңғыз ханға келіп 

мойынсұнған, бас иді. Сосын Шыңғыз хан Қытай аймақтарын фатх еткенде100 

алты-жеті жылдай сонда болды. (Елге) қайтып оралғанында тұматтардың қайта 

бағынбай қойғанын есітеді. Шыңғыз хан (ол жаққа) барын руынан шыққан Найа 

(Ная) ноянды аттануға бұйырады, (алайда адамдар) «ол ауырып жатыр» деді. 

(Сонда) ол Буруғул (Бөріғұл) ноянды жібереді.  
                                                           
100 Фатх етілуі – жеңіспен алынуы, фатх ету – жеңіп алу, жеңіспен алу. 
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Бұл әңгіме ушин (үйсін) қауымының тармақтары туралы Бөріғұл ноянның 

хикаясының орта тұсында (толығырақ) баяндалатын болады. 

Қысқасы (жағдай былай болған): олар (мұғулдар) үлкен соғыс арқылы тұмат 

тайпасын бойсұндырады. Алайда соғыс кезінде Бөріғұл ноян қаза табады. Олар 

(тұматтар) арам ойлы, бұзақы мінезді, зұлым әрі теріс ниетті болғандықтан, 

олардың көпшілігі өлтіріледі. Бұл рудың әмірлерінен құрметті әрі атақты 

болғандары белгісіз.  

Міне, (бұл тақырып та) аяқталды. 

 

Булуғачин (Бұлағашы) және Карамучин (Керемүшін) тайпалары 

 

Олар да (жоғарыда аталған) Барқұжын тұқым аумағында, қырғыздар уәлаятының 

ең шетінде орналасқан және олар бір-біріне жақын. Бұл мемлекетте (Иранда) 

олардан ешкім белгілі емес, сонымен қатар олардың арасынан (шыққан) даңқты 

әрі атақты әмірлерден де, әмір еместерден де ешкім жоқ.  

 

106-бет 

Урасут (Ұрасұт), Танлакут (Танлақұт) және Кустамай (Күштемі) 

тайпалары 

 

Бұл рулар мұғулдарға ұқсас (келеді). Белгілісі: олар мұғул дәрілерін жақсы 

біледі әрі мұғулдардың емін жиі қолданады. Сондай-ақ оларды орман қауымы 

деп те атайды. Себебі олар қырғыздар мен Ким-кимчиуттер (кем-кемжүт) уәлаяты 

ішіндегі орманды жерлерді мекендейді. 

Орман тайпалары арасында мұғулдардың саны көп, олар адамдарды 

(өздерінің сан алуандығымен) адастырады. Содан ордалары орманды жерлерде 

орналасқан рулардың барлығын «орман қауымдары (тайпалары)» деп атайды. 

Әрі ол рулардың уәлаяттары қырғыздардың (мемлекетінің) арғы жағында, бір 

айлық жолдай арақашықтықта (орналасқан) еді.  

Шыңғыз ханның кей бауырлары мен (әкесінің) ағалары, тарихта келтірілгендей, 

орман тайпасына жататын. Қысқаша айтқанда, орман тайпаларының саны көп, 

себебі бір тармақтан шыққан бір ағайындылар жұрты орманның жанында болса, 
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екіншісінікі жазықтықта, (сондықтан) олардан тараған рулар екі атауға ие 

болған. Дегенмен орман тайпаларының бір-бірінен айырмашылығы көп. Өйткені 

(бір) орманнан (екінші) орманға дейінгі (қашықтық) бір айлық, екі айлық немесе 

он күндік жол болуы мүмкін. Қырғыздар мойынсұнып, кейіннен қайта 

көтерілген соң, Шыңғыз хан жоғарыда аты аталған руларға өзінің ұлы Жошы 

ханды жіберді. Ол (Жошы) Силинга және басқа қатып қалған өзендердің  

мұзының үстімен өтіп, қырғызды (бағындырып) алды. (Жошы хан осы) жорық 

кезінде және қайтып келе жатып, (жоғарыда аталған) руларды да бағындырды. 

(Бұл тақырып) аяқталды. 

 

107-бет 

Орман урийаңқаттар (Орман ұраңқайлар) тайпасы 

 

Бұл ру басқа ұраңқайларға жатпайды. Олар бұл атауды тұрақтайтын мекені 

орманда болғандықтан алған. Олардың ешқашан киіз үйі мен шатырлары 

болмаған, олардың киімдері жануарлар терісінен (болатын). Және олардың  

сиырлары мен қойлары болмаған, олардың орнына олар тау сиырларын, тау 

ешкісі мен тау қойына (арқарға) ұқсас журлерді (қарақұйрықтарды) ұстайтын. 

Оларды ұстап (үйретіп), сүтін сауып, (етін) жейтін. Олар (жайлауда) қой бағуды 

өте жарамсыз, айып іс деп білетін. Сондықтан егер әкесі әлде анасы қызын 

ұрсар болса, «Біз сені сондай адамға (тұрмысқа) беріп жібереміз, (ол жақта) сен 

қойдың соңынан жүруіңе тура келеді» дейтін. Ал ол болса (мұндай сөздерден) 

шектен тыс қапаланып, қайғы мен мұңнан асылып қалатын.  

Көшіп-қону кезде олар жүктерін тау сиырларына тиейтін әрі ешқашан 

орманнан шықпайды. Олар тұрақтаған жерінде қайың және өзге де ағаштардың 

қабығынан азын-аулақ шатыр мен лашық жасап, соны қанағат ететін. Олар 

қайыңды кескен кезде одан тәтті сүтке ұқсас (сусын) ағып шығатын, олар соны 

әркез су орнына ішіп жүреді. Олардың ойынша осы өмірден жақсы (ештеңе) 

болуы мүмкін емес және олардан бақыттырақ ешкім жоқ.  

 

Өлең: 

Бұрын-соңды білмеген мөлдір, таза су жайлы,  

Жылдар бойы лай суға құс тұмсығын былғайды. 
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Олардың пікірінше, егер адамдар қалалар мен уәлаяттарда және жазықта 

өмір сүретін болса, онда олар қатты қиналады. Олардың уәлаятында тау мен 

ормандар көп болғандықтан, әрі қар көп жауатындықтан, қыста қар жамылғысының 

үстінде олар  

 

108-бет 

көп мөлшерде аң аулайды. Олар (өздері) «чана» деп атайтын ағаштардан ерекше 

тақтай жасайды, олардың үстіне шығып алады да, жіптерден тізгін жасап,  

қолдарына таяқ ұстап алады, содан қар жамылғысының үстімен (сырғанап), 

таяқпен жерді тірейді (яғни итереді), (бұл) судың бетінде қайықты жүргізген 

сияқты. Олар чананың (шананың) үстінде жазықтық пен жайлау бойлап және 

жота мен құламалардан соншалық тез зымырайды, тіпті тау сиырын және басқа 

да жануарларды қуып жетіп, өлтіреді. Олар өздері теуіп жүрген шананың 

жанына байлаған басқа бір шананы алып жүреді. Ауланған аңды олардың үстіне 

тиейді. Егер оларға екі-үш мың ман101 (жүк) тиесе де, (шанамен) қар 

жамылғысының үстінде жүру үшін азғантай күштің өзі де жеткілікті болады. 

Егер де бұл істе (шаңғы тебуде) әлдекім хабарсыз және тәжірибесіз болса, ол 

жүгірген кезінде аяқтары екі жаққа ажырап, айырылып кетеді, әсіресе төмен 

қарайғы құламалар мен жылдам жүру кезінде. Үйретілген адам (болса шаңғыны) 

оп-оңай тебеді. Ешкім бұл (айтылғанға) сенбейді, (өз көзімен) көрмегенше.  

(Бұл туралы) сөз Ислам патшасының (Оның патшалығы ұзақ болсын!) құтты 

құлағына жетті, сөйтіп ол сол уәлаяттан (келген) бір топ кісіні алып келуін 

бұйырды. Олар оны (шаңғы тебуді жоғарыда) баяндалған жолмен атқарды. Ол 

(тәсілдің шындығы) дәлелденді әрі онда қате болмады. Қазіргі уақытта (патша) 

қайтадан (тәсілді сынауды) бұйырды.  

Шананы Түркістан мен Мұғулстанның көп аймақтарында біледі. Әсіресе ол 

жайлы Барқұжын тұқым, Қоры, Қырғыз, Ұрасұт, Таналкут (Төлеңгіт) пен Тұмат 

уәлаяттарында жақсы біледі, себебі ол аймақтарда бұл тәсілді (көп) қолданады. 

Ол аталған халық дәстүр мен әдет-ғұрыптарына берік әрі әркез ормандарда 

мекендейді. Алайда Шыңғыз хан мен оның әулетінің құтты дәуірінде ол 

аймақтар өзге мұғул руларының жұртына айналды, олар (ұраңқайлар) өзге  

мұғул (руларымен) араласып кетті. Бүгінгі таңда сұлдұс руының жұрты сол 

                                                           
101 Ман – орта ғасырдағы салмақ өлшемі. Оның мөлшері әр елде әркезде әртүрлі қабылданып отырған. 

Иран саудагерлері бір манды 640 мысқал немесе 2,949 грамға, арабтар 800 грамм шамасына теңеген. 
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орманды өңірлерде. Бұл мемлекетте (Иранда) ол рудан атақты болғандардан 

ешкім жоқ.  

109-бет 

Алайда Шыңғыз хан кезінде бұл рудан сол қанат мыңдық әмірлері арасында 

Удачи (Ұдашы) атты әмір болған. Кейін оған өз мыңдығымен бірге Бұрқан 

қалдұн аймағындағы Шыңғыз ханның «ғуруқ бүзүрг»-ін102 (ұлы қорығын) 

қорғау тапсырылды. (Сол үшін) олар ешқашан (басқа) күзетке бармайды. Төле 

хан, оның әулеті, Құбылай қаған, Мөңке қаған мен олардың әулеттері – бәрі сол 

қорыққа жерленген. Шыңғыз ханның басқа тұқымдарының қорықтары өзге 

жерде орналасқан.   

Міне, (бұл тақырып) аяқталды. 

 

Қурқан103 (Құрқан) тайпасы  

 

Шыңғыз хан тайжуыт тайпасымен соғысып, ол (Шыңғыз хан) әскер жинап 

жатқан кезден бұрын бұл ру Шыңғыз ханға қосылды. Олар жайлы әңгіме  

тарихта (осы кітапта) келтірілген. Алайда бұл рудан бұрындары да, қазіргі кезде 

де қандай да бір ұлы әмірдің шыққаны белгісіз.  

 

Суқайут (Сақайыт) тайпасы 

 

Шыңғыз ханның тайжуыт руымен қарсыласып, дау-дамай болған кезінде бұл 

ру Шыңғыз ханға қосылды, содан әскері көбейді. Олар жайлы осы тарихта 

ескертпелер келтірілген. Дегенмен бұл рудан ол кезде, әлде қазір де құрметті, 

атақты әрі сыйлы болғандардан ешкім белгілі емес.  

(Бұл тақырып) осымен аяқталды. 

 

110-бет 

(Бұл бетте ештеңе жазылмаған) 

                                                           
102 Ғуруқ бүзүрг – ұлы қорық сөзінің парсы тіліне икемдеп жазылған түрі. Ал оның түркі-мұғул тілінде 

айтылатын түрі кітаптың 853-бетінде Йікә қуруқ (Жеке қуруқ), яғни ұлы қорық деп жазылған. Сондай-ақ 

бұл беттегі Бұрқан қалдұн сөзі парсы тіліне икемдеп жазылған, ал оның түркі-мұғул тілінде айтылатын 

түрі кітаптың 853-бетінде Булқан Қалдун деп жазылған.  
103 Қурұқан деп те оқылады. 
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111-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

Өздерінің жеке басшылары мен көсемдері болған түркі тайпалары жайлы 

 

Алайда олардың жоғарыдағы бөлімде аттары аталған түркі және мұғул 

тайпаларымен аса байланыстығы мен жақын туысқандығы жоқ, бірақ 

өздерінің түр-келбеті мен тілі бойынша оларға жақын (бірдей) болған 

 

Жоғарыдағы бөлімдерде аталған рулар (бізге) жақын уақытта бір-бірімен аса 

туысқандық және қарым-қатынаста болмаған (яғни, бұрынырақ енші бөлісіп 

кеткен). (Төменде айтылатын) рулардың әрқайсысының патшасы, бастаушы 

көсемі, өздеріне тиесілі жұрты және белгілі тұрақтау орындары болған, әрбірі 

бірнеше ру мен тармақтар болып табылады (яғни, бөлінген). Ол қауымдарды 

бүгінгі таңда жоғарыда аты аталған түркілер мен түркі-мұғулдар онша 

құрметтемейді, себебі мұғулдардың патшалары болған Шыңғыз ханның әулеті 

Құдай Тағаланың көмек-күшімен оларды бағындырып, беделін төмен түсірді. 

Дегенмен ол рулар көне замандарда басқа түркі руларының өзге әулеттерінен 

құрметтірек әрі атақтырақ болған-ды және даңқты патшалары болатын. Бұл 

рулардың әрқайсысы туралы әңгіме бөлек (өз орнында) еске алынады. Осымен 

аяқталды. 

 

112-бет 

Кирайит (Керейт) тайпасы 

Олардың рулары мен тармақтары және Шыңғыз хан тарихында немесе өзге 

оқиғаларда баяндалатын хикаялардан басқа оларға (керейттерге) қатысты кейбір 

хикаялар баяны,  

Алла Тағаланың қалауы болса! 

 

Керейт тайпасының киіз үйлерінің орналасу орындары, жазғы 

жайлаулары мен қысқы қыстаулары туралы егжей-тегжейлі баяндау 

 

Оң ханның жеке жазғы жайлаулары: Талан Дабан, Гусаур, Наур.  

Оның оң қанаттағы әскерінің жұрты (тұрақтау орны): Тулсутан, Жалсутан.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%96/
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Сол қанаттың (жұрты): Илат, Тарат, Убжийа, Кутиган, Урут, Укурут, Йилат, 

Тартат.  

Қыстаулары: Утукин муран, Уруан, Туш Барауу, Куркин, Шира Қулусун, 

Утку Қулан, Жилаур Қулан. 

 

Олардың жағдайларының баяны 

 

Олардың руларынан шыққан құрметті патшалары болған. Ол замандарда 

(керейт) сол аймақтағы өзге руларға қарағанда үлкен күш пен құдіретке ие 

болған. Оларға Исаның (Алланың оған сәлемі болсын!) шақыруы (діні) жетті, 

содан олар оның дініне кірді. 

Және олар (түркі тайпаларына жататын) мұғулдардың бір түріндей104. 

Олардың өмір сүрген мекені Ұнан мен Килураң (өзендерінің бойы), Мұғулстан 

жері, сондай-ақ ол аймақтар (Мұғулстан жерінің бір шеті) Қытай уәлаятының 

шекарасына жақын (бірақ онымен шекараласпайды)105.  

 

113-бет 

(Керейттер) көп рулармен жиі жауласқан, әсіресе найман руларымен өте көп 

текетірес жасаған.  

Жесугей баһадүр мен Шыңғыз хан заманында олардың патшасы Оң хан  

болған. Олар дос болатын. Сондықтан (осы) тарихта жазылғандай, (Жесугей 

баһадүр мен Шыңғыз хан) Оң ханға көп рет көмек беріп, қолдау көрсеткен. 

Соңында олардың арасы дұшпандықпен аяқталды, содан олар соғысуға кірісті. 

Осы себептен олар (жеңіліс тауып) Шыңғыз ханның тұтқындары мен құлдары 

болды. Ол жағдайлардың баяны осы тарихта келтірілетін болады.  

Оң ханның кезінде жұрқын руының басшысы, гурани әкімі, түменбасы 

Гүйук (Күйік) баһадүр атты біреу болған. Оның жұрты Қараун Жидун (Қарауын 

жидүн) мен Чигар Жилғар өңірінде (болатын).  
                                                           
104 «мұғулдардың бір түріндей» дегеннің мәні: «мұғулдар да түркі ұлтының өкілдері болғандықтан және 

олар бір аумақтарда араласып өмір сүргендіктен, бұл екеуі де бір түрлі ұлтқа жатады» деген мағынаны 

аңғартады. Мысалы: оңтүстікте дулат пен сіргелі тайпалары баяғыдан бері бір өңірде араласып өмір 

сүріп келеді, олардың руларының атаулары басқа-басқа болғанымен ұлты бір. Сол сияқты мұғулдар да, 

керей тайпалары да руларының атаулары бөлек болғанымен бір ұлттың өкілдері болып табылады. 
105 Қытай уәлаятының шекарасымен шекараласпауының себебі, олардың арасында басқа тайпалардың 

қоныстары орналасқан. 
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Шыңғыз хан Оң ханды жеңіп, оның тайпасы қашпақ болған кезінде Күйік 

баһадүрдің төрт ұлы болатын: Муйнуқ (Мойнақ), Сартау, Илуган (Елуген), 

Сайқан Кукучу (Сайқан кукушу). Осы жеңіліс (кезінде) олар қорқып, Шыңғыз 

ханның жағына өтуге келісім береді. Жүз адаммен оған қызметке келді.  

Тайжуыт, қатаған және салжуыт руларымен болған ұрыста олар оның (Шыңғыз 

ханның) нөкері қатарында болды, (жақсы) ынта-жігерлік көрсетті. Содан оның 

(Шыңғыз ханның) қызметінде құрметті әмірлері болды.  

Олардың әулетінің саны көп. Қазіргі кезде олардың руынан көпшілік  

(адамдар) қағанның қызметінде және өзге де ұлыстарда қызмет етуде. (Олардың 

ішінде) Мойнақтың Муңк (Мөңк) атты бір ұлы және Дурбай бин Буқуз Буқа бин 

Мөңке бин Муйнуқ (Дүрбай ұлы Бұқыз Бұқа ұлы Мөңке ұлы Мойнақ) (деген 

ұрпағы бар). Ол Кийуки атты бисут руынан шыққан (адаммен) ұлы мәртебеліге 

Маликтимур бин Миңқан Киуннан (Мәліктемір ұлы Мыңхан Киүн) елшілікпен 

келген еді. Бұл керейттердің рулары мен тармағы өте көп, олардың бәрі Оң 

ханның бағыныштылары әрі қызметшілері болған еді. Олар (келесідей түрде) 

бөлінеді: 

 

Кирайит (Керейт) тайпасы 

 

Нақыл етілуінше, көне замандарда бір патша болған еді. Оның жеті ұлы бар 

екен және  

 

114-бет 

олардың бәрінің жүз келбеті қараторы екен. Осы себепті оларды керейт деп атап 

кеткен. Осыдан соң уақыт өте келе, ол ұлдардың әрбірінің ұрпағы мен  

тармақтары өздеріне тән атауы мен лақап аттарын алды. Соңғы кезге дейін 

керейттер деп шын мәнінде бір патшасы бар бір (рулы) тармақты атап келген. 

Өзге ұлдар патша болған бауырының қызметшілеріне айналды, (өйткені) 

олардың қатарынан патша шыққан жоқ.  

(Дегенмен) Алла жақсырақ білуші!  

 

Чурқин (Шұрқын) тайпасы 

 

Олар Оң ханның руынан шыққан құрметті де, өте ержүрек ру болатын. 

Нажуд Сар және Жирқудай Шираздың басшысы болған. Оның бауырлары Қақча 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
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Тағай (Қақша Тағай) мен Қутлуғ Буқа (Құттыбұқа) бітікші, сондай-ақ оның 

ұлдары Йисудар (Есудар) мен Дурбай (Дүрбай) сол рудан. Шыңғыз хан өзіне 

елші етіп жіберуін сұратқан Оң ханның бұрынғы ұлы әмірі Ачиқ Ширун (Ашық 

Шырын) да солардың руынан болған. 

 

Туңқайит (Түңқайыт) тайпасы 

 

Бұл тармақтан Нуйсил (Нойсыл) ноян, оның ұлы Туғлуқ Қушчи (Тулық 

құсшы) да осы рудан. Алинақпен бірге есім алған Тайчу (Тайжу) баһадүр және 

бүлік уақытында опасыздық жасаған Тайжу баһадүрдің ұлы Ғазан да (осы рудан 

еді). 

 

Сақийат (Сақайыт) тайпасы 

 

Бұлар да (өз алдына бір) ру. 

 

Тубаут (Тубауыт) тайпасы 

 

Алинақ баһадүр, Алчи Тутғаул (Алшы тұтқауыл), оның ұлы Сати осы рудан 

болған. Қазіргі кездегі солардың бірі – Ибуган (Ебуган) бітікші. 

 

115-бет 

Албат тайпасы 

 

Бұл рудан Илангиз Баурчи (Иланғыз бауыршы) шыққан. (Ол) Шыңғыз 

ханның бәйбішесі Бөрте фужиннің ийу-оғландары қатарынан, (әрі) Шыңғыз 

ханның жалпылама мыңдығының бір жүздігін басқаратын әмір еді.  

Оң ханның атасының есімі Мурғуз (Морғұз) болатын, оны Буйруқ (Бұйрық) 

хан деп атайтын. Ол кездері татар рулары саны көп және құдіретті болатын, 

(соған қарамай) әрдайым Қытай мен Жұрша патшаларына бағынышты болатын 

еді. Ол замандарда татар патшаларының басшысы Наур Буйруқ (Наур Бұйрық) 

хан атты (кісі) болатын. Оның жұрты Буйур Наур (Бүйір наур) деп аталатын 
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жерде еді. (Ол) бірде ыңғайлы кезді пайдаланып керейт патшасы Морғұз 

Бұйрықты ұстап алады, (оны) Жұрша патшасына жібереді. Ол оны (Морғұз 

Бұйрықты) «ағаш есекке» қағып өлтіреді.  

Арадан біраз уақыт өткенде Морғұз Бұйрықтың Қутуқтай Харикчи (Құтықтай 

харикчи) атты әйелі, харикчи – жарқыраған (және) толқытатын (дегенді 

білдіреді), бұл атпен аталуының себебі оның жүзі (әркез) жарқырап, әсемдігімен 

(көргенді) толқытатын (еді). Сосын олардың жұрты (тұрақтау орны) татар  

руларына жақын болғандықтан, (әйел бір кісіні) жіберіп: «Мен татар патшасы 

Наур Бұйрыққа жүз қой, он бие мен жүз ундир қымыз сыйға тартқым келеді», – 

деді. Ундир сөзінің мағынасы – теріден тігіп, арабаға тиеп (алып жүретін) үлкен 

мес. Оның әрбіріне бес жүз ман қымыз сыяды.  

(Құтықтай харикчи) күйеуі үшін кек алғысы келді, ол ундирлердің (местердің) 

ішіне толық қаруланған жүз батырды салып, (местерді) арабаға тиеді. Олар 

(татарлар мекеніне) келгенде қойларды бауыршыларға ас дайындауға кірісулері 

үшін берді, сөйтіп: «Ас болып жатқан кезде біз қымызды арабалармен алып 

келеміз», – десті.  

Сосын тойға (дастарқанға) отырған кезінде  

 

116-бет 

олар әлгі ундирлар (тиелген) арабаларды алып келіп, олардың тойлап жатқан 

жеріне қарама-қарсы қойды, (оларды арабадан) түсірді. Батырлар сыртқа 

шығып, патша әйелінің (Құтықтай харикчинің) басқа да қызметшілерімен бірге 

(шабуылдап) татар патшасын ұстады, оны өлтірді. Сол арада болған татар  

қауымының көпшілігін (мерт қылды). Бұл оқиғаның әйгілі мазмұны – осындай 

жолмен Морғұз ханның әйелі өзінің күйеуінің қанын (кегін) алды.  

Басқа бір мұғул кітабында келесідей (дерек) табылды:  

Қурчақуз Бұйрық (Құршақұз Бұйрық) ханның Урта Балғасун (Орта Балғасұн) 

өңірінде жұрты болған екен. Және Гурхан мен Оң ханға Йағ Йабғаннан (Жақ 

Жапқаннан) жұрт (мекен) берді. Ал Тайтимур (Тайтемір) тайшы мен Йула 

Мағусқа (Жыла Мағұсқа) Қарағас Буруғус (Қарақас Бөріқұс) өңірінен (орнын 

берді).  

Және (Құршақұс) былай деуші еді: «Егер олар бірге болса (бір-біріне жақын 

өмір сүрсе), онда тыныштық болмайды. Мен өлгеннен соң, олар керейттер 
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ұлысынан кештен таңға дейін және таңертеңнен кешке дейін (ештеңе)  

қалдырмайды». Сол себептен ол оларды бір-бірінен аулақ ұстайтын еді.  

Оның әйелі Турағаймиш сиқыршылықпен айналысатын. Ол қашан аңға  

шығатын болса, ол оны дереу атынан түсуге мәжбүрлейтін. Ол оның қолынан 

осылай (үнемі) мазасыздық көргендіктен, өзінің екі күңіне оны өлтіруге  

бұйырды. (Күңдер) айтылғанды істеді. Содан соң ол балалары жайлы ойлап, ол 

жағдайды құпия ұстауды ойлады. (Сөйтіп) ол екі күңге қатысты бір сылтау 

тауып, оларды өлтірді. Арадан біраз уақыт (өткен) соң Бұйрық хан да көз  

жұмды.  

Оң хан Тайтемір тайшы мен Жыла Мағұсқа: «Әкеміз тірі кезде, біз садақты 

(нысанадан) қателеспейміз деген шартпен (ғана) атушы едік. Енді неліктен  

ұлысты басқару Илчидайға (Елшітай) қалады?» – деді.  

Осылайша оларды өздерінің (тұрақтау) жерлерінен өзіне шақырды. Сосын 

ыңғайлы сәтті тапқан кезде, оларға шабуыл жасады. Олар (қашып) Туқтаға 

келді. Туқта (оларға): «Біз не үшін солардың кесірінен кездейсоқ соғыс пен 

шабуылдарға кіруіміз керек?!» – деді. Содан ол екеуін (Тайтемір тайшы мен 

Жыла Мағұсты) ұстап Оң ханға жіберді. Ол олардың екеуін де жойды.  

Сонда Гурхан: «Менің үлкен ақайымның (ағамның) көз жасы әлі кепкен жоқ 

және 

117-бет 

оның арқасындағы сүйексіз ұлпа жұмсақ еті бекімеген еді, ал сен үлкен ағаңды 

өлтіріп, ініңді мерт қылдың. Ұлыс қалай қалады?!» – деді.  

Осы үшін Гурхан Оң ханды тонап, оны қашуға мәжбүр етті. Оң хан жүз 

адаммен қашып құтылды. Жесугей қаған оны өз жағына алып, қабылдады. 

Содан соң (Жесугей): «Бізге бұл адаммен дос болу керек», – деді де, онымен дос 

болды.   

Бұл жағдай туралы Қутула қаған (Жесугейге): «Онымен дос болу дұрыс іс 

емес. Себебі біз оны (жақсы) таныдық (қыр-сырын білдік). Одан да Гурханмен 

анда (дос) болған жақсы, себебі оның мінезі жұмсақ, әрі жақсы. Ал мынау болса, 

өзінің бауырларын өлтіріп, олардың қанымен ардың туын кірледі. Енді ол тау 

сиырына оқты тигізе алмай, ауру есектің қабірін ордасына айналдырды, 

сондықтан ол біздің қамқорлығымызға (қорғауымызға) жүгінді», – деді. 

(Алайда) Жесугей баһадүр (сөздерді) қабылдамады, онымен (Оң ханмен) дос әрі 
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бауыр болды. Содан соң Гурханға шабуыл жасап, оны қашуға мәжбүрледі, оның 

ұлысын Оң ханға берді.  

(Жоғарыда аталған) Морғұздың екі ұлы болды: бірі – Құршақұз Бұйрық, ал 

екіншісі – Гурхан.  

Мауараннаһр мен Түркістанда патша болған гурхандар (негізінде) қарақытай 

халқынан шыққан. (Ал) бұл Гурхан керейттердің патшасы Морғұздың ұлы 

болып келеді, (мұны) шатастырып алмау үшін (білу қажет).  

Құршақұс Бұйрықтың ұлдары: біреуінің аты Туғрил (Тұғырұл) еді. Қытай 

патшалары оны Оң хан деп атайтын. Оң ханның мағынасы – «уәлаят патшасы» 

дегенді білдіреді. Өзге (ұлдарын келесідей) атайды: Арка Қара (Арқа Қара), 

Тайтимур тайчи (Тайтемір тайшы), Буқа Тимур (Бұқа Темір), Нилқа Сангун 

(Елқа Сангун). Нилқа – аты, ал сәнгүн деген – мырзадан туған. Сондай-ақ 

Жағамбудың аты әуелде Кирайдай (Керейдай) болған. Оны таңғұттар ұстап 

алған кезінде өте епшіл екенін көріп, оны «Жағамбу» деп атаған, яғни 

«уәлаяттың ұлы әмірі». (Мұндағы) «жаа – уәлаят, гамбу – ұлы» (дегенді 

білдіреді).  

Қысқаша айтқанда, олардың әкесі дүние салғанда Тұғырұл деп аталатын Оң 

ханды  

118-бет 

уәлаяттың шетіне жіберіп, (сол жақтағы) билікті берді.  

Өзге ұлдары Тайтемір тайшы мен Бұқа Темір әкесінің орнын басты. Оң 

(қайтып) келіп, бауырларын өлтіріп, әке орнына қайтадан отырды. 

Арқа Қара қашып, наймандардан қорғаныс іздеді. Найман руы оған  

көмектесіп, (Оң ханнан) мемлекетті тартып алды, сөйтіп оған табыстады, ал Оң 

ханды қуып жіберді. Шыңғыз ханның әкесі Оң ханға қайта көмектесті, сөйтіп 

Арқа Қараны қуып, Оң ханның (бұрынғы) орынын алып, (оның) өзіне берді.  

Оң ханның немере ағасы Гурхан қайтадан келіп, Оң ханды қашуға  

мәжбүрледі, оның орнын (тартып) алды. Шыңғыз хан Оң ханға қайтадан көмек 

беріп, Гурханды қуып, (оның) орнын Оң ханға берді. Соңында патшалық сонікі 

болып бекілді.  

Жағамбу әрдайым (әрбір істе) өзінің бауыры Оң ханмен бірге ымырада 

болатын. Бірде Күшлік ханның ағасы, найман патшасы Бұйрық ханның Куксиу 

Сабрақ (Көксау Сабрақ) деген әмірі әскермен келіп Оң ханның бауырлары Елқа 
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Сәнгүн мен Жағамбудың мал-мүлкін және Оң ханның қорықтарының бір бөлігін 

тонап кетті. Оң хан ұлы Сәнгүнге әскер беріп, жауды қууға жіберді, Шыңғыз 

ханнан көмек беруін сұрады. Шыңғыз хан Бурчи (Бөрші) ноянды, Мұқалы 

гойонды және Чилауғун (Шылауған) баһадүрді (көмекке) жіберді. Бұл әңгіме 

тарихта (осы кітапта әлі) кеңінен келтіріледі. 

Жағамбудың төрт қызы бар еді: (олардың) бірін Шыңғыз хан өзіне айттырып 

алды, оның есімі Ибақа бики (Әбіке бике) болатын.  

Және бір Биктутмиш (Бектумыш) фужин есімдісін үлкен ұлы Жошыға алып 

берді. Үшінші Сұрғақтан бике есімдісін ол (Шыңғыз хан өзінің) кенже ұлы Төле 

ханға айттырады. Ол төрт ұлдың анасы болды (олар): Мөңке қаған, Құбылай 

қаған, Хұлағу хан және Арық Бұқа. Өзінің төртінші қызын (Жағамбу) таңғұттар 

патшасының ұлына (тұрмысқа) берді.  

 

119-бет 

Нақыл етілуінше, Шыңғыз хан үнгіттерді жеңіп, олар бағынған кезінде 

(Жағамбудың) ол қызын ұстап өзіне алмақ болды. (Бірақ) қанша іздесе де таба 

алмайды.  

Оң ханның екі ұлы болды: бірінің есімі Сәнгүн еді, яғни «мырзаның ұлы». 

Екіншісінің есімі Абқу болатын. Абқудың Дуғуз (Тоғыз) қатын атты қызы 

болды. (Шыңғыз хан) оны Төле ханға айттырды, кейін (Төле хан дүние салған 

соң) оны Хұлағу хан алып, Хұлағу ханның бәйбішесі болды. Тоғыз қатынның 

бауырлары Сарижа және ...106 еді. Тоғыз қатынның ордасында болған Туқтай 

қатын оның әпкелерінің қатарынан болатын.  

Сарижаның қызы Урук (Өрік) қатын Арғын ханның әйелі, тақ мұрагері 

Харбанданың анасы болды.  

Қазіргі кездегі көзі тірі Иринчин (Ереншен) Өрік қатынның ағасы болып 

табылады. Олардың туыстары арасынан көпшілігі Құбылай қағанның қызметіне 

келген және олардың ұрпақтары Туқтимур (Тоқтемір), Ара Қуриқа мен Қубилай 

(Құбылай) да қазіргі кезде сол жақта (қызмет етуде). Бұл аталған кісілер тобы 

Оң ханның Йиди Қуриқа (Жеті Қуриқа) атты бауырының әулеті болып 

табылады. 

Оң ханның Чаур бики (Шаур бике) атты Сәнгүннің анасынан туған қызын 

Шыңғыз ханға бермек болды, бұл ниет қабылданған жоқ, соның нәтижесінде 

араздық пайда болды.  

                                                           
106 Түпнұсқада ешқандай сөз жазылмаған. 
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Шыңғыз ханның қызы Қужин бикиді (Құжын бикені) Сәнгүннің ұлына құда 

түседі, кейін оны қоралас руынан шыққан, Шыңғыз ханның анасының бауыры 

Буту Курганға (Бұту гургенге) (әйелдікке) берді.  

Гурхан Оң ханды қуып жібергенде Шыңғыз ханның әкесі Жесугей баһадүр 

Оң ханға көмектесіп, Гурханды қуып жіберді. (Ол) отызға жуық адамымен 

таңғұттар уәлаятына кетті, содан қайта көрінген жоқ. Осы себептен Оң хан мен 

Жесугей баһадүр жекжат болды. Тағы бірде (жоғарыда) Арқа Қарамен болған 

оқиғада айтып өткендей, ол (Жесугей баһадүр) Оң ханға көмек берді, Арқа 

Қарадан патшалықты тартып алып Оң ханға табыс етті.  

 

120-бет 

Оң хан Шыңғыз ханмен соңғы рет соғысқан кезде жеңіліс тауып, қашып 

кетті. Никун Усун (Никун үйсін) атты жерде (Оң ханды) Таяң ханның әмірлері 

Қури Субачу (қоры Субашы) мен Тиң Шал ұстап алды. Олардың (оған деген) 

көне дұшпандығы болғандықтан оны өлтіріп, басын Таяң ханға алып келеді. Ол 

бұны құптамады, сондықтан оларды жазалауға бұйырып: «Неге сендер мұндай 

ұлы, әрі қартайған патшаны өлтірдіңдер? Оны тірі алып келу керек еді!» – деді.  

(Ол) бұйрық беріп Оң ханның басын күмістеуге жіберді, біршама уақыт 

ұлылық пен құрметтің белгісі ретінде ол оны өзінің тағына қойып (жанында) 

ұстады.  

Оң ханның жеңілуінің бір себебі мынадай еді: Муңлиг Ичиганың (Мұңлық 

ичиганың) баласы Тиб Тиңри (Тиб Тәңірі) керейттің жұрқын тармағынан  

шыққан Қадан баһадүр атты қызды атастырады. Шыңғыз ханға қарсы Оң хан 

зұлымдық ойластырған кезінде ол Тиб Тәңіріге келесіні хабарлап елші жіберді: 

«Мен бұл жақтан, сен ол жақтан бірлесіп қимылдайық». Тиб Тәңірі Шыңғыз 

ханға ол туралы хабар берді, Шыңғыз хан (оның) алдын алуға шара қолданды.  

Қисса: Бір күні Таяң хан (Оң ханның) басына: «Бір нәрсе десеңші,  

(сөйлесей!)» – деді.  

Айтуларынша, (бас) осы жағдайда әлденеше рет тілін шығарды. (Сонда) 

Таяң ханның әмірлері: «Бұның мағынасы жақсы емес. Біздердің (өзімізге) де, 

патшалығымызға да өлім келмесе болғаны», – деді. (Соңында) солай болды, 

(олардың қауіптенгені орындалды).  

Ендеше, (Оң ханның) ұлы Сәнгүн оның (әкесі) өлтірілген жерден бірнеше 

адаммен қашып кетті. Мұғул уәлаятының шекарасында Исақ деген қала бар. 

(Сәнгүн) сол арадан өтіп, Тибет уәлаятына қарай алыс кетті, сонда тұрақтамақ 
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болды. (Алайда) Тибет халқы оларды қуды. Нөкерлері шашырап, ол жақтан да 

қашты. Хутан (Хотан) мен Кашғар (Қашғар) шекарасында Кусан (Құсан) деп 

аталатын уәлаяты бар. Ол жақта Қилич Қара (Қылыш қара) атты сұлтан бар 

болатын. Ол Сәнгүнді сол мемлекеттегі Чахар-Каха (Шаһар Каха) деген жерде 

тауып алып, өлтірді, ал оның әйелі мен баласын (олжа етіп) алды. Біраз уақыт   

өткен соң (Қылыш қара оларды) ұлы мәртебелі 

 

121-бет 

Шыңғыз ханға жіберді, содан оған мойынсұнды.  

Бұл рудан Шыңғыз хан мен Оң ханның кезінде көптеген әмірлер болды. Бір 

әмірдің аты Убчиртай (Өбшіртай) гурин баһадүр болатын. «Убчиртай» (сөзінің) 

мағынасы – «қызыл жеміс», Мұғулстанда қызыл бетті (адам) соған теңестіріледі, 

(яғни) ол әмірдің беті қызыл жеміске ұқсайтын. Ол Жамуқа сачанға (Жамұқа 

шешен) Шыңғыз хан жайлы мысқылдап, жақтырмай сөйлеуге (жол) бермеген 

әмір болатын.  

(Ол рудан) тағы Қури Шиламун тайиши (Қоры Шыламын тайшы) атты әмір 

болды. Және Оң ханның Куйтимур (Күйтемір) деп аталатын ұлық әмірі бар еді. 

Шыңғыз хан мен Оң ханның ортасында достық, (ал олардың қарым-қатынасы) 

әке мен баладай болған кезде және (Шыңғыз хан) Оң ханның (қасында) баланың 

құқығына ие (болып) отырған кезінде, ол әмір (Шыңғыз ханнан) жоғары 

отырып, Шыңғыз хан мен Оң ханның ортасында болған әрбір ісі мен сөздерін 

орындап отыратын әрі онымен (Шыңғыз ханмен) дос еді. Шыңғыз хан Оң мен 

оның ұлы Сәнгүнді, олардың әмірлерін жеңген кезінде тірі қалған (әмірлер) оған 

мойынсұнды. (Сонда) Күйтемір ноян ескі достығы мен алдыңғы келісімдеріне 

сәйкес Шыңғыз ханға қызмет етуге келді. Оған сый-құрмет көрсетті. Күйтемір 

тұлғасы майысқан қарт (кісі) болатын. Оның әйелдері көп еді, тек біреуін (ғана) 

өте қатты жақсы көретін.  

(Бірде) мынадай оқиға болады: «Сәнгүн қырғыз уәлаятында жүріп, сол  

аймақты қайтадан күшейтті» деген қауесет-сыбыс тарайды. (Сәнгүнге) көңілі 

өзгерген (Күйтемір) үй-жайы мен барлық дүние-мүлкін тастап, (сол жаққа) 

кетеді. Біраз уақыт (сол аймақты) аралап, Сәнгүнді таба алмайды. Ол (Шыңғыз 

ханның ордасынан) қашып кеткендіктен Шыңғыз хан оның ең сүйікті (нақсүйер) 

әйелін қоңқотан руының ұлы әмірі Тулун Чирбиге (Толұн (Тулын) шербиге) 

(әйелдікке) беріп жіберді. (Толұн (Тулын) шербидің) әйелдері көп еді. Алайда ол 

оны алған кезде өзгелердің бәрін тастап,  
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122-бет 

(барлық) уақытын сонымен өткізетін болды.  

Арадан біраз уақыт өткен соң Күйтемір Сәнгүнді таппай, басқа шарасы да 

қалмай, (қайтадан) Шыңғыз ханға қызмет етуге келді. Оның бұрынғы  

құқықтары орнықты және қарт кісі болғандықтан Шыңғыз хан рақымдылықпен 

кінәсін кешірді, сөйтіп: «Біз мұндай қарт кісіге қандай кінә таға аламыз?!» – деді 

ізгілік ниетпен. Күйтемір ноян тізесін бүгіп: «Сен маған өмір сыйладың, егер 

менің сүйікті әйелімді маған қайтарар болсаң, онда (бұл) сенің (көрсеткен) өте 

үлкен мейірімділігің болатын еді!» – деді. Шыңғыз хан: «Сен не дейсің, қайтарасың 

ба, жоқ па?» – деді Толұн (Тулын) шербиге.  

Толұн (Тулын) шерби Шыңғыз ханның (бұл сөздері сұрақ емес) бұйрық 

(екенін) байқап, ол жауап беріп: «Мен де оны солай жақсы көремін, бірақ 

қалайша бұйрықты бұзамын?!» – деді де, (оның әйелін) қайтарып берді. Ол 

әйелден: «Бұл әмірлердің сонша көп әйелдері бар, (алайда) сені кез келген 

(еркек әйел етіп) алса, (сені) басқалардың (бәрінен) қатты жақсы көріп қалады?» 

– деп сұрады. Ол жауап беріп: «Барша әйелдің дене бітімі түгелдей бір-

бірінікіне жақын. (Дегенмен) еркек күшті әрі әмір, ал әйел бағынышты 

болғандықтан, (оған) күйеуі разы болатындай барлық нәрсені қарастыру керек 

және оның рақатына қарсы келмей, жүрегінің қалауына сәйкес барлығын істеп, 

үйді оның талғамына сай ұстауы тиіс. Егер солай істесе, онда сөзсіз (күйеуінің) 

оған деген махаббаты күшейеді», – деді. 

(Ол рудан шыққан) басқа бір (есімі) Қуйду (атты) әмір болды. Оң Шыңғыз 

ханды жаулап алмақ болған кезде, Оң ханның ақташылары Бадай мен Кишилик 

(Кішілік) (ол жайлы) Шыңғыз ханға хабар берді. (Содан) ол Қуйду Оң ханнан 

бөлініп, әйелі, үш жасар баласы, түйесі мен бір хурқунқуримен, яғни құла кер 

жылқысымен көшіп, Шыңғыз ханға қызметке келді. Оның сондай шынайы 

ықыластылық танытқандығынан (Шыңғыз хан) оған 

 

123-бет 

өз руы керейт пен тұңқайттарды жинауын бұйырды. (Қуйду) олардан мың (қол) 

жасақтады. Оның ұлы Қуртқа (Құртқа) мыңдықты басқарды. Оның бауыры 

Абушқа қағанның қызметінде басты және абыройлы бітікші болды.  

Бұл Қуйдудың жиырма төрт ұлы болды. Ең үлкенін Тукур бітікші деп 

атайтын, ол жүздіктің әмірі болды. (Ол) Иран жерінде Хұлағу ханға бітікші 
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ретінде қызметке келді. Сонда ол Бағдаттан (халифтің) барша қазынасы мен 

мүлкін (Хұлағу хан) үшін шығарып, ол көптеген алтын бәліштер құйдырды.  

Оның (Қуйдудың) Алинақ (атты) ұлы болған. Ол алғашқы кезде меркіт-

тудақлин руынан шыққан Қучардың (Құшар) мыңдығы құрамында еді. Алдымен 

Құшар Алинақтың атасы Қуйдудың мыңдығында (қызмет) еткен. Қуйдудың 

негізгі мыңдығы мен оның ұлдарының бәрі сол жақта (қаған қызметінде), өзінің 

Хужаурда қалды. (Құшар) осы мемлекетке (Иранға) алып келу үшін әскер 

мыңдығынан қубчур (көпшұр) жинайтын. 

Құшар епшіл адам болғандықтан (Хұлағу) оны Қуйдудың мыңдығынан 

шығарып, оған мыңдықтардың бірін басқаруға берді.  

Қуйдудың ұлы Тукур Алинақтың әкесі болатын, әрі ол да оның мыңдығында 

жүздіктің әмірі еді. Құшар дүниеден өткенде Алинақ әлі бала болатын. (Сонда 

да) Хұлағу хан ол мыңдық қолды Алинақтың басқаруына берді. 

Алинақтың ұлдары: Қурумши Курган (Құрымшы гурген), Қутула (Құтула), 

Буғдай (Бидай), Арпа және Чаудар (Шаудар). Шыңғыз хан Балжунаға кеткен 

кезде Оң ханға түнгі шабуыл жасап, оны қуып жібермек болған, өздері патша 

мен басшы болып алу туралы кеңес өткізіп, ойласқан әмірлер тобының егжей-

тегжей баяны келесілер болып табылады: Даритай Утчигин (Дәрітай отшыген), 

Алтан, Жубуқ, Қучар бики (Құшар бек), Жамұқа шешен, Қум Баарин (Құм 

барын), Суигий (Сүйгей), Тақай Талу, Қутуқут (Құтұқыт), Ар татар.  

Оң хан олардың ол ойласқандарынан хабардар болғанда, бәрін ойсыратты. 

Арасындағы Дәрітай отшыген, Құм барын, керейт руынан Сұқайут, келеңгіттер 

арасынан Қуңқатанның (Қоңқатан) немере ағасы Қужин (Құжын) – осының бәрі 

Шыңғыз ханға қосылды.  

 

124-бет 

Алтан мен Құшар және Құтұқыт Таяң ханға келді. Олар (білместіктен) 

Шыңғыз хан Таяң ханмен бірге деп күдіктеніп, осы әрекетті істеп еді. Шыңғыз 

хан Таяң ханды жеңген кезде олардың барлығын ұстап өлтірді.  

Сәнгүннің әмірлері қатарында Билга бики (Білге бек) мен Тудуан болған. 

Екеуін Шыңғыз хан оларды өзіне елшілікпен жіберуін сұраған еді. Олардың 

екеуі де Сәнгүннің достары болған. Ала Буқа (Ала Бұқа) мен Тайыр да Оң 

ханның құрметті әмірлері болатын.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 
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Найман тайпасы, оның бірнеше тармақтары бар 

 

Шыңғыз хан дәуірінен бұрынырақта наймандардың патшалары Нарқиш 

Тайаң (Нарқыш Таяң) және Анийат қаан (Әният қаған) болғантұғын. Олар 

қырғыздар тайпасын жеңген кезінде, Әният қаған үлкен ағасы Нарқыш Таяңның 

алдына келмеді және оған сыйлықтар берген жоқ. Нарқыш оны (өзіне) 

шақыртты, содан оны басынан құшақтады. Олар бірі-бірінен ажыраған кезінде 

(Нарқыш Таяң): «Біздің арамызда сыйлықтар беретін ешкім жоқ сияқты, әлде 

мен сізді қаламаймын ба?!» – деді.  

Бұйрық пен Таяң Әният қағанның ұлдары болатын. Таяң хан (бауырынан) 

бөлінген кезінде, Бұйрық (бірде) көшіп-қонып, (оның киіз) үйлерінің жанынан 

соншалықты жақын қашықтықтан өтті, Таяң ханның киіз үйлерінен 

(Бұйрықтың) күймелі арбаларының төбелері түйелерге тиелгендей көрінді. Бұл 

жағдайда Таяң хан: «Мен де патшамын, Бұйрық осында келіп тоқтар болса 

біздің қонақжайлығымызды білер еді, егер келмесе өзі білсін!» – деді.  

Бұйрық тоқтаған жоқ, өтіп кетті. Таяң хан: «Біз қонақ етіп күтеміз деп 

қамданып едік, енді ерулігімізді өзіміз жейік», – деді. Сол тойда  

 

125-бет 

(айтылған) өлеңдер арасында Қубадигин (Қубадыген) былай деді: «Әният қаған 

мен Нарқыш Таяң бірге болған кезінде, олар найман ұлысындағы әрбір адамды 

әмір және әрбір әйелді ханым етпейтін, әрі көп балалар туылмайтын. (Осы 

жайлы) ойланып көріңіздерші! Сендер екеуің еркек бұғы (марал) мен сиырдың 

мүйіздері сияқты бір жұп едіңдер. Ал қазір, сендер, екі бауыр бірауызды, 

ынтымақты емес кездеріңде бытырап, (жан-жаққа) шашыраған және теңіз 

сияқты толқып тұрған найман ұлысын кімге тапсырамыз?!». 

Таяң хан бұл сөздерді есіткенде екі беті қызарып кетті де, ол: «Бұйрыққа 

айтыңдар: Біз (екеуіміз де) қателесіппіз! Бізді келгенімізше лайықты жерде 

күтсін. Ал оның қарсы алуға шығуын, әлде шықпауын ол өзі біледі», – деді. 

Бұйрық жауап беріп: «Мынадай әйгілі мысал бар, ол жиі кездеседі, (яғни) 

адамдар ұлы дәрежеге жетеді, ал (бірақ) ақылы болмайды. Және жиі солай да 

болады: олар жақсылыққа (келісімге) келеді. Осыдан кейін, егер деніміз сау 

болса, кездесеміз!» – деді. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%93%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB/
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(Солай деді де) ол қонысын аударды, (ойлаған жолынан) бұрылып басқа 

жолға түсіп кетті. Олар (Таяң хан мен Бұйрық) бауыр бола тұра, өзара келісімі 

болмағандықтан Хақ Тағала олардың өмірін өзгертті.  

Ендеше, наймандар жұртының (тұрақтау орындарының) бөлінуі келесідей.  

Жазғы жайлаулары: Талақ – олардың патшалық жұрты, Жажийа Наур 

(Жажия Наур) – оның (патшасының) ордасы. 

Қыстаулары: Адары Абқа тауы, Бақрас Улум, Ачириқ Наур, Ала Йатриң 

өзені.  

Бұл (найман) қауымдары көшпенді болатын.  

 

126-бет  

Кейбірі қиын тауларды мекендесе, кейбірі жазықтықтарда (мекендейді). 

Олардың тұрақтау мекені (бұрын) аталғандай107, тағы да мыналар еді: Йікә 

Алтай (Жеке Алтай)108 және Үгетай қаған ол жердегі жазықтыққа зәулім сарай 

тұрғызған Қарақұрұм109. Және Алуй Сирас пен Кук Ардиш (Көк Ертіс) таулары110. 

Бұл аймақтарда қаңлы қауымы да өмір сүретін еді111. (Наймандар мекендейтін 

өңірде) Ардиш муран (Ертіс муран) деп аталатын Ардиш (Ертіс) өзені бар112. 

Сол өзен мен қырғыз уәлаятының екі арасында таулар бар, (ол таулар) сол 

уәлаяттың (қырғыздар уәлаятының) шекарасынан Мұғулстан жерлеріндегі 

аумақтарға дейін созылып барады және ол жерлерде Оң хан өмір сүрген уәлаят 

орналасқан. Сол үшін наймандардың Оң ханмен әркез алауыздығы мен  

дұшпандығы болды113. (Наймандар мекендері жоғарыда аталған жерлерден) 

                                                           
107 Бұл жайлы деректер кітаптың 40-бетінде айтылған. 
108 Йікә Алтай (Жеке Алтай) – Алтай тауының Ертіс өзеніне жақын, оңтүстік, оңтүстік-батыс бөлігі. 

Холзун (Қалдұн) тау тізбегі мен Шыңғыстай тауы және «патшалар аңғары» деп аталған Берел 

қорғандары Алтайдың осы бөлігінде, бірі-біріне өте жақын қашықтықта орналасқан. Оның «Жеке», яғни 

«ұлы, арнайы» деп аталауының себебі Шыңғыс ханның «Жеке Қорығы» осы тауда орналасқандықтан 

болса керек.   
109 Кітаптың 699-бетінде Үгетай қағанның Қарақұрұмда бидай өсіруге бұйрық бергені, сөйтіп ол жерде 

бидай өсірілгендігі туралы жазылған. Қазіргі таңда да Шығыс Қазақстан облысында Алтайға іргелес 

алқаптарда бидай егістіктері көп.   
110 Көк Ертіс таулары -  қазірге кездегі Зайсан көлінің оңтүстік жағалауын бойлап созылып жатқан Саур 

жоталары, ал Алуй Сирас - Тарбағатай тау жотасы деп жорамалдауға болады.    
111 Тарбағатай тауынан оңтүстікте қарай қаңлылар өмір сүрген.  
112 Міне осы жерде аталған жер-су атауларына зер салып қарайтын болса, Шыңғыз ханның ата жұрты 

болып табылатын Қарақұрұм аумағы да, Үгетай қаған тұрғызған зәулім қала да қазіргі дәуірдегі Шығыс 

Қазақстан облысының солтүстік-шығыс аумағында орналасқан болғандығы мәлім болады.  
113 Қырғыздар уәлаятының шекарасынан Мұғулстан жерлеріндегі аумақтарға дейін созылып баратын тау 
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қырғыздар аймағына дейін және ұйғырмен шектесетін шөлдердің шекарасына 

дейін созылатын еді.  

Ол найман рулары және олардың патшалары мәртебелі әрі күшті болатын. 

Және олардың жақсы (жасақталған) көп әскері бар. Олардың салт-дәстүрі мен 

әдет-ғұрыптары мұғулдардың (дәстүрлеріне) ұқсас келеді. 

Көне дәуірдегі олардың патшасының аты «Күшлік хан», әлде «Бұйрық хан» 

болған. Күшліктің мағынасы – күшті, ұлы патша (дегенді білдіреді). 

Айтуларынша, Күшлік деп аталуының басқа бір себебі бар. (Айтуларынша) ол 

қауымның бір патшасы адамдар мен жындарды билеген, (оның) билігі сондай 

мықты болған екен, (тіпті) жындардың сүтін сауып, одан қышқыл сүт, дуғ114, 

қымыз жасайды, (соны) жейтін. Содан әмірлер (оған): «Бұл күнә (іс)!» – деді, 

сөйтіп патша (ол істі) тастады. Бұл (аңызға айналған) әңгіме ретінде келтірілді.  

(Негізінде) Бұйрық дегеннің мағынасы – «бұйрық беруші» дегенді білдіреді. 

Әйтсе де, (ол атауға қоса) әрбір патшасының өзге, әкесі мен шешесі атайтын 

асыл, шын аттары бар болған.  

Оң Шыңғыз ханнан қашып құтылған кезінде, Таяң ханның найман руынан 

шыққан әмірлері Қоры Субашы мен Тиң Шал (Оң ханды) Никун үйсін жерінде 

ұстап өлтіреді де, басын Таяң ханға алып келді. Сонда ол (бұл істі) құптамады, 

ал (басты) күмістеп, біршама уақыт тағына қойып ұстады. Бұл жайлы  

 

127-бет 

түсініктемеде айтылғандай, Таяң хан мен Шыңғыз хан ортасындағы шайқастың 

суреттелуі келесідей:  

Таяң хан үнгіт патшасы Алақуш Тигинге (Алақұс тегін) хабар жіберіп, оның 

өзіне қосылып, бірге Шыңғыз ханмен соғысуын (айтты). Ол туралы Алақұс 

тегін Шыңғыз ханға Турбидаш атты елшісі арқылы ауызша хабар жіберді. Ол 

(Шыңғыз хан) Таяң ханмен соғысуға шешім қабылдады. Таяң хан көп әскер 

жинады және оған өзге рулардан көптеген келесідей әмірлер қосылды: 

Тоқтай – меркіттер патшасы, татар руынан.  
                                                                                                                                                                                     

- Жеке Алтай таулары. Наймандар мен Керейлер осы – Жеке Алтай таулары арқылы көршілес болған, 

әне сол аймақтарда олар бір-бірімен жауласып тұрған. Ал олардың негізгі мекендеу орындары бір-

бірлеріне іргелес болмаған, яғни олардың арасында Шыңғыз ханның ата-бабалары қоныстанған 

Қарақұрұм аймағы болған. Сондықтан олар бір жағынан наймандармен аралас өмір сүрсе, екінші 

тарапында керей қауымдарымен етене өмір сүрген. 
114 Дуғ – парсының сөзі, мағынасы: күбіге пісіп құрамындағы сары майы алынып, су қосып 

араластырылған айран немесе шалап.  
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Алин (Әлін) тайшы – керейттердің ұлы әмірлері қатарынан, қатаған руынан.  

Құтықа бек – ойрат патшасы, дүрмен руынан.  

Жамұқа шешен – салжуыттың жажират руынан. Жамұқа шешен шайқасқа 

дейін (олардан) бөлініп, кетіп қалды.  

(Соғыс басталарда) Қасар Шыңғыз хан әскерінің қанатын тәртіпке келтірді, 

(сөйтіп) олар шайқасып наймандарды қиратты, Таяң хан өлтірілді. Сол шайқаста 

наймандардың әскері Нақу Қун тауларынан түсіп келген болатын.  

Таяң ханның (ерекше) жақсы көрген Гурбасу атты әйелін күйеуі (Таяң хан) 

өлтірілген соң, Шыңғыз ханға алып келді, ол оны (өзіне) алды.  

Шыңғыз хан найман әскерін жеңіп, Таяң ханды өлтіргеннен кейін, барыс 

жылы Ұнан өзенінің шекарасында (жағалауына жақын жерде) тоғыз аяқты 

(қанатты) ақ киіз үй тұрғызды. Үлкен Құрылтай мен ұлан-асыр той жасады. 

Оған «Шыңғыз хан» атауы берілді. Содан соң (Шыңғыз хан) Таяң ханның  

бауыры Бұйрық ханды ұстау  

 

128-бет 

мақсатында (жорыққа) аттанды. Ол (бұл кезде) құс аулаумен әлек еді. Ол  

аңшылық жасап жүрген кезінде күтпеген жерден қолға түсіріп, өлтірді. Күшлік 

пен оның інісі екеуі де (Бұйрық ханмен) бірге еді, (олар) қашып Ертіс өзеніне 

қарай кетті.  

Күшлік соңғы шайқасында, онымен бірге болған Тоқтай бек өлтірілген кезде 

(Күшлік) қарақытайлардың гурханына қашып кетті.  

Бұйрық ханның әмірлерінің аттары мына төмендегідей:  

Йити Тублуқ (Жеті Тұблық): шайқастың алғашқы күні әскер басына Жеті 

Тұблық келген, бірақ (шайқас үстінде) атының тартпасы шешіліп, Шыңғыз 

ханның әскері оны ұстап алады. 

Көксу Сабрақ: Бұл аттың мағынасы – «көкірек ауыруы». Оның жағымсыз 

дауысы болатын. Оң ханның бауырларының үйін талан-тараж еткен осы еді. 

Төле ханның Лиңқум хатун (Линқум қатын) атты әйелі бар болатын. Ол – 

Күшлік ханның қызы. Күшлікті жеңген кезде, ол күң болып (қолға) түсті. Одан 

Құтықты атты ұл бала туылып, жас кезінде дүниеден озды. (Төле ханның) 

Биксариқ (Бексарық) атты найман руынан күңі бар еді, ол Мұғаның анасы 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B0/
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болатын. Бексарық өз ұлы Мұғаны басқаға (әйелге) беріп, (өзі) Құбылай қағанды 

емізіп, оның сүт анасы болды. Осы үшін ол сый-құрметке ие болды. Бұл әңгіме 

Төле ханның әулеттік тармағына арналған бөлімде егжей-тегжейлі баяндалатын 

болады.  

Шыңғыз ханның найманмен өшпенділігіне дейін, олардың билік құрған  

патшасын Инанч Билга Буку хан (Иланыш білге Бөке хан) деп атайтын. Инанч 

(Иланыш) сөзінің мағынасы – «сенім», билга – «ұлық» (дегенді білдіретін) лақап 

ат.  

Бөке хан ертерек заманда ұлы хан болған, ұйғырлар мен көптеген рулар оған 

толық құрметпен қарайтын және оны бір ағаштан туған деп айтады. Қысқасы, 

бұл Иланыш білге Бөке хан құрметке ие патша болған 

 

129-бет 

және (көп) ұлдары болған. Оның үлкен ұлының асыл есімі Тайбуқа (Тайбұқа) 

еді. Қытай патшалары оны «Тай Уаң» деп лақап атпен атаған, яғни қытай тілінде 

«ханның ұлы» дегенді білдіреді. Бұл лақап ат қытайлықтарда (дәрежелік 

жағынан) орташа (есептелінеді). Қытай патшалары адамдарға лақап аттарды 

беталды әрі негізсіз бере бермейтін. Және қазіргі уақытта да (оларда) сол әдет 

бар (сақталған). Олардың лақап аттары өте көп әрі әр тайпа мен әрбір аймаққа 

сәйкес келетін дәрежелер (бір-біріне) өте ұқсас, жақын келеді. Олар адамдарға 

лақап атты (дәл беретіні) соншалық, әрқайсысы лақап атына қарай өзінің 

дәрежесі мен (билігінің) шегін біледі. Егер жиналысқа жүз адам жиналса, онда 

оларға берілген лақап аттарға қарай кімнің мансабы (дәрежесі) қандай екені 

және кімнің қай жерге отыратыны белгілі болады. 

Қытай атаулары (түркі-мұғулдар арасында) белгілі болмағандықтан оны 

(Тайбұқаны) Таяң хан деп кеткен.  

(Бөке ханның) Бұйрық хан есімді тағы бір ұлы да бар еді.  

Әкесінің қазасынан соң, (Таяң хан мен Бұйрық хан) екеуі әкесінің жақсы 

көрген күңіне бола сөз таластырып, ерегісіп қалады. (Содан) бір-бірімен жауласып, 

бөлініп кетеді. Кейбір әмірлер мен әскерлер (ағайындының) біріне қосылса, 

басқа біреулері екіншісіне ерді.  

Алайда (жасы) үлкен болғандықтан әулеттік тақты Таяң хан иемденді. Оның 

(көшіп-қонып) орны жазық алқаптарға жақын болатын. Ал Бұйрық ханның (жері 

жоғарыда) аталған тауларда. Олар бір-бірімен өте нашар қарым-қатынаста болды. 
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Әкесі тірі кезінде (екі ағайындының) мінездері мен туа біткен болмысына қарап, 

олардың өміріндегі күтіп тұрған алауыздық пен менсінбеушілікті көре білді, 

содан: «Менің білетінім: егер Таяң хан менің орнымды, тіпті бірнеше күнге 

алатын болса да, Бұйрық хан ешқашан (бауырымен) келісімге келмейді. Бұйрық 

қасқыр оның санының жартысын жеп қоймағанынша орнынан қозғалмайтын 

түйе сияқты!» – деген. Соңында оның айтқанындай болды.  

Таяң мен Бұйрық көп соғысты, Шыңғыз ханның Оң ханмен (болған)  

соғысына да (қатысты), олардың әрбірі тарихта айтылғандай, бірі екіншісіне 

көмек, қолдау көрсетпей бөлек-бөлек 

 

130-бет 

әрекет етті. Оң мен Шыңғыз ханның ортасында келісім болмаған кезінде олар 

наймандармен соғысқанына (қарамай), оларды жеңе алмады. Шыңғыз хан Оң 

ханмен бітіскеннен соң, (жеңгенде),  ол Таяңмен, Бұйрықпен және найман 

қауымымен соғысқа кірді. Бұл жайлы (жоғарыда) айтылғандай, ол жеңіп,  

олардан құтылды.  

Наймандарға жақын, олардың тұрақтайтын орындарымен шектесетін рулар 

қатарында тигин руы да болды. Олардың патшасы Қадир Буйруқ (Қадыр 

Бұйрық) хан болды. «Қадыр» (арабтың сөзі) «ұлы» және «құдіретті» дегенді 

білдіреді. Ерте кезде мұғулдар ол атты білмегендіктен Қачир (Қашыр (Қажыр)) 

хан деп атады. Қазіргі уақытта мұғулдардың «қачир» аталатын кейбір дәрілері 

бар, ал көне дәуірлерде (оларды) «кадыр», яғни «күшті дәрі» деп атайтын. Бұл 

Қадыр Бұйрық ханның, оның ата-бабасының патшалығы Оң, Таяң хан және өзге 

де керейттер мен наймандардың патшаларының хандығына қарағанда үлкен әрі 

олар атақтырақ еді және көбірек құрметке ие (болған). Уақыт өте келе аталған 

патшалар олардан мықты болып кетті.  

Шыңғыз хан тигин қауымын үнгіт қауымына қосты, олар (содан бері) бірге 

көшіп-қонады. Ол тигин руының қыздарын өз руына алатын және үнгіттердің 

әмірлеріне де беретін. Олардың және наймандардың қыздары сұлулығымен 

және кербездігімен атақты. Қадыр ханның балалары Шыңғыз хан дәуірінде және 

...115 уақытында... және бұл мемлекетте (Иранда) тигин руынан (шыққандар) екі-

үш адамнан көп емес.  

Міне, (бұл тақырып) бітті! 
                                                           
115 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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Унгут (Үнгіт) тайпасы 

 

Шыңғыз ханның кезінде және одан бұрын бұл үнгіттер тайпасы  

 

131-бет 

Қытай патшасы Алтан ханның әскері және жақтаушыларының құрамында 

болатын. Бұл мұғулдарға ұқсайтын өз алдына жеке қауым және олардың саны 

төрт мың киіз үй болатын. Алтан хан деген лақап ат алған Қытай патшалары өз 

уәлаяттарын мұғул, керейт, найман қауымдары мен сол аймақтың көшпелі 

тайпаларынан қорғану үшін мұғулша «унгу», ал түркіше «йуқурқа»116 деп 

аталатын (үлкен) қорған тұрғызды. Ол қорған Журча теңгизі (Жұрша теңізі) 

жағалауынан Қара муран өзені бойымен, Қытай, Шын, Машын ортасында 

(осындай ұзындықта тұрғызылған) еді. Оның бастауы таңғұттар уәлаяты және 

Тибеттен (басталады). (Бұл қорған) бірде-бір жерінен өтуге (мүмкіндік) 

бермейді. Алғашында бұл қорған осы үнгіттер тайпасына тапсырылған, оларға 

түсіндіріліп, оны қорғауға міндеттелген.  

Шыңғыз хан уақытында үнгіттер басшысы және әмірі Алақуш-тегин-кури 

(Алақұс тегін қоры) аталатын бір кісі болған. «Алақуш (Алақұс)» (оның) есімі, 

«тегін қоры» – лақап аты болып табылады. Оның іштей Шыңғыз ханға ықыласы 

мен икемі (яғни, жақтастығы) бар еді. Найман Таяң хан Шыңғыз ханмен  

жауласып, текетірес болып жатқан кезінде, ол Алақұс тегінге (елші) жіберіп 

онымен бірге Шыңғыз ханға қарсы соғысуды айтқан еді. Алақұс ол жағдай 

туралы Шыңғыз ханға хабар берді. Бұл туралы наймандардың тармақтары 

(туралы бөлімде) жеңіл-желпі айтылған. Ендеше, (оқиғаның) егжей-тегжейлі 

баяны осы жылнамада айтылатын болады.  

Содан соң Шыңғыз хан Қытай аймақтарына шабуылдаған кезінде, Алақұс 

Алтан ханға ренішті еді. Сол үшін ол Шыңғыз ханға (қорғанынан өтетін) жолды 

(ашып) берді. Осы себептен (Шыңғыз хан) оған дән риза болып, оған қызын 

(әйелдікке) беруге бұйырды. (Сонда) Алақұс: «Мен қартайдым, ал (бірақ) менің 

Байғұй атты бауырым бар еді. Ол дүниеден озған кезде, оның Чингуй (Шенгұй) 
                                                           
116 мұғулша «унгу», ал түркіше «йуқурқа» – бұл сөйлемдегі мұғулша «унгу» дегеннің мәнісі: «мұғулша» 

дегенде түркі-қадымша тілін меңзеген, яғни түркі-қадымша бойынша «унгу» сөзі – «үнгу», «үнгіме 

жол», яғни «қорғанның үнгіме жолы» деген мағыналарды аңғартады. Ал түркіше «йуқурқа» дегеннің 

мәнісі: «түркіше» дегенде түркі-шағатай тілін меңзеген, яғни түркі- шағатай бойынша «йуқурқа» сөзі – 

«унгу» сөзінің аңғартатын мағынасын аңғартады. (Аудармашының түсініктемесі).   
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атты ұлын Алтан хан тұтқын ретінде Қытайға алып кетті. Бәлкім, ол осында 

келуі үшін сіз бұл қызыңызды соған берерсіз?» – деді.  

 

132-бет 

Шыңғыз хан: «Мүмкін», – деді (жауап беріп). 

Алақұс тегін ол (елге) келуі үшін немере інісіне жасырын (хабар) жіберді, 

(Шенгұй шақыртумен) келді. (Межелі жеріне) жақын маңдағы Гиндук ауылына 

келгенде, әкесі мен немере ағасының әмірлері оған (хабаршы) жіберіп: «Саған 

келуге болмайды, себебі (келсең) сені немере ағаң Алақұс өлтіреді. Біз оның 

көзін құртпағанша, күте тұр!» – деді.  

Шенгұй тоқтады. Ал ол әмірлер Алақұс тегінді өлтірді. Сонда Шенгұй келіп, 

Шыңғыз ханға қызмет етуге барды. Шыңғыз хан оған Үгетай қағаннан кіші, 

Йіка (Жеке) нояннан үлкен өзінің қызы Алақай бикені (әйелдікке) берді. Содан 

соң оны Алақай бике деп атады. Сонда Шыңғыз хан әмір етіп: «Біздің құдамыз 

Алақұс тегінді кім өлтірді? Оны өлтіргенді алып келіңдер, (оның) кегі 

алынсын»!» – (деді). (Оның бұйрығына) Шенгұй тізе бүгіп: «Барша үнгіттер 

бірге кеңесе отырып, оны өлтірді. Егер олардың барлығын өлтіретін болса, оның 

қандай сізге пайдасы болады?!» – деді. (Сонда) Шыңғыз хан: «Олай болса, 

(оған) шабуыл жасап, (оны) өлтіргенді алып келсін!» – деп бұйырды. (Алақұс 

тегінді) өлтірген кісіні алып келгенде, Шыңғыз хан оны бүкіл әулетімен бірге 

өлтіруге әмір етті.  

Алақай бике Шенгұйден Унгудай (Онқұдай) деген ұл тапты. Төле ханның 

Мөңке қағаннан кіші, Хұлағу ханнан үлкен қызын Онқұдайға берді. Алайда 

оның ұлдары болмады.  

Бұл тарихтан (жазылған оқиғадан) белгілісі, Шыңғыз хан әулетінен үнгіт 

руына қыз береді және олардан (қыз) алады. Сол үшін Арғын ханның анасы 

Қаймиш (Қаймыш) қатын үнгіт руынан болған еді.  

Бұл рудан шыққан атақты әмірлер және ақсақалдардың тобы (келесідей):  

Шыңғыз хан уақытында олардың (арасынан) Ай Бұқа атты мыңдықтың әмірі 

болды.  

Бұл мемлекетке (Иранға) келгендерден Чинтимур (Шынтемір) бар. Ол бұрын 

Нойсыл ноянмен бірге келген. Шынтемірдің ұлдары Харазмде (Хорезмде) өте 

көп, ал қыздарын патшаларға ұзатты.  
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133-бет 

Кучутимур (Көшутемір) Хорезмде әкім еді және ұлдары Йусуф (Жүсіп) пен 

Қури Буқа (Қоры Бұқа). Жүсіптің Мақур (Мақұр) атты ұлы Тоқтайдың алдында. 

Қуртқаның (Құртқаның) ұлы осы жерде (Иранда).  

Шынтемір мен балалары жайлы әңгіме келесідей болған:  

Хұлағу хан Иранға келер алдында, Үгетай қаған (ол жаққа әскерлерді) және 

әкімшілік басқару үшін әскери қолбасшылық лауазыммен керейт тармағы тубауыт 

руынан Нойсыл ноян әмірді жіберген. Қазіргі кезде оның ұрпағынан Туқлуқ 

Қушчи (Тулық құсшы), оның ағайындары мен туыстары қалды. (Жоғарыда) аты 

аталған Шынтемір онымен (Нойсыл ноянмен) бірге нөкер болып келді. Онымен 

бірге найман руынан Йисудар (Есудар) бауыршы, Йисур йарғучиның (Есұр 

жарғышы) әкесі Кулбулад (Күлболат) пен ұйғыр (руынан) Кургуз (Күргүз)  

бітікші дәрежесінде келді.  

Күргүздің ұлдары: Қутлуғбуқа (Құттыбұқа), Йайлақ Буқа (Жайлақ Бұқа), 

тағы басқа ағайындылар болды. Қазіргі кезде Құттыбұқаның Уйғуртай (Ұйғыртай), 

Ғазан баһадүр (атты) балалары бар. 

Шынтемір дүниеден өткен кезде, Нойсыл ноян осы жағдай жайлы қағанға 

барып хабар беруін Күргүзге бұйырды.  

Күлболат Нойсыл ноянға: «Оны жіберудің қажеті жоқ, себебі ол ұйғыр, 

сондықтан бұл істі (дұрыс) атқармайды. (Ол) өзіне ғана (пайдалы) істі жасап 

келеді», – деді. Нойсыл құлақ салмай Күргүзді жіберді.  

(Күргүз) қағанның алдына келген кезінде Шынтемірдің мансабын, (яғни) 

Иран жерінің «басқақ» (қызметін) алды. Ол қайтып келген кезде Шынтемірдің 

ұлы Унгу Тимур (Үнгу Темір) (онымен) араздасып, ұлы мәртебелі қағанға жүріп 

кетті, (одан) әкесінің қызметін (өзіне) алып, өзімен елші ретінде Арғын әмірді 

алып келді.  

Ол (Иранға) келгенде Күргүз: «Біз – екі қошқардың басымыз, бір қазанға 

сыймаймыз!» – деді. Осы текетіреспен олардың екеуі де қағанға кетті, содан 

(олар бірі-біріне деген) дұшпандықты жария етті.  

Үнгі Темір үшін елшілікпен келген Арғын әмірдің де көңілінде басқару мен 

басшылық етуге деген мансапқорлық пайда болды, (соңында) ол екеуінің де 

қызметі оған (Арғынға) берілді. 
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Осыдан кейін бір жолы Күргүз көпірдің үстінен өтіп бара жатқан еді, сол 

араға Шағатайдың әйелінің Сартақ Кишау деген ийу-оғландарының бірі келді.  

 

134-бет 

Олар бірі-бірімен тілдесіп қалды. Күргүз: «Сен кімсің?» – деп сұрады. (Сартақ) 

жауап беріп: «Мен – Сартақ кишаумын», – деді. Күргүз: «Мен – Күргүз 

кишаумын», – деп сөз арасында бір жексұрын сөз айтты. Сартақ: «Мен сен 

жайлы айтпайды дейсің бе?» – деді. «Мен жайлы кімге хабарламақсың? – деді 

Күргүз. Осыдан азғана бұрын Шағатай дүниеден өткен еді.  

Сартақ кишау бұл сөзді Шағатайдың әйелінің алдында қайталады. Ол (сөзді 

есітіп) шектен тыс қатты ашуланып, Үгетай қағанға (болған жағдай жайлы) 

хабар жіберді. Қаған жарлық шығарып, оны (Күргүзді) ұстап аузын топырақпен 

толтыруын бұйырды. Бұл жарлық келгенше Күргүз Хорасанға жетті. Оны ұстау 

үшін елшінің келе жатқанын есітіп (Күргүз) Тусқа, қираған қамалға қашып 

кетті. Нойсыл ұлы Тубадай елші Күргүзді ұстау жайлы жарлық алып келді.  

(Тубадай) үш күн (Күргүзді қамалда) қоршауда ұстады, екі жақ та шайқасты. 

(Ақыры Тубадай Күргүзді) ұстап, оны шынжырмен бұғаулап, елшілерге 

тапсырды. (Олар) оны алып кетіп, түрмеге қамады, (сонда) аузын топырақпен 

толтырды, ол содан өлді. Осыдан соң Иранның басшылығы және үкіметі әмір 

Арғынға бекітілді.  

Міне, (бұл тақырып) бітті.  

 

Таңқут (Таңғұт) тайпасы 

 

Бұл тайпаның басым бөлігі қала мен елді мекендерде өмір сүрген, бірақ өте 

ержүрек әрі күшті әскерге ие болған. Олар Шыңғыз ханмен де, оның әулетімен 

де көп соғысты. Олардың басшысы әрі патшасын Лұуаң Шадурғу дейтін. 

Таңғұттар елінде қалалардан, елді мекендер мен қамалдардан тұратын көптеген 

иеліктер бар. (Аймақта) жан-жаққа созылған таулар да көп. (Бұл ел) түгелге 

жуық алдында созылып жатқан үлкен тау етегіне орналасқан, оны Алашан деп 

атайды. Ол өлкенің шетін ала Қытай (халқы) қоныс еткен. Нангияс, манзи мен 

чиңтимур (шыңтемір) (халықтары) осы уәлаят маңайында өмір сүреді.  
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135-бет 

Үгетай қағанның кезінде ол жерде (мұғул) әскері болды. Құбылай қағанның 

заманында (ол жаққа) ... жіберілді. 

Бұрындары мұғулдар бұл аймақты Қашин (Қашын) деп атайтын. Үгетай 

қағанның ұлы және Қайдудың әкесі Қашын дүниеден озған соң Қашын есімі 

қуриқ (құрық) болды. Сол кезден бері ол аймақ Таңғұт деп аталды және қазіргі 

кезде де осы атаумен аталады. Шыңғыз хан мен Үгетай қағанның уақытында 

бірнеше рет ол өңірге (жорық жасап) барды және әскерлер жіберді. Таңғұттар 

жауынгер әрі қуатты қауым болғандықтан жиі қарсы шығып, соғыс жасайтын. 

Соңында олар мойынсұнды, кейіннен қайта дұшпан болды.  

Бірінші жолы, Шыңғыз хан меркіт руының негізгі бөлігін бағындырған соң, 

(хижри жыл санауының) алты жүз бірінші жылға сай келетін сиыр жылы сол 

(таңғұт) өлкеге жорықпен барды.  

Ол аймақтарда бір өте алынбайтын Лики аталатын мықты қамал, Асакиңлус 

аталатын үлкен қала бар. (Мұғулдар) оларды бағындырып, тонады. Және 

аймаққа шабуыл жасап, сол өңірден көптеген түйелер алып кетті. Одан соң, 

үшінші жылы, (түркіше) таулай деп аталатын қоян жылы Шыңғыз хан көп 

әскермен, саны (өте) мол жасақпен (осы жылдың) күзі мен қысында сол  

аймақпен соғысумен және оны (дұшпаннан) азат етумен болды, содан оның 

(аймақтың) көп бөлігін өзіне қаратты.  

Мұғулша мурин (жылқы) жылы аталатын төртінші жылы Шыңғыз хан жазда 

(өз) ордасында болды. Ал күзде ол жаққа (таңғұттар аймағына) жорыққа  

аттанды, сөйтіп Ири-қий деп аталатын (таңғұттың) ең үлкен қаласын және әр 

аймақтағы бағынбаған адамдары мен қамалдары болған болса, солардың бәрін 

бағындырып, бойсұндырды. (Ол) өлкеге (Шыңғыз хан өз) билігін нық орнатып, 

олардың ханы Лұуаң Шадурғуның қызын (әйелдікке) алды. Оның иелігін қорғау 

үшін онда әскер мен (өз) билеушісін қалдырды.  

Сосын (Шыңғыз хан) тақиқу, яғни тауық жылы тәжіктер еліне жорыққа 

шыққанда, өзінің бүкіл ордасымен барды. Ол жақта біраз уақыт өткенде  

 

136-бет 

(Шыңғыз хан) таңғұт патшасы қайтадан көтеріліс жасағанын есітті. (Шыңғыз 

ханның) бойында (таңғұт елін жазалауға деген) күш-қуат кернеді, алайда ол 

қартайып қалғандықтан және (мәңгілік дүниеге) өту уақытының жақындағаны 
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анық әрі белгілі болғандықтан, өзіне балаларын, әмірлерін және жақындарын 

шақыртты. Содан мемлекет, патшалық, тәж бен таққа, әскер мен (ұлыстарға)  

балаларын тағайындау туралы өсиет пен тапсырма берді. 

Сол жылдың күзінде (Шыңғыз хан) Қашынға қарсы әскери жорыққа шықты. 

Ондағы патша Лұуаң Шадурғу (хабар салып) кешірім сұрады: «Мен қатты  

қорықтым, егер (Шыңғыз хан) маған уақыт беріп, (мені) перзенті ретінде қабылдаса, 

соған серт етсе, мен (қамалымнан) шығамын». 

Шыңғыз хан серт етіп, оған белгілі мерзімге уақыт берді. Сол кезде  

(Шыңғыз хан қатты) сырқаттанып, ауырып қалды. Содан ол қаза болған кезде 

жау одан хабардар болмауы және белгілі мерзім ішінде (қамалдан) шығуы үшін, 

оның қазасын білдірмеуін, жылап-сықтап аза тұтпауын әрі (Лұуаң Шадурғу мен 

оның әскері қамалынан шыққан кезде) барлығын ұстап, түгелдей өлтіруін өсиет 

етті.  

Нуқай йил, яғни ит жылғы көктемде Лұуаң Шадурғу (қамалынан) шықты. 

Оны бүкіл әскерімен қоса қысастықтың қылышына берді және (оның) патшалық 

қолға алынды.  

Доңыз жылының басында Шыңғыз ханның табытын Ордаға әкеліп аза тұтты, 

жоқтау жасады, оның (қазасы жайлы) оқиға белгілі болды.  

Таңғұттар руынан көптеген әмірлер шықты. Олардың қатарынан Шыңғыз 

хан Учған (Ұшған) ноянды жасы он бесте болған кезінде ертіп келді. Шыңғыз 

хан оған ұлы қатарында тәрбие беріп, оны бесінші ұлым деп атады. Ол Шыңғыз 

ханның ең басты, негізгі мыңдығын басқарды. Сол кездегі белгіленген тәртіп 

пен қалыптасқан дәстүрлі дағды сондай болатын, (тіпті) мыңдық қаншалықты 

ұлық әлде жоғарғы дәрежелі болса да, (оның құрамы) мың (жауынгерден) 

аспайтын. Бұл мыңдықтың бәрін Шыңғыз ханға және (оның) ордасына қатысты 

адамдар құрайтын. Түрлі қалан117, ұлағ118, шусун119, инғирчағ120, арғамчи121 және 
                                                           
117 Қалан – жалпыға ортақ жер көлеміне байланысты салынатын алым-салық түрі және жер салығы мен 

ауыл шаруашылығына қатысты салықтарды төлеуші және ауыл шаруашылығымен айналысушы адам.  
118 Улағ (Ұлақ) – мәтінде «улағ»  деп жазылған. Улағ (Ұлақ) – ел арасына хат-хабар жеткізетін көліктер, 

яғни елшілер мен хабаршыларға қазына тарапынан берілетін ат-көліктер мен оларға арналған жем-шөп 

шығындары. 
119 Шусун – сауда, яғни ауылшаруашылық өнімдері мен азық-түлік түрлерінен алынатын салық. 
120 Инғирчағ – Шыңғыз хан мен мұрагерлері тұсында жиналатын алым-салық түрінің бірі, бірақ қандай 

салық екені жайлы нақты дерек табылмады.  
121 Арғамчи (арқаншы) – түпнұсқада аргамчи деп жазылған. Көне түркі тілді мұғул дәуірінде 

қолданылған түркі сөзі, қазақшасы: арқаншы, яғни арқан салығын жинаушының лауазымы. Қылдан 

есілген қыл арқанды ортағасырлық түркі тілінде арқан (арғам) – қылдан есілген арқан жіп, ал арқаншы 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA/
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басқа барлық әскерге берілетін (сый мен жалақылар) әділетті түрде Шыңғыз 

ханның мыңдығын және тікелей оған қатысты (адамдарды толықтай)  

қанағаттандыратын.  

 

137-бет 

Мұның барлығы Ұшған ноянның сөзімен (бұйрығымен) берілетін. Үгетай 

қағанның кезінде ол Ұшған ноянды Қытай шекарасында орналасқан барлық 

әскерлердің басшысы етіп тағайындады. Оған Қытайдың билігін қосып берді, 

сол үшін ол өңірлерде отырған барлық ханзадалар мен әмірлер оның қол 

астында (оған бағынышты) болды.  

Басқа бір Буда ноян атты әмір болды, оны да Шыңғыз хан Таңғұттан алып 

келген еді. Оның (Шыңғыз ханның) жеке жүздігін басқарды. Ұшған ноян үлкен 

жұмысқа тағайындалған кезде, Буда ноян оның (Шыңғыз ханның) мыңдығын 

басқара бастады. Ол (Шыңғыз ханның әйелі) Бөрте фужиннің Үлкен ордасының 

ұлы әмірі болды, сондай-ақ өзге үш орданы да басқаратын.  

Бұл рудан осы мемлекетте (Иранда) Ажу шүкірші,  оның ұлы Туғрулча 

(Туғрылша) болды. 

Буда туралы әңгіме мен ол оқиғаның негізгі (болуының себебі) келесідей: 

Оны он үш жаста Таңғұт (өңірінен) тұтқын етіп алып келді. Ол ордада сиыр 

табынын бағатын. Бір күні Шыңғыз хан жануарға аңға шығып, оны көреді. Бас 

киімін таяғының ұшына іліп, тостаған ұстаған ол (Буда) ізет көрсетіп тұрды. 

Шыңғыз хан (одан): «Сен не істеп жатырсың, бұл не өзі?» – деп сұрады. Ол 

жауап беріп: «Мен – тоналған таңғұт баласымын, жалғыздықтан зерігудемін. 

Бас киімімді таяқ ұшына іліп, мен: «екеуіміздің біріміз үлкен (басшы) болайық» 

деймін. Бас киім үлкендік жағынан бірінші, сондықтан мен (оған) қызмет 

жасаймын!» – деді.  

Шыңғыз ханға бұл сөз ұнады, сөйтіп одан (ол сөздерден) қабілеттілік пен 

есейген ақылдың белгісін көріп, оны өзінің үлкен ордасы Бөрте ужинге алып 

келді. Содан ол сол (жердегі хан) асханасында тағам әзірлеумен айналысты.  

Оған (Будаға) бақыттың көмекші болып, ақырын-ақырын алға жылжып, 

жүздіктің әмірі, кейіннен (Шыңғыз ханның) жеке мыңдығының әмірі болды. 

Үгетай қағанның тұсында, Қытай мемлекеті толықтай алынып, бағынышты 

                                                                                                                                                                                     

(арғамчи) – қыл арқан есуші. 
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болған кезде, (Үгетай қаған) сол аймақтар мен әскерлерді толығымен соған 

тапсырды.  

 

138-бет 

Уйғур (Ұйғыр) қауымы 

 

Кітаптың кіріспесінде айтылғандай, Нұхтың (Алланың оған салауаты мен 

сәлемі болсын!) ұлы Яфес-Абулжа хан, (оның) ұлы Дип Жақұй, (оның) ұлы Қара 

хан, (оның) ұлы Оғыз мүуаххид, яғни жалғыз Аллаға табынғандығы себебінен 

немере ағалары, бауырлары және немере ағайындыларымен соғысқан кезінде, 

(олардың) кейбіреулері оған көмектесті, ал басқаларын (қарсы болғандарын) 

жеңіп, олардың иеліктерін бойсұндырды. (Сосын) үлкен Құрылтай жасап 

туысқандарын, әмірлерін және әскерлерін әлпештеді. Содан онымен тығыз 

келісімде (одақтастықта) болған туысқандарының тобына ол уйуғур (ұйығыр) 

деп ат берді. Ол сөздің мағынасы түркі тілінде «бірігу, көмек көрсету» дегенді 

білдіреді. Бұл атауды сол топтың, олардың ұрпақтарының және әулетінің 

барлығына жалпылады (оларды солай атап кетті).  

Ол (жалпы ұйғыр) қауымынан кейбіреулері (тармақтары) әрқайсысы өзіндік 

бір ерекше себепке байланысты қарлық, қалаш, қыпшақ сияқты басқа атаулар 

алды. (Сөйтіп) «ұйғыр» атауы қалғандарға (қалған руларға) тиесілі болып қалды. 

Сол себептен барлық ұйғырлар олардың (әу бастағы ұйғырлар деп аталған 

қауымның) әулетінен (боп табылады).  

Әлбетте, рулардың тармақталуы және тармақтардың әрқайсысының (келесі) 

бөлініп шығу жағдайлары ұзақ уақытқа созылғандықтан, олардың әрбірінің 

асыл тегі мен атаулары егжей-тегжейлі дәрежеде мәлім болмады. Осы себептен 

оларды алдыңғы (жоғарыда келтірілген) деректерге қайшы келтірмеген халде, 

(барлығын) жалпы түркілердің тармақтары деп есептеледі.  

Сондықтан олардың баяны Оғыздың тармағына (қатысты бөлімге) кіргенімен, 

бұл бөлімде де түркілерге ұқсас рулар туралы ұйғырлар (ұйғыр жазуында) 

келтіргендей түрде қайталап келтіру қажет болды.  

Және олардың хикаялары мен өмірлік жағдайлары өте кең. Сондықтан 

олардың кітабында айтылған және жазылған барлық оқиғалар туралы, олардың 

наным-сенімдері жайлы еске алу (оларды келтіру) бөлек бір тарихты құрап, осы 

құтты тарихқа қосымша болды. Ендеше, бұл тақырыпта осы руға (ұйғырларға) 

қатысты (тарихтың) бір бөлігі ғана келтірілді. 
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139-бет 

Айтуларынша122, Ұйғырстан уәлаятында ерекше үлкен екі тау бар, бірінің 

аты: Буқра Тубузлуқ (яки Буқрату Бузлуқ), ал екіншісі: Ушқун-Луқ Таңрим 

(Ұшқын-Лұқ Тәңірім), бұл екі таудың ортасында Қарақурұм тауы123 орналасқан. 

(Үгетай) қаған тұрғызған қала да осы таудың атымен аталады124. Ол екі таудың 

етегінде Қут Тақ (Құт тау) деп аталатын (тағы бір) тау бар. Сол таулар  

(айналасындағы) аймақтардағы бір жерде он өзен бар, басқа бір жерінде тоғыз 

өзен (бар). Көне дәуірлерде ұйғыр тайпаларының қоныс ету орны осы өзендер 

бойында, (сол) таулар мен жазықтықтарда болатын. Он өзеннің бойында өмір 

сүретіндерді –ун уйғур (он ұйғыр), тоғыз өзеннің бойындағыларды – туғуз уйғур 

(тоғыз ұйғыр) дейтін. Ол он өзенді Ун Урғун (Он ұрғұн) деп атайды. Олардың 

бәрінің атаулары келесідей: Ийишли, Утингир (Отінгір), Буқиз, Узқандар 

(Өзқандар), Тулар, Тардар, Адар Уч, Табин (Табын), Қамланжу мен Утиган  

(Өтиген). 

Алғашқы үш өзенде тоғыз ру, ал төртеуінде – бес ру өмір сүретін. (Реті 

бойынша) тоғызыншы болып есептелетін Қамланжуды (бойлай) өмір сүретіндерді 

«Он» қауымы деп атайтын. Оныншы Утиган (Отиген, Өтіген) (өзенін) бойлап 

өмір сүретіндерді «Қумуқ атай-куз» (Құмық атайкүз) (қауымы деп атайтын).   

Ол рулардан тыс ол өзенді бойлай отыратын сол аймақта жүз жиырма екі ру 

бар болатын, бірақ олардың аттары белгісіз. Бұрынғы жылдар мен ғасырларда 

ол ұйғыр руларының белгіленген патшасы және басшысы болмаған еді. Кез 

келген уақытта күштеп басып алу жолымен (әйтеуір) біреуі өз руының әмірі 

болып алатын. Содан соң барлық рулар (бірігіп), көпшіліктің игілігі үшін «Кеңес» 

жасап, онда: «Біз үшін өз бұйрығын баршасына өткізетін, барлық билікке ие 

патшамыз болудан басқа шара жоқ», – деп шешті.  

                                                           
122 Яғни, ұйғырлардың өздерінің айтуынша, Рашид ад-дин солардың сөздерін келтіруде.  

123 Қарақурұм тауы – Қарақұрұм атауы алғашында Талас пен Сайрамның маңында орналасқан Абулжа 

ханның ең алғашқы қыстауларының бірінің атауы болған. Кейіннен түркілер көбейіп, тайпаларға 

бөлінген соң, олар басқа аумақтарға барып қоныстанған кезде, олар жаңа иемденген аймақтардың 

кейбірін ең алғашқы ата қоныстарының атауларымен атаған. Сондай, Абулжа ханның ата қонысының 

атауымен аталған аумақтың бірі осы – Қарақурұм тауы. Ал (Үгетай) қаған тұрғызған қала Ертіс 

жағалауы мен Алтай тауының аралығында орналасқан Қарақұрұм аймағында тұрғызылғандықтан, ол 

Қарақұрұм аталған және бұл аймақ Шыңғыз ханның туып өскен ата қонысы, әрі ата жұрты болып 

табылады. Ал ең алғашқы Қарақұрұм туралы кітаптың 48-бетінде айтылған. (Аудармашы түсініктемесі). 

124 Ол кездегі ұйғырлар кітаптың 48-бетінде айтылған ең алғашқы Қарақұрұм туралы да, Үгетай 

қағанның ата жұртының өзі Қарақұрұм аталғаны туралы да мәліметке ие болмаған сияқты, сондықтан да 

«қаған тұрғызған қала да осы таудың атымен аталады» деп ойлаған болар. 
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(Содан) бәрі бірауыздан, өздері (келісіп) өзара риза болған жағдайда жалпы 

қауымның ақылдысы Ийишлик руынан шыққан Мангубай (Мәңгібай, Меңгібай) 

атты кісіні таңдады, оған Ийил Илтабар (Жел Елтабар) деп лақап ат берді. 

Узқанад руынан басқа бір жақсы қасиеттермен сипатталған кісіні 

 

140-бет 

Кул Иркин (Көл Еркін) деп лақап ат беріп, ол екеуін де барша халық пен рудың 

патшасы етті. Олардың әулеті жүз жыл бойы патшалық жасады.  

(Ұйғырлардың) нақыл етуі бойынша, олардың өмірлерінің таңғажайып  

жағдайлары, ерекше оқиғалары мен олардың кейбір наным-сенімдері (туралы), 

олардың баяндауына сәйкес ұйғырлар жайлы бөлімде, бұл құтты кітапқа 

қосымша ретінде бөлекше тарихпен егжей-тегжейлі жазылып, еске алынды.  

Соңғы уақытқа дейін ұйғырлардың (өзара) келісіміне сәйкес, олар өздерінің 

патшасын «идиқұт», яғни «құтты ел билеуші» деп атайтын.  

Шыңғыз хан кезінде идиқұт Барачуқ (Барашық) (атты кісі) болды. 

(Қарақытайлар) гурханы Мауараннаһр мен Түркістан елдерін жеңген кезінде, 

идиқұт оған толықтай бағынушылық танытып келді. Содан (гурхан) оған 

Шаугам атты шахна жіберді. Ол билікке ие болған кезде идиқұттың, әмірлер 

мен ұйғыр қауымдары үстінен зорлық-(зомбылық) қолын жайып, тиісті емес 

салықтарды талап ете бастады. Содан олар одан бет бұра бастады.  

Осындай жағдайда «Шыңғыз хан Қытай аймақтарын иеленіп алды» деген 

хабар келді, оның күші мен құдіреттілігі жайлы сөз тарады. Идиқұт шахнаны 

Қара Хужа (Қарақожа) мекенінде өлімге кесуге белгі берді. Өзінің қарақытайларға 

дұшпандық қатынасын жариялап, Шыңғыз ханға мойынсұнуын айтып Қалмиш 

Қата (Қалмыш Қата), Умар Уғул (Омар оғыл) және Тарбай атты елшілерді оның 

алдына жіберді. Шыңғыз хан елшілерді жақсы күтіп алып, идиқұтқа ұлы 

мәртебеліге (Шыңғыз ханға) келуін бұйырды.  

Ол бұйрыққа мойынсұнып (келді). (Шыңғыз ханның оған) жақсы қатынаста 

болғанының әсерінен мейірімді сыйлықтармен марапатталып (еліне) қайтты. 

(Шыңғыз ханның) жеңісті әскері Күшлік ханға жорыққа шыққанда бұйрыққа 

сай (идиқұт) үш жүз әскермен шығып, ержүректік танытты. Содан соң рұқсатқа 

сәйкес ол өзінің жақындарымен және жасағымен қайтып кетті.  

Шыңғыз хан тәжіктердің аймағына бет алғанда (идиқұт Шыңғыз ханның) 

бұйрығына сәйкес өз әскерімен шықты.  
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141-бет 

Шағатай мен Үгетай ханзадалардың нөкерлерінің қатарында болып, Утрарды 

(Отырарды) азат етуде ынта-жігерлік танытты. Одан соң (әскер) малдарына 

жем-шөп жеткізіп беруші (яғни, аллаф) әмірлер Тарбай, Йисурмен (Есұрмен) 

бірге әзірет (Шыңғыз хан) мен (оның әскері жүрген) аймақтарға қарай кетті. 

Шыңғыз хан өзінің ежелгі Ұлы Ордасына келіп, таңғұтқа қарсы жорық  

жариялаған кезде, идиқұт оның әмірін орындау үшін әскерімен Биш Балиғтан 

(Бесбалық) (жорыққа) шықты. Осындай мақтауға тұрарлық қызметтерінің 

арқасында ол (Шыңғыз ханмен) жақсы қатынаста болып, ерекше атаққа қол 

жеткізді. Ол өз қызын (идиқұтпен) атастырды, (бірақ) бұл (неке) Шыңғыз  

ханмен орын алған оқиғаға (қайтыс болуына) қатысты орындалмай қалды. Ол 

(идиқұт өз жұрты) Бесбалыққа келді.  

Үгетай қаған хан тағына отырған соң, әкесімен белгілеген уәдені орындап, 

оған (идиқұтқа) Алтун (Алтын) бикені берді. Алайда оның (Үгетай қағанның 

ордасына) келгенге дейін Алтын бике дүние салды. Біраз уақыт өткен соң 

(қаған) оған Алажи (Алажы) бикені атастырды, алайда ол (Алажы бике) оған 

берілгенге дейін идиқұт дүние салды. (Сосын) оның ұлы Касмас қағанның 

қызметіне аттанып, идиқұт болды. Алажы бикені (әйелдікке) алды. Көп ұзамай 

ол да өмірден өтті.  

(Одан соң) бауыры Салинди (Салынды) Төрегене қатынның бұйрығымен 

ағасының орнын басып, идиқұт болды. Содан өте күшті және құрметті (патша) 

болды.  

Ендеше, олардың (ұйғырлардың) бұл кездегі өмірінде орын алған жағдайлардың 

әрбірі өз орнында баяндалатын болады, егер бұған құдіретті Алла Тағаланың 

қалауы болса.  

Бұл қауымнан шыққан және өмір сүріп жатқан құрметті де атақты 

ханымдары мен әмірлері олар (осы тарихта) аттары аталғандар. Осымен (бұл 

тақырып) аяқталды.  

 

Бекрин (Бекірін) тайпасы 

 

Оларды тағы микрин (мекірін) деп те атайды. Олардың тұрақтау орындары 

Ұйғырстан уәлаятындағы шығуы қиын тауларда орналасқан.  
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142-бет 

Олар мұғулдар да емес, ұйғырлар да емес. Сол үшін аса қырлы, өте таулы 

(аймақтарда) өмір сүреді, сондықтан олар тауларда жақсы жүреді әрі олардың 

барлығы жартастар мен құздарға өрмелегіш.  

(Бұл ру) әскері бір мыңдықты құрайтын. Олар Шыңғыз ханға бағынатын 

және (оған) мойынсұнатын. Олардың әмірі мен басшысы Шыңғыз ханның 

қызметінде болды. Олардың уәлаяты Қайду ұлысына жақын болғандықтан, 

Қайду оларды басып алып, өзіне қаратты. Ол уақыттарда олардың әмірі Жинанч 

есімді (кісі) еді. Шыңғыз ханның кезінде олардың басшысы (өзінің) қызын алып 

келіп, (оған) табыстады. Шыңғыз ханға ол (қыз) қатты ұнап қалды, сол үшін ол 

оны өте жақсы көретін. Оның есімі – Мугай (Мұғай) қатын. Алайда оның одан 

балалары болған жоқ. Шыңғыз ханның бұйрығы келесідей болды: «бекірін руы 

(оған) өздерінің қыздарын көрсетіп, ол өзіне, әлде ұлдарына ұнағанын алады».  

Шыңғыз хан дүние салған соң, ол әйелді Үгетай қаған алды. Ол да (оны) өзге 

әйелдеріне қарағанда көбірек жақсы көретін, содан олар (өзге әйелдер) оны көре 

алмай, күндейтін. Шағатай да Мұғай қатынды жақсы көрді. Үгетай қағанның 

алғаны белгілі болмай тұрған кезде ол (Шағатай) оған адам жіберіп: «Әкемізден 

(қалған) әйелдер мен әдемі күңдердің арасынан, маған сол Мұғай қатынды 

беріңдер», – деді. Үгетай қаған жауап беріп: «Мен оны (өзіме) алып қойдым, 

егер одан ертерек хабар келгенде, мен (оны) оған жіберетін едім. Егер оның 

(жүрегі) басқа бірін қаласа, мен (кез келгенін) беремін!» – (деді). Шағатай: 

«Менің (ықыласым) қалауым сол еді, (ол) болмаса, маған басқасы керек емес», – 

деді.  

Бұл әйелден қағанның да балалары болмады.  

Қайдудың анасы болып келетін (Үгетай қағанның) әйелі Қашин (Қашын) да 

бекірін руынан шыққан еді. Оның аты – Сипкине. 

(Өз кезінде) бұл рудың бір тармағы Хұлағу ханмен (Иран жеріне) келді, бұл 

мемлекетте олар жартастар мен тауларда жүретіндер қатарында болды.  

 

143-бет 

Қирқиз (Қырғыз) қауымы 

 

Қырғыз бен Кем-кемжүт бір-бірімен шекаралас екі уәлаят, екеуі де бір  

мемлекетті құрайды.  
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Кем-кемжүт – үлкен өзен. Оның (уәлаяттың) бір жағы Мұғулстан уәлаятымен 

шектеседі125 және бір жағы тайжуыт тайпалары отыратын Силинга өзенімен 

(ұштасып жатыр). Тағы бір жағы Ангар муран аталатын үлкен өзенмен ұласып, 

Ібір, Сібір аймақтарына дейін жетеді. Және бір жағы найман қауымдары отыратын 

жерлермен әрі таулармен ұласады.  

Сондай-ақ, негізінде, мұғулдардың кейбір рулары болып табылатын және 

Барқұжын тұқым аймағында өмір сүретін қоры, барқұт, тұмат, байлық 

(баяуыт) рулары да осы аймаққа жақын (жерде тұрады).  

Бұл уәлаятта қалалар мен елді мекендер де, көшпенділер де көп. Олардың 

патшаларының өзге (өзінің негізгі) лауазымы болғанына қарамай «ийинал» деп 

аталатын лақап аты болады, ал ол уәлаяттардан шыққандардың арасынан  

құрметке ие әрі атақтыларының рулық атауы – «иди» (аталады). Ал олардың 

патшасы ...126 болатын. Басқа бір уәлаяттың атауы Йиди Урун (Жеті Орын), 

ондағы патшаны Урус Ийинал (Орыс инал) деп атайтын.  

603 (хижри) жылының айларына сәйкес келетін қоян жылы болып табылатын 

таулай жылы Шыңғыз хан екі патшаға Алтан мен Буқра атты елші жіберіп, 

(оларды) бойсұнуға шақырды. Олар Уруут Утужу (Ұрұт Отужу), Илик Тимур 

(Ілік Темір) мен Атқирақ (Атқырақ) деген үш әмірді олармен (елшілермен) 

қосып, бойсұнғандық пен үлкенге құрмет көрсету белгісі ретінде ақсұңқар беріп 

жіберді.  

Он екі жылдан соң, барыс жылы Барқұжын тұқым мен Байлукте (Байлүкте) 

тұратын тұматтардың бір руы көтеріліс жасады. (Шыңғыз хан) оларды  

бойсұндыру үшін, ол жер қырғыздарға жақын болғандықтан, қырғыздардан 

әскер талап етті. Олар (әскер) бермей, көтеріліс жасады.  

Шыңғыз хан ол жаққа өз ұлы Жошыны әскерімен жіберді.  

 

144-бет 

Олардың (қырғыздардың) басшысы Қараул (Қарауыл) (болатын). Нуқа атты 

(мұғул) әмірі алдыңғы қатарға барып, қырғызды қашуға мәжбүр етіп, сегізінші 

                                                           
125 Бұл уәлаяттың бір жағы Мұғулстан уәлаятымен қалай шектесетіні жайлы кітаптың 125-бетінде: 

«Наймандар мекендейтін өңірде Ардиш муран (Ертіс муран) деп аталатын Ертіс өзені бар. Сол өзен мен 

қырғыз уәлаятының екі арасында таулар бар. Ол таулар сол уәлаяттың (қырғыздар уәлаятының) 

шекарасынан Мұғулстан жерлеріндегі аумақтарға дейін созылып барады және ол жерлерде Оң хан өмір 

сүрген уәлаят орналасқан» деп дерек келтірілген. 
126 Түпнұсқада есімі жазылмаған. 



 147 

өзеннен қайтып келді. Жошы келіп жеткен кезде Кем-кемжүт өзеніне мұз қатып 

қалған еді. Ол мұздың үстімен өтіп қырғыздарды (өзіне) бағындырып, бойсұндырып 

кері қайтты.  

 

Қарлуқ (Қарлық)  тайпасы 

 

Бұл қауым туралы ескертпе Оғыздардың тармақтарына қатысты бөлімде 

келтірілсе де, әйткенмен Шыңғыз ханның уақытында ұлы мәртебелінің 

(қызметінде) жүрді. Олар жайлы әңгіме ол туралы (айтылған) баянда  

келтірілуіне байланысты, мұнда олардың рулары жайлы кейбір нәрсе тағы да 

еске алынады. Шыңғыз хан уақытында қарлықтардың әкімі мен ханының аты 

Арслан хан (Арыслан хан) болатын. Шыңғыз хан ол өңірге барлас руынан 

шыққан Қубила (Құбыла) ноянды жіберген кезінде, Арыслан хан мойынсұнып 

Құбылаға келді. Шыңғыз хан оған (өзінің) әулетінің қызын беріп, оны Арыслан 

Сартақтай, яғни тәжік деп атауын бұйырды, содан: «Қалайша оны Арыслан хан 

деуге болады!» – деп айтты.  

 

Қипчақ (Қыпшақ) тайпасы 

 

Оғыздар бөлімінде олар (жайлы) айтылуына қарамай, бұл тақырыпта қыпшақ 

руының еске алыну себебі – қарлықтар туралы айтылғандай. 

Шыңғыз ханның кезінде қыпшақтар басшысы қыпшақ руынан шыққан  

Кунчак (Күншақ) атты әмір болған. Ол оның (Шыңғыз ханның) шүкіршілерінің 

(аңшыларының) ақсақалы болған. Оның Қумурбиш Қуничи (Құмырбиш қуничи) 

есімді ұлы болатын, ол байан еді. Бірде оны елші етіп Ислам патшасына (Билігі 

оның ұзақ болсын!) жіберді.  

Олар (Күншақ пен ұлы) қыпшақ патшаларының әулетіне жатады.  

Дегенмен, Алла жақсырақ білуші, әрі дана!  

 

145-бет 

 

ТӨРТІНШІ БӨЛІМ 
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Көне заманнан атауы мұғул болған түркі тайпалары жайлы хикаялар 

Мұғул-дүрліккен, мұғул-нируун аталатын тайпалар 

 

Олардан өте көп тайпалар тараған, ол (төменде) толық баяндалатын болады. 

Олар жайлы хикаялардың кейбірі Дубун Баян мен Алан Қуа жайлы тарихта 

келтірілетін болады. Ол мұғул қауымдары екі бөліктен тұрады: мұғул -

дүрліккендер, мұғул-нируундер.  

Мұғул-дүрліккен дегенде жалпы мұғулдар айтылады, нируундер – кіршіксіз 

құрсақтан, яғни Алан Қуаның нәсілінен, оның құрсағынан шыққандар, бұл 

туралы әңгіме мұғулдар арасында бұрыннан белгілі әрі танымал.  

Бірінші тарау. Түркі-мұғулдың мұғул-дүрліккен аталатындары жайлы. 

Олар өз шығу тегін ертеде Ергене қоңға кетіп, (сол жақта) көбейген мұғул 

рулары нүкүз бен қиянның қалдықтарынан алатын тармақтар мен тайпалар 

болып табылады. (Олар) Дубун Баян мен Алан Қуаға дейінгі замандарда  

(көбейіп, тармақтанып) болған еді.  

Екінші тарау. Бұлар мұғул-нируун деп аталады. Олар – Алан Қуаның 

күйеуі Дубун Баян дүние салған соң (Алан Қуаның) әулетінен шыққан рулар. 

Алан Қуа мұғул-дүрліккендердің бір тармағы болып табылатын қоралас руынан 

шыққан еді.  

 

146-бет 

Мұғулдардың айтулары мен пайымдауынша: оның күйеуі дүние салғаннан 

соң (Алан Қуа) жарық нұрдан жүкті болады, дүниеге үш ұл келеді. Осы 

ұлдардың әулетіне жататындарды нируун деп атайды. «Нируун» дегеннің 

мағынасы – құрсақ. Бұлайша таза құрсаққа меңзеу (себебі) – олар (үш ұл) 

нұрдан пайда болды.  

Алан Қуа мен оның ұлдарының әулетіне жататын рулар үш бөлікке,  

келесідей ретпен бөлінеді: 

Бірінші (топ): Алан Қуаның әулетінен шыққан алтыншы ұрпағы Қабыл 

ханға дейін тарайтындар. Бұл (Алан Қуадан тараған) ұлдардан, немерелерден 

және олардың ұрпағынан шыққан адамдардың барлығын түгелдей нируун деп 

атайды. Және де Қабыл ханның бауырлары мен олардың ұрпақтарын да осылай 

«нируун» деп атайды.  
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Екінші (топ): Олар қаншалықты нируун болғанмен, оларды қият деп 

атайтындар. Олар әулетін Алан Қуаның алтыншы ұрпағы – Қабыл ханның 

әулетінен алатын топ.  

Үшінші (топ): Нируун мен қият руынан әрі Алан Қуаның таза әулетінен 

тарайтын және дүниеге оның тікелей алтыншы ұрпағы Қабыл ханнан тараған 

қийат-буржиқин (қият-бөржіген) аталатындар. Олардың шығу тегі келесідей: 

олар Қабыл ханның немересі, Шыңғыз ханның әкесі Жесугей баһадүрден 

тараған.  

 

147-бет 

ТӨРТІНШІ БӨЛІМНІҢ БІРІНШІ ТАРАУЫ 

Түркі-мұғулдың мұғул-дүрліккен аталатын тайпалары  

Дүрліккен тайпалары 

 

Олар – Дубун Баян мен Алан Қуа дәуірінен бұрын өмір сүрген, Ергене қоңға 

кетіп қалып көбейген нүкүз бен қият ұрпақтарынан тараған тайпалар мен 

рулар 

 

Осы құтты кітаптың кіріспесінде егжей-тегжейлі сөз етілгендей, мұғул 

рулары жалпы көпшілік түркі руларының бір тобы болған. Олардың түр-кескіні 

де, тілдері де өзара (басқа түркі руларының түр-әлпеті мен тілдері сияқты) 

ұқсас, әрі жақын. Бұл халықтың бәрі өзінің шығу тегін Нұх (Алланың оған 

салауаты мен сәлемі болсын!) пайғамбардың баласы Яфестен алады. Оны олар 

(түркілер) Абулжа хан деп атайды, әрі ол – жалпы түркі тайпаларының атасы 

болып табылады.  

Алайда ұзақ дәуірлер мен көп уақыттың өтуі (тарихты) ұмытудың себебі 

болып табылады. Және түркілердің (тарихы жазылған) кітаптары мен жазбасы 

болмады (жетіп келмеді), олар төрт-бес мыңжылдықтың тарихын (егжей-

тегжейлі) жаза алмады, анық әрі дұрыс көне тарихтары табылмады. Тек (бізге 

қолжетімдісі) бірнеше хикаялар (ғана), (олар) қазіргі уақытқа (мейлінше) жақын 

болғандықтан, олар тауатир жолымен жетіп келді. Содан олар ол деректерді өз 

балаларына үйретеді. 
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Бұл рулардың көшіп-қону орыны мен жұрты бір-бірімен іргелес және әрбір 

рудың жұрты қай жерден қай жерге дейін екені нақты белгіленген.  

Олардың жұрттарының бәрі қазір Мұғулстан деп аталатын аймақтарда және 

ұйғырлар уәлаятының шекараларынан Қытай мен Жұрша шекараларына дейін 

(созылып жатыр). Ол жерлер мен олардың егжей-тегжейлі (деректері) жоғарыда 

баяндалған.  

Шамамен қазіргі (уақыттан) екі мың жылдай бұрын, көне заманда (кейіннен) 

мұғул аталған ру мен басқа түркі рулары  

 

148-бет 

арасында келіспеушілік орын алып, соңы соғыс және шайқаспен аяқталды. 

Құрметті де, шыншыл сөзді кісілердің (жеткізген) хикаясы бар, (сол хикаяда 

айтылғандай) өзге рулар мұғулдардан басым түсіп, оларды сондай қырғынға 

ұшыратты – (соңында) екі еркек пен екі әйелден артық (басқа ешкім тірі) 

қалмады.  

Бұл екі отбасы жаудан қорқып, (адам) бара алмайтын қиын жерге қашып 

кетті: айнала тек қана таулар мен ормандар еді. Ол жерге үлкен қиындықпен 

баруға болатын: бір кішкене, әрі жүріп өтуі өте қиын соқпақты, сүрлеу жолдан 

басқа бірде-бір жағынан жол жоқ еді. Ол таулардың ортасында қалың нулы шөп 

өскен жақсы жайлау бар еді. Ол жердің аты – Иргана қун (Ергене қоң). Қун 

(Қоң) сөзінің мағынасы – таудың баурайы, ал Иргана (Ергене) – тік, яғни «тік 

таудың баурайы». Әлгі екі кісінің аттары Нукуз (Нүкүз) бен Қийан (Қиян) 

болатын. Олар мен олардың ұрпақтары ұзақ жылдар бойы сол жерде қалып, 

көбейді.  

Олардың әр тармағы белгілі бір атпен әрі лақап атаумен танылды, (әрбірі өз 

алдына) обақ болды. Обақ (деген) – белгілі бір сүйек (ата-тек, әулет) пен бір 

нәсілге жататындар. Бұл обақтар тағы тармақталды. Қазіргі уақытта бұл 

тармақтардан пайда болғандар өзара туыс болып келеді, мұғул тайпалары солай 

қалыптасқан және мұғул-дүрліккендер – солар болып табылады.  

Асылында, «Мұғул» сөзі алғашында «Мұң ұл» (ُموْنگْ اُول) деп аталған, яғни 

«мұңлы бейшара», әрі «ақкөңіл, ақжарқын, кішіпейіл» деген мағынаны 

аңғартады.  

Мұғул тілінде «қиян» деген таулардан төмен қарай ағатын «күшті ағыс», 

екпінді, жылдам әрі күшті болады (деген сөзді білдіреді). Қияндар ержүрек, 

қайсар әрі өте тайсалмас батыр болғандықтан бұл сөзді олардың атауы етіп 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB/
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қойған. Қият – қиянның көпше түрі. Осы нәсілден (шыққандарды) және оның 

шығу тегіне жақын болғандарды ертеде қият деген.  

Сол тау мен ормандар арасында бұл халық көбейіп, (олар қоныстанған) 

жердегі алқап (олар үшін) тар және жеткіліксіз болып қалды. (Сонда) олар бір-

бірімен кеңес жасап, бұл сай-салалы шатқалдар мен қысылған, тар жартастар 

арасындағы жолмен қалайша оңай, әрі қиналмай шығуға болатыны  

 

149-бет 

жайлы (ақылдасты).  

(Содан) олар темір кені болған, (сол жерде) әрдайым темір балқытатын бір 

орынды тапты. Олардың бәрі бірігіп орманда мол ағаш пен көп мөлшерде көмір 

дайындады. Содан жетпіс бас сиыр мен жылқыны сойып, барлығының терісін 

сылып, (одан) ұста көрігін дайындады. (Содан соң) ағаш пен көмірді әлгі қия 

беткейге жинап, үйіп қойды да, жар еріп кетпегенше әлгі жетпіс көрікпен127 

бірдей үрледі. Содан әлгі жерден сансыз көп темір өндіріліп, (шығатын) жол да 

пайда болды (ашылды). Олардың барлығы әлгі тар жерден қоныс аударып, 

жазық жайлаудың кеңшілігіне келді (шықты).  

Айтуларынша, көріктерді асыл тегі Қиянға қатысты ең басты тармақ 

үрлеген. Сол сияқты (көріктерді) нүкүз атымен белгілі ру да, олардың  

тармақтарынан шыққан ұраңқай руы да үрледі. Тағы бірнеше өзге рулар да көрік 

үрлемекке таласады. Алайда жоғарыда (аттары) аталған рулар оны құптамайды, 

әрі: «Бірнеше тармақтардан тұратын қоңырат қауымдары осы Ергене қоңда 

тараған нүкүз және қиянмен кеңеспей, мәслихат жасамай өзге рулардың ошағын 

аяқтарымен таптап (Ергене қоңнан) шығып кетті», – дейді. Олар туралы егжей-

тегжейлі (мәліметтер) төменде келтіріледі.  

Ол рулардың сенімі бойынша, қоңыраттардың әйгілі аяқ ауруы олардың 

басқалармен кеңеспей (шатқалдан өзгелерден) бұрын шығып кетіп, олардың 

(өзге рудың) оттары мен ошағын аяқтарымен таптағандығынан (болған). Осы 

себептен қоңырат қауымдары қатты азап шеккен. 

Қазіргі уақытта осы жерде (Иранда) тұратын және Ергене қоңды көрген 

мұғулдар тобының айтуынша, ол жер (тұруға) қиын болғанымен, тым ондай 

(шектен шығатындай) дәрежеде емес. Олардың тау бауырын балқыту себебі – 

(өздерінің) атақ-даңқына жол ашу (ғана) еді.  

                                                           
127 Көрік – теміршілік жұмысында қолданылатын, былғарыдан немесе теріден жасалған үрлеуіш. 
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Ендеше, Алан Қуаның күйеуі Дубун Баян қиян руынан болған,  

 

150-бет 

ал Алан Қуа қоралас руынан еді. (Жоғарыда) айтылғандай, Шыңғыз ханның 

шежіресі соларға (Дубун Баян мен Алан Қуаға) барып тіреледі.  

Осының (жоғарыда келтірілген оқиғалардың) себебінен (адамдар) ол тау 

туралы және темірдің балқытылуы мен темір ұсталығы жайлы естен шығармайды.  

Шыңғыз хан әулетінде жаңа жыл басы боп есептелер түні көріктер, (темір 

балқыту) ошақтары мен көмірді дайындап, олар біраз темірді балқытады да, 

төске қойып балғамен ұрып созылдырады, сол арқылы шүкіршілік білдіреді.  

Жоғарыда түсінік берілгеніндей, көне замандарда ол руды қият деп 

атағанына қарамай, Дубун Баяннан кейін олардан көптеген рулар мен тармақтар 

және тайпалар бөлінгендіктен, әрбір тармақ белгілі бір атаумен, лақап атпен 

аталды, содан қият лақап атауы олардан (бөлек ат алған рулардан) көтерілді 

(оларға қатысты қолданылмайтын болды).  

Содан соң Алан Қуаның Қабыл хан атты алтыншы ұрпағы алты ұл (дүниеге) 

келтірді. Олардың барлығы батырлар, ұлы әрі құрметке ие адамдар мен 

ханзадалар болғандықтан, қият қайтадан олардың лақап аты болды. Сол  

уақыттан бері (Қабыл ханның) балалары мен оның әулетін қият деп атайды. 

Әсіресе қият деп оның ұлдарының бірі, Шыңғыз ханның атасы болып келетін 

Бартан баһадүрді атайды. 

Сол уақытта Бартан баһадүрдің Мунгаду Қийан (Меңгіду қиян) атты үлкен 

ұлы бар еді. «Мунгаду (Меңгіду)» деген «қалдары көп адам» дегенді білдіреді. 

(Өйткені) оның мойнында (туылғаннан) үлкен қалы бар еді және ол ұлы баһадүр 

болатын. Ендеше, қазіргі уақытта Дешті Қыпшақ өңіріндегі көптеген қияттар 

оның, әрі оның ағайындары мен туыстарының әулеті болып табылады.  

Шыңғыз хан, оның ата-бабасы мен бауырлары жоғарыда айтылған (атақты) 

дәрежеге ие қият руына жататындығына қарамай, Шыңғыз ханның әкесі болған 

Жесугей баһадүрдің перзенттерінің лақап аты «Қият-бөржіген» болды. Содан 

олар әрі қият, әрі бөржіген (болады. «Бөржіген» деген түркі тілінде «көзі көк 

адам» дегенді (білдіреді). Олардың (жүзінің) түсі сарғыш болып келеді.  

 

151-бет 
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Олар өте ержүрек, батыр болатын, содан олардың ержүректігі үлгі  

(батырлықтың үлгі-нұсқасы) болып кетті. Сол себепті өзге рулардың (арасында) 

өзара соғыс пайда болса (шықса), олар (Қият-бөржігендермен одақтастық 

туралы) уәделестік жасауға ұмтылатын еді. (Сондықтан) оларға өтініш айтып, 

сыйлықтар мен тартулар беретін, сөйтіп олардың күші мен құдіреттілігіне 

жүгінетін. Олардың көмегімен өздерінен күшті жауларды жеңіп, бағындыратын. 

Мұғул қауымының жағдайы туралы олардың арасында белгілі болғандары 

(деректері) – осы айтылғандар (осы келтірілгендер).  

Егжей-тегжейлі төменде айтылатындай, олардан көптеген рулар тарады. 

(Бұл) рулардың еске алынып, көп сөз етілуі мен ұзаққа созылу себебі – (көне 

замандарда) Ергене қоңға кеткен екі адамның тегінен шыққан нируун руы мен 

Шыңғыз ханның ата-балалары бір тармақтан екендігінде.  

Олар ол жақта көп уақыт бойы туып-өсіп, көбейді, олардан (көп) тармақтар 

мен рулар пайда болды. Ол ұрпақ жалпы «мұғул-дүрліккендер» деп аталады. 

Олардың әулеттері мен құрсақтарынан көптеген рулар пайда болды. (Кейін) 

Дубун Баян мен Алан Қуадан туған кей әулеттер есепсіз көп руларға бөлінді. 

Бұлар жайлы (кітаптың) екінші және үшінші бөлімінде егжей-тегжейлі 

түсіндіріледі. 

Одан (ол хикаядан) бұрын, Шыңғыз хан мен оның әйгілі әулетінің  

уақытында бұл екі рудан, (яғни) нүкүз бен қияттан (келесідей) әмірлер болған 

еді:  

Қазіргі кезде Иран мемлекетінде нүкүзден шыққан мыңдық әмірі Жаурчи 

(Жауыршы), оның ұлдары Қара мен Сунитай (Сүнітай) да мыңдық әмірлері 

болған.  

Абақа ханның құтты патшалығы кезінде жалайыр Мұқалы гойонның ұрпағы 

болған Жауқыр басқарған мыңдықта нүкүз руынан көп еді, алайда атақ пен 

құрметке ие еместұғын.  

Нируун руының бір тармағы бар, олар да нүкүз аталады. Ол тармақтан 

Чарақа Лиңқумның (Шарақа линқумның) ұлдары Гинду чина (Гинду шина) мен 

Улакчин чинадан (Өлекшін шина) тарайды. Ол (Шарақа линқум) бір кездері 

бауыры Түмбине ханның әйелі ...128 қатынды алған, одан екі ұлы болды. 

Олардың нәсілі мен руын шина дейді және нүкүз дейді.  

                                                           
128 Түпнұсқада әйелдің аты жазылмаған. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96-%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
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152-бет 

Олардың рулары мен тармақтарын жақсы білетін кісілер (арасындағы) 

айырмашылықты да жақсы біледі, екі нүкүзді де ажырата алады.  

Бұл нүкүздер (бір тармағы) Гинду шина мен Өлекшін шинаның ұрпақтарынан 

тарайды, басқалары (екінші тармағы) Шарақа линқумның өзге әйелдерінен 

өрбіген әулеті болып табылады. Олардың бәрі тайжуыт руларының ата -

бабалары болып келеді, бұған толыққанды түсініктеме тайжуыттар жайлы  

бөлімде баяндалатын болады.  

Мұғул қауымының әу бастағы негізі (Ергене қоңға кеткен екі отбасының 

рулары) жойылғаннан кейін нүкүз бен қият руларының екеуі де олардан бөлініп 

қалды (шықты). (Осыдан кейінгі) олардың өмірлік жағдайлары бөлек-бөлек 

тарихтың басы болып табылады (яғни, мұғул қауымы туралы тарих осы  

екеуінен басталады).  

Ендеше, бұрынғыны (Ергене қоңға дейінгі дәуірде болған оқиғаларды) 

нақты мәлім болмағандықтан еске алудың қажеті жоқ. Ал (Ергене қоңнан 

кейінгі дәуірдегі) олардан тараған, сөйтіп оларды мұғул-дүрліккен деп аталатын 

рулар, тармақтар мен ұрпақтардың Алан Қуа мен оның балалары шыққан дәуірге 

дейінгі тыңғылықты және егжей-тегжейлі түсініктерін ретімен, әрқайсысын өз 

орнында, (әрбір) тармаққа қатысты хикаяларымен бірге келесідей (түрде) толық 

атап шығамыз:  

 

Урйаңқат (Ұраңқай) тайпасы 

Бұл ру (жоғарыда) аттары аталған қият пен нүкүздың ұрпағынан тарайды. 

Одан тыс орман ұраңқайлары аталатын бір топ бар, олар бұл (рудан) басқа және 

өзгеше (қауым) болып есептеледі. Ол орман қауымы Барқұжын тұқымның 

шекарасына жақын қоры, барқұт, тұмат рулары өмір сүретін жерде (тұрады) 

әрі бір-біріне жақын. Олардың қауымдары мен тармақтары негізінде (шынайы) 

мұғулдар емес, ол алдыңғы бөлімде айтылған еді.  

(Шынайы) ұраңқайлар Ергене қоңда жетпіс ошақ жағуға қатысқандарын  

және соған көмектескендерін айтады және (басқалар да мұны) құптайды. 

Оларда мынадай әдет-ғұрып бар: күн күркіреп, найзағай түскен кезінде, олар 

аспанды да, бұлттарды да, найзағайларды да балағаттап, оларға айқайлайды.  
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153-бет 

Егер де найзағай жануарға түсіп, ол өлетін болса, оның етін жемейді, одан 

қорқып алшақ жүреді. Олардың айтуынша: «Егер осылай істесе, найзағай  

тоқтайды әрі әлсіз болады». Басқа мұғулдар оны керісінше жасайды: найзағай 

кезінде олар киіз үйінен шықпай, қорқып (үйінде) отырады. 

Мұғулстан өлкесінде найзағай жиі болып тұрады деген әңгіме бар.  

Мұғулдардың ойынша найзағайлар айдаһарға ұқсаған бір жануардан пайда 

болады. Және ол аймақтарда (адамдар найзағайдың) аспаннан жерге түсіп, 

құйрығымен жерді ұрып, өзін орап аузынан от шыққанын көрген. Ендеше, ақын 

мына өлең шумақтарынан бұлттар мен найзағайды сипаттағанда осыны (хикаяны) 

меңзеген болса керек:  

 

Өлең жолдары: 

Ол аспанда тірілген ұқсайды алып балыққа,  

Құдды теңіз түбінен ашулана жарыққа,  

Атып шығар долданып, айдаһардай ақырып,  

Аузы мен тісінен от пен түтін қақырып.  

 

Құрметке ие әрі сөздері сенімге лайық мұғулдар бұл бабқа (хикаяға) 

қатысты: «бұл жағдайды бірнеше рет көргенбіз» деп асырып айтады.  

Мұғулстан уәлаятында суық өте қатты болады, әсіресе оны Барқұжын тұқым 

деп атайтын уәлаятта. (Ол өңірде) найзағайлар бірінен соң бірі жиі түседі. Сол 

сияқты олар егер жерге шарап, әлде қымыз, сүт яки айран төгілсе, найзағай 

көбіне төрт аяқтыларға, әсіресе жылқыларға түседі дейді. Ал егер шарап төгілсе, 

(бұл) одан да сұрапыл нәтижеге алып келіп, найзағай шүбәсіз малға, яки 

олардың үйіне түседі. Егер біреу аяғынан киізден (жасалған) шұлығын шешіп, 

(оны) күнге кептірмек болса, дәл сол айтылғандай бәле орын алады. Сондықтан 

олар киізден (жасалған) шұлықтарын кептіретін кезде, киіз үйінің түндігін 

жауып, (шұлықтарын) үйінің ішінде кептіреді. Оларда бұл ырымдар тексерілген 

әрі тек осы мемлекетке 

154-бет 
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ғана тән. Бұл аймақтардағы тұрғындар үшін үлкен пәлекет болып келетін 

найзағай жиі түсетіндіктен, (олар) бұл оқиғаларды бір жаман іспен  

байланыстырады.  

Тағы да олардың айтуынша, оларға түрлі себептермен жындар көрініп, 

(олармен) сөйлеседі. Ол елдерде осы сияқты қиялдың туындылары мен ойдан 

шығарулар өте көп. Және сансыз қамдар (шамандар) бар, тағы олармен 

жындардың сөйлесетіндігі көпшілікке белгілі, әсіресе ол елдің ең шеткі 

шекараларына жақын өңірлерде (мұндай нәрселер көп). Ол өңірді Барқу және 

Барқұжын тұқым деп атайды. Шамандар, әсіресе сол жақта көбірек.  

Шыңғыз ханның кезінде бұл ұраңқай руынан шыққан ұлы әмірлерден 

Жилма уха болған еді. «Уха» дегеннің мағынасы – епті, қарақшы және баһадүр 

(дегенді білдіреді). Осындай сипатқа ие болғандықтан, оны осылай атап кеткен. 

Ол кездерде ол кезік әмірлерінің қатарына жататын және екі-үш әмірден басқа 

(дәрежесі) одан биік ешкім болмады. Ол Шыңғыз хан дәуірінде дүние салды.  

Оның екі ұлы болатын: бірінің аты – Йису Буқа Тайиши (Есубұқа тайшы). 

Ол әкесінің орнын басты әрі сол қанаттың әмірлері қатарында болды. Екінші – 

Йисун Буқа Тарақай (Есен Бұқа тарақай). Ол мыңдықты басқаратын әрі оң 

қанаттың әмірлеріне жататын. Ол Шыңғыз ханның қоршыларының басшысы 

болды. Бұқаның атасы және Угулай Қурчи (Оғылай қоршы) әулеті оның 

(Шыңғыз ханның) үнемі қасында қызмет ететін жақын адамдарынан (яғни, 

мүлазимдерінен) еді, содан оның қолдауының нәтижесінде құрметті де атақты 

болды.  

Есубұқаны «тайшы» деп атайтын: «тай-чи» қытай тілінде бахшы әрі ұлы 

ұстаз болады (дегенді білдіреді). Есубұқа Үгетай қағанның кезінде өте қартайып 

қалды, содан арбада жүретін және даусы да өте баяу еді. Соның себебінен 

Үгетай қаған оны «Есубұқа тайшы» деп атайтын, содан (бұл) оның лақап аты 

болып кетті. Қазіргі кезде мыңдық әмірі (болып келетін) Қарауна Чубан 

(Қарауна Шұбан, Шопан) оның бауырының балаларының бірі.  

Сүбітай баһадүр да осы руға жатады. Оның ұлының бірі: Темір Бұқа 

бауыршы.  

Темір Бұқаның ұлдары: Байтмиш (Байтмыш), Кунчак (Күншақ) және Қутлуғ 

Хажа (Құтлық қожа) болды.  

 

155-бет 

Олардың туыстары: Байинчар (Байыншар), Байдар, Кука Ийилка (Көк   
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Желке) және оның ұлы Харқасун (Харқасұн) – түмен әмірі. Харқасұнның 

ұлы болмады. Оның Ашйи Буқа (Аше Бұқа) есімді немере інісі болды.  

Жилма уха әулетінен мыңдық әмір Сарбан мен алдыңғы мыңдықтың әмірі 

Нарин Ахмад (Нарын Ахмет) еді. Оның ұлдары: Хасан, Ақинжи (Ақынжы), 

оның бауырының баласы: Тайду мен Қожа ноянның ұлы Уруң Тимур (Орың 

Темір) оның туысқаны қатарынан еді. Хандуқур түменінде болған Урқута  

(Орқұта) мен ұлы Чиңтимур (Шыңтемір) де солардың әулетінен.  

Сондай-ақ Шыңғыз ханның дәуірінде орман ұраңқайлары қауымы арасынан 

сол қанат әмірлерінің бірі – Удачи (Ұдашы) атты (кісі) болды. 

Шыңғыз ханнан кейін оның (Ұдашының) ұлдары өзінің мыңдығымен Бұрқан 

қалдұн аталатын жердегі Шыңғыз ханның (сүйегі жерленген, кіруге тыйым 

салынған) Ұлы қорығын күзетіп тұрады, (олар) шерікке (яғни басқа міндеттер 

орындайтын) әскер қатарына кірмейді. Тағы да осы уақытқа дейін олар сол 

міндетке (қорықты қорғауға) белгіленіп, мықтап бекітілген. Сондай-ақ Шыңғыз 

ханның балаларынан Төле ханның, Мөңке қағанның, Құбылай қаған мен оның 

әулетінің ұлағатты сүйектері де осы айтылған мекенге қойылған.  

Айтуларынша, бірде Шыңғыз хан сол жерге келеді, сол жазықта ерекше (бір) 

ғажап шырайлы жасыл ағаш өсіп тұрған екен. Оған ол ағаштың жасылдығы мен 

балғындығы, тіпті қатты ұнап қалды. (Ол) оның астында бір сағаттай уақыт 

өткізді, содан оның ішкі дүниесінде қандай да бір ерекше қуаныштылық сезім 

пайда болады. Сондай (көңілді) жағдайда ол (қасындағы) әмірлері мен 

жақындарына: «Біздің ақыреттік мекеніміз осында болуы керек!» – деді. Ол 

дүние салған соң, (әмірлері) осы сөздерді одан бір кезде есіткендіктен, сол 

жерге, сол ағаштың астына оның (Шыңғыз ханның) Ұлы қорығын орналастырды. 

Айтуларынша, сол жылы (Шыңғыз хан жерленген соң) ол жазықтықта өте 

көп ағаш өсіп, үлкен орманға айналады. Сондықтан (әлгі) бірінші ағашты 

мүлдем танып (ажыратып) болмайды, бірде-бір тірі жан оның қайсы (ағаш) 

екенін білмейді. Ал (Шыңғыз ханның) өзге балаларының ұлы сүйектері басқа 

жерде (жерленген).  

Бұл Ұдашының руы утагу буғул (бұғауы құл)129 

 

156-бет 

                                                           
129 Утагу буғул (бұғауы құл) - ұрпақтан-ұрпаққа мұра ретінде өтіп отыратын бұғаулы, басыбайлы құл. 
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болғандықтан, көне замандардан қыз бермейді және (өзгелерден) қыз алмайды.  

Оның (Ұдашыдың) Урйаңқатай (Ұраңқатай) деген тағы бір ұлы Мөңке  

қағанның кезінде жоғарғы қолбасшы болды. Ол (Мөңке қаған) өзінің бауыры 

Құбылай қағанды он түмен әскермен Қаражаң (Қаражон) уәлаятына (жорыққа) 

аттандырған кезінде әскер қолбасшысы Ұраңқатай болған еді. Құбылай қаған 

да, әскердің барлығы да Ұраңқатайдың бұйрығына бағынуын Мөңке қаған әмір 

етті. Ол уәлаят қағанның ордасынан өте алыста еді, (ол жаққа бару үшін) бір 

жыл шамасындай уақыт кетеді. Тағы да ол жақтың ауа райы шектен тыс сасық 

және жаман болғандықтан, бүкіл әскер ауырып қалды. Оған қоса бұл уәлаятта 

(адам) өте көп қоныстанған еді, әрі олардың әскері (де) көп болатын. (Сол үшін) 

әркүні әрбір тұрақта оларға соғысуға тура келді. Осы екі себептен он түмен 

әскерден екі түменнен көп емес (әскер) кері қайтып келді. Ұраңқатай аса құрметті 

адам еді, әрі көптеген ұлы істер атқарды.  

Иранға Жебе ноянмен келген Сүбітай баһадүр әмір де ұраңқайдан еді. Оның 

сол қанат мыңдығының әмірі болған Кукучу (Көкеші) атты ұлы бар еді. Сүбітай 

(дүниеден өткен) соң ол әкесінің орнын басты. Олардың (Сүбітай мен  

Ұраңқатайдың) балалары қазіргі кезде қағанның қызметінде.  

Сүбітай баһадүрдің бауырынан (туған) Ажуқан деген немере інісі болды. 

Оны Баянмен бірге «әскердің әмірі» дәрежесінде мұғулдар Нангияс деп атайтын 

Шын және Машын мемлекетін ашуға (бағындыруға) жіберді. Ол мемлекетті 

жеті жылда бойсұндырды.  

Шыңғыз ханның дәуірінде бұл рудан Чаурға Ийилаған (Жауырға жылаған) 

есімді кісі Шыңғыз ханның бауыры Жошы қасар қызметінде болды. Шыңғыз 

хан жүрият руынан шыққан Қалиудармен бірге Жошы қасардың атынан оны Оң 

ханға елшілікпен жіберген еді. Содан оны (Оң ханды) қапыда қалдырып, оған 

шабуыл жасайды. Бұл туралы әңгіме жүрият (руы) туралы бөлімде егжей-

тегжейлі келтіріледі. Бұл ұраңқай қауымы мен олардың әмірлері туралы хикаялар 

өте көп. 

 

157-бет 

Мұнда (келтірілген хикаялар) саны осы ғана.  

Алла (Тағала) көмек, сәттілік беруші! 
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Қунқират (Қоңырат) қауымы 

 

Бұл қауым Ергене қоңға кеткен сол екі адамнан тарайды. Алдында айтып 

өтілгендей, бұл қоңырат қауымы басқалардан бұрын, кеңес жасамай, кенеттен 

(шатқалдан) шығып кетіп, (нәтижеде) өзге рулардың ошақтарын таптап кеткен 

болатын. Мұғулдар қоңыраттарда кездесетін аяқтарының ауыруы сол  

әрекеттерінің салдарынан деп және ол (істің) күнәсі олардың аяқтарына түскен 

деп сенеді.  

Ал мұғулдардың басқа рулары ерте заманда олар бірінші болып шығып 

кеткендіктен қоңыраттарға ашуланды және олардың қарсыласына айналды. 

Олардың арасында ол барша жұртқа мәлім.  

Қоңырат қауымынан бірнеше рулар бөлініп шықты, содан әрқайсысы жеке-

жеке белгілі бір атау мен лақап ат алды. Сол себептен (кітаптың) мазмұндық 

кестесінде әр (рудың) атауы бөлек-бөлек жазылған. Сондай-ақ олардың барлығы 

негізінде осы рудың тармақтары болғандықтан және олардың жұрттары  

(тұрақтау мекендері) икирас (іңкәрас) пен қоралас руларымен бірге Қараун 

жидунның ар жағында болғандықтан, ол рулардың (өмірлік) жағдайлары мен 

атаулары осы негізгі тармақта еске алынады. Қалай нақыл етілген болса, дәл 

солай түсінуге оңай түрде баяндалатын болады.  

Айтып жеткізілуінше, олардың шығу тегі келесідей: үш ұл алтын көзеден 

дүниеге келді. Бұл сөз шынында белгі беру мен сілтеме жасау (ғана). Ал оның 

мағынасы келесідей: Бұл ұлдарды дүниеге келтірген адам табиғи болмысынан 

ақылды, кемел, жақсы әдебімен, әрі мәдениетті кісі болған. Оны алтын көзеге 

ұқсатқанының арнайы себебі (бар), бұл сөз мұғулдарда қолданатындықтан. 

Өйткені оларда патшаны көргенде: «Біз патшаның алтын жүзін көрдік!» деп 

айту әдеті бар. (Шындығында) олар (оның) алтын ішкі, рухани жан дүниесін 

меңзеуде.  

 

158-бет 

Сондай-ақ осындай сипаттауларды өзге рулардың арасында да қолданады. 

Себебі алтын (тот баспайтын) асыл (зат) және оны көп қажет ететін, өте таза 

және пәк зат есептелінеді. Көрініп (белгілі болып) тұрғандай, олар осы  

мағынаны меңзеген, әйтпесе керісінше жағдайда адам баласының алтын көзеден 

туылуы ақылдан алыс және ойдан құрастырылған (жағдай).  
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Сонымен, үш ұлдың есімдері және олардың әрқайсысынан тараған тармақтар 

келесідей егжей-тегжейлі (түсінікте) келеді:  

Бірінші ұл – Чурлуқ Мирган (Жұрлық мерген).  

Ол – қазіргі кездегі қоңыраттарға жататын бір қауымның (рудың) атасы.  

Екінші ұл – Қубай Шира (Құбай шері).  

Оның екі ұлы болды: Ийикирас (Икирас (Іңкәрас) пен Улқунут (Олқұнұт).  

Үшінші ұл – Тусбудау (Тұс Бодау).  

Оның екі ұлы болды: Қаранут (Қаранұт) және Куңлийут (Күңлеуіт). 

 

Бірінші ұл – Жұрлық мерген 

 

Қоңырат руының негізінен бірнеше тармақтар пайда болды және (олардың) 

әрқайсысы жеке-жеке арнайы атаулар мен лақап аттар алды, әрі сонымен атақты 

болды, бұл жайлы (төменде) айтылатын болады. Қоңырат деген атау (бөлінбей) 

қалған бірнешеуінен қалып, солардың атынан орнығып қалды және қазіргі 

уақытта олар осы атпен белгілі.  

Бұл Жұрлық мерген – сол тайпаның атасы. Мерген сөзінің мағынасы – садақ 

оғын дәл ататын (адам, яғни мерген) дегенді білдіреді. Оның бауыры Құбай 

шерімен (қатынасы) нашар еді. Бірде ол оған ашуланып, оған оқ атпақ болды. 

Құбай шері қорқып, атында (отырған жерінде) бұғып қалды, (атының) бүйіріне 

басын тығып, оған (бауырына) «оқты атады ма екен, жоқ па» деп қарап тұрды. 

Ол өз бауырының түрін көріп, жаны ашыды, ашуын басты, сөйтіп: «Мен 

бауырымды 
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қалайша өлтірмекпін?! Дегенмен мен оқты садаққа салып қойғандықтан,  

қалайша оны саржадан атпай әрі оған сабақ беріп қоймауға болады?!» – деп 

ойлады. Содан оқты оның бет-жүзіне тимейтіндей етіп, құлағы мен алқасына 

(сырғасына) атты. Сол себепті оған «мерген» деген жанама лақап ат тағылды.  

Қоңырат тайпасының жері – Қытай мемлекеті мен Мұғул уәлаяттары  

ортасындағы Искандар (Ескендір) қорғаны сияқты созылып жатқан Унгу (Үнгу) 

қорғанының шеті. Ол жерді Убжийа (Убжия) деп атайды әрі олар сол жерде 

отырады.  
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Бұл қоңыраттардың ұрпақтарынан барлық дәуірлерде әмірлер мен текті 

әйелдер көп шыққан. Бұлар жайлы белгілі болғаны төменде баяндалады. 

Шыңғыз хан дәуірінде ұлы әмірлер арасында қоңырат руынан Тиргих Амил 

(Тиргих Әміл) атты бір кісі олардың тобының бастығы болған. Ол Шыңғыз 

ханға мойынсұнып, онымен бірге болды. Шыңғыз хан оған (өз) қыздарынан ...130 

беріп жатқан еді. Ол (қызын) бермек болған кезде (Тиргих Әміл): «Сенің қызың 

құрбақа мен тасбақаға ұқсайды, оны мен қалай аламын?!» – деді. Осы себепті 

(Шыңғыз хан) ашуланып, оны өлімге кесті.  

Қоңыраттан тағы басқа (бір әскери) бөлім болған еді, оның басшысы әрі 

басқарушысы Дай ноян (болатын). Оның Алчи (Алшы) ноян мен Хуқу (Құқұ) 

ноян (есімді) екі ұлы, Бөрте ужин атты қызы бар еді. Шыңғыз хан оны жастық 

шағында айттырды, алайда оның (қыздың) әкесі көп қарсылықтар жасады. 

Алшы ноян Шыңғыз ханмен дос болғандықтан, ол әпкесін оған бергізуге 

тырысты. Ол (әпкесі) Алшы нояннан (бірер) жас үлкен еді.  

Дай ноянның Даритай (Дәрітай) атты бауыры бар еді, оның төрт ұлы болды: 

Қата, Буйур (Бүйір), Такудар және Жунқур (Жұнқыр). Олардың және олардың 

балаларының көпшілігі әйелдерін Шыңғыз ханның әулетінен алатын әрі оның 

(әулетіне қыздарын) беретін еді. Олардың дәрежелері соншалық (жоғары) еді, 

олар (Шыңғыз ханның) ұлдарынан жоғары отыратын, бәрі сол қанаттың әмірлері 

еді. Қазіргі уақытта олардың тікелей ұрпақтарынан қағанның қызметінде және 

Үгетай, Шағатай, 

 

160-бет 

Жошы ұлыстарында көптеген күйеу балалар бар.  

Оның әкесін Булуған (Бұлыған) ноян деп атайтын, бір уақыттары Құтықтының 

қызы Калмишты айттырған Салжиутай Курган (Салжыутай гурген) және 

Тоқтайдың ұлысынан елші ретінде келген Ибуган Курган (Ебуган гурген) (да) 

осы әулетке жатады.  

Иран жерінде Абатай ноян, оның балалары Нарбур, Утиман (Өтеман),  

Қутлуғ Тимур (Құтлық Темір, Құттытемір) және олардың балалары да қоңырат 

руынан шыққан еді.  

Булуған (Бұлыған) қатын және Кирамун (Керемүн) қатын екеуі де Абатай  

                                                           
130 Түпнұсқада қыздың есімі жазылмаған. 
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әулетінен.  

Бұлыған қатын Өтеманның қызы. Керемүн қатын Құтлық Темірдің қызы.  

Шыңғыз ханның дәуірінде оны Алчи (Алшы) ноян деп атайтын құрметті 

әмір бар еді, (ал) оның (шын) аты Даргих Курган (Дарғы гурген) болатын. Оның 

Чигу гурген атты ұлы бартұғын. Шыңғыз хан қоңыраттың басқа руларынан төрт 

мың кісіні бөліп оған басқаруға берді. Және оған өзінің Төле ханнан үлкен қызы 

Тумалунды (Тұмалұн) берді, содан оны Тумат аймағына жіберді. Қазіргі уақытқа 

дейін олардың ұрпақтары сол жерде өмір сүреді.  

Байудай Харбатан соларға жатады, сол жақтан келген. Байудай қоңыраттың 

тармағы болып табылатын олқұнұттан шыққан. Бұл жайлы (әлі) баяндалатын 

болады.  

Шыңғыз ханның кезінде тағы (бір) әмір болатын. Оның аты – Туқучар 

(Тоғышар), оны Далан Турқақту Туқучар (Далан Тұрқақты Тоғышар) деп те 

атайтын, себебі ол тұрқақ131 пен кишикту132 жасау әдетін (алғаш сол) бастаған 

болатын.  

Тағы бұл мемлекетте (Иранда) Бадғис аймағында өмір сүретін қараунастардың 

мыңдықтың әмірі Нигубай баһадүр оның (Тоғышардың) немересі еді. Және ол 

Шыңғыз ханның алдында әрдайым (қызметте) болған. (Шыңғыз хан) Қытайға 

жорыққа шыққан кезде оны өз (әскерінің) артқы жағына екі мың атты әскерімен 

қарауылға жіберді. (Кейбір) мұғул қауымдарынан және керейт, найман (сияқты) 

тағы (Шыңғыз хан) өзіне бағындырған басқалар, егер олар (қайта) опасыздық 

жасап, арт жағынан шабуылдамауы үшін (осылай істеді).  

Тағы басқа (бір) Хитай (Қытай) ноян атты Шыңғыз ханның ұлы әмірі 

 

161-бет 

және мүлазимі болған. Мұндағы (Ирандағы) Тудай қатынның қызметіндегі  

Мәлік – оның ұлдарынантұғын.  

Хұлағу ханның әйелдері Қутуй (Құтүй) қатын, Миртай (Міртәй) қатын 

(жоғарыда) аты аталған Мәліктің немере қарындастары, ал Муса Курган (Мұса 

гурген) немере інісі еді.  

                                                           
131 Тұрқақ – бұл сөз күбі пісу деген мағына беретін сияқты. (Аудармашының түсініктемесі). 
132 Кишикту – құрытылған айран – құрыт. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Төле ханның ұлы Чуриканың133 (Жориканың) Булағай (Бұлағай) атты әйелі 

бар еді. Ол (әйел) Алшы ноянның ұлынан (туған) немересі болатын, алайда (ол) 

Алшы ноянның шежіресінде жоқ.  

Құбылай қағанның Жабун хатун (Жабүн қатын) есімді өте пәк және сұлу 

әйелі бар еді, ол Алшы ноянның қызытұғын. (Құбылай қаған) оны өте жақсы 

көретін, және (бұл жайлы) оның шежіресінің тармақтары жайлы (бөлімде) 

баяндалатындай, оның одан төрт ұлы мен бес қызы бар еді. Бұл әйелінің қытай 

тіліндегі лақабы Қонқу, яғни «үлкен әйел (бәйбіше)» еді. Ол дүние салған 

кезінде Құбылай қаған оның орнына (әйел етіп) оның немере інісі Начин 

(Нашын) гургеннің Намбуй қатын атты қызын алды. Одан оның ұлы бар, есімі – 

Ағруғчи (Ағруғшы). 

Үгетай қағанның ұлы Кучудың (Көшудің (Көшінің) Қадақач (Қадағаш) атты 

әйелі – Алшы ноянның баласынан (туған) немере қызы болатын, сөйтіп 

(Көшудің (Көшінің)) осы әйелінен Ширамун туылды.  

Алшын ноянның Нашыннан кейін (туған) Шугу курган (Шике гурген) атты 

ұлы болды.  

Шыңғыз ханның Тұмалұн атты қызын алған Дарғы гурген (де) қоңыраттан 

еді.  

Ендеше, Алла жақсырақ біледі.  

 

Екінші ұлы – Құбай шері 

 

Оның екі ұлы болды: Икирас (Іңкәрас) пен Олқұнұт. 

 

Икирас (Іңкәрас) тайпасы 

 

Икирас (Іңкәрас) руының бәрі оның әулетінен және ұрпағынан тарайды. 

Мөңке қағанның бәйбішесі Қутуқтай (Құтықтай) қатын осы рудан шыққан 

Хуулдай гургеннің қызы.  

 

162-бет 

Ол (Хуулдай гурген) Шыңғыз ханның үлкен қызы Құжын бикені алған Бұту 

гургеннің ұлы еді.  

                                                           
133 Жоғарыда Журика деп те жазылған. 
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Улқунут (Олқұнұт) тайпасы 

 

Олқұнұт қауымының барлығы – оның (Құбай шерінің екінші ұлы 

Олқұнұттың) нәсілінен тараған. Шыңғыз ханның кіші қызы Алталұнды алған 

Тайчу Курган (Тайжу гурген) осы рудан еді. Ол туралы әңгіме ұзын, сондықтан 

бөлек жазылды. Оның Чучматай (Шошматай) атты ұлы бар болатын. Ол Мөңке 

қағанның Ширин (Шірін, Шырын) атты қызын (әйелдікке) алды. Ол дүние 

салған кезінде оған Бичике (Бишіке) атты қарындасын берді.  

Жесугей баһадүрдің әйелі, Шыңғыз ханның анасы Ууалун (Өгелін) фужин 

(да) осы рудан шыққан. Шыңғыз ханның кіші қызы Алталұқанды айттырып 

алған Улар (Ұлар) гургеннің ұлы Тайжу гурген де осы рудан шыққан. Ол  

Шыңғыз ханның анасы Өгелін фужиннің бауыры болатын. 

 

Үшінші ұл – Тұс Бодау 

 

Оның екі ұлы бар еді: Қаранут (Қаранұт) және Куңлийут (Күңлеуіт).  

Бұл Күңлеуіт өзіне әкесінің әйелін алды, ол одан Мисар Улук (Мисар өлік) 

есімді ұлды дүниеге алып келді. Сондай-ақ ол әкесінің тағы бір әйелін алды, 

одан Қурулас (Қоралас) есімді ұл туды. Оның әулетінен бүкіл қоралас руы 

тарайды. Және ол қытай қызын алды, одан Илжигин (Елжігін) атты ұл тапты. 

Елжігін қауымының бәрі оның ұрпағынан тарады. Ендеше, (бұл рулардың) 

әрбірі жайлы осыдан кейін баяндалатын болады. Тұс Бодаудың осы ұлдарынан 

үш бөлек тармақ болып тараған үш ру төмендегідей егжей-тегжейлі жіктеледі: 
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Қаранут (Қаранұт) 

 

Бұл Қаранұт Тұс Бодаудың үлкен ұлы болған. Қаранұт деп аталатын рудың 

бәрі соның нәсілінен болып табылады.  

 

Куңлийут (Күңлеуіт) тайпасы 

 

Бұл Күңлеуіттің Мисар өлік есімді ұлы бар еді.  

Өлік (сөзінің) мағынасы «ештеңеден қорықпайтын адам», сондай-ақ бұл 

атаумен өлік денені де атайды. Оның бір әдеті бар еді: ол ұйықтаған кезінде үш 

күн бойы оянбайтын және ол аса күшті (қуатты адам) еді. Айтуларынша,  
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шатырдың ұстыны оның қолында қамшы сияқты болатын. Және айтуларынша, 

ол көктем кезінде өзеннің жағалауында бақалшықтарды теріп, пісіріп жеу үшін 

қапқа салатын еді. Бірде ол бақалшықтарға толы (үлкен) қапты алып келе жатыр 

еді, жолда сол қаптың астында ұйықтап қалды, содан үш күн оянбады. Ол 

қимылсыз жатқандықтан иру деп аталатын құс, (қапты) төбешік екен деп ойлап, 

оның үстіне жұмыртқалады.  

Ол Мисар өлік әкесінің әйелін алды, одан ол Қоралас атты ұл туды. Қоралас 

руы түгелдей соның әулетінен тарайды.  

Қораластардың асыл түбі алтан қудуқа, яғни алтын көзеден тарағандығына, 

(олардың) қоңырат пен икирастар бір негізден бөлінгендігіне, сондай-ақ бір-

біріне аға-іні болып келетіндігіне қарамай, олар әрдайым бір-бірімен жауласып, 

соғысатын.  

Шыңғыз хан Балжунада болған кезде (басшысы Жамұқа) қоралас қауымы 

мен басшысы Бутук хан (Бітік хан) болған икирастарға шабуыл жасаған кезде 

олардан икирастар қашып Балжунаға, Шыңғыз ханға барды, содан оған  

қосылды.  

Бұл қораластардан шыққан Утчи (Отшы) ноянда үш мың әскер болды.  

 

164-бет 

Дүрату гурген (де) осы рудан еді. Бұту гурген Шыңғыз ханның анасының 

бауыры. Шыңғыз хан оған өз перзенттерінің ең үлкені Құжын бике атты қызын 

берді. Одан Дарги (Дарғы) гурген атты ұл туды. Және (Шыңғыз хан) өзінің 

басқа бір Жабүн атты қызын сол Дарғы гургенге берді.  

Бұту гургеннің әкесі Нүкүз (атты кісі) болатын. (Бірде) Нүкүз тайжуыт 

руында болғанда, ол олардың мойынсұнбауы жайлы хабарды өз ұлы Бұтуға 

жіберіп, (оны) хабардар етеді. Қоралас руының басшысы Чаурқа тайчиутқа  

(Жаурқа тайжуытқа) қарсы соғыста Шыңғыз ханмен одақтас еді.  

Қоралас руынан Миргитай (Мергітай) (есімді) бір әмір бар болатын. Жошы 

қасар Жебені тыңдап оларды қашуға мәжбүр еткен кезде, ал Шыңғыз хан (бұл 

ісі үшін бауырын) жауапқа тартқан кезде, қоңырат руы оған ашуланып 

Жамұқаға кетіп қалды. Сонда икирас, қоралас, татар, қатаған мен  салжуыт 

(рулары) бірігіп Жамұқаны гурхан етіп сайлап, Шыңғыз ханға қарсы соғысуды 

ойластырды. (Сонда) бұл Мергітай оның алдына бір маңызды жұмыспен келген 

Қуридай (Қорыдай) есімді кісіні (бұл жайлы) хабар жеткізу үшін Шыңғыз ханға 

жасырын түрде жіберді. Ол оған жақсы ат бермей, құлағына дөңбек түйін 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%A9%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA/
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шыққан нашар жылқыны береді. Жолда ол Куранға және хуйин134 (құйын) 

руынан шыққан мыңдық қолбасшы Қулан (Құлан) баһадүрге кезігіп қалады. 

Содан түнгі күзетте тұрған Қара Миргити (Қара Меркіти) атты кісі оны көріп, 

танып қалады да, ол (Шыңғыз ханға) тезірек жетіп баруы үшін Қалиунның 

(Қалиұнның) жақсы айғирын (айғырын) береді. (Қорыдай Шыңғыз ханға) келіп 

оны хабардар етеді. Содан Шыңғыз хан оларға қарсы (жорыққа) шығып, соққы 

берді.  

Мисар өлік (өзіне) қытай әйелін алды. Ол әйелдің өмірлік жағдайлары 

келесідей болған еді: ол есекке отырып тұрмысқа шығуға (деген) ықылас-

ниетпен Қытайдан шықты. Оның есімі Дауқай Йабудақ (Дауқай жабудақ) 

болатын. Қытайша «Дауқай – қытайы гүл», ал «йабудақ – есекке мінген адам» 

дегенді білдіреді.  

 

165-бет 

Мисар өліктің одан ұлы болды. Оның есімін Елжігін деп атады. Себебі есекті 

«елжігін» дейтін, ал ол әйел есекке мініп келген еді. Елжігін руының бәрі сол 

ұлдың ұрпақтары. Барлық дәуірде бұл рудан атақты да, даңқты әмірлер мен 

ханымдар шыққан.  

Бұл мемлекетте (Иранда) Ғарақай ноян оның балалары Жайтимур  

(Жайтемір), Али әмир (Әлі әмір), Тису мен Абачи (Абашы) солардың қатарынан 

(руынан). Тису әмірдің ұлдары: Туруқжар (Тұрықжар) баһадүр, Сартак (Сартақ) 

және Харбанда.  

Балуған Хурасан (Бұлыған Хорасан) деген атпен танымал болған Булуған 

хатун (Бұлыған қатын) Ислам патшасының (Алла Тағала оның патшалығын ұзақ 

етсін!) әйелі – Тису әмірдің қызы еді.  

Тису әмір қағанның алдынан қағанның жеке өзіне қарасты уәлаятты басқару 

үшін Арғын ағаның нөкері болуға келген еді. Тисудің балалары: Харбанда және 

Харбатай. Және Мусилман шусунчи (Мұсылман сусыншы) да Елжігін руынан. 

 Бұл (жоғарыда) аталған бірнеше ру тармақтары дәл сол Алтын көзеден 

туған әрі бәрі бір рудан бөлінген еді. Және аталған себепке сәйкес, олардың 

барлығы бір-бірімен немере ағайындылар мен бір-біріне жақын-туысқандар. 

Алайда әрбір (тармақ) өз алдына ру болды және әскери жағынан озаттардың 

қатарына қосылды, саны бойынша да өте көп болды.  

                                                           
134 Мәтінде хүуийин деп те жазылған. 
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(Жоғарыда) айтып өтілгендей, Шыңғыз ханның дәуірінде Тұрықжар баһадүр 

мен Сартақ баһадүр ағайындылар болған. (Шыңғыз хан мұрасын) бөлісу кезінде 

олар Жидай ноянның мыңдық қолының құрамында Төле ханға тиесілі болды, 

содан маңғұт руымен құда-жекжат болды.   

Олар Шыңғыз ханның Жарлығымен (жорыққа) аттанып, барқұт руын 

бағындырды, олардың (барқұттардың) басшысын Қадан Далдурқан (Қадан 

Далдұрқан) деп атайтын. Сол уақытта олар ант беріп, одақтас болды және: «Біз 

бір әулеттей әрі бір-бірімізге бауыр боламыз. Мұғулдар бір-бірінен қыз 

айттыратындай, біз де (бір-бірімізден қыз) айттыратын боламыз. Біздің арамыздан 

басқа рудан қыз айттырған әр (кісі) келін мен күйеу балаларға қатысты әдептілік 

тәртіптерін сақтайтын болады», – деп өзара келісімшарт жасасты. Содан олар 

қазіргі уақытқа дейін осындай дәстүрмен өмір сүруде. 

Буралғи Кукалташ (Бұралғы Көкалтас), Барба мен Барбан да осы Қаданның 

руынан шыққан еді. 

 

166-бет 

Урунаут (Ұрнауыт) қауымы 

 

Бұл ұрнауыт руынан үш тармақ бөлініп шықты: қуңқұтан (қоңқатан), 

арулат, урунаут-килуңғут (ұрнауыт-келеңгіт). Бұл атаулар асылында (негізінде) үш 

ағайындының аттары еді. (Сосын) әрқайсысынан бір-бір тармақ тарады, содан 

олардың ұрпағы көбейіп, бөлек бір руды құрады. Олардың әрқайсысы өздері 

бастауын алған кісінің есімін өздеріне (руына) лақап атауы етіп алды. 

 

Бірінші ұлы – Қоңқатан 

 

Бірінші ұл – Қоңқатан. Бұл сөздің мағынасы – «мұрыны үлкен» (дегенді 

білдіреді). Ол дәл сондай (мұрыны үлкен) еді, осы себептен ол осындай атау 

алды. Оның әулетінен ұлы әмірлер бар болатын. 

Оң хан қулық жасап, Шыңғыз ханды оның ұлына (өзінің) қызын беремін 

деген желеумен, ал шындығында оны ұстап алу үшін шақыртқан кезінде, ол 

(Шыңғыз хан Оң ханға қарай) бет алды. Жолда ол Меңлік атаның үйіне түсіп, 

онымен кеңес жасады. (Меңлік ата) оны ұстап қалып, баруға (жол) бермеді. 

Сөйтіп ол әрдайым: қиын және оңай, қорқынышты және қуантарлық (яғни 

қандай жағдай болмасын) ол үнемі Шыңғыз ханмен бірге еді. Содан Шыңғыз 
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хан оған өз анасы Өгелін иканы (әйел етіп) берді. Ол Шыңғыз ханның оң 

жағында, барлық әмірлерден жоғары отыратын.  

Оның Кукучу (Көкеші) атты ұлы бар болатын, мұғулдар оны Тиб Тәңірі деп 

шақыратын. Оның әдеті сондай еді, (яғни) ол құпия-сырлар мен алда болатын 

жағдайларды алдын ала болжап: «Құдай маған сөйлейді және мен аспанға 

барамын», – деп айтатын. Және ол үнемі Шыңғыз ханға келіп: «Құдай сенің 

әлем патшасы болуыңды бұйырды!» – дейтін. Содан оған «Шыңғыз хан» атауын 

беріп: «Құдайдың әмірімен сенің есімің осындай болуы керек!» – деген еді.  

 

167-бет 

 Мұғулша «чиң – мықты» дегенді білдіреді, Шыңғыз – соның көпше түрі. 

(Бұлай аталу) себебі келесідей болған еді: ол уақыттарда қарақытайлардың ұлы 

патшаларын «гур хан» деген лақап атпен атайтын, ал «гур» (сөзінің) мағынасы – 

«мықты» дегенді білдіреді. Сондай-ақ патша мейлінше ұлы болмайынша оны 

гурхан деп атамайтын. Мұғул тілінде «Шыңғыз» деген де сондай («мықты» 

деген) мағынаны береді, күшейтілген мағынада (қолданылады), себебі ол 

(Шыңғыз – чиң сөзінің) көпше түрі. Ол сөзді парсы тіліндегі «шаханшах» 

сөзімен салыстыруға болады.  

Тиб Тәңіріге тән болған бір әдет: ол қыс ортасында Унан (Ұнан) Килураң  

аймағында, ол сол уәлаяттың ең суық жерлерінің бірітұғын, жалаңаш күйде 

мұздың үстіне отыратын еді. Оның (денесінің) ыстығынан қатып қалған су (мұз) 

еріп, судан бу көтеріліп шығатын еді.  

Мұғулдардың қарапайым қауымының да, (кейбір) жеке адамдардың да 

айтуынша және бұл көпшілікке белгілі болған (әңгімеде айтылуынша): «ол (Тиб 

Тәңірі) ақ атта аспанға көтерілуші еді». Бұл әңгіме – қарапайым халықтың асыра 

айтушылығы мен жасанды өтіріктері (ғана). Алайда ол бір мекерлік пен 

айлакерлік амалын білген.  

Шыңғыз ханмен ол батыл сөйлесетін, алайда кейбір (оның сөздері) жұмсақ 

шығып, әрі Шыңғыз ханды қолдағандықтан, онысы (Шыңғыз ханға) ұнайтын 

еді.  

Кейін (Тиб Тәңірі) артық (сөздер) айтып, барлық нәрсеге араласа берген соң 

және тәкаппарланып дөрекі мінез таныта бастаған соң, Шыңғыз хан өз 

ақылының кемелдігінен оның өтірікші және жасанды адам екенін түсінді. Бір 

күні өзінің бауыры Жошы қасармен бірге шешім қабылдап, (Тиб Тәңірі) ордаға 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB/


 169 

келіп, оған қатысты емес нәрселерге араласа бастаған кезде оны өлтіруін 

бұйырды.  

Жошы қасар аса күшті және ержүрек болатын, тіпті ол адамды екі қолымен 

ұстағанда оның белін жіңішке таяқша сияқты сындырып жіберетін. Содан Тиб 

Тәңірі келіп барлық нәрсеге араласа бастаған кезінде, оны екі-үш рет аяқпен 

теуіп ордадан шығарып тастап, өлтірді. Оның әкесі оның бас киімін ұстап өз 

орнында отырған және оны өлтіріп тастайды деп ойламаған еді. (Тиб Тәңіріні) 

өлтірген кезінде ол үндемеді. Ол әрдайым құрметті де, сыйлы болған,  

 

168-бет 

(оның басқаруында) сол қанаттың мыңдығы бар еді.  

Оның тағы басқа үш ұлы болды, олардың барлығы ұлы әрі құрметті әмірлер 

(болатын). Әрбірі мыңдықты басқарды. Бірінің есімі – Тулун Чирби (Толұн 

(Тулын) шерби, екіншісінікі – Суакату Чирби (Суакату шерби). Олардың екеуі 

де оң қанат мыңдығының әмірінен еді. Үшінші ұлының есімі – Суту, ол сол 

қанаттың әмірлерінен болатын.  

Бұл уәлаятта (Иранда) олардың әулетінен Тунса атты Жанган (Жанған) 

қатынның күйеуі мен елші ретінде қағанға барған Абушқа бар. Туражу Йарғучи 

(Туражу жарғышы), оның ұлдары Иймакчин (Емақшын) мен Туқлуқ (Тулық) та 

осы рудың әулетінен еді.  

Сондай-ақ Абақа ханның уақытындағы Буркут Қурчи (Бүркіт қоршы) да 

(осы рудан еді), ал Шыңғыз ханның дәуірінде әмір болған, оны (Шыңғыз хан) 

Үгетай қағанға әскерімен қосып берген, есімі Дайир (Дайыр) да (осы рудан), ол 

Шағатайдың қызметінде болды. 

Шыңғыз ханның дәуірінде Йисур Қурчи (Есұр қоршы) есімді басқа (бір) әмір 

болды. Шыңғыз хан мен Төле ханнан соң, ол Төле мен Сұрғақтан бикенің 

ұлдарының (қызметінде) болды.  

Ұлы (және) барлық құрметке ие үлкен әмірлердің қатарынан Шыңғыз 

ханның жастық шағының ерте кезінен осы рудан шыққан Чарақа Ибуған 

(Шарақа Ибухан) атты кісі бар болатын. Ол туралы әңгіме (осы) тарихта 

келтірілген. Бұл мемлекетте (Иранда) оның ұлдарынан Алантимур (Алантемір) 

мен мыңдық әмірі Байжу (бар). Шираздың шухнасы болған оның бауыры 

Масғұд пен Абақа ханның кезінде қоршылардың әмірлері болған Италгу 
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(Италғы) мен Буркут (Бүркіт) атты әмірлер, олардың балалары осы рудан еді. 

Осымен (бұл тақырып) бітті.  

 

Екінші ұлы – Арулат 

 

Бұл сөздің мағынасы: «ол кісі әкесі мен шешесіне жұмсақ болған» дегенді 

білдіреді. Арулат руының барлығы осы ұлдың әулетінен тараған. Әр дәуірде 

оның әулетінен ұлы әмірлер мен (хандардың) әйелдері болды. Шыңғыз ханның 

кезінде  

 

169-бет 

бұл рудан Бұқыршын ноян болған еді.  

Бұл мемлекетте (Иранда) оның әулетіне Букламиш (Букламыш) пен Ужан 

(Ожан), оның қазіргі кезге дейін бар ұлы Сару жатады.  

Сол кезде Бұқыршын ноян атты басқа бір ұлы әмір бар болатын. Оның 

жағдайлары келесідей: ол кішкентай кезінен Шыңғыз ханның алдында үздіксіз 

болды және ешқашан (оған) қарсы шықпады, әрі мақтауға лайық қызметтер 

атқаратын. Ол оның (Шыңғыз ханның) оң жағында, өзге әмірлерге қарағанда 

жоғарырақ отыратын. 

 Айтуларынша, Шыңғыз хан жас, жігіт кезінде ол кейбір тайжуыттарға 

қарсы соғысқа аттанды. Сол жақта ауызы мен тамағына оқтан жарақат алып, 

кері қайтады әрі әлсіреп қалды. Оның қасында Бұқыршын ноян мен Бөріғұл 

ноян бар еді. Жолда олар оны аттан түсірді. Қар қатты жауып жатқан еді. 

Бөріғұл ноян оның атын ұстап тұрған күйі тасты қыздырып, оның үстіне одан бу 

көтерілгенше су құйып тұрды. Содан (Шыңғыз ханның) ауызын осы будың 

үстінде оның тамағынан ұйысып, қатып қалған қан бөлек-бөлек болып шығып, 

оның тыныс алуы аздап жеңілдегенше ұстап тұрды. Қар қатты жауып 

тұрғандықтан Бұқыршын ноян қар түспеуі үшін Шыңғыз ханның үстіне өзінің 

«йағу»сын135 екі қолымен ұстап тұрды. Ол осы жағдайда таң атқанша тұрды, 

нәтижеде қар беліне дейін басып қалды, ол болса орнынан (бір сәт те) қозғалған 

жоқ. Таңертең ол (Шыңғыз ханды атқа) мінгізіп өзінің ордасына жеткізді. 

Бұқыршын ноян бұдан да үлкен істер атқарған еді, олар да егжей-тегжейлі 

(төменде) баяндалатын болады.  
                                                           
135 Йағу – бұл сөз тон деген мағына беретін сияқты. 
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Содан Шыңғыз хан қиналып, қалжырап қалып, әскерден де, өзге 

жақындарынан да бөлініп қалды. Және оны жау іздеп, адақтап жүргентұғын. Ол 

Бұқыршын ноянмен және Бөріғұл ноянмен бірге жазық пен тауларды кезіп 

айналып, тамақ іздеп әбігерге түсті, ештеңе табылмады. Оларда балық аулайтын 

тор бар еді. Олар (оны) өзенге лақтырды, содан үлкен балық түсті. Бұқыршын 

ноян (оны) тарта бастады, бірақ қатты аштық пен әлсіздіктен  

 

170-бет 

шығарып алуға күші жетпей, құлады. Шыңғыз хан Бұқыршын ноянның әлсіреп 

қалғанын, оның (әлсіздік) шегіне жетіп, санында ет қалмағанын көріп мұңайды 

да, Бөріғұлға: «Қам жеме де, ренжіме! Сен балта бол, ал мен оның сабы  

боламын, оның (Бұқыршын ноянның) сандарына ет бітіру үшін», – деді.  

Осындай ұлы ойдың, әрі нық сенімділік пен рухтың күштілігінің әсерінен 

Шыңғыз хан мен олардың (Бұқыршын ноян мен Бөріғұл ноянның) ісі қайтадан 

сәттілікке ұласты, сөйтіп ол (осы) тарихта жазылғандай, әлемді бағындырып, 

бойсұндырды.    

Жалайыр руынан шыққан Бұқыршын ноян, Бөріғұл ноян және Ути Кучу 

(Ути Көшу (Көші) Шыңғыз ханның әуелгі нөкерлері болатын, әрі әрдайым оның 

қасында (қызметте) болатын. Ол (Шыңғыз хан) патша болған кезінде барлық  

әмірлерге жарлықтар берді, ал Бұқыршын ноян мен Бөріғұлға берген жоқ. 

(Олар) «бұл қалай болғаны, ол бізге жарлық бермейтіндей не болуы мүмкін?!» 

дегендей тізе бүкті. (Сонда Шыңғыз хан): «Сендердің дәрежелерің мен сендерге 

белгілі бір жарлық беретіндей (емес), одан (әлдеқайда) жоғары!» – деп бұйырды. 

Үгетай қағанның уақытында оның түменін немере інісі Буралтай (Боралтай), 

Мөңке қағанның кезінде Боралтайдың ұлы Балжиқ (Балжық) басқарды. Құбылай 

қағанның тұсында сол түменді Бұқыршын ноянның ұлы басқарды. Оны одан 

кейін, Құбылай қағанның кезінде Боралтайдың ұлы Жирқамиш (Жырқамыс) та 

басқарды.  

Бұл Боралтайдың ұлдары көп және олардың барлығы ұлы әмірлер болды. 

Осылардың қатарынан Узтимур Баурчи (Өзтемір бауыршы) ұлы әмір әрі атақты 

да, әйгілі «инақ» болды. Бұқыршын ноянның әулетіне бұл елде (Иранда)  

Бекламыш пен оның жоғарыда аталған ұлы Ожан және Сукамен бірге  

опасыздық жасағаны үшін өлімге кесілген Тулақ жатады.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
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Сол қанаттың мыңдық әмірі Дуқұлқу Чирби (Дуқұлқу шерби) Бұқыршын 

ноянның бауыры еді. Қазіргі кезде олардың әулетінен Турқақун Йайас (Тұрқақын 

қолбасшы) атты (кісі) қаған қызметінде үлкен әмір. «Йайас» қытай тілінде 

«қолбасшы» дегенді білдіреді, ал «Турқақун (Тұрқақын)» – (оның) есімі. 

Шыңғыз хан Бұқыршын ноян жайлы: «Оның дәрежесі ханның (дәрежесінен) 

төмен, әмірлер мен қарачудан (қарашы) жоғары», – деді. 

 

171-бет 

Бұқыршын ноян мұғулша: «Қарғаның тілі қателескен кезде мен  

қателеспедім. Лашынның басы айналғанда менің басым да, миым да айналмады, 

жаңылыспадым. Жердің шаңы аспанға көтерілген және аспаннан жерге түскен 

кезінде мен жолдан жаңылыспадым. Осы себептен мені «Бұқыршын» деп 

атайтындай дәрежеге жеттім», – деді.  

Шыңғыз ханға қатысты оның (өміріндегі) бірінші жағдай келесідей болған 

еді:  

Шыңғыз хан әлі жас, жігіт кезінде оның нөкерлері мен әскерлері (одан) бет 

бұрды. Содан ол дәрменсіз болып қалды. Күндердің бірінде мұғул руларынан 

барымташылар келіп, оның аттарын ұрлап кетті. (Шыңғыз ханға) хабар тигенде 

ол нөкерлерінің жиналғанын күте алмастай жағдайда болып, сол сәтте-ақ, 

кідірместен жалғыз өзі барымташылар соңынан қуып кетті. Жолай ол ақ атқа 

мінген кісіні көрді, ол Бұқыршын еді. Ол жақындап келіп:  

– Сен кімсің және неге тұрсың? – деп сұрады. Әлгі жауап беріп:  

– Мен сенімен сөйлесу үшін күтіп тұрмын, – деді. Шыңғыз хан (оған):  

– Мен жалғызбын, менімен барасың ба? – деп (сұрады). Ол:  

– Мен сол үшін, сенімен бірге болу үшін тоқтадым, – деп онымен бірге кетті.  

Олар ұрыларды қуып жеткен кезде, Шыңғыз хан: 

– Мен алдында жүремін, сен менің артымды қорға, – деді. Бұқыршын жауап 

беріп:  

– Аттар сенікі. Қалайша сен маған сене аласың? Бәлкім, сен қуып кеткенде, 

мен қашып кететін шығармын?! (Одан да) мен қашып кете алмауым, әрі қажет 

болса тойтарыс беруім үшін мені алға жібер, ал сен менің артымды қорға», – 

(деді). 

Олар бұл жайлы ұзақ таласты және (әрбірі өзінің ойына) табан тіреп тұрып 

алды. Соңында Шыңғыз хан артта жүрді, Бұқыршын алдыңғы болды. Содан 
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олар ұрыларды қуып жіберіп, аттарды қайтарып алды. Бұл жағдай Шыңғыз 

ханға қатты ұнады, сөйтіп ол (оған) едәуір сенім артып, оны өзіне жақындатты 

және құрмет көрсетті.  

(Бұл әңгіме) бітті.  

172-бет 

Үшінші ұл – Ұрнауыт Келеңгіт 

 

Ол килунги (соңғы ұл) болғандықтан осы есіммен аталып кетті.  

Келеңгіттердің барша рулары мен тармақтары – соның әулетінен, олардың саны 

көп.  

Бадай мен Қишлиқ (Қышлық) осы рудан шыққан. Оларды келеңгіт тархан 

деп атайды. Шыңғыз хан оларды тархан етіп (лауазым берді), содан келеңгіт 

руынан болғанына қарамай «тархан» (дарқан) сөзі олардың жеке аты болып 

қалды. Олардың ұлдарынан көп халық тараған.  

Тархан Харазми (Тархан Хорезми) мен Садақ тархан Бадайдың ұлдарынан 

(болып табылады). Қышлықтың ұрпағынан мыңдық әмірі Ақутай (бар). Бұл 

Бадай мен Қышлық Оң ханның ұлы әмірі болған Ака-Чаранның (Шаран ағаның) 

ақташыларының басшысы болған. Олар тархан боп тағайындалу себебінен (осы) 

тарихта, Шыңғыз хан жайлы әңгіме ішінде егжей-тегжейлі баяндалатын болады.  

Құнжын (күнжін) руы – келеңгіттің бір тармағы болып келеді. Хорасанда 

болған Қоңқатанның немере ағайынының бірі, өте толық Қипчақтай (Қыпшақтай) 

осы рудан. (Дегенмен) Алла жақсырақ біледі және (ол аса) дана!  

 

Хушин (Үйсін) тайпасы 

Шыңғыз ханның уақытында бұл рудың ұлы әмірлерінің қатарынан Шыңғыз 

ханның қызметінде алдымен бақауыл мен бауыршы болып қызмет атқарған 

Бөріғұл ноян бар болатын. Алдымен (ол) жеке күзетші, кейіннен кезіктің әмірі, 

одан соң түмен әмірі болды. Соңында ол оң қанаттың құрметті ұлы әміріне 

айналды. Ол дәрежеде Бұқыршын нояннан (соң) екінші болып, өте көп қызмет 

атқарды. Шыңғыз хан оларды (Бұқыршын мен Бөріғұлды) жоғары бағалайтын, 

құрмет ететін, тіпті сондай дәрежеге дейін (көтеріп), (бірде) ол: «Бұқыршын 
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өліп қайғы болмасын (яғни, Бұқыршын өлмесін деген тілек). Бөріғұл өлмесе еді, 

сөйтіп қайғы болмаса еді (яғни Бөріғұл туралы тілек)», – деді. 

 

173-бет 

Бөріғұлдың әркезде көрсеткен қызметтері Шыңғыз хан туралы тарихта 

егжей-тегжейлі баяндалатын болады. Ол (Бөріғұл) мұғул руының бірі тұмат 

әскерімен болған соғыста өлтірілді, дегенмен ол оларды жеңген еді. Үгетай 

қағанның кезінде оның ұлы Чубукур Қубила (Шубүкір Құбыла) оның орынбасары 

болды.  

Одан соң Құбылай қағанның заманында (қызметте болған) Туқчи гурген 

(Тушы гурген) да оның әулетінен болған. Оның гургендікке (қол жеткізуінің) 

жолы келесідей болды: оған (әйелдікке) Хұлағу ханның немере інісі Қутуқудың 

(Құтұқының) Күлән қатын (атты әйелінен) туған, Килмиш аканың (Кілміш 

ағаның) қарындасы Шырын қызын берді.  

Тағы бір Хушидай Байқу атты ұлы әмір болды. Шыңғыз хан оны Жошыға 

әскермен бірге берді. Ол Бату әскерінің оң қанатын басқаратын. Өмірінің 

соңында ол: «Мен қартайдым, әлсізбін, бұл істі (атқара) алмаймын», – деді де, 

жүрият руы ішінен Йилдака (Елдаға) деген кісіні алып келді. Ол бір кездері 

оның анасына үйленіп, (оны) өзінің көмекшісі, ал кейін орынбасары етіп 

тағайындаған болатын. Қазір ол жақта (Мұғулстанда) оның әулетінен шыққан 

ұлы әмірлер сол іспен айналысады. Ал бұл елде (Иранда) Арабтай гурген және 

оның ұлдарынан Букламыш бітікші қазірге дейін тірі.  

Құбылай қаған Бөріғұл ноянның Хушижин (Ушижин) атты қызын әйел етіп 

алған еді. Одан оның Абачи (Абашы) атты ұлы бар.  

Сонымен (бұл тақырып) бітті! 

 

Сулдус (Сұлдұс) тайпасы 

 

Бұл рудан шыққан әмірлер көп, алайда Шыңғыз ханның қызметінде болған 

атақты және құрметке ие және олар туралы деректер анық адамдарды бірінші 

етіп қойдық. (Сондай-ақ) мейлінше маңызды жағдайларды алдымен орналастырдық.  

Шыңғыз хан әлі жасөспірім кезінде, әрі тайжуыт руы оған қарсы шыққан 

уақытта,  
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174-бет 

оның әскері мен қызметкерлері одан бөлініп қалған, сондай-ақ оның 

патшалығының күші әлі толық пайда болмаған кезде, (ол) бір іс бойынша кетіп 

бара жатқан еді. Жолда ол ешкімнің әсер-ықпалынсыз (өзінен-өзі) аударылып 

жатқан тасты көрді. Оның қасына келіп, ол: «Бұл – өте біртүрлі, ғажайып нәрсе. 

Бәлкім, менің бұл жолмен жүрмегенім дұрыс болар?!» – деп ойлана бастады.  

Бір сағаттай уақыт ол «бұл жолмен жүрсем ба екен?!» деп шешім қабылдай 

алмай тұрды, алайда (ақыр соңында) бұған мән бермей, көңілінің қалауына еріп, 

ары қарай жүріп кетті. (Содан) оның қас жауы тайжуыт руының патшасы 

Тарқутай Қирилтуқ (Тарқытай қырылдақ) оған жетіп, оны ұстап алды. Ол 

(Шыңғыз хан үшін) екі (айыр) ағаш дайындап, сақтап жүрген болатын, себебі ол 

кезде тұтқындарды тез өлтіріп тастау әдеті болмаған еді. 

Тайчу Игачи (Тайжу игашы) атты бір кемпір бар еді. Оның Тайжу деп аталу 

себебі – ол сол рудан, ал оның күйеуі меркіт руынан болатын, оның аты белгісіз. 

Қазіргі кезде Иктай илчимен (Ектай елшімен) бірге келген қағанның Ужаурғай 

атты елшісі оның (кемпірдің) әулетінен. 

Қысқаша айтқанда, бұл қарт әйел Шыңғыз ханның шашын тарап, оған 

қызмет жасады. Оның мойны айыр ағаштың үнемі қажауы кесірінен жара 

болды. Ол (кемпір Шыңғыз ханның мойнына) кішкентай киіз салып, әрдайым 

шапағаттық жасады.  

Арадан біраз уақыт өткен соң, күндердің бірінде Шыңғыз хан қолайлы сәтті 

тауып, (мойнындағы) айырмен бірге қашып кетті. Сол аймақта үлкен көл бар 

болатын. Ол (Шыңғыз хан) оның ішіне түсіп, өзімен бірге айырды да суға 

батырды, сол сәтте оның денесінен тек қана мұрны (судан) шығып тұрды. 

Тайжуыттар тобы оның соңына түсіп, іздей бастады. Сұлдұс руынан шыққан 

Сурған Шира (Сорқан шері) Шылауқан баһадүрдің әкесі еді. Ол (сол күні) 

Судун (Судын) ноянның әкесімен бірге сол қауымның ішінде болатын және де 

оның (киіз) үйі жақын арада (тұрған) еді. Кенет оның көзі Шыңғыз ханның 

мүбәрак мұрнына түсті. Ол (Шыңғыз хан) екенін білді. Жасырын түрде оған 

басын суға тереңірек батыруға белгі берді. Содан соң әлгі адамдарға 

(тайжуыттарға): «Сендер басқа айнала мен атырапты іздеңдер, ал біз осында 

 

175-бет 

күзетіп тұрамыз», – деді де, осылай оларды (жан-жаққа) шашыратып жіберді.  
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Түн болған кезде Шыңғыз ханды судан шығарып, оның мойнынан айыр 

ағашты шешті. Оны үйіне кіргізіп арба үстіне үйілген көп жүннің астына 

жасырды. Содан іздеушілер тобы оның (Шыңғыз ханның) ізін сол жерге дейін 

тауып келген еді. Олар «Сорқан шерінің үйінде болса керек» деп күмәнданды. 

Содан сол араны мұқият тінтіп шықты, тіпті әлгі жүн үймесін де шанышқымен 

түйреді, алайда ол арадан табылмады. Себебі Хақ Тағала оның бақытын 

қалағандықтан, (мұның барлығы) оның мүбәрак денесіне бірде-бір зиян мен 

ауыру жеткізген жоқ. Сөйтіп, оны таппай қайтып кетті.  

Содан соң Сорқан шері оған күрең бие, азын-аулақ ет пен кәуап (жасауға) 

арналған істік, оған қоса оқ, садақ және тағы басқа жол жүруге қажетті 

нәрселерден кейбірін берді, ал кейбір нәрсені берген жоқ. Айтуларынша, ол оған 

шақпақ тас берген жоқ, сөйтіп оны шығарып салды. Осы себептен қазірге дейін 

үлкен игіліктерге ие болғанына қарамай, ол заттардың кейбірін, әрі шақпақ 

тасты бермегені үшін шамалы кемшілік араласады (байқалады). (Дегенмен) 

оның сол кезде (осылай істеуге) үзірлі себептері болған шығар, бұл оқиғаның 

(кейін көпшілікке жайылып) жария болуын ойламаған да шығар. (Арабтар 

мақалындағы): «бәлкім, оның үзірі (кешірімді себебі) бар шығар, ал сен (оны 

орынсыз) кінәлайсың» (дегені сияқты). 

Бұл уақыт ішінде Шыңғыз ханның анасы, әйелдері және руы (да) одан үмітін 

үзген еді. Оның төртінші ұлы Төле (ол кезде әлі кішкентай) бала еді. Сол соңғы 

бірнеше күнде ол әр сәт сайын: «Менің әкем биенің үстінде келе жатыр», – деп 

айтатын. Оның анасы оны ұрсып, құлағынан созып: «Бұл бала қандай ақымақтық 

(сөз) айтып, сәт сайын ол (Шыңғыз хан) жайлы есімізге салып жүрегімізді 

езуде», – (деп ұрсады). Ал ол болса тоқтатпай, алдыңғыдай (өз айтқанын) 

Шыңғыз хан келетін күнге дейін қоймады. (Сол күні) Төле: «Міне, менің әкем 

күрең биенің үстінде қанжығасына екі қуриқанды (қошақанды) 

 

176-бет 

басқан күйде келуде», – деді. Оның анасы алдыңғыдай: «Бұл баланы нендей 

еліктірме қинауда?!» – деумен болды. Ол болса (айтқанынан қайтпай)  

табандылықпен: «Міне, ол жетіп қалды», – деп қайталайтын еді.  

Арадан біршама уақыт өткен соң Шыңғыз хан күрең бие үстінде қанжығасына 

екі қозыны басқан күйде келіп жетті. Адамдар оның келгеніне өте қуанып мәз-

мейрам болды. Және (барлығы) Төленің сөзіне өте таңданып, бұл оқиғаны 

Шыңғыз ханға айтып берді, содан антқа сай садақа мен нәзір таратты. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
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Сорқан шері (өз үйінде) Шыңғыз ханды жасырып қалғаны (ешкімге) құпия 

болып қалмасын түсініп, тайжуыттар арасынан кетуді жөн көрді. Отбасы және 

қызметшілерімен көшіп Шыңғыз ханға қызмет етуге келді. Шыңғыз хан оған, 

оның ұлдары мен жақтастарына өте жақсы қарады және (оларды) ұлықтап толық 

сый-құрмет көрсетті.  

Сорқан шерінің ұлы Шылауқан баһадүр өте батыр және ержүрек болатын. 

Бірде ол соғыс алаңында кенеттен аттан құлап түсті. Оны өлтірмек болып жау 

шауып келді. Ол болса қарғып тұрып, жаяу күйінде қолындағы найзасымен 

аттыға теңдей жүгіріп, оған қарсы тұрды да, оны қашуға мәжбүр етті. Содан оны 

бір фарсахқа136 (дейін) қуып барды. (Мұны көріп) Шыңғыз хан қатты таңданды, 

сөйтіп: «(Шайқас уақытында) адам аттан құлап, кейін орнынан тұрып (қайта) 

соғысуы үшін қандай күшке ие болуы керек?! Ал егер сондай болған жағдайдың 

өзінде, қалайша жаяу адам аттыға тең келіп, (жауын) жеңген күйде қайтып келе 

алады?!» – деді. 

 

(Өлең жолдары): 

Аттыға қарсы ұмтылып шайқасқан өзі жаяу, батылды, 

Мойынсұнбаған жауларын жеңіп шыққан ақыры,  

Көрген емеспін мен бұрын дәл осындай батырды! 

 

Содан Шыңғыз хан тайжуыттармен бірнеше рет соғысып, шайқасты. Ақыр 

соңы соңғы шайқаста Шылауқан баһадүр тайжуыттар патшасы Тарқытай  

қырылдақпен шайқасқа түсті.  

 

177-бет  

Ол (Тарқытай) аса батыр, ұзын бойлы, толық келген (кеуделі адам) еді. Ал 

Шылауқан баһадүрдің бойы биік еместұғын. Ол найзамен Қырылдақтың  

қасағасына (қарнының төменіне) ұрып құлатып, аттан түсіріп алмақ болды, 

(бірақ) шамасы келмеді. (Сонда епшілдікпен) найзаның артқы жағын жерге 

тіреп, бар күшін салды, сонда (найза Тарқытайдың) қасағасын тесіп, ішіне  

қадалып, аттан құлады. Сол (құлаған) халінде (күйінде): «Мен (бұрын) егер 

                                                           
136 Фарсах – мәтінде фарсанг деп те жазылған ұзындық өлшем бірлігі. Ол түрлі елдерде түрліше 

ұзындыққа ие. Мысалы, парсылық фарсах - 5549 метрге тең, ежелгі египеттік фарсах - 6980 метрге, ал 

Орта Азиялық фарсах - 8534,25 метрге тең деген деректер бар.  
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жүрегімді қылышпен бөлікке бөліп тастаса да өлмеймін деп ойлаушы едім. Ал 

мұнда Сорқан шерінің бақсының кепшігінің таяғындай ғана кішкене қамшы 

сияқты шағын, болмашы баласы (мені) найзамен ұрып, (құлатуға) шамасы  

келмесе де менің осылайша өлуім үшін (бар болғаны найзаны жерге) тіреп 

тұруы жеткілікті болды», – деді.  

 

Өлең: 

Бижаннан Хуман мықты еді, қайраты, күші тасыған, 

Тұл болады екен өнер-күш бақ тайса егер басынан. 

 

(Осылай) Тарқытай алған жарақаттың нәтижесінен дүние салды, жанын 

(әлемдер) Патшасына (Құдай Тағалаға) табыс етті.  

Шылауқан баһадүрдің Судын ноян (есімді) ұлы болды. Ол Шыңғыз ханның 

кезінде оң қанат әмірлерінен болған, әрі өте атақты да, сый-құрметті болған.  

Үгетай қағанның патшалығы кезінде ол (Судын ноян) әлі тірітұғын, әрі Төле 

хан мен Сұрғақтан бикенің ұлдарының қызметінде болды. Ал Құбылай  

қағанның билігі кезінде орнын ұлы Қачудар (Қашудар) басқарды. Ол жүз жылға 

жуық өмір сүріп, (соңында) алжып қалды, тіпті өзінің келінін танымай: «Оны 

маған (әйелдікке) беріңдер», – дейтін (халге жетті).  

Оның жалпы туысқандары арасынан Туғрил (Тоғрыл (Тұғырыл)) атты оң 

қанат әмірі болды. Және оның туыстары арасынан Мөңке қағанның Чаран 

(Шаран) атты бауыршы әмірі болған еді. Кейіннен ол Арық Бұқаны жамандыққа 

үйреткені үшін Құбылай қаған өлім жазасына кесті.  

Судын ноянның Хұлағу ханмен бірге Иран жеріне келген ұлдарының  

қатарында оң қанаттың жарғышы әмірі, әрі кезіктің әмірі Сүнжақ ноян бар. Ол 

Кука Илгайдың (Көкі Елгайдың) қол астына бағындырылған еді.  

 

178-бет 

Оның (Сүнжақтың) бауырлары: Кихти (Киікті) ноян, Аратимур Идачи 

(Аратемір идашы), Тудан, Тимурбуқа (Темірбұқа).  

Сүнжақтың балалары – Байду, Араб пен Арғын болатын.  

Байдудың ұлы – Байан (Баян).  

Арабтың ұлы – Йаман (Жаман).  
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Киіктінің ұлы – Житай. 

Житайдың ұлдары – Қазан мен Заки.  

Туданның ұлы – Малик (Мәлік).  

Мәліктің ұлы – Чубан (Шопан).  

Темірбұқаның ұлдары – Тайбуқа (Тайбұқа), Шиктур (Шықтұр) мен Мубарак.  

Судын ноянның Құбылай қағанның қызметінде болған ұлдарының қатарынан 

Сартақ атты бір ұлды (қаған) Хұлағу ханға елші етіп жіберген болатын. Және 

онымен бірге есепті жүргізіп отыру үшін Абдуррахман (Әбдірахман) мен 

осында болып, Құбылай қағанға тәуелді болған барын руынан шыққан Алақ 

ноянның немересі Байан (Баян) бірге барған еді. (Құбылай қаған оны өзіне) 

шақыртты, (сонда) оған қайтуға рұқсат беріліп, Хұлағу хан дүниеден өткен 

жылы ол қайтып оралды. Ал (мұндағы) Баян – нангиястардың уәлаятын қолға 

алған (Баянның дәл өзі).  

Міне, (бұл тақырып) та бітті.  

 

Илдуркин (Елдүркін) руы 

 

Бұл ру Сұлдұс тайпасының бір тармағы. Шыңғыз ханның дәуірінде, ол 

(Шыңғыз хан) Оң ханмен соғысып жатқан кезде (Шыңғыз хан) кері қайтып 

келді де, Балжуна бағытына қарай кетті. (Сол жақтан) Оң ханға елші жіберіп, 

көп жаңалықтарды (айтып) жеткізді. Ол жайлы осы тарихта еске алынған. Ол 

(жаңалықтарды жеткізген) хабаршы осы рудан болатын. Оның есімі – Харқай 

жиун. Харқай – есімі, ал жиун деген – «сол (жақтағы)» дегенді білдіреді.  

Бұл елде (Иранда) Хорасанның Бадғис уәлаятындағы қараунас түменінің 

әмірі Ханду бітікші соның әулетінен шыққан және оның немере ағайынынан еді.  

(Соңында) Харқай жиун қатты қартайып, қаусап қалды. Айтуларынша, ол 

Мөңке қағанның дәуірінде (әлі) тірі еді. Міне, (бұл тақырып) бітті. 

 

179-бет 

Байаут (Баяуыт) тайпасы 

 

Бұл рудың бірнеше тармағы бар, атақтылары екеу: (олардың) бірін Жидайи 

(Жидайы) (деп және) оны баяуыт (деп те) атайды, екіншісі – кихарүн байаут 

(кихарүн-баяуыт).  
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Жидайи (Жадайы) деген – Мұғулстандағы өзен алқабы. Олардың тұрақтау 

орыны сол жерде болғаны үшін әрі олар сол мекенге қатысты болғандықтан 

(Жадайы сөзі) олардың атауы болып қалыптасқан.  

Олардың жазықтарда мекендейтіндерін Кихарүн-баяуыт деп атайды. 

Олардың жұрттары Силинга муран бойында. Оның екі бастауы: Қурбан Кихат 

(Құрбан кихат) және Бурах Ундур (Бұрах Ундур) – «ғуруқ бүзүрг» (үлкен 

қорық)137 болып табылады.  

Бұл аймақтарда бір мекен бар, ол өте алшақ (жер), онда ол өзен үш тармаққа 

бөлінеді. Ол (мекенді) Судын ноянға мекен етіп берген. Қазіргі таңда онда 

Сұлдұс руы тұрады. Олар оларға (баяуыттарға) тәуелді.  

Олардың әмірлері: Қачиудар (Қашудар) мен оның (Иранға) елші болып 

келген бауыры Таммачи (Таммашы).  

Бұрах Ундурдан ағып шығатын өзендер келесідей бөлінеді: таудың бергі 

жағында: Шира, Шибауту, Кибан, Таладу, таудың арғы жағында: Инка (Еңке), 

Жубуқра, Бурүан Қурқай, Самр қубқату және Туай. Бұл тоғыз өзен Силингаға 

құяды. Ол жақта Уқай Каржу әулетінен (шыққан) ойраттың мыңдығы өмір 

сүреді және ол мекенді қорғайды.  

Шыңғыз ханның жастық шағының алғашқы кезінде тайжуыттармен соғысы 

басталып, ол әскер жинай бастады. (Сонда) Баяуыт руларының көпшілігі  

онымен одақтас болды. Оның жалпы он үш бөлім әскерінің бір бөлігін (түгел) 

солар құрайтын. Содан (Шыңғыз хан) ол руға «утагу» деп аталуға бұйырып, бұл 

баяуыт руына олардың (Шыңғыз хан) әулетінен қыз алу құқығы бекітілді.  

Шыңғыз хан кезінде сол қанат әмірлерінің қатарынан Бұқа гурген атты әмір 

болды, (Шыңғыз ханның әулетінен шыққан) қызды оған берді. Ол баяуыт-жадай 

(руынан) еді.  

180-бет 

Осындағы (Ирандағы) Хункан гурген соның әулетінен шыққан. Және (бұл 

рудан) басқа бір, сол қанат мыңдығының аса атақты әмірі болған еді, оның есімі 

– Унгур (Оңғұр).  

Бұрын бақауыл және бауыршы болған бисут руынан шыққан Кучур (Көшір) 

ноян болды. (Сосын) ол қарт және дәрменсіз болып қалғанда, орнына Бөріғұл 
                                                           
137 Бұл «ғуруқ бүзүрг» (үлкен қорық) Шыңғыз ханның «Ұлы қорығынан» басқа жерде орналасқан бөтен 

қорық болып табылады. Сондықтан, бұл екі қорықты бір-бірімен шатастырмау керек. 
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ноян бақауыл және бауыршы болды. (Кейін) Бөріғұл ноян түмен әмірі болып, 

әскери істермен айналысып кеткенде, оның орнына Оңғұр бақауыл әрі бауыршы 

болды. Оны «Оңғұр қысат» деп атайтын. Себебі наймандар бақауылды «қысат» 

деп атайды, яғни бақылаушы, қадағалаушы дегенді білдіреді. Бұл Оңғұр 

кихарүн-баяуыт руынан еді.  

Алтан ханның мекені Жуңду (Жоңду) қаласын (Шыңғыз хан әскері)  

қоршауға алған кезде, ол (Алтан хан) жерін тастап кетті, алайда оның қазынасы 

мен әмірлері сонда қалды.  

(Шыңғыз хан) қала алынып болған соң, Құтұқыт ноян мен осы Оңғұр 

бауыршыны нөкерлермен бірге қазынаны алып келуге жіберді. Алтан ханның 

орынбасарлары (оларға) қазынадан (құнды) сыйлықтар берді. Құтұқыт ноян (ол 

сыйды) қабылдамады, ал Оңғұр бауыршы қабылдады. Содан Шыңғыз ханға 

келгенде (болған оқиғаны есіткенде, ол істі) құптамады, Оңғұр мен оның 

нөкерлеріне қатты ашуланды. Бұл жайлы (осы) тарихта жазылған.  

Нуқай йарғучи (Ноқай жарғышы), оның ата-бабалары мен туыстары осы 

баяуыттардың жадай руынан. Оның шығу тегі мен оның ата-бабалары жайлы 

ескертпе (деректер) келесідей: Шыңғыз ханның дәуірінде Сурқан деген Шыңғыз 

ханның кеңесшісі болған еді. Ол ақылды және тапқыр кісі болатын және қажетті 

жағдайларда жақсы сөздер келтіріп, (жақсылыққа) үйрететін болғандықтан, 

оның атақ дәрежесін көтерді. Ал (негізінде) ол утагу буғулдардың қатарына 

жататын еді.  

Шыңғыз хан әлі патша болмаған кезде және бағынбаған әрбір ру (өзінің) 

патшасы мен басшысына ие болған кезінде, бұл Сурқан: «Мемлекеттік билікке 

ұмтылып жатқан кісілердің бірі – татар қауымынан шыққан Улақ Удур (Олақ 

Одыр). Басқа бірі – қият-жұрқын руынан Сача Бики (Сажа бек). Және 

 

181-бет 

(үшіншісі) – жажират руынан шыққан Жамұқа шешен. Бұл кісілер хандық  

билікке үлкен талас тудырып, оған ұмтылады. Алайда соңында (мемлекет) 

басында Тимужин (Теміршың) тұрады, рулардың бірауыздан келісімімен  

патшалық оған бекітіледі. Себебі бұл іс үшін ол (қажетті) қабілеттер мен 

құндылықтарға ие әрі оның маңдайында аспандық (илахи) көмек пен хандық 

ержүректіліктің белгілері анық көрініп тұр», – деді.  

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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Бұл Сурқанның Кукучу (Көкеші) атты ұлы бар еді және Көкешінің де 

балалары болды. Олардың бірі – Нуқай йарғучи (Ноғай жарғышы). Оның 

балалары:  Туқтимур (Тутемір), Алғу және Исан Буқа (Есен Бұқа).  

Көкешінің өзге ұлдары: Жулжи138 (Жолшы) бауыршы мен Мұстафа бітікші 

ноян қағанның өмірі кезінде жарғышы болды.  

 Уруғтудың (Ұрықтудың) ұлы Қадан да олардың туысқаны, сол сияқты 

Тудай жарғышы да (олардың туысқаны). Және Хұлағу ханмен (Иранға) келген 

және мұғул бітікшілерінің басшысы болған Кука (Көкі) бітікші олардың немере 

ағасытұғын. Оның ұлы – Кук Бури (Көк Бөрі).  

Көк Бөрінің ұлдары – Рамазан мен Тоқта.  

Абақа ханның әйелі Булуған хатун (Бұлыған қатын) Ноқай бауыршының 

немере бауырлары мен жиендерінің қатарынан.  

Шыңғыз ханның дәуірінде бір ұлы әмір болды. Оны Құбылай қоршы деп 

атайтын еді. Ол Шыңғыз хан (дүниеден өткен) соң тірі еді және Төле ханнан 

кейін оның балалары мен Сұрғақтан бикенің қызметінде болды.  

Құбылай қағанның Байаужин (Баяужын) атты әйелі бар болатын. Ол да осы 

рудан шыққан. Одан Туған атты ұл тапты. Мөңке ханның ұлы Шіркенің  

Байаучин (Баяушын) атты анасы да осы рудан шыққан еді.  

 

Гинигит (Гинжит (Кіншіт) руы  

 

Бұл рудан әмірлер мен аса танымал кісілер шықпаған. Алайда Шыңғыз 

ханның кезінде әмірлерді әскерімен бірге өз ұлдарына таратып жатқан кезінде 

ол бірнеше әмірлерді төрт мың әскермен қосып өзінің ұлы Жошы ханға берді.  

 

182-бет 

Олардың қатарында Қунан (Құнан) ноян атты бір әмір осы (рудың) тармағынан 

шыққан еді. Жошы әулетінен шыққан Урданың (Орданың) ұрпағы Қуничи  

(Құнышы (Қонишы)) ұлысында Хуран (Хоран) атты (кісі бар), ол сол ұлыстың 

ұлы және атақты әмірлерінен болған, (ол да) – осы рудан. Қазіргі уақытта оның 

балалары мен аға-інілері (әлі) сол жерде.  

Міне, (бұл тақырып) бітті.  

                                                           
138 Жулчи деп те оқылады. 
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183-бет 

ТӨРТІНШІ БӨЛІМНІҢ ЕКІНШІ ТАРАУЫ 

Нируун деп аталатын түркі тайпалары туралы 

 

Олар мұғул тайпаларынан шыққан, Алан Қуаның қайта жанданған әулетінен 

тараған бір (мұғул) тайпасы болып табылады. Себебі Алан Қуа қоралас руынан 

шыққан еді, ал қоралас руы мұғул-дүрліккендердің тармағы (болып табылады). 

Олардың пікірінше және айтуларынша, Алан Қуа күйеусіз нұрдан жүкті болып 

қалды, сөйтіп одан үш ұл дүниеге келді. Ендеше, осы үш ұлдың әулеті мен 

ұрпағынан тарайтын адамдарды «нируун» деп атайды, яғни «құрсақ» (дегенді 

аңғартады). Сөйтіп, бұл пәк құрсаққа меңзейді, себебі олар нұрдан туылған еді. 

Сондай-ақ Алан Қуаның (жалпы) әулетінен, осы үш ұлынан тарайтындар үш 

тармаққа бөлінеді: 

Бірінші – Алан Қуаның әулетінен, оның алтыншы ұрпағы Қабыл ханға дейін 

тарағандар, олардың барлығын жоғарыда аталған себепке байланысты «нируун» 

деп атайды. Дәл солай Қабыл ханның бауырларын, олардың балалары мен 

ұрпағын да, барлығын «нируун қауымы» деп атайды. Ендеше, олардың руларын 

осындай тармақтарға бөлу (деректі) дәлелдерге негізделді.  

 

Қатақин (Қатаған) тайпасы 

 

Бұл ру нирууннан болып табылады, Алан Қуаның үлкен ұлынан тараған. 

Оның аты –Буқун Қатақи (Бұқұн қатақи). (Одан тараған қатағандар) Шыңғыз 

хан дәуірінде оған қарсы шықты.  

 

184-бет 

Осы себептен, олар әрбір ұлыста көпшілік болғанына қарамай, танымал да, 

атақты да емес. Ал дерліктей кұрметті болғандарының арасынан Шыңғыз  

ханның дәуірінде найман Бұйрық ханмен бірге болған әмір және қолбасшы 

Хақучу баһадүр болды. Және бұл дәуірде болған өзге ұлы әмірлер келесідей 

ретпен келеді (басқа мәлімет берілмеген). 
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Салжиут (Салжуыт) тайпасы 

 

Бұл ру Алан Қуаның ортаншы ұлынан тараған, оның аты – Буату Салжи. 

Оның нәсілінен көптеген әмірлер шыққан, алайда Шыңғыз ханның дәуірінде 

оған көп қарсы шыға бергендігі үшін, олардың көпшілігін өлімге кескен.  

Сол дәуірде бұл рудан Самуқа атты бір әмір болды. Ол (өзіне қарасты) 

әскердің қолбасшысы болмаса да Шыңғыз хан оған бірнеше рет әскер беріп 

едәуір маңызды істерге жіберген болатын. Соның бірінде Алтан ханның  

әмірлерінің бірі одан бөлініп, Шыңғыз ханның жағына өтті. (Шыңғыз хан) осы 

Самуқаны әскерімен бірге, әлгі әмірді әскерімен бірге (Шыңғыз ханның) 

қызметіне алып келуге жіберді. (Самуқа бұл істі атқарған) соң ол бағынған 

қытайлық әскерлермен бірге бүгінде Даир Зу деп аталатын Жунду қаласын 

қоршауға алып, бойсұндырды. Ондағы мал-мүліктер мен қазынаны және Алтан 

ханның әмірлерін алып келді. Кейіннен (Шыңғыз хан) оны тағы да бірнеше рет 

үлкен маңызды істерге жіберді.  

Бұл Самуқа егер біреу (оның қасында) «ешкі» деген сөзді айтса, жамандыққа 

жорып қатты ашуланатын. Себебі ол балалық шағында ешкімен жыныстық 

қатынасқа түскен болатын. Оның кім болғанына қарамай, адамдар ешкімен 

жыныстық қатынаста болғандардан аулақ жүреді. Сол үшін Шигі Құтұқыт 

ноянмен төбелесіп қалды, содан олардың арасындағы жағдай, тіпті қорқынышты 

деңгейге (дейін) жетті. Кейіннен олар татуласып,  

 

185-бет 

осыдан соң бұл сөзді босқа қолданбау туралы келісті.  

(Бірде) басқа бір адам оған (Самуқаға): «Егер сен ешкі сөзін айтатын болсаң, 

мен саған бірдеңе беремін», – деді. Ол өз аузымен «ешкі», – деді. Құтұқыт ноян 

бұл жағдайдан хабардар болып: «Сен мені (осы сөз үшін) соншама қапа қылып, 

менімен жанжалдастың. Содан біз енді бұл ешкі сөзін қолданбаймыз деп 

келіскен едік. (Ал енді) бір болмашы нәрсе үшін сен (осы сөзді) өз аузыңмен 

айтудасың әрі (оған) шыдап тұрсың», – деп Құтұқыт ноян қылышын 

жалаңаштады да, жүгіріп барып оны ұрды. Соққы ердің артқы қасына тура тиді, 

оған (Самуқаға) тимеді. (Содан) адамдар араласып, оларды ажыратып жіберді.  

Иран уәлаятында бұл рудан Шайық сиуинчи мен оның бауыры Балту  

сиуинчи бар.  
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Шыңғыз хан әкесінен кішкентай кезінде (жетім) қалған соң, әкесі Жесугей 

баһадүрдің мүлазимі болған оның екі туысқаны одан бөлініп қалды. Одан соң 

бірнеше мұғул-дүрліккен руы олармен бірігіп, оған (Шыңғыз ханға) бағынды.  

(Күндердің бірінде) ол Жамұқа шешенмен кеңес жасап қатаған мен салжуыт 

руларына ...139 атты елші жіберді. Ол кезде олардың (жалпы мұғулдардың) 

сондай әдеті бар болатын, олар (елшілер жеткізетін хабарын) түсінуге қиын 

ұйқастағы өлеңдермен жұмбақтатып айтатын еді. Олардың (Шыңғыз хан  

жақтың) елшілеріне айтып жіберген сөздері де астарлы еді. (Сондықтан) олар 

(қатаған мен салжуыттар оларды) түсіне алмады.  

Олардың (қатаған мен салжуыттардың) арасында бір жас жігіт бар еді, оның 

есімі ..., ол: «Бұл сөздердің мағынасы келесідей: «көптеген қоңырат, татар және 

дүрліккен сияқты бізбен ешқандай туыстығы жоқ рулар, барлығы бізбен бірігіп 

дос болды. (Ал) біз ағалы-інілі болып табылатын қанымыз бір (рулармыз), 

келіңдер одақ құрып, дос болайық!» – деді.  

Олар (қатаған мен салжуыттар ұсынысты) қабылдамады, сөйтіп мұғулдар 

ішек пен қаннан қайнатылған қайнатпаны құмырадан алып (Шыңғыз хан 

жіберген) елшінің бетіне шашып жіберді. Содан оларды тым масқаралап, мазақ 

қылған жағдайда кері қайтарды. Осы себептен олардың арасында дұшпандық 

пен жеккөрушілік ұлғайып, фитна орнады. Содан олар көп рет (өзара) соғысып, 

шайқасты.  

186-бет 

Соңында Шыңғыз хан жеңіске жетіп, олардың көбін мерт қылды. Содан олардың 

саны (бұрын) көп болғанымен, (кейін) аз қалды. Қалғаны (Шыңғыз ханның) 

туыстары мен жақыны болғандықтан оған бағынышты және қызметшілері 

болды. Кейбіреулері басқа мұғул руларына бағынды. Бұл (басқаларға бағынған) 

рудың Шыңғыз ханмен ешқандай туысқандық дәрежесі қалмады. Тек Шыңғыз 

хан: «Олардың қыздарын алмаңдар және (оларға қыз) бермеңдер. Себебі олар 

өзге мұғул руларынан өзгеше және ерекшеленіп тұратын болуы үшін туыстық 

жолдарын кірлейді», – деп бұйырды. 

                                                           
139 Көп нүкте қойылған орында ештеңе жазылмаған. 
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Тайчуит (Тайжуыт) тайпасы 

Кейбір мұғул тарихтары беттерінде келесіні хикаялайды: Тайжуыт руы  

Дутум Маниннің екінші Начин (Нашын) атты ұлынан тараған және тармақтарға 

бөлінген.  

Ұлы әмірлер хандардың қазыналарында әрдайым қорғап отыратын «Алтан 

дафтар» («Алтын дәптер»)140 дәптерінен оқылды. (Онда) анық әрі нақты түрде 

тайжуыттар Қайду ханның баласы Шарақа линқумнан тараған деп жазылған, 

олардың Нашыннан тарағаны жайлы ешқандай сөз жоқ. (Онда) ол немере 

бауыры Қайдуды жалайырдан аман алып қалғаны, онымен бірге Ұнан өзенінде 

қоныс тепкені ғана еске алынады. Осы себепті бұл хикаяның мәтіні көбірек 

дұрыстау (деп айтуға) болады.   

Тағы да, тайжуыт руының саны көп болғандықтан, бәлкім Нашынның 

перзенттері олармен араласып кетіп осы атауды алған болулары мүмкін. Осылай 

болуының ықтималдылығы жоғары. Әйтпесе, оның перзенттері мен әулеті 

жайлы бір жерде болсын (мәлімет) келтірілген болатын еді.  

                                                           
140 Алтан дафтар (Алтын дәптер) – Рашид ад-диннің айтуына қарағанда, бұл тарихи жинақ Шыңғыс 

хан 52 жасқа толғаннан кейін, толық билікке ие болған дәуірінен бастап жазыла бастаған тарихи 

жазбалар жинағы. Онда Ұлы билеушінің өмірбаяны, шығу тегі, ұрпақтары және жалпы тарихына 

қатысты нақты деректер мен мағлұматтар жазылған. Бұл жинақтың атауына қарап, оның Шыңғыс хан 

Орта Азияға жорықпен келген кезден бастап жазыла бастағанын аңғаруға болады. Өйткені, ол 

дәуірлерде «дафтар» сөзі тек Орта Азия мен Парсы елдерінде ғана қолданымда болған. Әрі бұл кітап 

Ғазан ханның ықтиярында, яғни Иран жерінде болған. Рашид ад-дин ондағы жазбалардан мейлінше 

пайдаланғандығына сілтей отырып, сол кезге дейін оларда жазылған деректердің шынайы мән-жайын 

ешкім білмегенін, ешкім тексере алмағанын және оны Ұлы әмірлер хандардың қазыналарында әрдайым 

қорғап отыратындығын айтқан. Осы тұста мынадай сұрақ туындауы мүмкін: «Егер «Алтын дәптерде» 

Шыңғыс ханның өмірбаяны, шығу тегі, ұрпақтары және жалпы тарихына қатысты деректер жазылған 

болса, не себептен Ғазан хан Рашид ад-динге «Тарихтар жинағы» кітабын жаздырды, неге оның орнына 

Алтын дәптердің өзін кітап етіп шығара салмады, оған қоса, неліктен оны Ұлы әмірлер әрдайым қорғап, 

басқалардың көзінен алыста сақтап отырды? Бұл сұраққа бір ғана жауап болуы мүмкін, яғни: «Алтын 

дәптер» жазбаларында Шыңғыс ханның жерленген жері және онымен бірге қандай байлықтар қоса 

көмілгені жайлы деректер егжей-тегжейлі жазылған болуы керек. Сөйтіп, егер ол деректерден бөгде 

адамдар хабардар болса, келешек дәуірлерде оның қорымын тауып, талан-таражға салатындығынан 

Шыңғыс ханның өзі де, ұрпақтары да қауіптенген. Сол себепті ол жазбаларды, әсіресе Шыңғыс хан мен 

оның ұрпақтары жерленген қорымдар туралы деректерді аса қатаң түрде құпия ұстап, қорғап отырған. 

Сондықтан, «Алтын дәптерден көшірмелер көшірілген» деген сөздер шындыққа жанаспайды. Егер 

сондай көшірмелер болғанында, осы кезге дейін Шыңғыс ханның қорымын тауып, қазып алған болар 

еді. Тіпті Рашид ад-диннің өзі «Тарихтар жинағы» кітабындағы оның қорымына сілтейтін деректерді 

шеберлікпен бөлшектеп, кітаптың түрлі беттеріне шашып жіберіп, шытырман (лабиринт) көшелері 

сияқты ғажап тәсілмен берген. Бұл лабиринт көшелерінің кіретін тұсы белгілі, кімде-кім оған кіріп арғы 

басынан шыға алса Шыңғыс ханның қорымының тұсынан шығады. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Бұл тайжуыт қауымы көптеген тармақ пен руларға бөлініп кетті. Олардың 

асыл шығу тегі келесідей: Қайду ханның үш ұлы болатын. Үлкенінің есімі – 

Байсыңқұр, одан Шыңғыз ханның ата-бабалары тараған. Үшінші ұлдың аты – 

Чаужин (Жаушын), оның әулетінен екі ру (тарайды):  

 

187-бет 

уртаган (ортаған) және сичиут (сижуыт).  

Оның (Қайду ханның) ортаншы ұлының аты – Шарақа линқум еді, одан 

тайжуыттардың барша рулары тарады.  

Шарақа линқум – қытайша есім мен лақап ат. «Линқум» дегеннің мағынасы 

– «ұлы әмір». Мұғулдар «Линқум» сөзін білмегендіктен, олар «линқу» дейді.  

Шарақа линқум өз бауыры Байсыңқұр дүниеден өткенде, оның әйелін, яғни 

Түмбине ханның анасын (әйелдікке) алды. Одан екі ұлды болды: бірі – Гинду 

шина, екіншісі – Өлекшін шина. Және өзі (ұнатып) айттырып алған әйелінен 

(келесідей) ұлдары болды: әкесінің орынбасары әрі атақты бір ұлы болды, оның 

есімі Сурқаду еді. Ол Түмбине ханмен замандас болды. Оның (Шарақа 

линқумның) ұлы Қамбағай қаған мұрагері болды, ол Қабыл ханның замандасы 

болатын.  

Қамбағай қағанның мұрагері болған ұлы тайшы Бартан баһадүрмен замандас 

болды. Осы кездерде аға-іні бір-бірімен ынтымақты, тату болды.  

Сосын Қытай патшасына тәуелді болған татар руы кенеттен, күтпеген 

жағдайда Қамбағай қағанды ұстап алып, Алтан ханға, оны ағаш есекке шегелеп 

өлтіру үшін (беріп) жіберді. Қабыл ханның ұлдарының бірі Құтула қаған бұған 

қайтарым ретінде Қытайға қарсы соғысқа шығып, олардың көпшілігін өлтірді.  

Осыдан соң Жесугей баһадүрдің дәуіріне дейін бұл (Шарақа линқумның) 

балалары мен немере ағайындыларынан тараған тайжуыт қауымы көбейді (ата-

атаға бөлінді), алайда олардың атаулары мәлім емес. Тек (мәлім болғаны) кейбір 

патшалар мен қауым басшыларынан басқа барлығы Жесугей баһадүрмен бірге 

дос әрі одақтас болды. Шыңғыз хан заманында, оның (осы кітапта сөз етілген) 

тарихында баяндалғандай, олар тартыстар мен келіспеушіліктерді бастады. 

Алайда Гинду шина мен Өлекшін шинаның ұлдары Шыңғыз хан жағында  

болды.  

Сол дәуірде Қамбағай қаған мен Қадан тайшының балалары мен немерелері, 

сол рудың белгілі көшбасшылары мен патшалары Шыңғыз ханға қарсылық 

көрсетті. Олар келесілер:  
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188-бет 

Тудай 

 

Ол Қадан тайшының ұлы еді. Оның Жучи хан (Жошы) хан атты ұлы болатын, 

алайда бұл Шыңғыз ханмен одақтас болған Қутулақанның (Құтулақанның) ұлы 

Жошы хан емес. Ол Алтан ханның үлкен ағасы еді.  

Сұлдұстан (шыққан) Судын ноянның әкесі және бисуттан (бесүттен шыққан) 

Жебенің оған қатысы бар. Ол туралы әңгіме олардың тармақтары туралы 

(бөлімде) келтіріледі. Олар одан (Алтан ханнан) қашып Шыңғыз ханға қызмет 

етуге келді. Жебе Тудайға тиесілі еді, оның (шын) аты Жирқуатай болатын. 

Шыңғыз ханның оны Жебе деп атауының себебі келесідей: оның алдына келіп 

(Шыңғыз хан былай деп) сұрады: «Шылауқан баһадүр мініп (жүрген) менің ақ 

танау атымды кім өлтірді?». Ол: «Мен», – деді. Шыңғыз хан: «Бұл адам 

жебеламишиге, яғни соғысуға лайық», – деді. Осыған сай оның есімі Жебе 

болды.  

Айтуларынша, Жесугей баһадүрдың дәуірінде: бірде олар тайжуыттарға 

қарсы соғысқа шықты, (сөйтіп көмекке) қоңқатан руын шақырды. Сол кезде 

олар (Жесугей баһадүрдің әскеріне қарағанда) бірінші болып соғысқа кірісіп 

кетіп еді, тайжуыт руы олардың көбін қырып тастады. Кенеттен Жесугей 

баһадүр жетіп келіп, қоңқатан руын тайжуыт руынан құтқарды.  (Сонда) 

тайжуыттар ол рудың адамын (көп) қырып салғаны соншалық, олардың  

(қоңқатандардың) сүйегін жетпіс арбаға толтырып алып келді. Бұл оқиға атақты 

мысалға айналды.  

 

Адал хан 

 

Ол Қамбағай қағанның әулетінен болатын. Содан Жесугей баһадүрдің 

дәуірінде өмір сүріп, онымен келіспеушілік әрекеті болмады әрі оған  

қарсыласпады. Оның (Жесугей баһадүрдің) дәуірінің соңында және Шыңғыз 

ханның кезінде  

 

189-бет 

Тарқытай қырылдақ (атты біреу) болды. Қырылту (яғни қырылдақ сөзінің) 

мағынасы – сараң әрі күншіл болады (дегенді білдіреді). Ол сондай сипаттарға 
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ие болғандықтан солай (лақаппен) аталған болатын. Ол Жесугей баһадүрмен 

фитнаға бастау салды және Шыңғыз ханмен жауласып, соғысты.  

Тайжуыт қауымының Қадан тайшы заманының соңына дейін (өздерінің) 

атақты патшасы мен басшысы болған. Бәрі оған бағынатын және барлығы бірге 

болатын. Сол себептен Шыңғыз ханның кезіндегі олардың ақсақалы Тудай да, 

оның туысы мен немере ағайындары Тарқытай қырылдақ та, Бағачи (Бағашы) 

мен Қурил (Құрыл) баһадүр де ағайындарының бірін патшалыққа отырғызбақ 

болды. (Алайда) өзара тартысу мен келіспеушілік себебінен олар (оны) істей 

алмады, (ойлағаны) жүзеге аспады. Тарқытай Бағашымен (өзара) соғысты 

бастады, сөйтіп Бағашы бір рет Шыңғыз ханға мойынсұнып, келесі жолы  

тайжуыт қауымына кетіп қалды.  

Шыңғыз хан мен олардың (тайжуыттардың) арасында келіспеушілік пен 

соғыс орын алған кезінде, олардың (тайжуыттың) орталарында әлі келіспеушілік 

орын алып тұрған еді. Осы себептен ол (Шыңғыз хан) олардың үстінен жеңіске 

жетті. (Сол кезеңде) немере ағайындылар қырсықтық жасап, (ымыраға келе 

алмауының) нәтижеде ешқайсысы патшалыққа тағайындалмады. Оларды өмір 

көріп дана болған ұрнауыт руынан шыққан Кукадай (Көкітай) (сияқты) және 

Митукан мен Тимур Йурки (Темір жұрқы) сияқты ақсақалдар оларға (қанша) 

насихат айтса да, құлақ салмады.  

Тудайдың ұлы осы Көкітайдың үйінде Туғрилдың  (Тоғрылдың 

(Тұғырылдың) Харилун атты әйеліне игі өсиеттер айтып: «Қамбағай ханның он 

ұлы бар еді. Олардың бар болғанына барша достар қуанып: «патшалық билік 

солардың әулетінде қалатын болды» деп айтушы еді. Қазіргі уақытта  

келіспеушілік пен ұрыс-керістің нәтижесінде патшалық сендердің қолдарыңнан 

кетеді», – деді.  

(Тоғрылдың) әйелі үйіне келіп бұл өсиетті өзінің күйеуі Тоғрылға  

(Тұғырылға) айтып берді. Ол әкесі Тудайға барып (естігенінің бәрін) қайталады. 

Бұл сөздер оған қатты әсер етті. Содан олар өзара келісу үшін қайтадан  

жиналды. Сол кезде Тарқытай мен Бағашының арасында соғыс орын алды. 

(Оларға) адамдар араласып:  

 

190-бет 

«Сендердің ұрыс-жанжалдарыңның сыры неде?»– деп сұрады. Бағашы (жауап 

беріп): «Ол менің дүние-мүлкімді: отарларым мен үйірлерімді әрі аға-інілі 

туысқандарымды тартып алды», – деді. Тарқытай қырылдақ болса: «Бағашы, 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%80/
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менің тарғун имамды, яғни әйелдерім мен балаларымды тартып алды. Мен оған 

өз ерлігім мен күшімді паш еткім келеді», – деді.   

Осы жанжалдың нәтижесінде Бағашы мойынсұнды. Содан соң ол өкініп, 

қайтып кетті. Тудай болса таққа отырмаса да, патша ұлы болғандықтан (құрмет 

пен) беделге ие еді. Және оның ұлдары бар болатын. Олардың үлкені Тоғрыл 

(Тұғырыл), Шыңғыз хан оны Тұғрил Диуу (Тоғрыл (Тұғырыл) дию) деп атаған. 

Шыңғыз хан мен Оң ханның ортасында болған хабарларды сол орындайтын. 

Өйткені ол Оң ханның мүлазимі болатын. Соңында Шыңғыз хан тайжуыттарды 

жеңгенде, (олардың) көпшілігін өлтірді, тірі қалғандары оған құл болды.  

Міне, (бұл тақырып) бітті. 

 

Қурил (Құрыл) баһадүр 

 

Ол Тарқытай қырылдақтың немере ағайынының қатарынан болатын әрі 

онымен одақтас (болды).  

 

Аңқу хуқучу 

 

Ол да олардың немере ағайындылары қатарына жататын еді. (Осымен) 

аяқталды.  

 

*** 

Олардың (тайжуыттардың) тармақтары мен атауларының кестесі Қайду хан 

шежіресінің кестесіне кіреді. Ендеше, олардың тармақтарының жағдайын жақсы 

біліп, түсіну үшін оны (кестені) оқып шыққан жөн.  

Тайжуыттармен одақтас болған нируун және өзге қауымдар мына келесі 

рулар:  

Уруут маңқут (ұрұт-маңғыт) руының бір бөлігі. Олардың басшысы – 

Уруут Бурдут (Ұрұт Бұрдут) (болатын).  

Жүрият руының бір бөлігі. Олардың басшысы – Улуг бахадур (Ұлық 

баһадүр), Тағай далу 

 

191-бет 
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және Мағуй Йадақайа (Мағуй Жадақай) (болатын).  

Түрлі уақыттарда Жамұқа да (тайжуыттармен) одақтасып, қайтадан бөлініп 

кетіп жүрді. Және икирас (іңкәрас) руы, нұяқын руы, қоралас руы, барын руы, 

қатаған руы және салжуыт руы да, одан кейін өзге рулар да оларға (тайжуытқа) 

қосылып, тағы да бөлініп кетіп жатты.  

Жула мен Қачийан бики (Қашиян бек) де тайжуыт руы әмірлерінен еді. (Бұл 

екеуі) Оң ханның бауыры Жағамбудың одақтастары әрі достары болғандықтан, 

олар оған (Оң ханға) қосылды. Оң хан Шыңғыз ханға қарсы болған кезінде олар 

онымен (Оңмен) бірге болды.  

Әр ұлыста бұл қауымнан көптеген әмірлері мен (рудың) аталары кездеседі. 

Бұл уәлаятта (Иранда) Килтагай Удачиның (Кілтағай ұдашының) ұлдары: 

Саркис, Қубай (Құбай), Самғар, Мураған (Мұраған) – сол қауымның қатарынан.  

 

Хуртиган (Ортаған) және Сичиут (Сижуыт) тайпалары 

 

(Олар) екі (бөлек) ру: Қайду ханның кіші ұлы Жаушыннан тарайды, (ол) 

Байсыңқұр мен Шарақа линқумның кіші інісі (болып келеді). Бұл жайлы  

тайжуыттардың тармақталу шежіресінде жартылай баяндалған болатын. Бұл екі 

тармақтың жіктелуі мен олардың кейбірінің өмірлік жағдайлары келесідей:  

 

Бірінші тармақ – Ортаған руы 

 

Бұл рудан Иран жерінің уәлаятында құрметті адамдар қатарына жататын, 

атақты және даңқты бірде-бір адам жоқ. Алайда Мұғулстан уәлаятында олардың 

нәсіліне жататын көптеген ұлы адамдар бар.  

 

192-бет 

Екінші тармақ – Сижуыт руы 

 

Бұл рудан көптеген ұлы адамдар болған және бар. Алайда бұл мемлекетте 

(Иранда) айқын түрде құрметке ие болған атақты кісі мәлім емес.  

Шыңғыз ханның кезінде, ол (Шыңғыз хан) әскер мен әмірлерді ханзадалардың 

арасына бөліп жатқан кезінде Жошы ханға осы рудан шыққан Меңгіду ноянды 

берді. Содан Батудың кезінде ол әскерлерді басқарды. Қазіргі кезде Тоқтайдың 
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қасындағы Чаркес (Шеркеш) есімді ұлы әмір осы рудан шыққан. Сөйтіп, (бұл 

тақырып) бітті. 

 

Чинас (Шинас) тайпасы 

 

Бұлар тайжуыт руынан тарағанына қарамай, Шыңғыз хан мен тайжуыттар 

соғысы кезінде олар Шыңғыз ханмен одақтас болды. 

Бұл ру Шарақа линқумның екі ұлынан тарайды. Бұл жайлы оның (Шарақа 

линқумның) тармағы туралы (шежіреде) түсінік берілгеніндей, ол өз  

бауырының әйелін алды, сөйтіп одан екі ұл дүниеге келді. Бірінің есімі – Гинду 

шина, ал екіншісінікі – Өлекшін еді. «Шинас» «шинаның» көпше түрі. Ол  

аталған екі аттың мағынасы «абадан қасқыр» және «құртқа қасқыр» (дегенді 

білдіреді). Олардың тармағына жататын адамдарды «шинас» деп атайды. Және 

бұл рудың бір бөлігін «нукуз» деп те атайды.  

Сондай-ақ «нукуздер» деп – асыл мұғулдарға жататын дүрліккен қауымын 

да айтады. Ол қауым алдыңғы бөлімдерде айтылғандай, Ергене қоңнан шығып 

жетпіс көрікпен темір тауды балқытқандардың тармағы болып табылады.  

Бұл мемлекетте (Иранда) мыңдықтың әмірі Жауыршы солардың руынан еді. 

Бұл мемлекетте ол шинас ұрпағынан (Жауыршыдан басқа) бірде-бір танымал 

кісі мәлім емес.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

 

193-бет 

Нуйақин (Нұяқын), Уруут (Ұрұт) және Маңқут (Маңғыт) тайпалары 

 

Түмбине ханның тоғыз ұлының үлкенінің есімі Жақсу еді. Оның ұлдарынан 

үш тармақ тарайды: (Олардың) бірін: нұяқын руы деп атайды. 

Екіншісін: ұрұт руы (дейді).  

Үшіншісін: маңғыт руы (деп атайды).  

Нұяқын руы мен ұрұт (руы) Шыңғыз ханның дәуірінде тайжуыт қауымымен 

бірігіп, Шыңғыз ханға көп қарсылық көрсетті. Ол рулардан қазіргі кезде бұл 

мемлекетте (Иранда) ешкім жоқ.  

Шыңғыз ханның дәуірінде ұрұт руынан едәуір белгілі болған Ұрұт Бұрдут 

(деген) көсемі болды, ол Шыңғыз ханға қарсылық жасады.  
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Бір риуаятта былай деп айтылады: Көне замандардан бір-біріне туыс болған 

және бір негізден тараған рулар – олардың таратып айтылуы: қоңқатан, сүнит 

(сунит) қырғыз, барлас, баарин илинкат (барын-еленқат), илжат (елжат), 

какуман, ұрұ, маңғыт, ұрнауыт, арулат, бисут (бесүт рулары).  

Шыңғыз ханның қызметінде болған құрметті әмірлер арасынан Жидай ноян 

бар болатын. Оның тарихын біз осы бөлімде әңгімеледік. Ал нұяқын руынан да, 

маңғыт руынан да (құрметке ие болған әмірлердің болғаны) мәлім емес.  

 Ұрұт руының көп бөлігі тайжуыт жағына ауып кетті. Тек Қурилдар Сачан 

(Құрылдар шешен) ғана қызметшілерімен, жақтастарымен Шыңғыз ханға одақтас 

болып, (оған) көп көмек көрсетті. Бұл туралы өз орнында баяндалатын болады. 

Содан Шыңғыз хан оны «анда» деп атады.  

Сол уақытта маңғыт руынан үш ағайынды бар болатын. (Олардың) екеуі 

тайжуытқа қосылуды жөн көрді. (Сонда) кіші інісі оларға: «Одан бет бұрып, 

оның жауларына қосылатындай біз Шыңғыз ханнан не жамандық көрдік?!» – 

деді.  

Олар (бауырлары) оның алдынан құйындаған күйде кетті. Үлкен ағасы қатты 

ашуланып оның қарнына жуан оқпен атты. Екінші ағасы мен оның барлық 

нөкерлері де оны оқпен атып өлтірді. Сөйтіп, оның (барлық) дүние-мүлкін,  
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балалары мен үй-жайын және малдарын толықтай тонап кетті.  

(Бұл өлтірілген) кенже ұлдың барқұт руынан алған әйелінен емізулі баласы 

бар еді. Бұл ру осы өңірдегі жақын маңайда еді, содан ол әйелдің туысқандары 

баланы өздерінің үйіне алып кетті. Оның немере ағалары оны да өлтірмек 

болды. (Алайда) олар (анасы мен туысқандары) сәбиді жүнге (орап) жасырып 

қойды. (Оның) немере ағалары оны сондай мұқияттылықпен іздеді, тіпті жүнді 

айырлармен шаншыды. (Алайда) Хақ Тағала қорғап, оған ешбір жарақат 

салғызбады.   

Арадан біраз уақыт өткен соң, олар (немере ағалары) бала олардың (анасының 

туысқандарының) қасында деп қайтадан күдіктенді. (Сөйтіп) қайтадан оған 

қастандықпен шықты. Ал олар оны қазанның астына жасырды. Дегенмен оның 

өмірінің ұзақтығы (илахи құдіретімен) белгілеп қойылғандықтан, олар оны таба 

алмады.  

Арадан бірнеше жыл өткен соң, Хақ Тағала Шыңғыз ханға күш-қуат беріп, 

тайжуыт руы мен оларға бағынышты және қарасты болған өзге руларды 
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әлсіреткен кезінде, бұл баланы аман сақтаған барқұт руы оны Жидай деп атады, 

(сосын оны) Шыңғыз ханға алып келді. Ол оларға қамықпауды әрі мұңаймауды 

бұйырды, ал ол балаға көңіл айтты. Сосын ол өсіп, ұлы әмір болды, есімі Жидай 

ноян аталды.  

Сосын Шыңғыз хан тайжуыт руын түбегейлі бағындырды. Ал ұрұт пен 

маңғыт руы әлсіздік пен амалсыз болғандықтан (оған) мойынсұнды. Олардың 

(бағынбағандарының) көпшілігі мерт қылынды, қалғандары түгелдей Жидай 

ноянға құлдыққа берілді. Олар оның туысқаны болғанына қарамай, (Шыңғыз 

хан берген) бұйрықтың үкіміне сәйкес олар оның құлы болды. Содан қазіргі 

уақытқа дейін ұрұт пен маңғыт әскері Жидай ноянның әулетінің құлдары.  

Ол (Жидай ноян) оң қанаттың ұлы әмірлері қатарынан болатын әрі әркез 

Шыңғыз ханның қасында қызметте болды. Үгетайдың кезінде ол тірі еді, содан 

Сұрғақтан бике мен Төле ханның балаларының жақын қызметкері болды. Одан 

кейін Құбылай қағанның заманында оның немересі Маңқудай (Маңғытай) оның 

орнын басты.  
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Бұл уәлаятта (Иранда) оның әулетінен Қутлуғ шах (Құтлық (Құтты) шах) 

ноянның әкесі Маңқудай (Маңғытай) (бар), ол – маңғыт руының мыңдық әмірі 

еді. Оның бауыры Хулқуту қурчи (Құлқұты қоршы) кезіктің әмірі еді, (кейін) 

қараунастардың түмен әмірі болды.  

Құлқұтының ұлдары: Чабуй (Шабүй) мен оның бауыры Жалал ад-дин.  

Маңғытайдың ұлдары: Ислам патшасының ұлы әмірі Құтлық (Құтты) шах 

ноян мен мыңдық әмір Темір Бұқа. Және олардың (тағы) басқа екі-үш 

бауырлары бар еді, (алайда) олар қайтыс болды. Муртад (Мұртад) та олардың 

немере ағайындарының қатарынан еді.  

Хұлағу ханның дәуірінде осы маңғыт руынан (шыққан) Қудусун (Құтүйсін) 

ноян кезік әмірлерінің ұлығы болды. Хұлағу хан оны күзет әмірінің қызметінен 

алып, оның орнына Тимур (Темір) атты оның туысқанын қойды. Ал ол 

(Құтүйсін ноян болса) Арғын ханның дәуіріне дейін тірі болды.  

Және Хушидай есімді Бағдаттың билеушісі де осы рудан болатын.  

Ендеше, Қуйилдар сачан (Құйылдар (Қойылдар)) шешеннің тарихы келесідей 

болған еді: 

Барлық кезде ол Шыңғыз ханмен бірге қимыл жасайтын әрі оған көп көмек 

көрсететін. (Шыңғыз хан) оны жекжатым деп атайтын.  



 195 

Ол Оң ханмен соғыстан қайтып келіп, Балжунаға кетіп бара жатқан кезінде 

және ол жақтан бері қайтқанда оның әскері төрт мың алты жүз адам еді. Сөйтіп, 

«бүлук» (әскери бөлім, бөлімдер) құрап жолға шықты. Олардың қатарынан екі 

мың үш жүз адам ұрұт пен маңғыт қауымынан және Шыңғыз ханның адамдары 

мен басқалар бір мың үш жүз адам (еді). (Сонда) барлық ұрұт әскерінің әмірі 

Кихтай (Киіктай) ноян еді. Ал маңғыттардың (әмірі) Құйылдар (Қойылдар) 

шешен (болатын).  

Оның Шыңғыз ханға көрсеткен қызметтерінің бірі келесі болатын: Шыңғыз 

хан Қалалжыт Алат аймағында Оң ханмен соғысып жатқан кезінде оның 

адамдарының саны аз болатын, ал Оң ханның (адамдары) көп болатын. Шыңғыз 

хан әмірлерінен: «Не істейміз?» – деп сұрады. Ұрұттар басшысы Киіктай ноян 

жалтақтап, атының жалын қамшысымен сипап тұрды және бір сөз айтпады.  

(Сонда) Құйылдар (Қойылдар) шешен: «Менің патшам әрі жекжатым,  
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жаудың артқы жағындағы анау қырға назар салсын, оның атауы – Куйидан 

(Күйедан). Мен (атпен) шауып, егер Құдай Тағала жол ашса, мен жаудың 

арасынан өтіп ол қырдың үстіне өз туымды тігемін. Әскер оны көрген кезде сол 

жаққа қарай беттейді, сөйтіп біз жауды қиратамыз. Егер Хақ Тағала жол ашпай, 

мен өлетін болсам, Шыңғыз хан менің балаларыма қамқорлық жасай алады», – 

деді. 

Осы себепті ол жаққа (атымен шауып) кетті, (сөйтіп) оның алдында жол 

ашылды, содан (Шыңғыз хан) керейт әскерін қиратты. Бұл (осы) тарихта толық 

жазылған.  

Одан соң оның орнын ұлы Муңка Қалжа (Мөңке қалжа) басты. Шырмағұн 

ноянмен (Иранға) келген Мулқар Қалжа (Молқар қалжа) соның ұрпақтарынан 

болатын. Оның әулетінен (шыққан) көптеген адам қағанның қызметінде. Ал бұл 

мемлекетте Халифа мен Микритай оның перзенттерінен болатын. Абақа ханның 

дәуірінде болған, ал одан соң Гайхату кезінде әмір әрі (оның) мүлазимі болған 

Нурикай йарғучи (Нұрықай жарғышы) де осылардың әулеті болып табылады.  

Маңғыт руы Оң ханмен одақтас болған Тағай қулақай есімді әмір болатын, 

оны Тағай күхарин деп те атайды. «Күхарин» сөзінің мағынасы – ұры және 

өтірікші. Мұғулдар арасында біреуді осы сипатпен атаса, ол қатты ренжиді. Ол 

(Тағай күхарин) осы атпен атақты болғандықтан әрдайым мұңайып жүретін.  
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Шыңғыз ханның заманында ұрұт руынан Киіктай ноян деген бір атақты әмір 

болған еді, сондай-ақ оның Бужар есімді ағасы ұлы әмір (болған). Сол қанаттың 

әмірлеріне жататын бұл Киіктай ноян жоғары дәрежеге көтерілді. Ол туралы 

хикаялардың бірі келесідей: Күндердің бірінде түн кезінде Шыңғыз ханның 

ордасында күзетті басқарып тұрған еді. Шыңғыз хан қорқынышты түс көріп, 

оянып, (тез) жарық (жағуын) талап етті. Орданың ішінде (Шыңғыз ханның) 

Әбіке бике есімді әйелі, Жағамбудың қызы бар болатын. Ол осы әйеліне: «Мен 

сенімен әрдайым жақсы (мәміледе) болдым әрі сенен ешқандай зұлымдық пен 

опасыздық көрмедім. (Алайда) осы сәтте мен бір түс көрдім, (онда маған) Алла 

Тағала сені (басқа біреуге) сыйлық етуге бұйырды. Сен ашулануға тиіс емессің», 

– деді. (Сырттағыларды) шақырып:  
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– Сыртта кім бар? – деді. Қарауылда тұрған Киіктай ноян: 

– Менмін, – деп жауап берді. (Шыңғыз хан) оны ішке шақырып: 

– Мына қатынды саған сыйлық еттім, ал оны, – деді. Киіктай (ноян) бұл 

жағдайдан қатты қорқып кетті. (Алайда) Шыңғыз хан оның үрейін басып: 

– Қорықпа, себебі мен бұл сөздерді шынымен айтып тұрмын, – деді. Содан 

соң әйеліне:  

– Маған естелікке Асиқ Тимур (Асықтемір) бауыршыны, онымен қымыз 

ішетін алтын кесені қалдырып кет, – деді. Қалған нәрсенің бәрін: орданы, ийу-

оғландарды, үй қызметкері мен нөкерлерді, қазынаны, табын мен отарларды 

түгел әйеліне берді де, оны Киіктай ноянға табыстады.  

Міне, (бұл тақырып) бітті. 

 

Дурбан (Дүрбен) тайпасы 

 

Бұл ру – нируундардан болып табылады. (Олар) барын руына жақын, (себебі) 

олар бір негізден бөлініп шыққан.  

Шыңғыз ханның кезінде олар тайжуыттардың руларымен бірігіп, оған 

(Шыңғыз ханға) көп қарсылық көрсетті.  

Олардың әмірлері арасынан құрмет пен атақ-даңққа ие болғандарының бірі – 

Буладу ақа (Болат аға). Ол Құбылай қағанның қызметінде әрі чиңсаң (чинсан) 

әрі бауыршы болды. Бұл мемлекетке (Иранға) елші ретінде келген. Ол – ұлы 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%A9%D0%BA%D0%B5%D1%80/
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құрметке ие әрі атақты әмір. Әкесі Йурки (Жұрқы) Шыңғыз ханның бауыршысы 

болған және бәйбіше Бөрте ужиннің ордасына қарасты еді, әрі ол (Шыңғыз 

ханның) жеке мыңдығының бір жүздігін басқаратын.  

(Қазіргі уақытта да) Болат әмірдің балалары қағанның қызметінде.  

Құсбегілердің үлкені әрі басшысы болған Мазуқ құсшы әмір де осы рудан 

шыққан. Әр дәуірде бұл рудан әмірлер мен бәйбіше әйелдер шыққан. (Мысалы) 

Құбылай қағанның Дүрбачин (Дүрбашын) әйелі осы рудан, ол – Хугачиның 

(Қоғашы) анасы. 

 

198-бет 

Баарин (Барын) тайпасы 

 

Бұл барын руы дүрбен руына жақын және олардың негізінен бөлініп 

шыққан. Суқайыт руы да барын руынан тармақталып шыққан. Алғашында үш 

ағайынды болды. Бұл (жоғарыда) аталған үш тармақ солардан тарады.  

Барын руына жататын ірі әмірлердің арасынан Шыңғыз ханның дәуірінде оң 

қанаттың әмірлерінен бір әмір болды, оның есімі Найақа (Наяқа) ноян. (Ол) 

Мұқалы гойоннан бір дәрежеге төмен (еді). Ол оның сутукусуны еді, яғни 

шухна сияқты әрі орынбасарлыққа лайық құрметті адам. Жас кезінде оны Найа 

Жусур (Ная жусур) деп атайтын. «Жусур» сөзінің мағынасы – екіжүзді әрі 

ұятсыз деген болатын. Барын руының әдетінде дөрекі және ақымақ ойындарды 

ұйымдастыру бар болатын, (ол ойындар) ұят пен қорқудан жұрдай болатын.  

Бұл Наяқа ноян өте қартайды, жүз жылдан аса өмір сүріп, Үгетай қағанның 

дәуірінде (әлі) тірі еді. Айтуларынша, Шыңғыз хан бірінші әйелін алған кезінде, 

ол (Шыңғыз хан) берген туй ашида (той асында) күйеу бала ретінде дәм татып 

отырды және (қарт кезінде мұны) ести алатын. 

Оның өмірлік жағдайлары келесідей: Шыңғыз ханның тайжуыттармен 

(арада) соғыс пен қарсыластық туындаған кезде оның әкесі Ширгуату Ибуган 

(Ширгуату ибуған) тайжуыт руларымен бірге болды. Ол сәтті жағдайды күтіп, 

олардың ханзадалары мен басшыларының қатарынан Хақучу мен Тарқытай 

қырылдақты ұстап, Шыңғыз ханның қызметіне алып келді. Ол өзімен бірге 

ұлдары Ная мен Алақты да алып келді және ол екеуімен бірге әркез Шыңғыз 

ханның мүлазимі, яғни жақын қызметкері болды.  
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Алақ ноянның Кукучу (Көкеші) атты ұлы болды. Оны ...141 соның себебінен 

... өлімге кесті. Оның Баян есімді ұлы бар болатын. Ол Құбылай қағанның 

үлесіне тиіп, қызметінде болды. Хұлағу хан Иран жеріне келген кезінде ол оған 

қызмет етуге келді.  

 

199-бет 

Құбылай қаған Судын ноян ұлы Сартақ пен Әбдірахманды Хұлағу ханға 

елші етіп жіберген кезде, ол Баянды шақыртты. 

Сартақ қайтып оралды, онымен бірге Баян да келді. Әбдірахман болса 

осында (Иранда) есепті ретке келтіру үшін қалды. Баян қағанға келген кезінде 

ол оны мейіріміне алып, оған әскерді басқаруын тапсырып, Сүбедей баһадүрдің 

немересі Ужуды оған нөкер етіп берді. Сөйтіп, (оларды) отыз түмен мұғул 

әскерімен және сексен түмен Қытай (әскерімен) Нангиясқа соғысқа жібереді. 

Олар ол жаққа аттанып, жеті жыл ішінде бүкіл Нангияс уәлаятын қолға алды. 

Баянның бұл мемлекеттегі ұлы(ның есімі) Нуқай (Ноқай) болатын.  

Шыңғыз ханның дәуірінде барын руынан оң қанаттың мыңдық әмірлерінен 

Мұңқұл Таркан (Мыңқұл тархан) атты әмірі болды. Оның оң қанаттың мыңдық 

әмірлерінен Қурчи нуйан (Қоршы ноян) атты туысқаны болды.  

Олардан (барын руынан) бөлініп шыққан суқайыт руының жағдайы келесідей: 

Барынның кіші інісі (жоғарыда айтылғандай) үш ағайындының қатарынан 

болатын. (Оның) үйінде бір күңі бар еді, ол оған ұнайтын. (Сондықтан) ол 

ыңғайлы сәтте оған қолына ерік берді (зорлады), содан ол жүкті болды. Оның 

әйелі (бұдан) хабардар болып оның нәрестесі түсік болуы үшін қызды қинап, 

(оны) көп ұратын, (алайда) түсік болған жоқ. Босанудың уақыты келгенде ол бір 

оқшаулау жерде ұл босанды. (Сөйтіп қожайынының) әйелінен қорқып, ол 

күйеуінің тонынан бұлыңғырдың үлкендігіндей бөлігін кесіп, оған нәрестені 

орады да, жыңғыл қопасының ішіне тастап кетті. Бақытты кездейсоқтықтан 

оның (баланың) әкесі сол қопаның ішінде жүрген еді. Баланың (жылаған) 

дауысын есітіп, ол оны көтерді. Содан өз тонын танып, оның күңінің босанатын 

кезі келгендіктен, (бұл) бала оған тиесілі екенін пайымдады. Оны алып келіп, 

тәрбиелеп өсіруі үшін анасына табыстады. (Оның) әйелі болса (оған) ешқандай 

назар аудармады және ешқандай мән бермеді.  
                                                           
141 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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Содан кейін бұл ұлдан тараған ұрпақтарды, олар барын болғанына қарамай, 

оларды суқайыт руы деп атайды. Себебі мұғул тілінде жыңғылдың атауы  

«суқай» еді. 

 

200-бет 

Қазіргі таңда олар бөлек руды құрайды. Көп әмірлер олардың нәсілінен 

шыққан және (қазір де) бар.  

Айтуларынша, Шыңғыз хан дәл жылқылар мен өзге де жануарларды ункун 

(уңғун) қылатындай, барын руынан бір адамды да ункун (уңғун) етті, яғни оған 

ешкім тиісе алмайды және ол азат әрі тархан болады. Ол кісінің аты Бики (Бекі) 

еді, сөйтіп ол ханның ордасында барлығынан жоғары отыратын және ханзадалар 

сияқты ол (ханның) оң жағынан кіретін. Сондай-ақ оның атын Шыңғыз ханның 

атының жанына байлайтын. Ол өте қартайып қалды, содан Шыңғыз хан:  

«суқайыт руынан әлдекім еңбектеп тұрып, Бекі оның арқасына аяғын қойып, 

атқа отыратын болсын», – деп бұйырды. Сондықтан суқайыт руын ақтачи Бики 

(атқосшы Бекі) және Дуранчи ақтачи (Дораншы ақташы) деп атайды. Олар 

болса бұл сөзден қатты ашуланып, долданады, (ол сөзді) жоққа шығарып, 

өздеріне (қатысты) деп қабылдамайды, оны әзіл мен мазақ қатарына жатқызады.  

Шыңғыз ханның дәуірінде бұл рудан екі ағайынды болды: екеуі де сол 

қанаттың мыңдық әмірлері (еді). Бірінің аты – Укар Қалжау (Оқар қалжау), 

екіншісінікі – Қутус Қалжау (Құтыс қалжау). Және суқайыт руының әмірлерінің 

қатарынан ағайынды Тамуқа ноян мен Қара ноян болды.  

Тамуқаның үш ұлы болатын: бірі – Жиңқун. Ол Хұлағу ханның заманында 

тұтқауылдар әмірі болды.  

Және бірі (екіншісі) – Туту Буқа (Тоты Бұқа) ноян, ол ұлы әрі ықпалды әмір 

болды.  

Және бірі (үшіншісі) – Тигна тұтқауыл. 

Және бірі (төртіншісі) – Чарақатай (Шарақатай).  

Аты аталған Жиңқун ноянның ұлы – Буралғи (Бұралғы). 

Тоты Бұқа ноянның ұлдары – Тайчу (Тайжу) мен Тачар (Ташар) ноян еді.  

Тайжу бала кезінде дүниеден өтті.  

Ташардың ұлы Мубарак дүниеден өтті, ал Чаруқ (Шарық) әлі тірі.  
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Тигинаның ұлдары – Йағлақу (Жақлақ), Муса (Мұса), Қарабағ (Қарабақ), 

Сулайман (Сүлеймен), Исан Тимур (Есен Темір), Абдал және Чарақатай 

(Шарақатай).  

Шарақатайдың ұлы – Ибугатай.  

Міне, (бұл тақырып) бітті. 

 

201-бет 

Барулас (Барлас) тайпасы 

 

Шыңғыз ханның кезінде ол рудан Қубилай (Құбылай) ноян болатын. Оның 

ұлдары қазіргі уақытта қағанның қызметінде. 

Бұл мемлекетте (Иранда) оның әулетінен Сайқан тарқай болған еді. (Шыңғыз 

хан) оны соңғы соғыста Жебемен бірге үлкен әскермен Таяң ханның ізінен 

жіберді.  

Және бұл рудан шыққан екі ықпалды әмір Тикудармен бірге осы мемлекетке 

(Иранға) келді. Олардың аты: ...142 және Кукучу (Көкеші) баһадүр. Көкеші 

баһадүр ақылдылығымен, қабілеттігімен және қызыл тілділігімен ерекшеленіп 

тұратын.  

 

Хадаркин (Хадаргин) тайпасы 

 

Шыңғыз хан заманында олардың басшысы Муқур Қауран (Мұқыр қауран) 

болатын. «Қауран» сөзінің мәні – егеу сияқты, мінез-құлқы дөрекі мінезді (адам) 

дегенді білдіреді. Осы қасиет оның бойында шынайы болғандықтан, оған осы ат 

берілгентұғын. Ол хадаргин руының мыңдық қолын басқаратын. Сондай-ақ ол 

оң қанаттың әмірлерінің қатарына жататын еді.  

Осы уақыттарда ол әскердің көп бөлігі Дешті Қыпшақта Ноқаймен бірге 

болды. Кейін Ноқай мен (оның) балалары қарсылық жасауды ойластырған кезде, 

олар тоз-тоз қылынды. Қазіргі кезде олардың көпшілігі сол иелікте шашырап 

кетті. 

Және осында (Иранда) болған Букури (Бүкір) Мұқыр қауранның немересі 

еді.  

                                                           
142 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған. 
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Міне, (бұл тақырып) бітті. 

 

Журйат (Жүрият) тайпасы 

 

Бұл қауым Түмбине қағанның жетінші Дурбайан (Дүрбаян) атты ұлының 

әулетінен тарайды. Оларды жажират (руы) деп те айтады. Шыңғыз ханның 

дәуірінде олар оған қарсы шығып көп көтеріліс жасады, (сөйтіп) бірнеше рет 

оған мойынсұнып, қайтадан (оның) жауларымен бірікті. Ол кездерде бұл рудың 

атақты көсемдері қатарынан 

 

202-бет 

Жамұқа шешен болды. Оны «шешен» деп атауының себебі – ол өте ақылды әрі 

айлакер болатын. Шыңғыз хан оны жекжат деп атайтын. Алайда ол әрдайым 

оған қулық, опасыздық және айлакерлік жасап, патшалықты (өз) қолына алуға 

ұмтылып жүретін.  

Меркіттердің патшасы Тоқтай бек бұл Жамұқаны тонап, оның бүкіл мал-

мүлкін алып кетті. (Сөйтіп), ол біршама уақыт отыз нөкерімен бірге қаңғып 

жүрді. Содан соң әлсіздіктен әрі амалсыздықтан ол (Тоқтай бекке): «Мен 

мойынсұнамын әрі менің әкем Тоқтай бекке көмек беру үшін бас иемін», – деп 

хабар жіберді. Тоқтай бек (оның өтінішін) қабыл алып, оған амандық (кешірім) 

берді. Содан ол (Тоқтай бекке) қызметке келді, біршама уақыт оның мүлазимі 

болды. (Жамұқа) өте қу және аяр әрі айлакер болғандықтан, Тоқтай бектің 

әмірлеріне (сөздері мен бұйрықтарына) жарамсақ пен жағымпаз сөздер айтатын.  

Күндердің бірінде ол бөдененің шөп бұтасының ортасына балалағанын 

көрді. (Содан) ол жерді белгілеп, келесі күні (бір) әмірлер тобымен сонда барды. 

(Сөйтіп), ол: «Өткен жылы мен осы жерден өткен едім, (сол кезде) бөдене мына 

шөптің ішіне ұя салған болатын, қанеки көрейінші, ол бұл жылы ұя салып, 

бұрынғыдай балалаған ба екен, әлде жоқ па?!» – деді.  

Ол жақындап қараған кезінде шөптің ішінен бөдене ұшып шықты. (Қараса) 

ол жерде балапандары бар бір ұя бар екен. (Әмірлер) бұл хикаяға (Жамұқаның 

айласына) сенді және таңданып қайта-қайта: «Ол қандай ақылды және зерек 

(адам), бұрынғы жылдан қазірге (жылға) дейін жолда көрген шөпті есінде 

сақтапты және жаңылыспапты», – деп қайталады.  

Осындай қулықтарымен (Жамұқа) Тоқтай бек мен оның әмірлерінің алдында 

өзіне дәреже жасап алды.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5/
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Бірде ол (мынадай) қулық ойлап тапты. Содан таңертең Тоқтай бек 

(ұйқыдан) тұрмаған және қорғаушы күзетшілері селқос (қапыда) тұрған кезінде, 

оның алдына біреудің тез кіруі әдетте жоқ еді, Жамұқа кенет Тоқтай бектің 

шатырына өзінің отыз нөкерімен кіріп келді. Ал оның қасында бірде-бір тірі жан 

жоқ болатын. Тоқтай бек қатты қорқып кетті, сөйтіп ол қазір қалағанын істейді 

деп ойлады. Жамұқа (оған): «Сенің күзетшілерің өте  

 

203-бет 

кінәлі, қамсыз. Неге олар сені қажетті дәрежеде қорғамайды?! Мен олар ояу ма, 

(сені) қорғап жатыр ма, әлде жоқ па тексеру үшін әдейі кіріп келдім», – деді.  

Тоқтай бектің өзі де қорқақ (кісі) еді, әрі бұл жағдайдың мәнін түсінді. Ал ол 

(Жамұқа) бұл үшін үзір сұрап, сылтаумен әрі (өзін шынымен) оның қамын 

ойлағандай көрсетті. Тоқтай бек тым қатты қорыққандығынан және ол мұны 

осы ыңғайлы жағдайда өлтіріп тастамасын деген үрейден, алтын кесесімен ант 

етті, олардың әдетіне сай қымызды жерге төгіп: «(Саған) барлық әулетіңді және 

(барлық) мал-мүлкіңді қайтарамын және саған опасыздық та, жамандық та 

істемеймін», – деді.  

Жамұқа болса бұл ісі үшін кешірім сұрап, (Тоқтай бекке) ол одан (тартып) 

алып қойған затының бәрін қайтармағанша қызмет етуді жалғастырды. (Одан 

соң) ол өз отбасымен өзінің жұртына кетті.  

Ол бірнеше рет Шыңғыз ханнан қашып, қарсыласты, содан оның жаулары 

Оң мен Таяң ханға кетті.  

Бірде мұғулдардың әртүрлі әулеттерінен көптеген рулар жиналып оны патша 

етіп сайлады және оған гурхан лақабын берді. Шыңғыз хан оларға қарсы 

(бірнеше рет) соғысуға шықты, әр жолы олардың үстінен жеңіске жетті. Жамұқа 

ешбір адамның Шыңғыз ханға қарсылық көрсетуге мүмкіндігі жоқ екеніне көзі 

жетіп, ол өзін таққа отырғызған нөкерлерінің барлығын тонап, қайтадан  

Шыңғыз ханға қосылды. Ол (кейін) бірнеше рет (оған) дұшпандық жасады, Оң 

мен Шыңғыз ханның ортасындағы фитна мен соғыс өртін тұтандырды 

(соғыстың басталуына себепші болды).  

Ақырында оның ісі сонымен аяқталды, (яғни) ол (Шыңғыз ханнан) қашқан 

кезде өзінің нөкерлері оны ұстап, Шыңғыз ханның әскерінің қолына тапсырды. 

Оны ұстап алған кезде, (Шыңғыз ханға) алып бара жатқан елшілер алдында ол 

(астарлы сөздермен): «Менің жекжатым (Шыңғыз хан) менің соңымнан  

ергендерді (яғни, алдымен маған еріп, сосын мені ұстап бергендерді) белгілеп, 
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істердің үкімін жақсылап берсін (яғни, олар маған опа жасамаған соң, кімге опа 

жасайды)», – деді.  

Оны ұстап Шыңғыз ханның алдына алып келген кезде ол: «Жамұқаны ұстап 

алған кезінде ол не деді?» – деп сұрады. (Елшілер) оның сөзін қайталады.  

Шыңғыз хан ол ишараны түсінді. Ал ол сөздердің мағынасы келесідей болатын:  

 

204-бет 

«Егер (менің) нөкерлерім, өздерінің қожайыны болған мені ұстап, маған опа 

қылмаған соң, кімге олар (опа) жасайды?!». Шыңғыз хан оның туыстары мен 

немере ағайындарынан және (оған ерген) алпыс адамның қатарынан оны 

(Жамұқаны) ұстап алған отыз нөкерін бөліп алуды, барлығын өлтіруді бұйырды. 

Ал қалған отыз кісі (оған) мойынсұнып, бас иді. Олардың басшысы Ұлық 

баһадүр үлкен және құрметке ие (кісі) болып, мақтауға лайық қызметтер  

атқарды.  

Шыңғыз хан Жамұқаны жекжат деп атағандықтан, ол оны өлтіргісі келмеді. 

Сөйтіп, оны өзінің жақсы көрген немере інісі Илчидай (Елшідай) ноянға 

нөкерлерімен, (бүкіл) отбасы, мал-мүлкімен табыстады. Содан бірнеше күннен 

соң Елшідай оны өлтірді.  

Айтуларынша, Елшідай ноян оның мүшелерін бір-бірінен бөлуді бұйырды. 

(Себебі) ол (Жамұқа оған) былай деді: «Құқық сіздердікі. Менің (илахи) көмекке 

ие болып, сендерді бөлшек-бөлшек етемін бе (шабамын ба) деген ойым бар еді. 

Ал (илахи) көмек сендерде (жақта) болды, тезірек мені бөлшектерге бөліңдер». 

Содан ол (оларды) асықтырып, оларға өзінің буындарын көрсетіп: «Осы жерден 

кесіңдер», – дейтін және мүлде қорықпайтын еді.  

Бұл рудың барша басшылары қатарында Шыңғыз хан тұсында Қалиқудар 

(Қалиқодар), Ұлық баһадүр, Мағуй (Мағүй), Йадағайа (Жадағай) мен Тағай  

Далу болды. Олар көп қарсылық жасағандықтан әрі Шыңғыз хан олардың 

көбісін мерт қылғандықтан, олар аз қалды.  

Қазіргі кезде Иран жерінде (бұл рудан) мыңдық әмірі Ара Тимур баурчи 

(Ара Темір бауыршы), оның бауыры Жажиртай Құраан (Жажиртай құраған) бар.  

Шыңғыз хан мен тайжуыт руы арасындағы келіспеушілік басталған алғашқы 

кездерде Жамұқа шешеннің туыстары арасынан Тайшар деген кісі жалайыр 

руынан шыққан және Шыңғыз ханның құлы болып табылатын Жошы  
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Тирмиланың үйін тонауға аттанды. Жошы Тирмила оны атып өлтірді. Осы 

себепті Жамұқа жажират руымен бірге тайжуыт пен өзге (Шыңғыз ханға қарсы 

болған) руларға қосылды. Сөйтіп, (осы) 

 

205-бет 

тарихта жазылғандай, (Жамұқа) Шыңғыз ханмен соғысты бастады. 

Шыңғыз ханның тұсында осы рудан шыққан Қушаул (Қушауыл) атты бір 

ұлы әмір болатын. Оның Жусуқ (Жосық) деген бауыры бар еді. Шыңғыз хан 

Қытай мен Жұрша уәлаяттарын қолға алған кезде, шекарада сол уәлаят пен 

халықтарды қорғайтын әскер қоюды қалады. (Содан) ол екеуі де шапшаң және 

ержүрек болғандықтан, оларға әрбір ондықтан екі адамнан алып үш мыңдық қол 

жинауға бұйырды. (Жиналған әскерді) және сол уәлаяттар мен аймақтарды 

оларға (қарауға) тапсырды. Бұрын Қушаулдың есімі басқаша сөз болатын  

(басқаша аталатын). Оған осы әскердің барлығын ондықтардан бөліп алып 

(оларды қосып үш мыңдық қылып) бергенде, оны осы есіммен атады. Бұл 

(Қушаул деген есім) – (жинақталған) әскердің қосылуы (деген) сөзінің туындысы 

(осы сөзден алынған).  

Шыңғыз хан Балжунаға келіп, жан-жақтан әскер жинап жатқан кезінде, 

Жошы қасар одан бұрынырақ бөлініп қалып, Оң ханның әскері оның үйін, 

жылқылары мен малдарын тонап кеткенде ол азғана адамдармен қашып  

құтылды. Содан жолда өлексемен тамақтанып, (зорға дегенде) Шыңғыз ханға 

келіп қосылды.  

Шыңғыз хан Оң ханды қапыда қалдыруды ойластырды. (Содан) сенуге 

лайық бір жолмен Жошы қасардың атынан Оң ханға жүрияттан шыққан  

Қалиқодар мен ұранқат (ұраңқай) руынан шыққан, Чаур (Шаур) деп те атайтын 

Шаурға жылаған арқылы хабар жіберді. Бұл (Шаур) сөздің мағынасы – «басы 

теңселетін» дегенді білдіреді, себебі оның басы үнемі шайқалып тұратын.  

(Шыңғыз хан оларға): Сендер (Оң ханға барып) Жошы қасардың атынан 

былай деңдер: «Мен өзімнің үлкен ағам Шыңғыз ханның соңынан барып, оған 

қосылуға көп әрекет еттім, алайда мен оның іздерін таба алмадым, (басқа) жол 

да таппадым. Енді менің тұрақтау орным – орман, жастығым (басымның төсеніші) – 

жер кесектері. Егер ол (Оң хан) мені шақырса және әйелім мен баламды, 

қауымым мен отбасымды қайтарып берсе, мен оның алдына мойынсұнып 

барамын», – деді.  
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Олар бұл сөздерді Оң ханға жеткізген кезінде ол қуанып, оларға сенді. 

Сөйтіп, келісімшарт пен анттың белгісі ретінде сиырдың мүйізіне қан құйып, 

өзінің Итурган (Итұрған) атты елшісін олармен бірге жіберді. 

 

206-бет 

Шыңғыз хан болса, оларды жіберген кезінде-ақ, (жолға шығып) олардың 

соңынан күнді күн демей, түнді түн демей әскерді бастап келді. Сөйтіп, екі елші 

Итұрғанмен бірге келе жатқан кезде олар алыстан Шыңғыз ханның әскери туын 

көріп, «Итұрған жағдайдың мәнісін түсініп қалып, қашып (Оң ханды) хабардар 

етіп қоя ма?» деп қорқып кетті. Олардың (екі елшінің) ...143 атты біреуі атынан 

түсіп: «Менің атымның тұяғының ортасына бір нәрсе кіріп қалды», – деп, 

Итұрғанға аттың алдыңғы аяғын ұстап тұруға берді (де), өзі тұяғын тазалады. 

Осылайша, оның назарын басқаға аударды. (Сөйтіп), осы желеумен оның 

назарын бір сәтке алаң қылды. Осы арада Шыңғыз хан да жетіп келді.  

Итұрғанды ұстап, әскери қосында қалған Қасарға жіберді. Әлгі екі елшіні 

(Шыңғыз хан) жол көрсетушілер ретінде алға жіберді. Содан Оң ханға кенеттен 

шабуыл жасап, олардың әскерін жеңді.  

Міне, (осымен бұл тақырып та) бітті.  

 

Будат (Бұдат) тайпасы 

 

Бұл ру Түмбине ханның бесінші ұлы Баат Кулкидің ұрпағынан тараған. 

Шыңғыз хан тұсында олардың басшысы Уридай болған. (Шыңғыз хан) тайжуытпен 

соғысып жатқан кезінде олар (будаттар) онымен одақтас болып, оның әскеріне 

қосылды. Олардан көп әмір шыққан, (қазір де) бар. Алайда қазіргі кезде 

(олардың есімдері) мәлім емес.  

 

Дуқұлат (Дулат) тайпасы 

 

Түмбине ханның сегізінші Будунчар (Бодонжар) деген ұлынан тараған. 

Шыңғыз хан тайжуыт руларымен соғысып жатқан кезінде бұл ру 

                                                           
143 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған. 
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207-бет 

Шыңғыз ханмен одақтас болып, әскеріне қосылды. Алайда бұл дәуірде және 

қазіргі уақытта да олардан шыққан бірде-бір беделге және атаққа ие әмір мәлім 

емес.  

Сонымен (бұл тақырып) бітті. 

 

Бисут (Бесүт) тайпасы 

 

Бұл ру Түмбине ханның тоғызыншы, ағайындылардың ең кішісі Бисутай 

атты ұлынан тараған. Олардан көптеген әмірлер мен ұлы адамдар шыққан. 

Алғашында олар Шыңғыз ханға қарсылық көрсеткен, кейін олардың кейбір 

бөлігі (оған) бағынып, (әртүрлі) қызметтер атқарды.  

Мұғулда мынадай әдеті бар: (олар) кенже ұлын отшыген деп атайды. Өйткені ол 

үйінде қалады, от – отбасылық өмірдің ортасы болып табылады.  

Шыңғыз хан әулеті Йасалды (Жасалды) реттеген кезде, ал заңдар (олардың 

шарттары) – рәсімдер (ғұрыптар) мен әдеттерді (дәстүрді) дұрыс қолданудан 

тұрады. Оларды (рәсімдер мен әдеттерді) тәртіптеуге қатысты (кеңес қажет 

болған кезде) осы руға жүгінеді. Сөйтіп (ол рудың), бақсылары өздерінің 

әдеттеріне сай түрде реттейді (кеңес береді).  

Шыңғыз ханның кезінде бұл рудың атақты кісілерінің бірі Жебе (ноян) 

болатын. Ол туралы әңгіме келесідей: бұл ру әлі Шыңғыз ханмен қарсыласып 

жүрген кездердің бірінде, (Шыңғыз хан) олардың үстінен жеңіске жетті, сөйтіп 

олардың мал-дүниелерін жапты (тәркіледі). Ал (олардың) бір бөлігі жасырынып 

қалды, олардың арасында Жебе де бартұғын. Күндердің бірінде Шыңғыз хан 

(оларды) тұтқындамақ болды. (Сөйтіп), Жебе қоршауда қалып қойды. Шыңғыз 

хан оны танып, онымен шайқасуды қалады. Бөрші ноян: «Онымен мен  

соғысамын», – деп Шыңғыз ханнан чаған аман құланы, яғни ақ танаулы құла 

атты сұрады. (Ол) оған (сондай атты) берді. Ол оған (атқа) отырып, шайқасқа 

шауып кетті. Жебеге оқ атты, (алайда оғы) мүлт кетті. (Ал) Жебе оқ атқанда (оқ) 

атқа тиіп, (ат) құлап, өлді. (Ал) Жебе қашып кетті. Арадан біраз уақыт өткен 

соң, Жебе әлсізденіп, амалсыз жағдайға келген соң, (Шыңғыз ханға) келіп 

мойынсұнды. Ол ержүрек кісі болғандықтан, Шыңғыз хан оған ондық әмірі 

дәрежесін берді,  
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208-бет 

сосын ол жақсы қызмет еткендіктен (кейіннен) оны жүздіктің әмірі етті. Ол 

ықылас білдіріп, (жақсы қызмет атқаруға) тырысқандықтан, мыңдықтың әмірі 

болды. Содан соң (Шыңғыз хан) оған түмен әмірінің дәрежесін берді. Содан көп 

уақыт бойы (Шыңғыз ханның алдында) мүлазимдік қызметте болды, жорықтарға 

барды, жақсы қызмет атқарды.  

Таяң ханның ұлы Күшлік хан Шыңғыз ханмен соғысқан соң қашып, 

қарақытайлар патшасы гурханның алдына, Түркістан мен Мауараннаһр 

аймақтарына қарай беттеді. (Ол жерде) оның (гурханның) қызына үйленді. 

Содан қайта наймандар уәлаятына келіп, әскер жинап, гурханға опасыздық 

ойластырды, оған қарсы әскер бастап барды. Сонда оны тұтқынға алып, өлтірді. 

Сөйтіп, оның орнына отырды.  

Ендеше, осы оқиғадан (арадан) жеті жыл өткенде, бұл жайлы осы тарихта 

кеңінен айтылғанындай, Шыңғыз хан Жебені әскермен (Күшлікке қарсы) 

аттандырды. Ол Күшлікті қуып жіберді. Ойсырай жеңілген (Күшлік хан) 

Бадахшан өңіріне (қашып) кетті, сол жақта оны өлтірді. Ол жайлы Шыңғыз 

ханға жеткенде, ол мұндай, Күшлікті қуып жібергендей үлкен жеңіспен 

мақтанбауы жайлы Жебеге (мынадай) насихат (айтып) жіберді: «Ендеше, Оң 

ханның, Таяң ханның, Күшлік ханның және өзгелердің мақтаншақтығының 

себебінен біз оларды ұстай (жеңе) алдық».  

Кезінде Жебе әлгі (ақ танаулы) құла атты оқпен атып өлтіріп, (кейіннен 

Шыңғыз ханға) бойсұнуын білдіру үшін келгенде, ол тізе бүгіп: «Мен құла атты 

өлтіргенім үшін кінәлі екенімді білемін. Егер Шыңғыз хан мені кешіріп, маған 

мейірімділік етсе, мен (оған) өзімнің адал құлдық қызметімнің белгісі ретінде 

мұндай аттардың көбін келтіремін», – деді.  

Кейін ол Күшлік ханмен соғыстан келген соң, ол аймақтан мың ақ танаулы 

құла атты алып келді, (Шыңғыз ханға) сәлем беріп, оларды сыйлыққа тарту етті.  

(Сосын) Шыңғыз хан Балх пен Таликан уәлаяттарында болған кезінде оны 

жалайыр руынан шыққан Субадай (Сүбітай) және Буркамен (Бұрқамен) бірге 

әскер беріп, сол аймақтарға жіберді. Бұрқа жолда дүние салды. Олар ол жақтан 

шығып Ирак-и Ажамның (Ирак Ажамның) кейбір қалаларын алды, (әскерін) 

өлтіріп, (мал-мүліктерін) тәркіледі. Сосын ол жақтан Гүржістан уәлаятына және  
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Тибилиске (Тбилисиге) қарай беттеді. Гүржілер көп халық (әскер) болып 

жиналып, соғысқа шықты. Жебе оларға Сүбітайды әскермен жіберіп, өзі бес 

мың баһадүрмен торуылға (жасырынып) отырды. Сүбітай әдейілеп қашты, 

содан гүржілер оны қуып кетті. (Сол кезде) Жебе торуылдан шығып,  

(гүржілердің) жанынан келді (соққы берді) де, сөйтіп (олардың) барлығын 

жойды. Олардың соғыстағы әдісі көбінесе осындай болатын.  

Содан ол жақтан кері бұрылып, Темір қақпа арқылы шығып кетті.  

Дербент144 тұрғындары оларға (мол) тұрғу145 беріп, мойынсұнды. (Сөйтіп олар) 

ол жақтан өтіп, орыс уәлаятына беттеді. Жол бойы барлық жерде (қарсы 

шыққандардың әскерін) өлтіріп, (мал-мүліктерін) тәркіледі. Олар Шыңғыз 

ханмен бұл істі үш жыл ішінде аяқтаймыз деп белгілеген еді, (алайда) екі жарым 

жылда толықтай аяғына жеткізді.  

Жебенің кіші інілерінен Мунгаду Саур (Меңгіду сауыр) Төле ханның  

қызметінде болды. Оның жеті ұлы бар болатын. (Олардың) ең кенжесін Орыс 

деп атайтын. Ол осында, Хұлағу ханның қызметіне (ханның) күзетінің қоршысы 

болып келді. Оның бауырлары ол жақта (қалған) болатын. Абақа хан Хорасан 

уәлаятына тағайындалған кезде, ол Орысты төрт кезіктің әмірі етіп тағайындады 

және оған үлкен лауазым берді. Абақа хан патша болып Хорасаннан қайтып 

келгенде ол Орысты (кері) қайтарды, Хират (Герат) пен Бадғистің шекараларын 

қорғауға жіберді. (Ол) оған сол аймақтардың әскерлері мен қорғандарын 

басқаруға берді, содан ол сол өңірлерде болды.  

Содан екі жыл өткен соң, ол жаққа Тубсинді жіберді. Ол ол жақта көп ынта 

мен ыждаһат жасап Никудар уәлаяты мен қауымын (мойынсұнбағанын) мерт 

қылды. Сөйтіп (ол жақтан), жунжандарды және көп тұтқындарды алып шықты. 

(Алайда) жолда Абақа ханның бұйрығына сай олардың бәрін өлтірді.  

Осы уақытта Құтүй қатын өзеннен өтті. Урус (Орыс) осы оқиға кезінде 

(оған) қызмет атқарып, ынта танытты. Тусқа жеткенге дейін күзетші кісілерді 

беріп, жақсы жағдай жасап қызмет етті. Содан кейін Барақпен болған соғыстан 

соң дүниеден өтті. Оның ұлдары Қаратари (Қаратары) мен Абачи (Абашы) 

Абақа ханның кезінде (қызметте) болды. Қазіргі кездегі Қаратарының ұлы 

Харбанда болып табылады. 
                                                           
144 Дербент - Дағыстанның оңтүстігінде орналасқан қала. 
145 Тұрғу – алтын жіптермен безендірілген маталар, яки азық-түлік. (Аудармашының түсініктемесі).  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD/
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Абашының ұлдары – мыңдық әмірі Занги (Зеңгі) мен Хинду бауыршы.  

Және Жебенің ұлдарынан Сунқусун мыңдық әмірі еді. Қазір оның ұлы Қара, 

Зеңгінің (әйелі) Улжай қатынның ийу-оғландарының қатарынан. Ал оның 

бауыры Баһадүр кезінде Мысырға елшілікпен барған болатын.  

Бүгінде Жебенің немере ағайындары мен туыстарының көбі қағанның 

қызметінде (жұмыс атқарады). Аймақтың әкімі әрі ұлы әмірі Қадан және 

бітікшілер ақсақалы Ноқай мен Байжу ноян да бисут (бесүт руына) жатады. 

Байжу (да) Жебенің туысқандарынан болып табылады. Үгетай қаған оны 

Шырмағұнмен бірге жіберді. Ол мыңдықты басқарды, кейін түменбасы болды. 

Байжу Рұмды бағындырды: «мен Рұмды бағындырдым» деп мақтанып,  

масайрайтын. Хұлағу хан оны шақыртты, сөйтіп кінәлап, өлімге кесті. Ал оның 

дүниесінің жартысын тәркіледі. (Содан соң) ол түменді Мөңке ханның әміріне 

сай Шырмағұнның ұлы Ширамун басқарды. Ал Байжу ноянның баласы Адак 

болатын. Ол мыңдықты басқарды. Адактың ұлы Суламыш, ол Рұмда болған еді. 

Ислам патшасы (Алла оның билігін ұзақ етсін!) оған игілік жасады, содан 

(оған) бес мың атты әскер беріп, оны сол жақта түменнің әмірі етті. Ол болса 

(оған) опасыздық жасап Баянчүр (Баянжар) мен Бужқурды (Бозқұрды) өлтірді. 

Бұл күнәсі үшін ол өлімге кесілді. Ол оқиғаның жағдайлары толық баяндалатын 

болады.  

Шыңғыз хан Таяң ханмен соңғы рет соғысқан кезінде ол (әскердің) алдыңғы 

тобында барлас руынан шыққан Құбылай мен Жебені жіберді. Екінші рет 

Жебені әскермен Тунгин деп аталатын Қытай мен Жұрша мемлекетіне жіберді. 

(Сонда ол дереу) қоршауға кіріспей, кенеттен кері қайтып, олар өздерін  

қауіпсіздікте сезінуі үшін елу фарсахқа он күнге кетіп қалды. (Кейіннен) ол 

арбаларды қалдырып кері бұрды. Содан мүмкіндігі болғанша бар жылдамдықпен 

тұрғындары қамсыз (отырған) қаланың қақпаларына жетіп келіп, осындай 

айламен ол қаланы алды.  

Ол рудан екі әмір болды: Дига мен Кучугур (Құсшығұр). Оларға  
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қатысты оқиға келесідей: олар тайжуыт руымен бірге болған кезде, (тайжуыттар) 

олардың әкесін, аға-іні мен туысқандарын өлтірді. Олардың Байду қатын атты  
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анасы ұлдарының (өмірі) үшін қорықты. Қаған бейшара мен жетімдерге 

жанашырлық жасайды деген сыбыс бар болатын. Осыдан үміттенген ол екі 

(ұлын) алып қағанның қызметіне келді, оның мейіріміне ие болды: (Қаған) 

Құсшығұрға мың қолдық әскер берді. Байду қатынның өзін (қаған) тархан етті, 

сөйтіп «жетімдердің жолы тархандық болсын!» деп бұйырды. Ал Диганы судан 

адун, яғни (қағанның) жеке аттарының ақташысы етті. Құсшығұрға биелерді 

саууға, оның анасына қымызды игеруге бұйырды.  

Дига ұлы Удуй болатын. Қазір ол ұлы мәртебелі қаған Чиңтимурдың  

(Шыңтемірдің) алдында (қызметінде) түмен әмірі және көп балалары бар.  

Құсшығұрдың ұлының бірі Төле хан күзетінің әмірі Буртажин қурчи 

(Бөрттежін қоршы). (Басқа) бірі мыңдықты басқарған Қубила қурчи (Құбыла 

қоршы). Оның ұлы Чар Буқа (Шар бұқа) Құбылай қағанға тиесілі. Оның ұлы 

Кийужи (Кеужі) осында (Иранға) Маликтимурдың (Мәліктемірдің) ұлы Миңқан 

Кууннен (Мыңқан кууннен) елші ретінде келген еді.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

 

Сукан руы 

 

Олар да нируун руларының қатарына жатады. Алғашқы кезде, Шыңғыз хан 

тайжуыт руларымен соғысып, әскер жинап жатқанда, бұл ру оның туысқандары 

қатарында болғандықтан онымен одақтас болды.  

Алайда олардың көсемінің есімі белгісіз.  

 

Қиңқийат (Қиңқият) руы 

 

Бұлар да нируундардың қатарына жатады. Шыңғыз хан тайжуыттар руымен 

соғысып, шайқасуды бастаған кезде бұл ру туысқандық қатынастар себебінен  
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оның алдына келіп, әскерінің қатарына қосылды. Олардың көсемінің аты Даақи 

(Дағақи) баһадүр болатын. Олардың өзге жағдайлары әрқайсысы өз орнында  

келтірілетін болады.  
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Сонымен (бұл тақырып) бітті. 

 

*** 

Ендеше, түп негізі мұғул болған рулардың тармақтары мен жалпы мұғулдың 

және өзге де мұғулға ұқсас жамағаттардың (рулардың), сондай-ақ қытай, таңғұт, 

ұйғыр мен олардан басқа (рулардың) өмірлік жағдайының (бұл тарих кітабында) 

толық келтірілуінің себебі – олардың хикаясы мен тарихы Шыңғыз ханның 

дәуіріне тура келеді. Сондай-ақ өзінің патшалығының бастапқы кезінде Хақ 

Тағаланың көмегімен ол рулардың бәрін өзінің әмірлігіне бағындырып,  

(олардың) баршасын өзінің құлы мен әскерлеріне айналдырды. (Сондықтан 

оларды) еске алу мен олардың тармақтарын жіктеу қажеттілігі туындады. Содан 

сенімді (түрде) белгілі болған деректерді мұқият қарап шығып, (күмәнсіз деп 

табылғандары): олардың қанша ру мен қанша тармақтар екені, олардың әрқайсысы 

қандай жолмен тармақталғаны, әрбір рудың табиғаты (мінез-құлықтары) мен 

әдет-ғұрыптары қандай болғаны, тағы да олардың жұрты мен тұрақтау  

орындары қайда болғаны (тарихта) белгілі болуы үшін, олар (жайлы деректер 

осы кітапқа) жазып қойылды. 

Енді біз олардың (өмірлік) жағдайын баяндаудан босаған кезде, біз әлемді 

билеген патша Шыңғыз ханның және оның балаларының, (соның ішінен)  

арнайы Ислам патшасы Сұлтан Махмұд Ғазан ханның (Алла оның билігін ұзақ 

етсін!) тарихын баяндауға көшеміз. Себебі ол (яғни Ғазан ханның тарихын 

баяндау) бұл құтты кітаптың жазылуының және баяндалуының негізгі мақсаты 

мен мәні болып табылады.  

(Енді) біз Шыңғыз ханның тармағы, (соның ішінде) оның немере ағайындары 

мен туыстарынан тараған (тармақтардың) әрқайсысы қайдан бастау алып, 

қайдан шыққанын, олардың тармақталып бөлінуінің жағдайы мен себептерін 

тыңғылықты түрде әрі толық баяндауды бастаймыз.  

Тек қана Алла біздің көмекшіміз болып табылады әрі тек оған сүйенеміз (тек 

одан көмек сұраймыз) және тек оған ғана үміт артамыз. Және Алланың салауаты 

(мен сәлемі) біздің мырзамыз Мұхаммед пайғамбарға, оның кіршіксіз отбасына 

болғай! 
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«ТАРИХТАР ЖИНАҒЫ» КІТАБЫНЫҢ І ТОМЫНЫҢ  1-КІТАБЫ 

ЕКІНШІ БӨЛІМІ 

Мұғул, түркі және басқа да тайпалардың патшалары туралы 

дастанының баяны, ол екі бөлімнен тұрады 
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(Бұл бетте ештеңе жазылмаған) 
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БІРІНШІ БӨЛІМ 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ АТА-БАЛАЛАРЫ ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Солардың ішінде олардың руластарының өмірлік жағдайлары туралы 

хикаялар да айтылады. Бұл бөлім он әңгімеден тұрады, (соның ішінде) 

алдымен олардың (Шыңғыз ханның ата-бабаларының) шығуының (және 

билігінің) жағдайын баяндауда кіріспе келтіріледі, содан соң кезегімен он 

дастан (ретімен) жазылады, инша аллаһу ал-азиз, Құдіретті Алланың 

қалауы болса! 

 

Кіріспе 

Шыңғыз ханның ата-бабаларының өмірлік салтын анықтайтын 

жағдайлар мен олардың мемлекетінің қай жерден және қалай пайда 

болғанын баяндайды 

 

(Жоғарыда келтірілген деректерде) олар туралы егжей-тегжейлі баяндалғандай, 

барша түркі қауымдарымен (олардан шыққан) мұғул тармақтарының барлығын 

бірдей басқаратын (Шыңғыз ханға дейін) құдіретті де мықты ортақ патшасының 

ешқашан болмағанын білу қажет. Сөйтіп, әр рудың өз патшасы мен әмірі 

болған, (олар) көп уақыттар бойы бір-бірімен соғысып, шайқасып, бір-біріне 

қарсы тұрып жанжалдасып жататын. Дәл осы мемлекетте (Иранда) өмір сүретін 

арабтарға ұқсас, әр рудың бір-біріне бағынбайтын дербес әмірлері болған.  

Қытай халқы бұл (түркі-мұғул) халықпен байланысты, (яғни) оның  

уәлаятымен және оның көшіп-қону орындарымен көршілес өмір сүргендіктен, 

ол қауымдардың кейбірін (Қытай шекараларында өмір сүретін) сахаралықтар 
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(көшіп-қонатын Қытай рулары) әркез келіп көпшілігін өлтіріп кететін еді. Ал 

олар да (түркі-мұғулдар да қарымта ретінде) Қытай уәлаятын тонап, талан-тараж 

қылатын. (Осы себепті) Қытай патшалары ол мұғул көшпенділерінен үнемі 

қорқынышта отырғандықтан, олардан сақтану үшін мұқият іскерлік танытып, 

Қытай уәлаяты мен ол рулар арасында Ескендірдің қорғаны сияқты (үлкен) 

қорған тұрғызды. 

 

216-бет 

Мұғулша оны Унгу деп атайды, ал түркіше – Йуқурқа. Оның бір тарабы (ұшы) 

Қара муран деген өте үлкен, (ешбір жолмен) кешіп өте алмайтын өзенге 

тіреледі. Екінші жағы Жұрша уәлаятының шекарасында теңізге тіреледі.  

Қытай патшалары үнгіт руын өзінің әскері мен өте адал құлы деп білетін, 

(сондықтан) оларға Унгу қорғанын күзетуді тапсырды. Бұл ру әрдайым оны 

қорғап тұратын.  

Шыңғыз ханның дәуірінде Алақұс тегін атты (бір кісі үнгіттердің) басшысы 

болатын, ол Шыңғыз ханмен бірлесті, содан (жоғарыда) үнгіт руы туралы 

бөлімде жарым-жартылай айтылғандай, ол оған (Шыңғыз ханға) қорғандағы 

қорғалған қақпаны (ашып) берді. Бұл туралы кейіннен өз орнында толық 

баяндалатын болады.  

Бұл (жоғарыда аталған) рулар жайлы көптеген тарихтар мен хикаялар бар, 

алайда олар бұл өлкеге (Иранға) жетпеген, сондықтан олардың (ол рулардың) 

басшыларының өмірлік жағдайы тыңғылықты әрі егжей-тегжейлі мәлім емес. 

Әр ру өзі жайлы хикаялардан тек кей нәрселерін ғана біледі. Себебі оларда 

ежелгі ғасырлар мен өткен дәуірлерден соңғы кезге дейінгі сенімді деректерді 

алуға болатын және оның шынайы түрде олардың ақиқатына жетуге болатын 

тарихы (жазылған кітаптары) болған жоқ. 

Ал (сосын) Хақ Тағала олардың мутааххирлерінен146 (яғни соңғыларынан, 

кейінгілерінен) Шыңғыз ханның ата-бабаларының мемлекеті мен патшалығын 

шығарды. Шыңғыз хан мен туыстарының негізі болып табылатын Дубун Баян 

мен Алан Қуа тармағын мұғулдардың барша руларынан өзгеше, көрнекті және 

арнайы (жоғары дәрежелі) етті.  

(Бұл әулеттің қашан пайда болғандығы туралы) белгілі бір тарихтың (күн 

мен мезгілдің) болмауына қарамай, жуықтап айтқанда (бұл әулетке) шамамен 

                                                           
146 Мутааххирлер – кейінгі дәуірде өмір сүргендердің арасынан шыққан деген мағынаны аңғартады. 

(Аудармашының түсініктемесі). 

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BD/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BB/
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төрт жүз жылдай болған. Өйткені (хан) қазынасында болған (сақталған) тарихи 

деректің мазмұны мен өмір көрген дана ақсақалдардың әңгімесінен белгілі 

болғандай, олар Аббас әулетінің халифалығының алғашқы дәуірі мен Самани 

патшалығының дәуірінде болған және осы уақытқа дейін (бар).  

Осы аталған уақыт аралығында бұл (Дубун Баян мен Алан Қуадан) әулеттен 

тараған қауымдар (рулар мен тармақтар саны) соншалықты (көп), тіпті оларды 

бірте-бірте санап шығу мүмкін емес және олардың (барлығы) туралы еске алу 

(жазу) дәптердің (бұл кітаптың) қойнауына сыймайды.  

 

217-бет 

(Ал) олардың шежіресі мен әулеттік тармақтарын баяндау (мәселесіне 

келсек), олар егжей-тегжейлі мәлім болмағанына қарамай, (оның ішінен) белгілі 

болғаны, еске түскені (біздің) шындықты ашуға (деген) талпынысымыз бен 

қалауымызды растау үшін (толық түрде) баяндалатын болады.  

Міне, енді біз Дубун Баян мен Алан Қуадан бастап Шыңғыз ханның әулеті 

мен оның туыстарының тармақтары жайлы хикаяларға, жылнамалар мен еске 

алуларға (оларды баяндауға) көшеміз. Біз (ол әулет) руларының әрбірін бөлек-

бөлек түсіндіреміз және оны сызба (яғни кесте) ретінде сызып, (төменде) 

жазылатын шежіренің басына орналастырамыз, жалғыз Алла Тағаланың көмегімен, 

егер оған оның қалауы болса! 

 

218-бет 

ДУБУН БАЯН ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘЙЕЛІ АЛАН ҚУАНЫҢ ДАСТАНЫ 

Мұнда басқа жерде (тараулар мен бөлімдерде) баяндалатын хикаядан бөлек 

олардың өміріне қатысты өзге де хикаялар баяндалады.  

Бұл (тақырып) екі бөлімнен тұрады 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Олардың өмірлік жағдайларының басталуы туралы егжей-тегжейлі 

түсініктер 

 

Шын сөзді түркі тарихшыларының айтуынша, мұғулдың барлық рулары сол 

Ергене қоңға (қашып) кеткен екі кісінің нәсілінен тарайды. Ол жақтан шығып  
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келгендердің арасында кей рулардың басшысы болған, құрметке ие Бурта Чина 

(Бөрте шина) атты бір әмір бар болатын. Оның әулетінен Алан Қуаның күйеуі 

Дубун Баян және тағы бірнеше өзге рулар шыққан еді. Және оның әйелдері мен 

ұлдары көп еді. Қуа Марал есімді үлкен әйелінен оның Батачи қан (Баташы хан) 

деген ұлы бар болатын. Ол оның ұлдары арасындағы ең жетістікке жеткені еді, 

(кейіннен) ол патша дәрежесіне дейін көтерілді.  

Оның (тағы) Тамач (Тамаш) атты ұлы болатын, кейіннен ол оның орынбасары 

болды. Бұл Тамаштың бес ұлы бар еді. Олардың (арасындағы) ең үлкені  

Құричар мирган (Құрышар мерген) атты (ұлы) оның орынбасары болды. Және 

айтуларынша, ол (кейінгі) төрт ұлы өзінің тұрақтау орындары мен мекендерінен 

өзге аймақтарға кетуді қалады. Ал (өзге аймақ пен олардың) арасында өзен 

алабы бар еді. Олар бұталарды көп жинап, 

 

219-бет 

одан мұнда (Иранда) «калак» деп аталатын, (суда жүзетін ағаш пен местерден 

жасалатын) сал сияқты (нәрсе) жасады, (сөйтіп) оларға отырып, өзеннің арғы 

бетіне өтті. (Осылайша олар) өзге уәлаятқа келді.  

Айтуларынша, дүрбен руы олардың әулетінен тарайды. Себебі «дүрбен» 

(сөзі) «төрт» (яғни төрт деген мағынаны береді), ол төртеуіне (Тамаш ханның 

төрт ұлына) байланысты және қатыстығы болып табылады.  

Олардың ең кішісінің әулетінен Қулун Сақал (Құлын сақал) атты бір (кісі) 

бартұғын. Бірде ол қодасты өлтірді. Баяуыт руынан бір Маалик (Мәлік) атты кісі 

ұлын алып келіп, оны оған (Құлын сақалға) қодастың біршама еті үшін сатты. 

Ол (Құлын) Алан Қуаның күйеуінің туысқаны болғандықтан, баланы Алан 

Қуаға тарту етті. Шыңғыз ханның ұрпақтарының құлы болып есептелетін баяуыт 

руының көпшілігі осы баланың ұрпақтарынан тараған.  

Құрышар мергеннің (кейіннен) оның орынбасары болған Аужам Буруғул 

(Аужам Бөріғұл) атты ұлы бар еді. Оның Йікә Нидун (Жеке Нидун) атты, 

(кейіннен) оның орнына отырған ұлы бар болатын. (Өз кезегінде) оның Сим 

Сучи (Сим сушы) есімді ұлы бар еді, (ол кейіннен) әкесінің орынбасары болды. 

Сим сушының Қарчу (Қаржу) атты ұлы болды. Ол (кейін) әкесінің орнын басты. 

Одан Дубун Баян дүниеге келді. Олардың жұрты (тұрақтау орны) Ұнан мен 

Килураң және Туғла (өзендерінің алқабы) болатын. Бұл үш өзен өз бастауын 

Барқан қалдұн тауларынан алады.  
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(Бұл тақырып) бітті. 

220-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Дубун Баян мен оның әйелі Алан Қуаның бейнесі, олардың 

ұлдарының тармақтары жайлы 

 

Жоғарыда аты аталған Дубун Баянның қоралас руынан шыққан өте пәк 

(инабатты, жақсы мінез-құлықты) Алан Қуа атты әйелі бар еді. Одан оның екі 

ұлы бар болатын, бірінің аты –Билгунутай (Білгенетай) екіншісі – Бугунутай 

(Бөгенетай). Олардың ұрпағынан екі мұғул руы тарайды. Кейбіреулер олардың 

анасы Алан Қуа болғандықтан нируун руына жатқызса, басқалар дүрліккен 

руына (жатқызады). Себебі нируун руы үзілді-кесілді түрде Алан Қуаның күйеуі 

дүниеден өткен соң туылған үш ұлынан тарайды деп есептейді. Бұл мәселеге 

қатысты көптеген келіспеушіліктер бар. Дегенмен ол (жағдай туралы айтылғанның) 

екінші нұсқасы (адамдарға) көбірек белгілі және қиястағанға (салыстырып 

қарағанда шындыққа) жақындау.  

Бұл мемлекетте (Иранда) жоғарыда аталған екі ұлдың тармағынан бір әскери 

мыңдықта тек бір адамнан басқа (ешкім) жоқ. Айтуларынша, Мұғулстанда да 

олар көп емес.  

Алан Қуаның күйеуі Дубун Баян жас кезінде дүниеден өтті. Олардың 

суреттелуі мен жоғарыда (аты) аталған екі ұлының тармақтары келесідей:  

Кейбір адамдар бұл екі ұлдың ұрығын, олардың анасы Алан Қуа болғандықтан 

нируунға жатқызады. Алайда (жоғарыда келтірілген) сол сөз (дүрліккен руына 

жатады деген пікір) дұрысырақ. 

 

221-бет 

Алан Қуаның күйеуі дүниеден өткеннен соң туылған балалары мен 

оның өзі туралы дастанының басы 

 

Әр уақытта бар (болу) мен жоқ (болу) әлемдерінде әдеттен тыс ғажайып 

істерді (нәрселерді) өзінің құдіретінің көрінісі ретінде жаратуы, бұл – 

ұлылардың ұлысы Құдай Тағаланың шексіз хикметінің көрініс табуының бір 
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белгісі болып табылады. Ол (мұндай ғажап жағдайлар) өз болмысынан текті, 

теңдессіз, раббани (Құдайдың) көмек назары түскен, әрі Құдай (Тағаланың) 

мейірімінің нығметімен (игілігімен) бақытты етілген ерекше жанда ғана көрініс 

табады. Сонда бұл (мұндай) ғажап жағдайларға назар аударған көреген адамдар 

да, қарапайым қатардағы кісілер де (осындай бұлтартпайтын жағдайларда) оның 

(Құдай Тағаланың) кемел құдіретін өз көздерімен көреді. Сөйтіп, илахи 

(Құдайдың) таусылмайтын мейірімділігіне шүкіршілік етуде бірқалыптылық, 

ынталылық танытады. Барша «күлли» және «жүзуи»147 жаратылыстардың 

жаратылу тізбегі теңдессіз жасампаз Жаратушының қалауы бойынша «Бол!» 

(дегенінде) – (бәрі) бола қалды» дегеніне (әміріне) тығыз байланысты және (оған 

толық) тәуелді. Ол (Құдай Тағала) нені қалаған болса, соның барлығын істеді 

және ол нені қаласа, соны істейді. «Алла нені қаласа, соны істейді, әрі қалаған 

нәрсесін істеуге бұйырады».  

Бұл ойдың расталуы мен айтылғандардың дәлелі – Алан Қуаның (болған) 

таңғаларлық оқиғасының болуы мен ғажайып жағдайының орын алғаны болып 

табылады. Мұғулдардың айтуынша, ол (айтылған сөздің) жауапкершілігі  

(толықтай ол сөздерді бізге айтып) жеткізген кісілерде (яғни солардың 

жауапкершілігінде), оның (Алан Қуаның) таза құрсағынан ерінің және (басқа да) 

ер кісінің қатынассыз (өздігінен) үш ақылды, дана ұл дүниеге келді. Олардың 

(бұл) оқиғасы (яғни үш ұлдың туылуы) өте сирек кездесетін ғажайып оқиғалар 

(қатарынан) болып табылады. Олардың ұрпақтары (Алла Тағаланың): «олардың 

кейбірі-кейбіріне ұрпақ», яғни олар бір-бірінен ұрпақ болып тарады» деген 

үкіміне сәйкес сансыз тармақтар мен шексіз руларға айналды. Енді дүниенің 

соңына (қияметке) дейін және адамзат ұрпағы үзілгенге дейін, олардың жақсы 

даңқы осы әулеттің ең құтты өкілі, әрі осы үйдің ең үздігі, ислам патшасы,  

 

222-бет 

Алла дінінің көмекшісі, сұлтан Махмұд Ғазан ханның (Алла оның билігін мәңгі 

етіп, оның дәрежесін ұлғайтсын!) дүниеге келгендігінің шарапатынан мәңгі 

болып қала бермек, егер құдіреті шексіз Алла Тағала қаласа! 

                                                           
147 Күлли және жүзуи, – «күлли» деп бір бүтін нәрсеге айтылады, мысалы: машина бір бүтін, оны 

бөлшектегендегі бөлшектері «жүзуи», яғни бөлшек болып табылады. (Аудармашының түсініктемесі). 
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МҰҒУЛДАРДЫҢ АЙТУЛАРЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША, АЛАН 

ҚУА ЖӘНЕ ОНЫҢ КҮЙЕУІ ДҮНИЕДЕН ӨТКЕН СОҢ ТУЫЛҒАН 

 ҮШ ҰЛЫ ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Бұл (дастан) екі бөлімнен тұрады 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның (Алан Қуаның) өмірлік жағдайлары мен бейнесіне және оның  

ұлдарының тармақтарына қатысты кіріспе сөз 

 

Әңгімешілердің айтып жеткізуінше, Алан Қуаның күйеуі Дубун Баян жас 

кезінде дүниеден өтті. Алайда (еш) теңдесі жоқ Жасаушының (Құдайдың) 

тағдыр-қалауы сондай болды: (яғни) әлемде жұлдызы құтты болып жақын туған, 

әлемдегі барлық мемлекеттерді өзінің билігінің астына  жинау үшін және 

мойынсұнудан бас тартқан патшаларды тізе бүктіріп, оларды бағындыратын, өз 

болмысынан күшті, әрі құдіретті, ал оның рухы бүкіл әлемді басқарып, адамдардың 

барлық тайпаларына басшылық ететіндей асқақ, одан соң дүниеге келетін жер 

жүзіндегі патшалардың барлығы оның ұрпағынан тарайтындай әлемде бір 

сайыпқыран патша пайда болуы керек болды.  

Бұл ішінде (теңдессіз көркем) үлкен інжу тас өсетін қабыршақ сияқты, 

алайда ол (көп) қабыршақтардың (арасында сол үлкен маржаны бар қабыршақ) 

қайсысы екенін ешкім білмейді. Ал сүңгуірлер әркез сол ерекше үлкен інжуді 

табу үшін теңізге сүңгиді де, ол жақта өте көп (інжу) қабыршағын табады, содан 

көптеген меруерттерге ие болады. Сөйтіп, ол інжудің әрбірі түрлі қажетке 

жұмсалғанымен, бәрі жауһарлар қатарынан болып табылады. Олар (қымбат 

бағалы жауһарлар болғандықтан) базаршылар (саудагерлер) оларды бір алқаға 

жинап, теріп қояды. Олардың әрбір бауы бір қауымға немесе әр адамға 

(бұйыруға) лайық, сондықтан олармен сауда-саттық жасалынады, мәміле (түрлі 

есептесулер, айырбастаулар) жасалынады. Бірақ (ол сүңгуірлердің бәрінің) 

жалпы қалауы (іздегені) – сол атақты (үлкен, көркем) інжу болып табылады. 

 

223-бет 

(Жаратушы Тағала) [өзінің кәміл құдіретімен] Алан Қуаның пәк құрсағын  

Шыңғыз ханның бар болу (дүниеге келуі) інжуінің ардақты қабыршағы етті, 

сөйтіп соның ішінде оның тұлғасының болмысын мөлдір нұрдан жаратты.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%83%D1%96%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%83%D1%96%D1%80/
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Алан Қуаның ұрпақтарынан көптеген тармақтар мен рулар пайда болды. 

Олардың көптігі сондай (дәрежеге) жетті, егер олардың адамдарын санайтын 

болса, жүз түменнен асады. Сондай-ақ (бұл рулардың) барлығының шежіресі 

нақты және анық. Себебі мұғулдардың әдеті (ата салты) сондай: олар ата-

бабаларының шежіресін сақтайды, әрбір туылған балаға оның шыққан тегі 

(шежіресі) үйретіліп, айтып жеткізіледі. Осылайша (өз руынан тараған) басқалар 

да ол ұлттан (бір рудан) екені де (үйретіледі). Осы тұрғыдан (қарағанда олардың 

арасында) өзінің руы мен шежіресін білмейтін ешбір адам жоқ. Сондай-ақ 

мұғулдардан басқа ешбір халықтарда мұндай әдет (дәстүр) жоқ. Тек өздерінің 

шығу тегін (жадында) сақтайтын арабтарда (ғана осындай дәстүр) бар.  

(Бұл рулар өзінің) дәрежесі бойынша сол қабыршақтардан пайда болған, 

сөйтіп оларды Раббани (илахи) фитраттың148 сүңгуірлері сол (жоғарыда) аталған 

(ерекше) сирек інжудің себебінен «жаратуды бастау мен құрастыру теңізінің» 

тұңғиығынан алып шықты (дүниеге келтірді). Сөйтіп (әу баста осы тайпаларға 

қатысты белгіленген тағдырдың) бар мәні мен мазмұны – Шыңғыз хан (яғни 

оның атқаратын миссиясы) болып табылады, сондай-ақ арнайы айтқанда оның 

атақты ұрпағының ең маңызды тетігі (өкілі), тыныштық мекенінің патшасы, 

Алла дінінің көмекшісі, Исламға деген сенімді нығайтқан және мұсылмандарды 

мәпелеп, тәрбиелеген Сұлтан Махмұд Ғазан хан (Алла оның патшалығын ұзақ 

етсін!) ғасырлар өтісімен шариғат пен тариқаттағы кемшілікті істерді және 

кәпірлер мен көпқұдайшылдардың өсек, ғайбат айту жолымен (кемшілікті 

істердің) бой көрсетуіне (пайда болуына) жол бермеуге тырысты, (ұмытылған 

шариғат ілімдерінің) барлығын тірілтіп (оларды өз орнына келтіріп), сондай-ақ 

азғындаған өтірік наным-сенімдерді түгелдей жойып, мұсылманшылық 

негіздерін асқақтатты.   

 

Өлең: 

Уа! Қаншама тамыр қопсыды Хотан мен Шында шөлдеген,  

Хорасанды сендей патшалық бекіткенше мөрменен. 

  

(Хикаяны жеткізген кісілердің сөздеріне) негізделген осы алғы сөзде 

айтылуынша, ал «ал-ъухдату ала ар-рауи» (яғни ол айтылғандардың 

                                                           
148 Фитрат – бұл сөз әу баста әлімсақта тағдырға жазылған тағдыр талайын аңғартады. Фитраттың 

сүңгуірлері – Алланың әмірімен жазылған тағдыр парақтарын оқып отыратын періштелер деген 

мағынада айтылған. (Аудармашының түсініктемесі). 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82/
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жауапкершілігі оқиғаны бізге жеткізген хикаяшының мойнында): Алан Қуа 

күйеуінен айырылғаннан біраз уақыт өткен соң, күндердің бірінде үйінде  

ұйықтап жатқан еді. Сол уақытта киіз үйдің (түтін шығатын) түндігі арқылы бір 

жарық нұр (киіз үйдің ішіне) еніп, оның құрсағына кірді.  

 

224-бет 

Бұл жағдайға Алан Қуа қатты таңданып, шошынды, содан бұл жайлы  

ешкімге айтпады. Біраз уақыт өткен соң ол өзінің жүкті болып қалғанын түсінді. 

Алан Қуаның жүгінен босануының уақыты келген кезде, оның күйеуінің 

бауырлары мен туыстары жиналып келіп Алан Қуаға: «Қалайша күйеуі жоқ әйел 

өзіне жасырын күйеу тауып алмай тұрып жүкті болып қалуы мүмкін?!» – деді. 

Алан Қуа оларға жауап беріп: «Осылайша менің күйеуім жоқ бола тұра (жүкті 

болып) бала босанғандығымнан сіздердің ойлаған болжауларыңыз әділетті және 

айтып тұрған күдіктеріңіз де сырттай (қараса) дұрыс. Алайда ешбір шүбә жоқ 

«расында, кейбір күдіктер күнә болып табылады». Қалайша мен (мұндай) сөгуге 

лайық (арсыз) істі (ол мені бүкіл қауым алдында) ұятқа қалдыратынын (біле 

тұра), істей алатын едім?! Ия, мен әр күні түнде (ұйықтап жатқанымда), түсімде 

бір сарылау түсті, көзі көк кісінің маған ақырын-ақырын жақындап келіп, содан 

соң жайлап кері қайтатынын көремін. Мен оны өз көзіммен (анық) көремін. Мен 

жайлы сендердің әрқандай ойлаған (ойларың мен) күдіктерің дұрыс емес. Мен 

дүниеге алып келген бұл балалар, (адамдардың) ерекше тобына жатады. Олар 

(бұл балалар) өсіп, ұлғайып, бүкіл халықтың патшалары мен хандарына 

айналған кезінде сендерге де және қарашы қауымының барлығына да менің 

жағдайымның (расында) қандай болғаны анық ақиқат болады, – деді. 

Алан Қуа (оларға) бұл жағдайды әңгімелеп берген соң, және Алан Қуаның 

сыртқы сипаттарынан қарапайымдылығы мен инабаттылығы оларға белгілі 

болған соң, олар оған (басқа) айып тақпайтын әрі мазаламайтын болды. Олар 

оның сөзінің рас, айтқан әңгімесінің шындық екенін түсінді. 

Сөйтіп, Алан Қуадан үш ұл дүниеге келді. Олардың үлкені: Буқун Қатақи 

(Бұқұн Қатақи), оның ұрпағынан күллі қатаған руы тарайды.  

(Алан Қуаның) ортаншы ұлының есімі: Буқату Салжи (Бұқату Салжи), ол 

салжуыт тайпасының ең үлкен атасы болып табылады (бұл ру содан бастау 

алады).  
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Кіші (ұлының) есімі: Будунчар (Бодонжар) қаған, ол – ол (әу баста Шыңғыз 

хандай асыл жемістің бой көрсетуі тағдыр етілген) ағаштың сұрыпталған 

(алғашқы буындағы) жемісі болатын. Оның ұрпақтарынан көптеген тайпалар 

тарайды. Олардың тармақтарының жіктелуі кейіннен толық және егжей-

тегжейлі баяндалатын болады. Шыңғыз ханның тегі соған (Бодонжар) қағанға) 

барып тіреледі. 

Алан Қуа мен оның жоғарыда аталған үш ұлының кестесі (төменде) 

жазылғандай, келесі түрде:  

 

225-бет 

 

 

Бұл үш ұлдың ұрпақтарын Алан Қуаның таза құрсағын меңзеп, түбегейлі 

нируун деп атайды. Мұғулдар арасында бұл руларға толық құрмет көрсетіледі.  

 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Алан Қуаның жоғарыда аталған үш ұлынан тарайтын тармақтардың  

жағдайы туралы деректер 

 

Ендеше, бұл ұлдардан тараған көп санды тармақтар мен рулардың барлығын 

нируун деп атайды, яғни бұл – «олар пәк құрсақтан тараған» дегенді білдіреді. 

Бұл (атау) Алан Қуаның пәк құрсағы мен жатырына сілтеу болып табылады. Бұл 

рулар толық құрметке ие және өзге рулар арасында қабыршақтан шыққан (асыл) 

інжу мен (ерекше) ағаштың мәуелі жемісі сияқты (дәрежеге ие). Мұғул рулары 

ішіндегі нируундардан басқаларының барлығын дүрліккен деп атайды, бұл 

жайлы кіріспеде егжей-тегжейлі айтылған еді.  

Алан Қуа

Бұқұн Қатақи Бұқату Салжи Бодонжар
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Білгенетай мен Бөгенетай рулары да сол негізден (Алан Қуадан) тараған 

болса да, әкесі Дубун Баян болғандықтан, оларды да дүрліккен деп атайды. 

Қазіргі кезде утагу буғул деп аталатын мұғул руына да Шыңғыз ханның кезінде 

осы атауды тіркеп жіберді. «Утагу буғул» (дегеннің) мағынасы – олар құлдар, 

Шыңғыз ханның ата-бабаларының құлдарының  

 

226-бет 

ұрпақтары» дегенді білдіреді. Олардың кейбіреулері Шыңғыз ханның дәуірінде 

мақтауға лайық қызметтер көрсетті, сөйтіп (өздерінің) құқықтарын мықты етті. 

Осы себепті оларды утагу буғул деп атайды. Утагу буғулдықтың бекітілген 

дәстүрін мықтап ұстайтындардың әрқайсысы жайлы сөз өз кезегінде берілетін 

болады. Қазір бұл атаудың мағынасы (оқырманға) түсінікті болуы үшін мұнда 

(ол атау жайлы түсінік) келтіру қажет болды.  

Ендеше, бұл нируундар болып табылатын көп санды тармақтардың бәрі 

Шыңғыз ханмен туысқандық қатынаста болғанына және олардың ұрығынан ұлы 

әмірлер мен хандар шыққандығына қарамай, сайыпқыран хан, (яғни) жер жүзі 

мен дәуірдің патшасы Шыңғыз хан болғандықтан, барлық мұғул қауымдары мен 

рулары, олардың бәрі (оған) туысқан (болса) да, бөтен (болса) да, оның құлы 

мен қызметшілеріне айналды. Әсіресе (оның) туысқандарының арасынан немере 

ағалары мен немере ағаларының балалары бола тұрып, қиын-қыстау кезінде, 

шабуыл мен соғыс кезінде оның жауларымен біріккен және оған қарсы 

соғысқандары (түгелге жуық құлдарына айналды). (Сол үшін) олар (Шыңғыз 

ханның) өзге туыстарына қарағанда дәреже тұрғысынан төмендеу.  

Сонымен қатар көптеген құлдардың құлына айналғандар (адамдар мен 

рулар) бар. Олар қай уақытта, қандай себепке байланысты осы халге түскендігі 

жайлы өз орнында егжей-тегжейлі сөз етілетін болады.  

Сонымен (бұл тақырып) бітті. 

 

227-бет 

БОДОНЖАР ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАН, ОНЫҢ ӘЙЕЛДЕРІ МЕН 

БАЛАЛАРЫ ТУРАЛЫ, ОЛАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ЖАЙЛЫ ДЕРЕКТЕР 

БАЯНЫ 

Бұл (тақырып) екі бөлімнен тұрады 
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БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның (Бодонжар ханның) ұлдарының ахуалын 

баяндайтын кіріспе сөз 

 

Бодонжар – Алан Қуаның үшінші ұлы болып табылады. (Ол) өз дәуірінде 

көптеген мұғул руларының басшысы әрі патшасы болған еді. Ол өте ержүрек 

және батыр болатын. Оның екі ұлы болды. Үлкенінің аты – Буқа (Бұқа), 

кішісінің (аты) – Буқатай (Бұқатай).  

Шыңғыз ханның шежіресі және көптеген өзге нируун руларының (шежіресі) 

Бұқаға барып тіреледі. Және (Бұқа) әкесінің тақ мұрагері еді. Ол әкесінен кейін 

оның орны мен мансабын (патшалық билігін) алды. Оның Дутум Манин атты 

ұлы бар еді.  

Бұқатайдың Начин (Нашын) атты ұлы болатын. (Сосын) ол Нашын мұғул 

қауымынан қыз алды да, күйеу баланың құқығымен жиі ол жаққа баратын 

болды. Айтуларынша, тайжуыттың кейбір қауымы оның ұрпағынан тарайды. 

Алайда ол сөзге сенудің қажеті жоқ. Себебі ұлы әмірлер қорғайтын хандардың 

қазыналарында бар тарихи кітаптар мен «Алтын дәптер» деп аталатында 

келесідей (деректер) келтіріледі:  

Тайжуыт рулары Дутум Маниннің немересі Қайду ханның ұлы Шарақа 

линқумның әулетінен тарайды.  

Ал Нашын туралы деректер  

 

228-бет 

өзінің немере інісі Қайду ханның жалайырлардың қолынан қашып кетуін 

ұйымдастырғаны, оны қорғағаны және онымен бірге (жаудан) құтылғаны, 

сөйтіп олардың Ұнан мен Килураң (аймақтарының) шекараларына жақын 

орналасқанымен (тек осы деректермен) шектеледі.  

Тайжуыт руларының саны көп болғандықтан Нашынның ұрпағы олармен 

араласып, сіңісіп кеткен, содан осы (тайжуыт деген) атпен аталып кеткен болуы 

мүмкін. Әсіресе олар (Нашынның ұрпағы) олардың (тайжуыттың) немере 

туысқаны болғандығы себебінен осы қателік орын алды. Басым пікір дәл 

осындай, керісінше жағдайда (Нашынның) ұрпақтары жайлы бөлек айтылған 

болатын еді, сондай-ақ оның (Нашынның) ұрығы да нируундарға жатады. 
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Алайда анық, әрі сенімді түрде (жоғарыда аты) аталған нируун руларының 

қайсы тармағы оның ұрпақтарына жататыны белгілі емес. Сонымен (бұл  

тақырып) бітті. 

 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Бодонжар мен оның әйелдері, балаларының 

тармақтарын суреттеп баяндау 

 

Жоғарыда айтылғандай, Бодонжардың екі ұлы болды: Бұқа мен Бұқатай. 

Бұқаның ұлы – Дутум Манин. Оған Шыңғыз ханның тармағы тіреледі. Ол 

туралы деректер мен дастан осыдан (осы бөлімнен) соң келтіріледі.  

Бұқатайдың ұлы – Нашын, оның тармағы шындығында мәлім емес, олардың 

суреттелуі келесідей: 

Бодонжар мен оның әйелінің және оның ұрпақтарының суреттелуі. 

 

229-бет 

(Жоғарыда аталған деректермен қатар тағы) басқа бір дерек бар, онда бұл Дутум 

Манин Бодонжардың ұлы болған (дейді). Алайда дұрысы «ол Бұқаның баласы» 

болып табылады, себебі көне нұсқаларда да сондай (деректер) табылған. 

 

БУДУНЧАР (БОДОНЖАР) ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, БҰҚАНЫҢ ҰЛЫ 

ДУТУМ МАНИН, ОНЫҢ ӘЙЕЛІ НУМУЛУН ЖӘНЕ БАЛАЛАРЫНЫҢ 

ҰРПАҚТАРЫ ЖАЙЛЫ ДАСТАН 

Бұл (тақырып) екі бөлімнен тұрады 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Олардың өмір жағдайының баяны туралы кіріспе сөз 

 

Дутум Манин Шыңғыз ханның жетінші атасы болатын. Ал мұғулдар  

жетінші атасын «дутақун» деп атайды. Оның тоғыз ұлы болды. Ол дүниеден 

өткен соң, (оның артында) сол балалардың анасы болған Нумулун есімді әйелі 

қалды. Оның ұлдары әртүрлі жерден қыздарды (әйелдікке) алып, (рулар арасында 

қалыптасқан) күйеу балалық құқығы бойынша көшіп-қонып жүрді.  
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Нумулунның байлығы мен молшылығы толық (яғни жеткілікті көп) болатын. 

Оның тұрақтау орны мен жұрты Нуш Уки және Кухи Сийах (Қара тау) деп 

аталатын жерде болды.  

Бірнеше күн аралығында ол (малдың) табынын (және отарын) жинауды  

бұйыратын. Сөйтіп, жылқысы мен (басқа) малының саны көп болғандықтан 

санай алмайтын, алайда ол отырған тау басынан (бастап, тау) етегіндегі үлкен 

өзен арасындағы жердің бәрі төрт түлік малмен толған кезде, ол: «Бәрі түгел 

жиналды», – дейтін, керісінше жағдайда ол малдарын іздеуге аттануын  

бұйыратын.  

Ол уақыттарда мұғулдардың арасынан жалайыр деген атқа ие рудың бірнеше 

атасы Килураң аймақтарында тұратын және олар дүрліккендердің қатарынан 

еді. Олардың рулары мен тармақтары жайлы толық түсініктеме (жоғарыда) 

берілді.  

230-бет 

Олардың (саны) жетпіс күренді құрайтын. Күрен дегеннің мағынасы – 

жазықтықта көп киіз үйлердің шеңбер құрап тұрғанын күрен деп атайды. Ол 

кезде осындай (шеңбер) түрінде орналасқан мың киіз үйдің жинағын бір күрен 

деп атайтын еді. Бұған (яғни бұл есепке) сәйкес ол ру жетпіс мың киіз үйден 

тұратын. Ол Килураң Қытай уәлаятына жақын. Қытай тұрғындарының олармен 

(жалайырмен) және өзге мұғул руларымен әркез соғыс пен қақтығыстары болып 

тұратын.  

Дәл сол уақытта Қытайдан оларға шабуыл жасап, тонау үшін көп санды 

(қытай) әскері келді. Килураң өзені олардың ортасында тосқауыл болатын, әрі 

айналада (өзенді жаяу кешіп өтетін) өткел жоқ еді. Жалайырлар ол (көп) әскерді 

көргенде «Қытайлар өзенді кешіп өте алмайды» деп (ойлағаннан) бас киімдері 

мен жеңдерін бұлғап, оларды мысқылдап шақырып, (мазақ етіп): «Келіңдер, 

біздің малымызды тонап кетіңдер!» – деп айтатын.  

Қытай әскерінің саны көп болғандықтан, олар құрғақ бұталар мен шөп-

шалаңды біріге жинап, сол түні тоған жасап, өзенді кешіп өтті. Сөйтіп,  

жалайырлардың осындай көп санды қауымының бәрін, тіпті бойы қамшымен 

бірдей балаларына дейін қырып салды. Олардың аспаптарын да, мал-дүниесін де 

тонап кетті.  
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(Ол) жалайырлар арасынан жаулар жете алмайтын жерде тұрған, жетпіс киіз 

үйден тұратын бір тобы ғана (аман қалып), жиналып, әйелдері мен бала-

шағаларын алып қашып кетті. (Содан олар) Дутум Маниннің әйелі Нумулунның 

тұрақтау орнына дейін жетіп келді. Оларды аштық жеңгендіктен, олар осы 

аймақта жеуге жарамды деп есептелетін судусун деген өсімдіктің тамырын 

қазып жейтін. Осының нәтижесінде олар Нумулунның балалары аттарын жаюға 

шығаратын жерлердің бәрін қазып, ол жақта көптеген шұңқырлар жасап  

тастады.  

Нумулун (оларға): «Неліктен сендер  

 

231-бет 

(жерді) қазып, менің балаларымның жайлауларын бүлдіріп жатырсыңдар?!» – 

деді. Осы себептен олар Нумулунды ұстап алып, өлтірді.  

Оның ұлдарының әрқайсысы (белгілі) бір румен (күйеу бала, құда-жекжат 

сияқты) байланыста болғандықтан және олардың туысқандары көп болғандықтан 

(жалайырлардың ол тобы) қауіпсіздікте бола алмаймыз деп қорықты. (Содан) 

олар олардың (Нумулунның балаларының) жолын тосып, олардың арасынан 

сегіз ұлын өлтірді. (Бұл кезде Нумулунның) кенже ұлы Қайду күйеу ретінде 

канбаут руында қонақта еді. Бұдан алдын оның немере ағасы (Нашын) да күйеу 

бала ретінде осы руға алдыңғы хикаяда айтылған себепке байланысты келген 

болатын. Оған жалайырлардың істері жайлы және бауырының балаларының 

(сегізінің) өлімі туралы белгілі болғанда, ол Қайдуды мұғулдар қымыз құятын 

құмыраға ұқсаған үлкен күбі ыдыстың астына жасырып, (оны сол жерде) 

ұстады.  

Жалайырлардың бұл тобы осы істі жасаған кезінде, қалған жалайырлар ол 

жетпіс адамды жауапкершілікке шақырып: «Сендер мұндай өрескел істі істеу 

үшін, қай аға-інілеріңмен ақылдастыңдар?» – деп сұрады. 

Содан (сол іс үшін) кек алу мен қайтарым ретінде олардың барлығын  

өлтірді. Олардың әйелі мен балалары сол Нумулун ұлы Қайдудың құлы болып 

қалды. (Қайду өлтірілгендердің) бірнеше ұлын тұтқын ретінде сақтап қалды, 

(содан) олардың отбасыларына құл болды.  

Сол уақыттан қазіргі уақытқа дейін жалайырлардың сол қауымы утагу буғул 

болып табылады және Шыңғыз хан мен оның ұрығына (әкеден балаға) мұра боп 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B1%D1%96/
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келеді және олардан ұлы әмірлер шыққан. Бұл жайлы олардың рулары туралы 

бөлімдерде айтылған.  

Сосын Нашын мен Қайду екеуі де ол жерден көшіп (басқа жаққа) кетті. 

Қайду (өзінің) тұрақтау орнын Мұғулстанның бір шекарасы болған Барқұжын 

тұқым жеріне орналастырды. Су ішу үшін, (өзеннің арғы бетіне) өту үшін сол 

өзен арқылы өткел жасап, өткелдің атын Қайду Жар Улулум (Жар олулум) деп 

қойды.  

Ал Нашын (болса) тұрақтау орнын Ұнан өзенінің төменгі ағысына 

орналастырды. Нашынның балаларының (өздерінің) бөлек тармағы бар,  

 

232-бет 

алайда (басқа дерек) мәлім емес, бұл жайлы алдыңғы дастанда айтылған  

болатын.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

 

ЕКІНШІ БӨЛІМ  

Дутум Манин мен оның әйелі Нумулунның суреттелуі және олардың  

ұлдарынан тараған тармақтар шежіресі 

Жоғарыда айтып өтілгендей, Дутум Маниннің тоғыз ұлы болды. (Олардың) 

сегізі өлтірілді, содан олардың есімдері де анықталмаған. (Олардың арасынан) 

жалғыз (тірі) қалғаны Қайду хан болатын. Шыңғыз ханның ұлы әулеті (шығу 

тегі) соған барып тіреледі.  

Олардың бейнесі мен шежіресі келесі жазылғандай түрде:  

Дутум Манин мен әйелінің және оның балаларының тармақтары 

 

  

Дутум Манин мен әйелінің және оның 

балаларының тармақтары

1

Қайду

2

?

3

?

4

?

5

?

6

?

7

?

8

?

9

?
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Ол тоғыз ұлдың анасы Нумулун қатын атты әйел болатын. Оны тағы да 

Нумулун Тарғун (Нумулун тарғын) деп атайтын, яғни (Нумулун тарғын)  

«бұлшықты, бұлшық етті» (дегенді білдіреді).  

Бірде жалайыр руы (жоғарыдағы) тарихта айтылған себепке байланысты оны 

сегіз ұлымен қоса өлтірді. (Тек оның) кенже ұлы Қайду хан, оның әкесінің 

немере бауыры Нашын оны қымызға арналған ыдыстың астына жасырып 

қойғандықтан аман қалды. Жалайыр руының бір тобы бұл іс үшін олардың  

құлдары болды. 

233-бет 

Қайду хан жайлы дастанның басы 

 

Халықтың арасынан көптеген адамдар орындалуы мүмкін емес, әрі қиын 

үміттерді (орындалуын) армандап жүреді, сөйтіп (бір кезде) үміт етушінің үміті 

кенет үзіледі. Алайда ешқандай (нәрсені армандап) үміттенбейтін, (сонда да) 

Хақ Тағала оларға жоғары дәреже мен даңқты лауазымдар беретін қаншама 

(адам) бар. Кейбіреулерді ол (Хақ Тағала) өмірінің алғашқы кезінде, басталуында 

түрлі бәлелерге ұшыратады. Және (әртүрлі) қиыншылықтары мен үмітінің 

үзілуінен соң, (оларға) қуаныш пен бақыт береді: «әрбір қиыншылықтан соң 

қуаныш келеді» және «расында, әрбір қиыншылықтан соң жеңілдік келеді».  

Сөйтіп, ол (Хақ Тағала егер қаласа кез келген адамды) аз уақыт ішінде рудың 

басшысы және көсемі етіп, оны жоғары дәрежелерге көтереді. Хақ Тағаланың 

ондағы (ол адамның дәрежесін көтерудегі) мақсаты – бой көрсеткен (пайда 

болған) әрбір жағдай одан (оның қалауы және құдіретімен) болады, содан бүкіл 

әлем (барша адам) оның (Құдайдың) құдіретінің кемелдігін (қаншалықты шексіз 

екенін) біліп, оны танып, осыдан ғибрат алуы үшін және «Алланың мейірімінен, 

(оның көмегінен) ешқашан үміт үзбеңдер» деген (Құран аятының) үкіміне 

сәйкес, оның мейірімге толық дәргейінен үмітсіз болып, бет бұрмауы үшін және 

(Оған) шын жүректен, әрі шын ықыласпен келулері үшін жасалынады.  

Бұған осынша қиындықтан (өткен соң) және бейшаралық (өте күрделі  

шарасыз) жағдайлардан соң, Хақ Тағала оны барынша игіліктерімен, әртүрлі 

қолдау-көмекпен, ерекше кереметтермен ерекшелеген Қайду ханның өмірінің 

баяны дәлел бола алады. (Хақ Тағала Құран Кәрімде айтқандай): «Алла кімді 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
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қаласа, өзінің көмегімен қуаттандырады. Расында, мұнда даналық иелері үшін 

(өнегелі) ғибрат бар». Және дұрыс жетекшілікке ілескендерге тыныштық мен 

ізгілік болсын! 

 

234-бет 

ДУТУМ МАНИННІҢ ҰЛЫ ҚАЙДУ ХАН ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАЛАРЫ 

ЖАЙЛЫ ДАСТАН 

Бұл (дастан) екі бөлімнен тұрады 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның және ұлдарының өмірін баяндайтын кіріспе сөз 

 

Қайду хан Шыңғыз ханның алтыншы атасы болып табылады. Мұғул тілінде 

алтыншы атаны «бурқай» деп атайды.  

Алдыңғы (жоғарыдағы) дастанда айтылған себепке байланысты Қайду  

ханның бауырлары жалайырлар тарапынан өлтірілген кезде, ол өзінің немере 

ағасы Нашынмен бірге ол аймақтардан шығып, (жоғарыда) айтылған Мұғулстанның 

(шеткі) жеріне орналасты. Күндердің өтуі, ай мен жылдардың созылуымен 

Шыңғыз ханның болмысының інжуі оның ата-бабаларының (інжу өсетін) 

қабыршақ (сияқты) аталық белінде өсірілуі үшін, Хақ Тағаланың қалауы сондай 

болып: Шыңғыз ханның шығу тегі оған барып тірелетін Қайду ханға бақыт пен 

дәулет беріп, (оған өзінің) қолдауы мен қамқорлық көмегін сондай (дәрежеде 

берекелі) берді, содан оның сансыз көп әйелдері, қызметшілері, отары мен 

табындары пайда болды. Және одан бақ-дәулетке кенелген үш ұл туылды.  

Бірінші (ұлының) аты – Байсыңқұр, Шыңғыз ханның шығу тегі осыдан  

бастау алады.  

Ортаншысының аты – Шарақа линқум.  

Кенжесі – Жаучин (Жаушын), оның нәсілінен екі ру бастау алады: ортаған 

мен сижуыт.  

Қытай тілінде «линқум» сөзінің мағынасы – «ұлы әмір» дегенді білдіреді. 

Олар Қытай уәлаятына және сол жақтағы патшалар иелігіне жақын (аймақта) 

болғандықтан, олардың арасында Қытай халқының (яғни олар қолданатын кейбір) 

атаулары мен лақаптарын пайдаланатын еді.  
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235-бет 

Ал мұғулдардың халқына «лиңқум»-ның мағынасы мәлім еместұғын, (содан) 

олар Шарақа линқу деп айтатын. Ал (негізінде) ол барлық тайжуыт руларының 

үлкен атасы болып табылады.  

«Алтын дәптерде» мынадай дерек келтірілген, (бұл дерек) шындыққа 

жақындау, әрі сенімдірек (онда айтылуынша): тайжуыттар көп санды өте үлкен 

қауым болатын. Құрметке ие патшалар шыққан, олардың сансыз (көп) әскерлері 

болған. Олардың әрбір (атаға бөлінген) руында (өздерінің) әмірлері мен 

басшылары болды, (ол рулардың) барлығы бір-бірімен келісімде, ынтымақта 

болатын. Әрбір дәуірде олар өздерінің арасынан патшаны, яки ханды 

тағайындап, оған бағынатын.  

Шыңғыз хан әкеден бала кезінде (жетім) қалған соң, оның әкесінің 

қызметшілері мен әскерлерінің көпшілігі тайжуыттар жағына өтіп кетті. Осыған 

байланысты онымен тайжуыттар арасында соғыс пен бүліктер орын алды, бұл 

жайлы оның (Шыңғыз ханның) дастанында толық берілетін болады.  

Шыңғыз хан жас бала болғанына, әрі әскері аз болғанына қарамай, ежелдік 

тағдырдың (әу баста Шыңғыз ханға белгілеп қойылған тағдырдың) және ол ру 

мен тармақтардың бәрінің жаратылуының, қалыпқа келтірілуінің мақсаты – 

Шыңғыз ханның жоғарғы дәрежесі мен оның алпауыт мемлекетінің пайда 

болуы болғандықтан, мың құдіретке ие адамдар (мың жерден күшті болса да, 

илахи) бақытқа ие болған жалғыз кісімен қалайша теңесе алады?! Ал егер 

тайжуыт қауымдары бұл хикметтің сырын түсіне алғанында, олар Шыңғыз 

ханға қызмет ету жамылғысының шеттерін көтеріп, оның бал дәурен шағы мен 

жас жігіт кезінің өзінде-ақ иықтарына алатын еді. Алайда адамның ақылы илахи 

хикметті (яғни тағдыр жазған даналықты терең) түсініп, жетуге әлсіз болғандықтан, 

олар (бұны) түсіне алмады. Сөйтіп, алдын ала белгіленіп қойғанды (яғни, 

тағдырда белгіленген істерді) болдырмауға тырысты. (Олардың) адасулары 

өрескел болғандықтан, олар үшін хидаят жолы149 жабық болды. Сөйтіп, 

(өздерінің) түсініктерінің қате болғандығынан олар Шыңғыз ханның бақ -

дәулетті ағашының діңгегі толық пісіп, ол саялы (көлеңкелі) және жемісті 

болғанына дейін Шыңғыз ханмен көп соғысты және (оған) қарсылық жасады. 

(Ал Шыңғыз хан болса) ұлы Құдай Тағала көмегімен барша тайжуытты,  

                                                           
149 Хидаят жолы – Алланың бұйырған тура жолына түсу, иман келтіріп, ізгі амал істеу. 
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олардың патшаларын, тағы олармен одақтас, ынтымақтас болған басқа да 

рулардың бәрін бағынышты және төмен (дәрежелі) етті. Сөйтіп, олардың бәрі 

қорыққандықтан, (бірі) мәжбүрлік пен жағдайларының шарасыздығынан (Шыңғыз 

ханға) бағыну мен мойынсұнудың жолына түсіп, (олардың кейбірі) құлы және 

(кейбірі) әскері, сондай-ақ (мемлекетінің) азаматтары болды.  

 

236-бет 

Бұлар жайлы кейінірек толыққанды деректер берілген.  

Ендеше, бұл әңгімеде Шарақа линқум мен Жаушынның тармақтары жайлы 

айтпақпыз және (олардың) әрбіріне бөлек-бөлек дастан арнаудың қажеті болмау 

үшін, (олар жайлы) қажетті деректерді келтіріп, әрі бұл әңгімеде олардың кестесін де 

көрсетеміз.  

Шарақа линқумның тармағы туралы деректер келесідей: 

Оның бірнеше ұлы болатын. Алайда үлкен баласы оның орынбасары болды, 

оның аты – Сурқаду Чина (Сурқаду шина), (ол) Түмбине ханның замандас  

немере туысқаны болған.  

Оның (Сурқаду шинаның) Қамбағай атты ұлы болды. Ол біршама уақыт 

патшалық етті. (Ол) Қабыл ханның замандас немере туысқаны болатын. Ол 

жайлы хикаялар нақты және белгілі.  

Бірде татар қауымы оны кенеттен ұстап алды, сөйтіп (оны) Қытайдың Алтан 

ханына жіберді. Ол (Алтан хан) оларға (мұғулға) деген жеккөрушілігі мен 

дұшпандығының шектен асқандығынан, оны (Қамбағай қағанды) ағаш есекке 

темір шегемен қағып тастады.  

Қамбағай қағанның баласы Қадан тайшы болатын, (ол) Бартан баһадүрдің 

замандас немере туысқаны еді. Оның (Қадан тайшының) ұлы – Тудай.  

Ол (жоғарыда аты аталған) Тудай Шыңғыз хан кезінде өмір сүрді және 

тайжуыттардың көсемінің бірі болды. Алайда Шыңғыз ханның дәуірінде  

олардың патшасы Адал ханның баласы Тарқытай қырылдақ еді. Олар (әке 

жағынан) Тудайдың немере ағайыны болатын. Ол кезде оның (әкесі жағынан) 

немере ағайындылар қатарынан тағы Қурил (Құрыл) баһадүр мен Аңқу хуқучу 

(деген) тайжуыттардың басшылары болған еді.  

Шарақа линқумның басқа да балалары бар еді. Оның үлкен ағасы Байсыңқұр 

дүниеден өткен кезде, оның әйелін жеңгелік дәстүр бойынша әйел етіп алды. 
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Одан оның (Шарақа линқумның) екі ұлы болды. Бірінің аты – Гинду шина, ал 

екіншісінікі – Өлекшін шина. Осыған сәйкес оның нәсілінен тараған осы екі ұлы 

көбейіп екі бөлек ру пайда болды. Оларды шинас руы деп атады. «Шинас» 

«шина» (сөзінің) көпше түрі болып табылады. Гинду шина (дегеннің) мағынасы 

– еркек қасқыр (яғни, абадан қасқыр), Өлекшін шинаның мағынасы –  

 

237-бет 

ұрғашы қасқыр (яғни, құртқа қасқыр). Олар Шыңғыз ханмен ауызбіршілікте 

болды.  

«Шинас» руын тағы «нукуз» деп те атайды. Ол ру ертедегі нукузден басқа 

(ру), тек аттас болғандықтан басқа олармен ортақ ештеңесі, ешқандай байланысы 

жоқ.  

Жесугей баһадүрдің кезіне дейін тайжуыт рулары оған және оның ата-

бабаларына бағынышты еді және (олармен) толық ауызбірлікте (болатын). Ол 

(Жесугей баһадүр) дүниеден өткен соң, олар дұшпандық пен алауыздықта бола 

бастады. Шинас руы Шыңғыз ханның бағытын алды.  

Қайду ханның үшінші ұлы Жаушынның балалары болды, одан көптеген (ру) 

тармақтары тарады. Ортаған мен сижуыт рулары оның нәсілінен шыққан.  

Шыңғыз хан мен тайжуыттар арасында алауыздық (орын алған) кезінде, бұл 

қауым онымен (Шыңғыз ханмен) одақтас болды.  

Олардың хикаясы (бізге) белгілі болған дәрежеде, бұл рудың тармақтары 

жайлы (жоғарыдағы бөлімде) еске алып, айтылған. Бұл рулардың барлығы  

негізінде нируундар болып табылады.  

 

238-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Қайду хан мен оның әйелінің және олардың ұлдарынан тарайтын 

тармақтардың баяны 

 

Жоғарыда баяндалғандай, Қайду ханның үш ұлы болды: Байсыңқұр, Шарақа 

линқум және Жаушын. Шыңғыз ханның ұлы әулеті (негізінде) Байсыңқұрға 

тірелетін болғандықтан, біз (осыдан) кейін ол туралы бөлек әңгіме жасаймыз.  
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Қайду хан мен оның әйелінің суреттелуі және олардың Байсыңқұрдан өзге 

үш ұлының және немерелерінің шежіресі. Байсыңқұрдың перзенттерінің 

шежіресі кестеде жазылған көрінісінде бөлек келтіріледі. 

 

Кей нұсқаларда Байсыңқұр мен [Жаушын] Хукурдың аттары жоқ. Тек  

Түмбине хан Қайду ханның ұлы болған деп келтіріледі. Алайда кейбір ескі 

нұсқаларда сондай (деректі) көрдім: «Байсыңқұр мен Жаушын Хуртигай Қайдудың 

ұлдары болған, ал Түмбине хан Байсыңқұрдың ұлы еді».  

Бұл (деректердің) ең дұрысырағы. Осы себептен біз мұнда Байсыңқұрды 

қостық. Және ортаған мен сижуыт қауымдары Жаушын Хуртигай нәсілінен 

болып табылады. Және 

239-бет 

қоңқатан қауымы да осы негізден (тараған) еді. Оның кейбір перзенттерінің 

бірінің аты – Йисуту (Есут) және бірінің аты – Урунар (Оронар) еді. Күндердің 

бірінде ол екі бала жолда жүгіріп жүргенде олардың мұрнынан бір дыбыс келді, 

осы себептен олардың және олардың перзенттерінің атауы қоңқатан болды. 

Олардың егжей-тегжей баяны қоңқатан руында (бөлімінде) келтірілген.  

Қоңқатанның тармақтары өте көп және олардың көпшілігі Шыңғыз хан мен 

оның перзенттерінің айнымас жақтастары болған еді. 

Енді Шарақа линқум (жайлы айтар болсақ), кейбір нұсқаларда ол Нашынның 

ұлдарының бірі деп келтірілген. Алайда дұрысы (ол) Қайду ханның баласы деп 

есептеледі. Себебі ол олардың шежіресінен келген. Шарақа (әйел етіп) жеңгесін, 

(яғни) Байсыңқұрдың әйелін алған еді, одан оның екі ұлы туылды: бірі – Гинду 

шина, екіншісі – Өлекшін шина.  

Әрине, одан белгілі болатыны, ол Байсыңқұрдың інісі болуы тиіс. Себебі, 

егер ол Нашынның ұлы болғанда, ол оған (Байсыңқұрға) немере аға болатын еді. 

Ал (мұндай жағдайда) Байсыңқұрдың әйелі оған (Шарақаға) келін болатын еді. 

Мұғулдар дәстүрінде (келінін) әйелдікке алу оңды болмас еді. Осы себептен 

оның Қайду ханның ұлы екені дұрысырақ деп есептеледі.  

Тайжуыттар оның (Шарақа линқумның) руынан еді. Және бұл мәселенің 

шиеленіскені соншалық, Нашын мен оның ұлдары да тайжуыттар болып кетті.  

 Қазіргі таңда Шарақаның тікелей ұрпағын ғана тайжуыт деп айтудың қажеті 

жоқ, өйткені олар (Шарақаның тікелей ұрпақтары) осы рудың басшысы мен 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%81/
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патшасы болғандықтан, олардың туыстары мен оларға жататындардың және 

оларға қосылғандардың барлығын тайжуыт деп атап кеткен. Сондай-ақ Жаушын 

ортағайдың перзенттері мен қауымынан және туысқандары мен оларға 

жататындар арасынан да тайжуыт болғандары бар. Ол жағдай дәл осылай  

мұғулдармен араласып кеткен, олардың болмысын (өз бойына) сіңірген және 

оларға қосылған әрбір ру олардың мұғул болмағандығына қарамай, (олардың) 

барлығын мұғул деп атайды. 

 

240-бет 

Сөйтіп, Қайду ханның ұлы Шарақа линқумның ұлдары мен немерелерінің 

арасында тайжуыт руынан (шыққан) көптеген әмірлер болған. (Олардың) 

кейбіреулері Шыңғыз ханның дәуіріне дейін, ал кейбірі оның кезінде де (өмір 

сүрді). Олар бір-бірімен шығыса алмайтын еді. Олардың есімдері әртүрлі 

дәптерлердегі (бөлімдердегі) бөлек хикаяларға енді, содан олар (олардың 

аттары) біз жасаған тарихтың (осы кітаптың) әртүрлі тақырыбында келеді. 

Алайда оның әрбір ұлы анық, белгілі болғандықтан, тайжуыт қауымының үлкен 

басшылары кімдер болғаны мәлім болуы үшін, (олардың) әрбірінің аттары мен 

тармақтары рет-ретімен бөлек-бөлек төмендегідей толық келтірілді. 

Жучи (Жошы) – ол өзіне қарасты әскерлерімен бірге Шыңғыз ханмен 

одақтас болды.  

Құрыл баһадүр – (ол) Шыңғыз ханның кезінде болды (өмір сүрді).  

Қачийун биги (Қашуын бек) – Оң ханмен бірге, Шыңғыз ханның қарсыласы 

(болды).  

Удур Байан (Одыр Баян) – (ол) Шыңғыз ханның кезінде болды (өмір сүрді).  

Бағашы – (ол) Шыңғыз ханның кезінде болды (өмір сүрді).  

Адал хан – (ол) Шыңғыз ханның кезіне дейін өмір сүрді. Шыңғыз ханның 

кезінде оның Тарқытай қырылдақ атты ұлы болды. Ол онымен (Шыңғыз 

ханмен) қарсылас еді, (сөйтіп) ол туралы фитналы сөз көтерді және ол нашар 

адам болды. «Қирилтуқ» (яғни қырылдақ сөзінің) мағынасы – «күншіл» болады 

(дегенді аңғартады). Ол өзінің туысқандарымен де дұшпан болды.  

Аңқу хуқучу – (ол) Шыңғыз ханның кезінде болды (өмір сүрді). 

Қамбағай қаған – Қамбағайдың екі ұлы болды: Қадан тайшы және Тудай.  

Өзге бір риуаятта айтылуынша, оның (Қамбағайдың) он ұлы болған еді.  

Алайда олардың аттары мәлім емес.  
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Содан оның орнына Қадан тайшы отырды. Қадан тайшыны татар қауымы 

ұстап Қытай патшасына жіберді, содан (Қытай патшасы) оны мерт қылды. (Осы 

жағдайдан соң) патшалық оның бауыры Тудайға жетті.  

 

241-бет. 

(Бірақ) оның немере туысқандарымен келісе алмауынан ол патша бола алмады. 

Сондай келісе алмаушылықтар себебінен тайжуыттарда ешқашан патшасы да, 

басшысы да болмады. Осы себепті олар жойылып кетті. Тайжуыттың (баршасына 

ортақ патшасы болмағанымен) көптеген әмірлері болды. (Бізге) белгілі болғаны 

және әртүрлі нұсқалардан көшіріп жеткізілгені, бұл – осы (біз жоғарыда) оларды 

еске алып өткен адамдар. 

 

242-бет 

ҚАЙДУ ХАННЫҢ ҰЛЫ БАЙСЫҢҚҰРДЫҢ ӨМІРЛІК САЛТЫ ЖАЙЛЫ 

ДАСТАН ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЛДАРЫНЫҢ ТАРМАҚТАРЫ МЕН ШЫҚҚАН 

ТЕГІ 

Бұл (дастан) екі бөлімнен тұрады 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның және оның балаларының өмірлік жағдайларына қатысты кіріспе сөз 

 

Байсыңқұр – Шыңғыз ханның бесінші атасы. Мұғулша бесінші атаны «буда 

угур» деп атайды. Түмбине қаған – оның ұлы. Қалай болғанда да оның басқа 

ұлдары болған болуы керек, алайда олар туралы мәлімет жоқ, сондай-ақ қазіргі 

уақытта өмір сүріп жатқан кісілерге (олар туралы ешқандай деректер) мәлім 

емес. Оның ұлдарының арасынан белгілісі және атақтысы – Түмбине қаған. 

 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Байсыңқұр және оның әйелінің суреттелуі мен ұлдарының шежіресі 

 

Бұл Байсыңқұрдың өзге де ұлдары болған болуы керек, Шыңғыз ханның 

шежіресі Түмбине қағанға тірелетіндіктен, (мұнда) сонымен (шежіресімен) ғана 

шектелдік. 
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Түмбине хан Шыңғыз ханның будатуы болды, яғни төртінші атасы дегенді 

білдіреді. Кейбір деректерде бұл солай жазылған.  

 

243-бет 

Түмбине хан жайлы дастанның басы 

 

Раббани (Илахи) қамқорлықтың мейірімі және Алланың игі назары бір 

пенденің еншісіне (бақ құсы етіп) белгіленгенде оның аса ұсақ ісі (берекесі 

еселеп) көбейеді, оның жағдайы (дәрежесі) басқамен салыстырғанда бірге мың 

(бірі мыңның дәрежесінде) болады. Бұл (адамға Алланың) шексіз көмегі 

ғайыптан баршылық пен көріну (әлемінің) жазықтығына үздіксіз келіп тұрады. 

Сөйтіп, оның терілген алқасының тізбегі (ұрпақтарының көбею реті) тұт (ағашының) 

ұрығы мен көкнәр дәндеріне ұқсап ретке келеді. Олар көлемі, (сыртқы) пішіні 

және салмағы бойынша тең және ұқсас болғанымен, алайда көкнәрдің дәні өніп-

өсіп шыққан кезінде тек қана әлсіз сабақ береді және бір жылдан астам уақыт 

өмір сүрмейді. Ал тұт ағашының ұрығы бір бүтін ағашқа айналады, одан 

мыңдаған бұтақтар мен жемістер дүниеге келеді. Ол өсіп, кемелденіп (жетіліп), 

зейнеттелудің (көркеюдің) салтанаты мен жарқылының дәрежесіне жетеді. 

Оның негізі (діңгегі) мықты, тұрақты, берік әрі түзу болады. Ал оның бұтақтары 

мен өркені биік және көтеріңкі, ал жасы (өмір сүруі) ұзақ болады. Және одан 

(адамдар) қалайтын, іздейтін (теріп жейтін) жеміс пайда болады. Оның 

жапырағынан киімнің ең нәзік те, сәндісі болған жібек (матасы) өндіріледі. 

(Мұны) басқа ағаштарға (салыстырғанда) қарама-қарсы, (яғни) олардың бұтақтары 

қаншалықты көп болғанымен, (олар) жеміс бермейді, сондай-ақ олардан көп 

пайда шықпайды.  

Дәл осылай Хақ Тағала өзінің пенделерінің бірін өзінің мейірімімен  

ерекшелеген кезінде, Ол (Хақ Тағала) мұның (өз мейірімінің) ізін оның өмірлік 

беттерінде көріндіреді. Сөйтіп, оған тағдыр әлпештеген лайық және үйлесімді 

балалар береді. Сосын мұндай (Хақ Тағаланың) мейірімі (мүмкін болған) шегіне 

жеткен кезінде, оның (ол адамның) перзенттері басшылыққа қабілетті әрі билік 

етуге лайық болады. Сөйтіп, (олар) өз дәуіріндегі халықтардың арасында  

билеушілер мен басқарушылар болады, сөйтіп оның ұрпақтары ұлылық 

 

244-бет 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96/
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шоқжұлдызының інжулеріне айналады. Сонда оның атақты ұрпақтарының  

себебінен оның (Алла бақ-дәулет берген адамның) есімі мен дәуірі (тарихы) сансыз 

ғасырға мәңгілік қалады. Мұндайдың мысалы Түмбине қағанның өмірбаяны 

болып табылады. Оның жарқыраған ұрпағынан, әрқайсысы құдіреттіліктің  

даңқты мөрі мен бақыт шеңберінің орталығы болып табылатын патшалық иелері 

– хандар мен айбарлы патшалар пайда болған. Олар туралы (тарихи) естеліктер: 

ол – патшалар үйінің аспанының жарығы, ол – отбасы ұжымының шамшырағы 

болған Ислам патшасы сұлтан Махмұд Газан ханның (Билігі оның ғасырларға 

созылсын!) бар болуының себебінен ғасырларға өлмес және мәңгі болып қалады, 

егер құдіретті Алла Тағала қаласа! 

 

ТҮМБИНЕ ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАН 

[Бірінші бөлім] 

Оның балалық шағының жағдайы, одан тараған тармақтар шежіресі 

 

Түмбине хан – Шыңғыз ханның төртінші атасы, мұғулша төртінші атаны 

«будату» деп атайды. Оның ақылды, қабілетті, әрі ержүрек тоғыз ұлы болды. 

Олардың әрқайсысынан сый-құрметті, атақты болған тармақтар мен рулар пайда 

болды. Қазіргі таңда ол рулардың әрбірі (саны бойынша) жиырма-отыз мың 

отбасыға дейін барады. Олардың саны еркектер мен әйелдерді қосқанда жүз 

мың адамға дейін жетеді.  

Бұл (мәліметтерді) өтірік және бос ойдан шығарулар деп есептеудің қажеті 

жоқ, себебі мұғулдардың көне замандардан бері сондай дәстүрі бар, (яғни) олар 

өздерінің шығу тегі мен шежірелерін (жаттап) сақтаған. Сондай-ақ олардың 

өзгелерге ұқсап балаға жол көрсететін не діни жамағаты немесе діні  

болмағандықтан, әрбір туылған балаға әкесі мен анасы оның руы мен шыққан 

тегі жайлы шежіресін түсіндіреді. Сол үшін олар мұндай ережені әркез  

(бұлжытпай) сақтаған және қазіргі уақытта да бұл (ереже) олардың арасында 

құрметтеледі. Және осындай дәстүр арабтарда да бар.  

Осы себептен бұл тоғыз тармақтың әрбірі қандай атау мен лақап (ат) алғаны 

 

245-бет 

анықталды. Қазір де олардың балалары мен немерелері осы (атаумен) аталады 

әрі әулетінің (бастауы) осы тармаққа дейін барады. Бұл тоғыз ұлдың (жасы) 

үлкен бесеуі бір анадан болды (туылды), төртеуі басқа анадан (туылған) еді. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BD%D0%B6%D1%83/
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Олардың аттары және (әрбір) тармақ ұрпақтарының есімдері келесідей (түрде) 

толық баяндалады.  

 

Олар (туылуы тұрғысынан) үлкендер болып табылатын  

және бір анадан туғандар 

 

Бірінші ұл – Жақсу, оны тағы Йахши (Жақсы) деп те атайды. Оның нәсілінен 

нұяқын руы, ұрұт пен маңғыт рулары бастау алады. Оның (бірнеше) ұлдары 

болды. Ең үлкені, кейін (оның) орынбасары болған (ұлы) Бурун (Боран) еді. 

Оның үлкен ұлы – Чучи (Жошы), оның үлкені – Миргитай (Мергітай), оның ұлы 

– Сука бики (Сука бек). Ол Шыңғыз ханның ұлдарының замандас, немере туысы 

болған.  

Екінші ұл – Барин Шийилтуқа Бичи (Барын Шиелтоқа биші). Оның  

ұрпақтарынан ...150 руы тарайды. Оның Урум (Үрім) атты ұлы болды. Оның ұлы 

– Чауридай Байжу (Шаурыдай Байжу), оның ұлы – Шибай, Шыңғыз ханның 

ұлдарының замандас, немере туысқаны болды.  

Үшінші ұл – Қачула (Қажулы). Оның ұрпақтарынан барлас руы тарайды, 

оның үлкен ұлы – Ардамту Барула (Ардамту барлас) [болатын]. Оның үлкен ұлы 

– Тудайин (Тудайын), оның үлкен ұлы – Чучийа (Шушия), оның үлкен ұлы – 

Булуқан Қалач (Бұлуқан қалаш). Ол – Шыңғыз ханның ұлдарымен замандас, 

немере туысқаны еді. 

Төртінші ұл – Сим Қачийун (Сим Қашуын). Оның ұрпағынан хадаркин руы 

тарайды. Оның ұлы – Адар кидай болатын, оның үлкен ұлының аты – Науқун 

(Науқын). Науқынның ұлы – Хуқу. Оның үлкен ұлы – Буражу (Бурашы). Ол 

Шыңғыз ханның ұлдарының замандас, немере туысқаны еді.  

 

246-бет 

Бесінші ұл – Баат килугай. Оның ұрпақтарынан будат руы тарайды. Оның 

үлкен ұлы – Кулуган мирган (Құлықан (Көлүкен) мерген), оның үлкен ұлы – 

Тарқутай (Тарқытай), (оның үлкені) – Қуридай (Қорыдай), (оның үлкені) – 

Чурқидай (Жұрқыдай), ол Шыңғыз ханның ұлдарының замандас, немере  

туысқаны еді. 

                                                           
150 Ру аты жазылмаған. 
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Олар (туылуы тұрғысынан) кіші болып табылатын  

және басқа анадан туғандар 

 

(Түмбине ханның) алтыншы ұлы – Қабыл хан. Шыңғыз ханның шежіресі 

соған барады. Одан басқа бірнеше тармақтар тараған, (алайда олардың) әрбірі 

туралы жаднама (кейінірек) келтірілетін болғандықтан, мұндағы (олар туралы 

деректер) созылмайтын болады.  

Жетінші ұл – Удур Байан (Одыр Баян). Оның әулетінен [журйат] руы  

тарайды.  

Сегізінші ұл – Булчар Дуқлан (Болжар доғлан). Оның ұрпағынан барлық 

дулат рулары тарайды.  

Тоғызыншы ұл – Йисутай (Есутай), оны тағы Жучи Нақу (Жошы нақу) деп 

те атайтын. Оның әулетінен бисут (бесүт) руы бастау алады. Ол отшыген еді. 

«Отшыген» (сөзінің) мағынасы – кенже ұл болып табылады. Ол отбасы мен (ата) 

жұртта қалады, яғни ошақ пен жұртының иесі болады. 

Бұл жоғарыда аталған ұлдардың барлығының көптеген бауыры мен немере 

бауырлары болды, содан көптеген руларға бастау болды. Олардың барлығы 

баһадүрлер әрі құрметті адамдар (болған). Алайда (мұнда) тек (олардың арасындағы) 

ең үлкендері мен (әкелерінің) орынбасарлары болғандардың ғана есімдері 

жазылды. Олардан басқаларының есімдері мәлім емес.  

(Мұнда) әрқайсысы өз әкелерінің орынбасарлары болған, Түмбине ханның 

үлкен немерелерінің аттары, олардың әрбірі Қабыл ханның ұлы мен  

немерелерінің қайсыбірінің замандасы болғандығы белгілі болу үшін, оның 

(Қабыл ханның) бесінші ұрпағына дейін жазылды. Ал олар (Қабыл ханның 

бесінші ұрпақтары) Шыңғыз ханның ұлдары болып табылады. Және (бұл  

оқырманға) түсінуге оңай болуы үшін, олардың есімдері  

 

247-бет 

келесі кестеде толық берілген:  

Бұл аталған тармақтар мен рулардың барлығы (кейіннен) Шыңғыз ханның 

құлдарына айналды және қазіргі уақытта да дәстүрмен белгіленген құлдық 

жолымен (олар) жүріп келеді. Олардың кейбірі жақсы қызметтер атқарды, ал 

кейбіреулері (Шыңғыз ханның) қарсыласы мен дұшпанына қосылды. Кейіннен 

өз сазайын тартып, (олардың) көпшілігі өлтірілді, ал тірі қалғандары (оның) 



 240 

құлдарының қатарына қосылды. Бұл жайлы Шыңғыз ханның тарихында баяндалған. 

Және оларға қатысты хикаялардың кейбірі әрбір тармақтарда (олар туралы 

бөлімдерде) еске алынған. (Егер білгіңіз келсе) оларды сол жерден оқу керек, 

сонда (барлығы) белгілі болады.  

 

[Екінші бөлім] 

Түмбине хан, оның әйелінің және оның ұлдарының тармақтарының 

суреттелуі 

 

Өткен бөлімде баяндалғандай, Түмбине ханның тоғыз ұлы болды, олардың 

аттары егжей-тегжейлі аталып өтілді. Енді олардың және олардың балаларының 

тармақтары келесідей келтірілген. Ендеше, Қабыл ханның балалары Шыңғыз 

ханның тікелей ата-бабалары болып келетіндіктен, оның (Қабыл ханның) 

дастанында (басқаларға араластырылмай) өз алдына бөлек (бөлімде) беріледі.  

 

248-бет 

ТҮМБИНЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ ҚАБЫЛ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Бұл (дастан) екі бөлімнен тұрады 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның және ұлдарының өмірлік жағдайлары  

мен олардан тараған тармақтар жайлы кіріспе сөз 

 

Қабыл хан – Шыңғыз ханның үшінші атасы. Мұғулдар үшінші атасын 

«илинчик» деп атайды. Одан көптеген ру мен тармақтар туылып, тараған. Оның 

балалары мен немерелерін «қият» деп атайды.  

 Оның үлкен ұлы Укин Барқақ (Өкін барқақ) болатын. «Өкін» (сөзінің) 

мағынасы – қыз. Оның «Өкін барқақ» деп аталуының себебі – ол өте әдемі жүзді 

және таза (жүзді) болатын. Сондықтан оған қарағандардың барлығы оның 

көрінісінің әдемілігіне аң-таң қалатын. Оның жүзі үлкендеу келген, ашық жүзді, 

доп-домалақ және иегі толық болатын. (Сондықтан адамдар) оны Өкін барқақ 

деп атады. Ол жастай дүниеден өтті. (Оның) Қутуқту Йурки (Құтықты жұрқы) 

атты ұлы, оның ұлы – Сача Бики (Сажа бек) болды. Қият-жұрқындардың бәрі 
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соның ұрпағынан тарайды. Олардың Шыңғыз ханмен қарсыласуы жайлы хикаялар 

өз орнында келтіріледі.  

 Татарлар Қытай патшасы Алтан ханның құлдары мен қызметкері болғандықтан 

және Қабыл хан (бір кездері) оның (Алтан ханның) елшілерін өлтіріп 

тастағандықтан, олардың арасында дұшпандық орын алған еді. Оған қоса  

(төменде) баян етілетін себепке байланысты Қабыл ханның ұлдарының татар 

руларымен қастасуы мен ұрыс-керісі орын алды. Осы себепті олар (татарлар) 

әркез сақтық сақтап, әрі (шабуылға) ыңғайлы сәтті күтіп жүретін болды. (Бірде) 

кенеттен олар ыңғайлы 

249-бет 

сәтті тауып, Өкін барқақты ұстап алды да, Алтан ханға жіберді. Ол (Алтан хан) 

оны темір шегемен ағаш есекке қағып тастауға бұйырды, сөйтіп ол қаза тапты.  

Оның (Қабыл ханның) екінші ұлы – Бартан баһадүр. Ол Шыңғыз ханның 

атасы болатын. (Бартан баһадүрдің) өмірлік жағдайы мен оның балаларының 

тармақтары жайлы жаднама (дәл) осы тақырыптан кейінгі әңгімеде берілетін 

болады.  

(Қабыл ханның) үшінші ұлы – Қутуқту Муңлир (Құтықты мұңлыр). Оның 

ұрпағынан көп ру тарайды. Оның Тайжу атты ұлы болатын. Қияттардың бір 

бөлігі оның (Тайжудың) ұрпақтарына жатады.  

(Қабыл ханның) төртінші ұлы – Қадан баһадүр. Оның ұрпағынан көптеген 

рулар мен әмірлер тарады, олар туралы хикаялар (өте) көп.  

(Қабыл ханның) бесінші ұлы – Қутула қаан (Құтула қаған). Бауырлары арасынан 

ол әкесінен соң патша болды. Ол туралы хикаялар өте ұзын. Ол алғашында 

Шыңғыз ханмен одақтас болғанына қарамай, кейіннен Оң ханмен бірікті. Ол 

туралы өз орнында, Шыңғыз хан жайлы дастанда айтылады. Оның (Құтула 

қағанның) орынбасары болған Жошы хан атты үлкен ұлы бар еді. Ол  өз 

мыңдығымен бірге Шыңғыз ханмен одақтас болды және оның әскерінің 

қатарына жатты. Және оның (Құтула қағанның) Алтан атты басқа (бір) ұлы 

болды. Алғашында Шыңғыз ханмен одақтас болды. Шыңғыз хан татарлармен 

соғысқан кезде олжа жинаумен айналыспауға келісті, (бірақ) өз сөзінде 

тұрмағандықтан Шыңғыз хан одан қолға түсірген олжасын қайтарып алды. 

(Сонда) ол ашуланып Оң ханға кетіп қалды. Соңында Шыңғыз хан әскерінің 

қолынан қаза тапты.  

Оның (Қабыл ханның) алтыншы ұлы – Тудуган Утчигин (Тудыған отшыген).  
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Қабыл хан мен оның әйелінің және оның ұлдарының тармақтарының 

 

250-бет 

жағдайы осы ретте орналасқан. (Ал, расында,) Алла жақсырақ білуші! 

 

251-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Қабыл хан мен оның ұлдары туралы түрлі хикаялар және олардың 

шайқастары мен соғыстары жайлы (бізге) мәлім 

болған оқиғалар баяны 

 

Қабыл ханға қатысты оқиға мен хикаялар өте көп. Және ол мұғул 

қауымдарының арасында жоғары даңқ пен сый-құрметке ие болған. Тағы да ол 

(Қабыл хан) өз рулары мен қол астындағылардың патшасы және басшысы 

болған еді. Оның өзі де, балалары да өте баһадүр (батыр, ержүрек) жауынгер 

және батыл да қуатты болғандықтан, олар туралы даңқты сөз Қытай Алтан ханы 

мен оның әмірлерінің уәлаятына дейін жетті. Сөйтіп, (Қабыл хан) оның (Алтан 

ханның) назарына ұлы әрі сый-құрметке лайықты болып көрінгендіктен, ол 

онымен жақындасқысы келді, сөйтіп екі жақтың арасында бірлік пен достықтың 

кең жолының салынуын қалады. Содан оны (өзіне) шақыру үшін (Қабыл ханға) 

елшілер жіберді.  

(Қабыл хан шақырумен) ол жерге (Қытайға) келгенде Алтан хан оған сый, 

өте (қатты) құрмет көрсетті: түрлі дәмді тағамдар мен сансыз көп жағымды 

сусындар алып келтірді. Қытайлар қулық пен опасыздық жасауға бейім  

болғандықтан, күшті жауларына ақырын ғана, айламен қастандық жасайтын 

болғандықтан, тағы да (дұшпандарын) улаумен атақты (әйгілі) болғандықтан, 

Қабыл хан оны да «тағамға у салып беріп жатыр» деп ойлап қалды. Жеңілденіп 

алу сылтауымен ол сәт сайын сыртқа шығып, ары-бері жүрді. (Ол күні) ауа райы 

ыстық болып тұрғандықтан, тынығып алу сылтауымен суға түсіп тұрды. (Бір 

кездері) ол бір қойдың басын жеп бітіруге жететіндей уақыт бойы су астында 

тұруға үйренген еді. (Енді сол тәжірибесі іске асып) ол әдеті бойынша суға 

сүңгіп (көп уақыт) тұрып, жегенінің бәрін құсып тастай берді, (содан соң)  

қайтадан Алтан ханға барып, 
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252-бет 

әдеттегідей көп тамақ жеп, шарап ішті. Қытайлықтар (оған) таңдана: «Алла 

Тағала оны бақытты, әрі мықты етіп жаратқан екен, себебі ол тамаққа тойып 

қалмайды және шараптан мас болмайды, құспайды да», – десті.  

 Ол соңынан мас болып, әйелдер (билейтін) сияқты қолын билетіп, аяғын 

(жерге) ұрып билеп келді де, Алтан ханның сақалынан ұстай алды, осылайша 

оны қорлады. Әмір мен күзетшілер ол дөрекілік пен шектен шығуды көргенде: 

«Бұл біздің патшаға көрсетіп жатқан не деген құрметсіздік?!» – деді де, Қабыл 

ханға жабылып кетті.  

Ол болса Алтан ханның көңілді әрі күліп жатқанын көріп, ізетпен (оған) 

жақын келді де: «Мен бетпақ іс пен дөрекілік жасадым. Егер Алтан хан мені 

жазаласа да, яки тірі қалдырса да, оның еркі. (Қазір) менің еркім қолдан кеткен 

(өзіме билік етуге ерікті емеспін) және мен істеген іс пен әрекет – міне, осылар», 

– деді.  

Алтан хан сабырлы және есті патша болатын. (Сондықтан) ол Қабыл ханның 

рулары мен қол астындағы (қызметкерлері) бар екенін, егер ол оны осы 

болмашы ісі үшін өлтірсе, кейін оның ағалы-інілі туысқандары (оған деген) 

өшпенділіктен кек пен қайтарым жасауға көтерілетіндіктерін, сөйтіп олардың 

арасында дау мен дұшпандық қарым-қатынас көп уақытқа созылатынын түсінді. 

Сондықтан ол мұны (бұл істі) жеңілтек әзіл мен достық ойынға жатқызды, содан 

ашуын басып, (оны) кешірді. (Соңынан) ол қазынасынан оның бойымен бірдей 

болатындай алтын мен бағалы тастар және киім-кешектер алып келуді бұйырды, 

(сөйтіп) бәрін оған (Қабыл ханға) беріп, оған мейлінше сый-құрмет көрсетіп 

шығарып салды. (Ол кеткен соң) Алтан ханға әмірлері оңашада: «Оның кетуіне 

жол беруге де, оның ісін елемеуге де болмайды», – десті. (Оны есіткен Алтан 

хан) сол сәтте оны кері қайтару үшін соңынан елші жіберді. Қабыл хан (елшіге): 

«Біздің арамыздағы әңгіме мен кеңес оның келісімімен аяқталды. Мен оның 

рұқсатымен қайттым. Енді бұл талап нені білдіреді?!» – деп, ол (елшінің сөзіне) 

құлақ аспай, дөрекі (сөздер) айтты. 

Елшілер кері қайтты. Алтан хан оны шақыруға қайтадан соңынан елші 

жіберді. Қабыл хан үйінде 

 

253-бет 

болмады. (Оның) әйелдері елшілерге: «Ол ұлдары мен келіндерін алып келуге 

кетті», – деді.  
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(Содан) елшілер қайтты. Жолда олар бірнеше нөкерімен бірге тез шауып 

келе жатқан Қабыл ханды байқады. Олар оны танып қойды, сөйтіп (оны) ұстап, 

алып кетті. Жолда ол өзінің досы Салжиутайдың (Салжуытайдың) үйіне жетті.  

Салжуытай істің мән-жайын түсінген соң: «Әлбетте, сені бір жақсылық үшін 

шақыртқан жоқ, олар саған қастандық жасайды», – деді.  

Оның бір жүйрік ақ айғыры бар еді. Ол оны оған беріп: «Керек кезінде 

қамшымен сабап жіберіп, шап, онымен (бұл айғырмен қашсаң) олар саған жете 

алмайды», – деді.  

(Жолда) елшілер аяқтарын дөрекі (түрде) оның үзеңгісіне салып келді. Бірде 

ол ыңғайлы сәтті тапты да, жүгенді бос қойып атты шабуға басты, сөйтіп (тез) 

шауып кетті. Олар (елшілер) ол үйіне жетіп алғанша, оған жете алмады. (Оның) 

соңынан елшілер де шауып келді.  

(Қабыл ханның) қоралас руынан алған Мати атты келіннің жаңадан дайындаған 

киіз үйі бар еді. Оны елшілер үшін тікті, оларды (сонда) орналастырды. (Қабыл 

ханның) ұлдары (үйде) жоқ болғандықтан, ол келіндері мен қызметшілеріне: 

«Мен сендерді сол үшін алдым: осынша қызметкер мен жалшыны осындай өлім 

қаупі келген кезде сендердің бәрің менімен бірге болуларың үшін ұстап 

отырмын. Біз бұл елшілерді өлтіреміз. Егер сендер бас тартсаңдар, мен сендерді 

өлтіремін. (Ия), қытайлар маған шабуылдаған кезде мен тірі қалмаймын, (бірақ) 

мен бірінші сендерді өлтіремін, себебі «көпшілікпен өлген жақсы деседі», – 

деді.  

Олар келісіп, онымен бірге (Алтан ханның) елшілеріне шабуылдады, оларды 

мерт қылды. Ал (өздері) аман-есен бұл пәледен құтылды. Арадан біраз уақыт 

өткен соң, Қабыл хан науқастанды, содан дүние салды.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

254-бет 

Оның (Қабыл ханның) ұлдары туралы  

 

(Қабыл ханның ұлдарының жағдайы) келесідей: олардың бәрі (мықты) 

баһадүр, жауынгер әрі ержүрек еді. Ешқайсысы көп санды, жақсы қаруланған 

әскердің алдында кері қарамайтын еді. Және ешбір жаудың оларға төтеп беруге 

мүмкіндігі және күші болмайтын. Олардың баһадүрлігі туралы хикаялар көп.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
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Солардың біреуі келесідей: олар өте батыл болғандықтан жаумен шайқас 

кезінде нөкерлерінен бөлектеніп, бөлек жерде жүретін. (Сөйтіп) олардың  

нөкерлеріне шабуыл жасап жатқан адамдарға (тосыннан) соққы беріп, жеңіліске 

ұшырататын. (Сосын) олардың мал-дүниесін тәркілеп, өз тұрақтарына алып 

кететін.  

Көп жағдайда, олар (шайқасқа кеткен әскерлер) үйлеріне қайта оралғанға 

дейін олардың әйелдері жылай бергеннен көздерінде жасы қалмайтын. Себебі 

олар ол өте ержүрек және атақты адамдардың басына төніп тұрған қауіптен 

қорқатын.  

 

(Осы тұста біраз сөйлем жазылмай қалған сияқты) 

 

Бірақ оларда қалатын. Ол барлас руынан шыққан Туқаның (Тоқаның) алдында 

(үйінде) қонатын. Кейіннен Қадан баһадүр мен Құтула қаған бөлектеніп қоралас 

руының жерлеріне, өздерінің жұртына кетті.  

Луруук Мултаң (Луруук Молтаң) мен Буртақ (Бортақ) баһадүр баят-қоралас 

руын үнемі шегіндіріп (қашырып) жіберуге үйреніп қалған еді. (Бірде) олар осы 

себептен басынып, кенеттен (баят-қоралас руына) шабуыл жасап, бүлік (шайқас) 

бастады. (Сонда осы өңірге келген) Қадан баһадүр бірінші кездескен биеге міне 

салып, шауып, олардың бірін құлатты да, оның атын (өзімен бірге) алып келді. 

Олар мұндайды (батыл істі) көріп: «Олар мұндай істі орындай алатындай қандай 

қауым? Олар баят-қоралас руынан емес пе?! Оған қоса олардың әйелдері де жау 

әскерінің алдынан (шайқасуға) жүгіріп шығады және олардың шопандары да 

шайқасқа еш қорықпастан барады», – десті.  

(Қадан баһадүр) олардың (баят-қоралас руының) адамдарына (жау) әскерінің 

жиналуын күтуді бұйырды. Сонда олар (Луруук Молтаң мен Бортақ баһадүр) 

әскерге (қарай) омыраулап (қоқан-лоқы жасап) жатқан әйелдердің бірінен:  

 

255-бет 

«Олар қай рудан?» – деп сұрады. (Олар жауап беріп): «Біз уклат руынанбыз», – 

деді. Олар: «Уклат деген қандай ру?» – деп таңданды.  

Одан соң (қарсыластар әскері жиналғанда) Құтула қаған мен Қадан баһадүр 

қарамағында бар жиырма нөкерімен найзаларын көтеріп әскерге қарай шауып 

кетті. (Қарсылас) әскерлер өздеріне: «Бұлай батыл шауып келетіндей, ол қандай 

адамдар? Олармен шайқасу оңай іс емес», – десті. Кейбіреуі (Қадан баһадүрді 
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танып): «Бұл дәл сол адамдар (ғой), олардың біреуі бізге жалғыз шауып келіп, 

(бір) адамды (аттан) құлатып, атын өзімен бірге алып кеткен. Міне, дәл сол – 

шауып келе жатқан», – деді.  

Луруук Молтаң және Нуртақ баһадүр151: «Бұл мың адамның ішіндегі біз – 

батырлар мен ержүректеріміз, шабу керек», – деді де, тізгінді қолдарына алып, 

шайқасқа кірді.  

Құтула қаған Турук Қултаңды152 найзамен сондай (күшпен) ұрды – ол 

(найза) оның сауытын тесіп, иығының етінен кіріп, сауыт пен иығының етін 

тесіп өтіп, оның аяғының сирағында қалып қойды. Ол (алған) жарақатының 

зорынан (денесін) қатты тырыстырып қалып, құламау үшін тізгінді (мықтап) 

тартқаны соншалық, аттың тілін ауыздық тіліп жіберді, ол құлады. Және сол 

кезде Қадан баһадүр (шабуыл жасап) Бортақты (аттан) құлатты. Олардың 

жігіттері мен соңынан ерген серіктері батыл адамдар болғандықтан, олардың 

екеуі де жау әскерінің арасынан аман-есен шықты. (Сонда) Турук Мутулнанк:153 

«Мен Құтула қағанның мықтылығына таңданып қарап тұрған кезімде, кенеттен 

ақ атымның аяғының астына құлап кеттім», – деп ақталды. Оның атын «Жақанчин» 

(Жаһаншын) деп атайтын. 

Тағы бір әңгіме келесідей: Қадан тайшы меркіт руынан шыққан Тудуур 

билга Халинге (Тудуыр білге Халинге): «Келіңдер, өзара одақ құрайық, сөйтіп 

биік, кең қырларды бірлесіп (еркін) кезейік, мемлекет ішіндегі жолдармен бірге 

(кедергісіз) жүрейік және бір-бірімізбен бірлік пен достықта болайық» деген 

хабармен елшілер жіберді.  

Елшілер (ол) хабарды Тудуырға жеткізгенде, ол жауап бермей, пышағын 

қайрай бастады.  

 

256-бет 

Елшілер (одан): «Ей, бауырлас ноян, сенің пышақты қайрап, бізге жауап 

бермегенің не білдіреді?» – деп сұрады.  

Тудуыр (жауап беріп): «Мен пышақты Қадан анданың жалғыз көзін кесіп 

алу үшін қайрап жатырмын», – деді. Олар (елшілер) кері қайтып, бұл сөздерді 

Қадан баһадүрге жеткізді.  

                                                           
151 Мәтінде Нуртақ баһадүр деп жазылған, дұрысы: Бортақ баһадүр. Түпнұсқа мәтіні сақталынды. 
152 Мәтінде Турук Қултаң деп жазылған, дұрысы: Луруук Молтаң. Түпнұсқа мәтіні сақталынды.  
153 Бұл есім мәтінде жоғарыда келтірілген екі түрлі көрінісінен де өзгеше берілген. Түпнұсқа мәтіні 

сақталынды. 
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(Сонда) Қадан: «(Осы) қатыгез сөз фитнаның бастамасы болды. Осы уақытқа 

дейін біз соғысты қаламаған едік, олар болса (оны) бастады», – деді. Содан соң 

тағы: «Егер мен сені бірер сылтаумен қуып жіберсем, мен қандай (мәрт) адам 

боламын?!» – деді де, өзінің ақ түсті атының жалынан кесіп алып, (оны жерге) 

тастады.  

(Кейін) ол оң қанаттан (бір) кісіні Құтула қағанға жіберді, ол (Құтула қаған) 

оның үлкен ағасы болатын. Және сол қанаттан (бір кісіні жіберіп) өзінің құдасы 

Ариғ Чинаға (Арық шинаға) хабар берді. Содан үшінші күні ол әскер жасақтап 

шығып Тудуыр силка хикинді154 тірідей ұстады. Оның ұлы Тоқтай осы шайқас 

уақытында тоғыз жара алып, әскерінің оң қанатымен бірге қашып кетті.  

Қадан тайшы Тудуырға: «Ей, анда, алдыңғы күні сен ауызбен менің көзімді 

жұлып алған едің, енді бүгін мен сенікін қолыммен жұламын», – деді де, (оның) 

көзін жұлып алып, (соңынан) өлтірді. (Кейін) оның әскерінің сол қанатын 

тұтқындаған соң (аттан) түсті. 

Тоқта155 үш жылдан соң, жарақаттары жазылған кезде, әскер жасақтап  

Қаданға елші жіберді: «Мұғулдар осы уақытқа дейін (алдын ала) соғысуға жер 

мен шайқас күнін белгілейтін еді. Қазір біз де сол ережеге сай соғысатын 

боламыз».  

(Тоқтаның) елшілері келгенде Қадан тайшы өзінің барша әмірлерін жиып, 

көп қымыз келтірді. Содан ол құрылтайда (жиналғандарға): «Ей, әмірлер, 

жақсылап ойланыңдар, ақылдасып елшілерге жауап беріңдер», – деді.  

(Әмірлердің) ешбірі жауап бермеді. Қадан: «Мен өзімнің (барша) жас  

жылқымды (тайларымды) бөлектеп, олардың енесін сауып, (сүтін) сендерге 

бердім, елшілерге жауап беріңдер.  

Олар (сонда да) жауап бермеді. Сонда ол басқаша мәнермен сөйлеп:  

 

257-бет 

«Ұлыстан елшілер келді, белгілі бір жауап беріңдер, себебі мен бұл жамағатты 

осы (туралы) кеңесу үшін шақырдым», – деді. Олар алдыңғыдай ешқандай 

жауап айтпады. Қадан тайшы бұны (жағдайды) көргенде елшілерге: «Мен мына 

жамағатты жинадым, үздік әмірлерді шақырттым. Ендеше, олар жауап бермейтін 

болса, сендер де кері қайтыңдар», – деді.  

                                                           
154 Мәтінде Тудуыр силка хикин деп жазылған, дұрысы: Тудуур билга Халин. Түпнұсқа мәтіні сақталынды. 
155 Мәтінде Туқта деп жазылған, дұрысы: Туқтай. Түпнұсқа мәтіні сақталынды. 
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Сонда оның үлкен ағасы Адал қаған: «Ей, Қадан тайшы, неге сен өзің 

(елшілерге) жауап бермейсің, керісінше мұны өзгелерге жүктеудесің?» – деді.  

Одан кейін ұрғытайлық Бардай Сачан (Бардай шешен): «Ей, Димна сипатты 

жағымпаз, қашанға дейін жағымпаздық жасап, Димна сияқты әрекет ете бересің?! 

Жасың отыз кезінде сен олардың қолбасшылары Кутун Барақа мен Жали Буқа 

(Жали Бұқа) болған татармен тоғыз рет шайқастың және қазірге дейін (әлі де) 

жағдай дәл сондай (күйінде). Сен олар арқылы бекзаттылығыңды көрсету үшін 

(шешім қабылдауды) ағаларың мен ұлы кісілерге тапсырасың. Сен көрмейсің бе, 

тырна (өзінің) үлкендігіне қарамай шөппен және сазбен қоректенеді, ал қаршыға 

(сұңқар) бойының кішілігіне қарамай етпен және маймен (қоректенеді)?! 

Пайдасыз сөзде не мағына бар?! (Оның орнына жауды) өлтіруден, соққы беруден 

және тұтқынға алудан (осылар жайлы) сөйлеу керек», – деді. 

Қадан бұл сөздерді есіткен кезінде елшілерге: «Тоқтайға жеткізіңдер: екі 

(сүзеген) қошқар бір-бірімен сүзіскен кезінде, олардың бірі жарақаттанбайынша 

және жеңілмейінше бір-бірінен ажырамайды, (одан кейін) егер олар қайта ұшырасар 

болса, мүйіздерімен қайта түйілісіп, бірі жарақаттанбайынша тоқтамайды. Сенің 

жағдайың дәл осындай. Сен әкеңнің кегін алмақсың. Бірақ сен не істей аласың?! 

Менің оң қанатымда диюлар мекені Ғурқунас Жубур жерінен (шыққан) Құтула 

қаған атты батыр ағам бар, оның даусының күшімен салыстырғанда, анау биік 

таулардың жаңғырығы әлсіз боп көрінеді. Оның қолының күшінен үш жылдық 

аюдың табаны әлсірейді. Оның шабуылының жылдамдығынан үш өзеннің 

сулары толқиды және оның соққысының жарақатынан үш ананың балалары 

айқайлай (жылай) бастайды. Ал менің сол қанатымда Арық шина атты құдам 

бар. Ол қалың (ну) орман ішінде  

 

258-бет 

аңшылық жасаған кезде көкжал қасқырды ұстап, (оны) жерге ұрады. Ол  

барыстың басы мен аяғын араластырып (аяғы мен басын байлап) тастайды, 

арыстанның басы мен мойынын сындырады. Ал оның туған жері де диюлердің 

мекені – Адар Жубур (Жубур адыр). Және әскерімнің ортасында Қадан тайшы 

атты (кісі) бар, егер ол тау мен жартасқа шабуылдаса да оның қолы мен аяғы 

жаңылыспайды (яғни, оның аяғы кері баспайды). Ендеше, біз үшеуіміз бірге 

жиналған кезімізде, біз оны (Тоқтайды) ол өңірден де, ол мекеннен де лақтырып 

(қуып) тастаймыз. Және оны отбасы мен мал-дүниесінен, малайларынан 

айырамыз. Ал егер (менің) сөзім созылып кеткенімен де, бірақ (тыңдаңдар): 
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олар сендерді (яғни) елші боп келген перзенттерді, ұлыстың ішінде ең зерек, әрі 

игі болғандарың үшін жіберді. Сендер бұл сөздерді ұмытпай, (сендерді жібергендерге) 

қайталауларың керек. Енді біз дәл осылай (яғни, айтқанымыздай) істейміз және 

соғысатын боламыз», – деді. 

Содан елшілерді атқа отырғызып, қайтарған соң Қадан тайшы: «Ей, әмірлер, 

сендердің сандарың көп болғанына мықтап сеніп, мен үлкен (маңызды) сөздер 

айттым. Оған қоса мен (айтып) жіберген жауап дұрыс болып көрінді, жоқ әлде 

(бұл) қате (болды ма)? – деді.  

Ұрғытайлық Бардай шешен қайтадан: «Адам жолсыз қиын асудан жол таба 

алатындай және терең өзеннен өткел таба алғандай, сен қателескен жоқсың, әрі 

ең дұрыс (болғанды) айттың», – деді. Сонда Қадан тайшы: «Жау келіп, (біздің) 

есік алдымызда тұрғанша, (біз) жаудың есік алдына барып тұруымыз керек», – 

деді.  

Бұл сөздерге жауап ретінде бауыршы мен касадаран (тостағаншы) жігіттер: 

«Олар өздерінің тұрақтау орны Қара Силингадан (өтіп) біздің тұрағымыз Қара 

Унанға (Қара Ұнанға) келгенде, біз олардың бастарын жарып, оларды өлтіреміз», – 

деді.  

Қадан тайшы: «Олар өздіктерінен (өздері ойлағаннан) мейлінше әлсіз. Бірақ 

(білгірлердің) айтуларынша, шайқасқа кірерде бөспе сөздерді айтудың қажеті 

жоқ, әрі өз дәрежеңнен жоғары тұру да жарамайды. Сендер бөспе сөздерді 

айтып жатырсыңдар, тек (әңгіме) қалайша қайыс қамшыға ұқсас не қолы, не 

аяғы жоқ жыланның басын жаншуға болады?!  

 

259-бет  

Қалайша қолы мен аяғы бар жау біздің басын жаруымызға жол беріп қояды?! 

Сендер «олар осында келген соң соғысамыз» деп айтып отырсыңдар ма? 

Өмірдің игіліктеріне (рақаттарына) тойынып алған кісі, мүмкін қағазды тесе 

алуға шамасы келер, (бірақ) күшті соққы жасай алмайды. Семіріп кеткен жылқы 

қырды айналып жүре алады, алайда биік басына шыға алмайды. (Дәл қазір) істің 

ең тиімдісі – ол жақтың шүйгін шөбін жеуге жұлқынып тұрған аттарымызды 

(сол жаққа) айдап және олардың бір бөлік еттерінен жеуге асығып тұрған жас 

жігіттерді бастағанымыз жөн. Себебі егер олар дереу осында келіп соғысса, 

сендердің ойларыңа үйлерің мен иеліктерің, әйелдерің мен балаларың кіріп, (бұл 

ойлар) сендерді қынжылтып, батылсыз етіп қояды. Бәріне белгілі, менің әкем 

Қамбағай қаған мені сендерге басшы етіп, патша сайлады. (Ендеше) мен атқа 
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мініп, ол жаққа жорыққа аттанған кезімде, сендер артта қалмауларың керек 

және (маған) кедергі жасамауларың тиіс. Себебі егер сендер (маған) қарсылық 

жасасаңдар, (оның) маған, Қадан тайшыға қаншалықты зиян келтірген боласыңдар. 

Ал маған келген зиян (расында) бүкіл тайжуыт руына келеді», – деді. Содан сол 

күні (ол) айналадан әскер (жиып) атқа отырғызып, (жорыққа) аттанып кетті.  

Тоқтайдың елшілері Қадан тайшының хабарын жеткізген кезде, ол дәстүрге 

сай туды маймен майлап, әскерлерін атқа қондырып, өте епті (шапшаң) түрде 

(жауға) қарсы шықты. Олар шайқасқан кезде Тоқтай бек жеті жарақат алып, 

қашып кетті. Өзінің оң қанатымен ол Силинга өзенінің (ағысымен) жоғары 

кетті. Қадан тайшы оның соңынан қуып кетті. Ол оған жете алмағандықтан, кері 

қайтып, оның әскерінің сол қанаты мен ортасын тұтқынға түсірді, содан аттан 

түсіп, (тоқтады). 

Бір сөзбен (айтқанда), барлық алты ұлы бір анадан болды. Оның есімі – Қуа 

Қулуқу. Қуа деген – пәк (жүзді), Қулуқу – (оның) есімі. Ол әйел қоңырат руынан 

еді және оның өзінен кіші Сайын тегін атты інісі болды. Сол себепті Қадан 

баһадүр татарлармен көп соғысты.   

 

260-бет 

Ол істің мән-жайы келесідей (болған) еді: бірде Сайын тегін науқастанып 

қалды. Оны емдеу үшін татар руынан Жарқыл будуй есімді қамиды шақырды. 

Ол (қолынан келген) ем-домын жасады, ал (бірақ) ол өліп қалды. Қамиға (ақы 

ретінде) бір нәрсе беріп, (оны) үйіне қайтарды. Содан кейін Сайын тегіннің аға-

інілері барып ол тәуіпті өлтіріп кетті. Қабыл ханның ұлдарының Сайын тегінмен 

құда болғандығы, оларды татарға қарсы соғысуға мәжбүрледі. Олар (татарларға) 

Нараан Саңдан (Нараған саңдан) аталатын мекенде шайқас берді. Қадан баһадүр 

мен татардан Матур (Матұр) баһадүр бір-біріне қарама-қарсы үлкен қутали 

(садақ оғы)156 жететіндей қашықтықта тұрып, айқайлап бірін-бірі шайқасқа 

шақырды. Қадан баһадүр найзасын көтеріп Матұрге қарсы шықты. Ол (найзаны) 

аттың ер-тоқымының қасынан соншалық күшпен ұрғанда (найза) оның дене 

мүшесі мен ат денесіне дейін жетіп жарақаттады. Сөйтіп адамды да, атты да, 

екеуін бірдей құлатты. Матұр бұл жарақаттан бір жыл бойы қасірет шекті. Ол 

жазылған кезінде, олар қайтадан Була Илгит аталатын жерде шайқасты. Олар 

                                                           
156 Қутали - ұшы доғал сүйектен жасалған, іші ұңғыланып қуысталған садақ оғы. Оның бүйірінде 

тесіктері болады. Мұндай оқ ұшып бара жатып ысқырық дыбыс шығарады, сондықтан оны дабыл әлде 

белгі беру мақсатында қолданған.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D1%88%D0%B5/
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екеуі қайта (жекпе-жек) соғысты. (Сол кезде) Қадан баһадүр Матұрдың арқасына 

солай (күштеп) ұрды, ол (найза) оның қарнын тесіп, оны өлтірді.  

Бұл шайқаста Қадан баһадүр жағынан Хусун Ибуганның (үйсін Ибуханның) 

әкесі Қайин Манин болған еді. Оның атының мойнын найза жарақаттап өлтірген 

соң, жаяу жүріп келе жатқан еді. Оған тоғыз аттылы найзашы жақын келді. Ол 

қылыш соққысымен олардың бәрін қашуға мәжбүрледі, содан (жаудың ортасынан) 

жеңген, яғни жеңіске жеткен халінде шықты.  

Бұл оқиғадан соң Қабыл ханның балалары (тағы бірнеше рет) татарлармен 

соғысты. Бұл хикаялар мен олар жасаған өзге ержүрек істер жайлы жаднама дәл 

осыдан соң келеді.  

Қабыл ханның алты ұлының арасынан Құтула қаған патша болды. Ол 

біршама уақыт аралығында хандық жасады. Оның бауырларының барлығы  

батыр болғанымен, ол күші, әрі батылдығы 

 

261-бет 

жағынан олардан озық тұратын. Мұғул ақындары оны мадақтау ретінде  

көптеген өлеңдер шығарды және оның ержүректігі мен батырлығын сипаттады. 

Айтуларынша, оның (Құтула қағанның) дауысы сондай күшті еді, (ол айқайлағанда) 

оның айқайы жеті қыр астынан естілетін, әрі өзге тауда жаңғырып тұрған 

жаңғырыққа ұқсайтын еді. Оның қолының алақандары аюдың табанындай 

болатын. Сөйтіп, одан мықты және күшті адам болмайтын. Ол адамды екі  

қолымен ұстағанда, ағаш оқты (майыстырғандай) қиындықсыз-ақ оны екі бүктеп, 

омыртқасын сындырып жіберетін еді.  

Айтуларынша, қыс түндерінде ол отқа (бүтін) ағаштарды тастап, оның  

маңында жататын еді. Жанып тұрған оттан оның үстіне қызу шоқтар түсіп, 

(оны) күйдіретін, ал ол оған мән бермейтін (жата беретін еді). (Ал) оянған кезде, 

ол бүргелер талап жатыр екен деп ойлайтын, сөйтіп денесін қасып қойып, 

қайтадан ұйықтап қалатын. Оның әрбір тамақтануы (бір бүтін) үш жасар еркек 

тоқтыдан, бір үлкен мес қымыздан тұратын, бірақ ол сонда да тоқ болмайтын 

(тоймайтын) еді.  

Татарлар қауымы оның бауыры Өкін барқақты, оның әкесінің немере  

бауыры Шарақа линқумның баласы Қамбағай қағанды ұстап алғандықтан және 

(оларды) Алтан ханға жіберіп, ол жайлы (алдыңғы бөлімдерде) айтылғандай 

жолмен өлтіргендіктен, (Құтула қаған) әскер бастап, Қытайға кетті. Содан Алтан 



 252 

ханның қауымымен және әскерімен шайқасып, оның иеліктерінің бір бөлігін 

тонап кетті.  

(Кейін) Шыңғыз хан Қытай уәлаятына (жорыққа) аттанып, Алтан ханға 

қарсы соғысқа шыққан кезде Әзірет Раббаниге жалбарынып, мінажат айтып: 

«Қытай патшасы менің ағам болған Қамбағай қағанды, Өкін барқақ пен Қадан 

баһадүрді өлтіргендіктен және оларға қатыгездік жасағандықтан мен олар үшін 

кек алуға кетіп барамын. Ендеше, Ұлы Құдайым, сенен көмек және илахи 

қолдау сұраймын!» – деді. Содан соң ол атына отырып, аттанды.  

Міне, (бұл тақырып) бітті. 

 

262-бет 

Құтула қағанның Қытай билеушісі Алтан ханға қарсы Қамбағай 

қағанның кегін алу үшін соғысқа аттанғаны жайлы әңгіме. Қытай 

әскерінің жеңіліс тауып (Құтула қағанның) қолына үлкен олжа түскені, 

соғыстан елге қайтып келе жатқан жолда оның дүрбен тайпасының 

қолына тұтқынға түсуі мен оның тұтқыннан босап шығуы және туыстары 

енді оны (Құтула қағанды) жоқтамақ болып жатқан кезінде оның еліне 

қайтып оралуы жайлы әңгіме. 

 

Қамбағай қаған – Шарақа линқумның немересі, ол уақытта тайжуыт руының 

патшасы болған Сурқаду шинаның ұлы.  

(Бір күні Қамбағай қаған) олардың (татардың) қызының бірін өзіне (әйел етіп 

алу үшін) татар қауымына барды.  

Олар: «Не үшін біздің қызымызды осылай айттыруда?!» – деп, наразы 

болды. 

(Содан) оны бірнеше нөкерлерімен бірге ұстап алып, олар (татарлар) Алтан 

ханға бағынышты және бодан болғандықтан (Қамбағай қағанды) оған (Алтан 

ханға) жіберді. Алтан хан (қытайлардағы) әдетке сай оны ағаш есекке қағып 

тастауды бұйырды, сөйтіп ол өлді.  

Оны (ағаш есекке) қағатын орынға алып бара жатқан кезде, ол (Қамбағай 

қаған) өзінің Булуғачи (Бұлағашы) атты бір нөкерін Алтан ханның алдына 

жіберіп, оған (келесідей) хабар жеткізді: «Сен мені өзіңнің ерлігіңмен,  

батылдығыңмен және әскеріңмен тұтқындаған жоқсың, (керісінше) мені  
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басқалар ұстап, саған алып келді. Сен болсаң мені осындай ұятқа қаларлық және 

аянышты халде өлтірудесің. Ендеше, (бұл ісіңмен) Қадан тайшыны, Құтула 

қағанды, Туданы, Жесугей баһадүрдің ұлдарын, мұғул ұлысы мен руларының 

үлкен және кіші туысқандарын (өзіңе) жау етудесің әрі дұшпандыққа бастау 

берудесің. Күмәнсіз, олар менің қаным үшін саған кек қайтару үшін көтеріледі, 

(сондықтан) сенің бұл ісің дұрыс емес». 

 

263-бет 

Алтан хан оған мән бермей, мысқылдап (Қамбағайдан хабар әкелген  

нөкерге) былай деді: «Сен бұл хабарды (маған) жеткіздің, енді бар да өзің ол 

(Қамбағай атаған) адамдарды (оның өлімі жайлы) хабардар ет!».  

Содан ол (Алтан хан) Қамбағай қағанды өлтірген соң, жоғарыда аталған 

Бұлағашыға «улағ» (мінетін ат) беріп, оның (Қамбағай қағанның) руларына 

оның өлтірілгені жайлы хабар беруге жіберді. Жолай ол дүрбен руына кезігіп, 

олардан (алмасуға) тың ат сұрады, олар берген жоқ.  

(Сол кезде) ол оларға: «Егер ертең күндіз осында біздің алып тау, әрі тасқын 

ағын сияқты әскерімізді осы жерге алып келмесем, сонда сендер қатты өкініп 

қалмасаңдар, «неліктен біз Бұлағашының сөзін тыңдамадық?!» демесеңдер, мен 

еркек болмай кетейін!» – деді. 

(Алайда) олар оған көңіл бөлмеді. Ол қытайлықтардың атын (ары қарай)  

айдады. Ат шаршаған кезінде, ол оны жолда тастап, жаяу кетті. Сөйтіп (еліне 

жетіп), Қамбағай қағанның қалай өлтірілгені туралы жағдайды оның ұлы Қадан 

тайшыға, оның (Қадан тайшының) ұлы Тудайға, тағы ол қауымның патшасы 

Құтула қағанға және Қамбағай қағанның немере ағайыны Жесугей баһадүрге 

егжей-тегжейлі айтып берді.  

Бұл (аттары) аталған кісілердің шежірелері келесідей:  

Қамбағай қаған – Сурқату шинаның ұлы, ол – Шарақа линқумның ұлы, ол – 

Қайду ханның ұлы (болып табылады). 

Қадан тайшы – Қамбағай қағанның ұлы. 

Тудай – Қамбағай қағанның ұлы, ол – Қадан тайшының ұлы. 

Құтула қаған – Қабыл ханның ұлы, ол – Түмбине ханның ұлы, ол – Қайду 

ханның ұлы. 

Жесугей баһадүр – Бартан баһадүрдің ұлы, ол – Қабыл ханның ұлы, ол – 

Түмбине ханның ұлы, ол – Қайду ханның ұлы. 
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(Қамбағай қағанның өлімі жайлы) хабар оларға жеткен кезде Қадан тайшы 

мен Тудай және Жесугей баһадүр бірігіп көп санды мұғул руларымен және 

ұлысымен бірге Қамбағай қағанның қаны үшін кек алуға жорыққа шығу туралы 

кеңес жасады. Құтула қағанды хан етіп сайлап, олар оған барлық әскерді 

бағындырып, Қытай бағытына (жорыққа) аттанды. Ол жаққа барып Алтан ханның 

әскерімен соғысып, қиратты, көптеген қытайлықтарды (олардың әскерін) өлтіріп, 

(қару-жарағын) олжалап алды.  

 

264-бет  

(Кейін) олар қолға түсірген көп олжаны әскер арасында бөлісіп, кері 

бұрылды. 

Құтула қаған жолда салт жүріп құсқа аңшылық жасады. Дүрбен қауымы салт 

келе жатқанын көріп, олар ыңғайлы сәтті пайдаланып әскер жинады да, оған 

жол үстінде шабуылдады. (Сонда) оның әскерлері мен нөкерлері (жан-жаққа) 

шашылып, (ыдырап) кетті. Өзі болса қашып, үлкен батпақ көлшік болған жерге 

дейін (шауып) келді. Ол атын оған (батпаққа) салды, содан ол батып, лайда 

тұрып қалды. Ол (Құтула қаған) бір аяғын ер-тоқымға қойып батпақтың шетіне 

қарай секірді. (Оның) соңынан келе жатқан жаулары (бұл кезде батпақтың) арғы 

бетіне келіп: «Атынан айырылған кезде мұғул адам не істей алады?! (Одан да) 

жақсылықпен, өз еркіңмен қайт», – деп айқайлады.  

Ол (бұл сөзге) мән бермей, оларға (қарата) бірнеше оқ атып, оларды кері 

шегіндірді. (Содан соң) қайта көлшіктің шетіне келіп атының жалынынан 

ұстады да, қиындықсыз-ақ лайдан тартып шығарып, жазық жерге лақтырып 

жіберді. (Сосын) тез атқа мініп, шауып кетті. Жау болса көлшіктің арғы бетінде 

қалып қойды.  

Құтула қаған үйіне келмей тұрып, ертерек, оның қашуға мәжбүр болған 

әскерлері мен нөкерлері елге келді. Олардың соңынан ол (Құтула қаған)  

келмегендіктен, «ол өлтірілген болса керек» деген ой оларға анық боп көрінді. 

(Сондықтан) Жесугей баһадүр ас дайындап, Қамбағай қағанның адамдарына, 

Қадан тайшы мен Тудайға (барды), сөйтіп Құтула қағанның әйеліне (Құтула 

қағанның) өлімі жайлы оқиғаны хабарлау үшін және олар (Құтула қағанның 

отбасы жоқтау асы салынған) ыдысты алулары үшін алып барды.  

Бұл (хабарды) Қадан тайшы мен Тудай оған қатты дауыспен шулап  

жеткізген кезде, Құтула қағанның әйелі: «Кіші туысқандар кіріп, бір-бірімен 

сасқалақтай сөз таластырғанда, мен таңданып «оларда қандай пәлекет орын 
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алды екен» деген едім. Енді мен (бұл жайлы) есіткенімде, (оған) сенбеймін!» – 

деді. 

 

265-бет 

(Өлең жолдары): 

Бұл сөздерге сенбеймін кім айтса да, алаңмын,  

Бәлкім мұны түсімде көріп жатқан шығармын. 

 

Себебі Құтула қаған (сондай кісі), ол жайлы айтқандарындай, оның дауысы 

көкке жететіндей жаңғырыққа ұқсайды, ал оның алақаны үш жасар аюдың 

алақанындай. Сөзсіз, ол дүрбен қауымы қолынан өлім жететіндей адам емес! 

Құдай қаласа, ол бір іспен айналысып қалған болар, сөйтіп кенеттен келіп қалар 

(деді). 

(Тап сол кезде), Құтула қаған атын лайдан шығарып алып кетіп бара жатқан 

кезде, өзіне: «Қалайша бұл нәмәрт адамдар маған осындай (оңбаған) әрекет 

жасайды да, ал мен олардан ештеңені айдап алып кетпей, бос қолмен үйге 

барамын?!» – деп кері қайтты.  

(Сол кезде) ол аймақта дүрбендердің табыны жайылып жүрген еді. Ол бір 

жақсы айғырды ұстап, алдына биелердің табынын айдап, (ары қарай) шауып 

кетті. (Ол кезде) көктемгі уақыт болғандықтан, ол сол жайлаудан үйректердің 

өте көп жұмыртқасын тауып алды. Оларды салатын ештеңесі болмады. (Содан) 

етігін шешіп, оны үйректің жұмыртқасымен толтырып, тақымына басып алды. 

(Өзі) айғырға жалаңаяқ отырды да, өзінің атын (тізгінінен) жетектеп, биелерді 

алдына салып үйіне жеткенше (оларды) айдап келді.  

Ол уақытта Жесугей баһадүр асты алып келіп, олар (барлық туысқандары) 

оны жоқтаумен болатын. Олар оны (Құтула қағанды) көрген кезде, барлығы 

қуанып кетті, (түгелдей) мәз-мейрам болып, жоқтау құттықтауға айналды.  

Оның әйелі: «Мен айтпадым ба, ол – оны бірінші кездескен әрбір адам өлтіре 

алатындай (оңай) жігіт емес деп», – деді. 

 

Өлең: 

Салт аттысы бар әлемнің Сама ұлы Дастандай, 

Салар дейсің тұзаққа кім, еркімен басты ондай?! 

266-бет 
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Тайжуыт қауымдарының Қамбағай қағаннан кейінгі 

(ол дүниеден өткен соң) жасаған кеңесі 

 

Татар рулары жоғарыда аталған себепке байланысты Қамбағай қағанды 

ұстап алып, оны Алтан ханға жеткізіп, Алтан хан оны өлтірген кезінен біраз 

уақыт өткен соң, оның (Қамбағай қағанның) туыстары мен ұлдары және  

тайжуыттың әмірлері оның орнына біреуді патша етіп сайлау үшін жиналды. 

Олар біраз уақыт сол мәжілісте (кеңесіп) отырды, алайда (патша тағайындау 

туралы) ешкімге тоқталған жоқ.  

(Осыдан соң) Қадан тайшы Куи Кихар (Күй кихар) тегістігінде (жайлауына) 

орналасып, керейттердің патшасы Оң ханның немере ағасы гурханға кетіп 

қалды. Гурхан Кукабас Қуқанаста (Көкібас Қоқанаста) (орналасқан) болатын. 

Сөйтіп, олар (бірге) ол жерде он күн өткізді. (Қадан тайшының) кететін 

уақытында гурханның бауыршылары олар ішуі үшін бір көзе шырын шарап 

алып келді. Қадан тайшы өз нөкерлерінің әрбіріне бір ұрттамнан ішуді  

бұйырды, қалғанын түгел (өзі) ішіп бітірді. (Содан) нөкерлер (ішкен шарапты) 

құсып тастағандықтан, оларға әсер етпеді. Ол (Қадан тайшы) болса құсқан жоқ 

(еді), сөйтіп: «Бәлкім, түскі ас үстінде маған у берген болса керек», – деді. 

(Содан) ол науқастанып, көктемде дүние салды.  

Күз уақыты келген кезде, олар (тайжуыт қауымы) соңғы күндердің бірінде 

(патша сайлау үшін) жиналды. Сонда олардың немере ағайындарының  

(қатарына) жататын және ру басшысы, әрі ақсақалы болған Нурду Билгишиге 

(Нұрду білгешіге): «(Ей, Нұрду білгеші) сен бұл туралы не дейсің, бұл 

лауазымға кімді лайықты, сай деп есептейсің?» – десті.  

Ол (жауап беріп): «Тарқытай қырылдақ сөйлесін», – деді. 

Ол да олардың немере ағайындарының бірі – Адал ханның баласы (болатын). 

Ол да: «Мен не айтамын?! Митуган Сачан (Митуған шешен) сөйлесін», – деді.  

 

267-бет 

Митуған шешен: «Мен не айтайын?! Мен аяғым қақпанға түсуі үшін торғай 

сияқты тұзаққа секірмеймін. Қара қарлығаш қарағай ағашының басына ұшып 

(шықса), тұзаққа түспейді. Мен қарашымын, менің сөйлеуге қандай хақым бар?! 

Сендер, патшалар, жақсы білікті (даналық) сөздерін айтыңдар. Біз қарашылар 

қос биені еміп, тоқ, әрі қоңды болатын құлын сияқты емін-еркін өмір сүруіміз 

үшін, егер сендер өзара кеңесіп біріксеңдер және одақтассаңдар, сендердің 
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барлық істерің де, (қарасты) адамдарың да сендердің қалауларыңдай болады. 

Егер сендер бірікпесеңдер, (ішкі) келіспеушіліктер мен түрлі (істердегі)  

тәртіпсіздіктер сендердің ұлыстарыңа жол табады», – деді де, бұл туралы 

көптеген ұйқастырылған тіркестер, мақалдар және нақылдар айтып жылап  

жіберді де, жиналыстан шығып кетті.  

Бұл мәжілісте де олардың патшасының қалауы тиянақты бір адамға 

бекітілген жоқ. Содан соң, ақыр соңындағы шешім қандай болғанының ақиқаты 

белгісіз болғанымен, тарихта (тарихи деректерде) келесідей хикаяланады:  

Жесугей баһадүр жас кезінде дүниеден өтті. Содан тайжуыт қауымы Шыңғыз 

ханға қарсы шықты.  

Ең алдымен Адал ханның ұлы Тарқытай қырылдақ (қарсы) көтерілді. (Одан 

соң) Тудай, Құрыл баһадүр, Ажу және Хуқужу, тағы да бірнеше әмірлер (қарсы 

көтерілді). Бұлар туралы (төменде) әлі айтылатын болады.  

(Түрлі деректерді) салыстыра қарағанда, ең бірінші сөз Тарқытай қырылдақ 

жайлы келгендігіне қарап басшылық пен көсемдік (дәрежесі алдымен) соған 

берілген болса керек. Сондай-ақ анық болғаны: оның немере інісі Құтула 

қағанның өлімінен соң, Бартан баһадүрдің ұлы Жесугей баһадүр, (яғни) Шыңғыз 

ханның әкесі патшалықты басқарды.  

Бартан баһадүрден басқа Қабыл ханның өзге ұлдары жайлы хикаяның көп 

болуына қарамай, бұл тарихта (кітапта олар жайлы әңгіме) осымен шектеледі. 

Ал Бартан баһадүр мен оның ұлдары жайлы хикая бөлек дастанда келтіріледі.  

Көмек беруші Алланың өзі! 

 

268-бет 

ҚАБЫЛ ХАННЫҢ ҰЛЫ БАРТАН БАҺАДҮР ЖАЙЛЫ ДАСТАН  

Ол екі бөлімнен тұрады 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның және оның ұлдарының өмірлік жағдайлары жайлы баяндайтын 

кіріспе сөз және олардан тараған тармақтардың егжей-тегжейлі баяны 

(шежіресі) 

 

Бартан баһадүр Шыңғыз ханның атасы болатын. Мұғулша атаны «ибуга» 

дейді. Оның Сунигул фужин (Сүнигүл фужин) есімді бәйбішесі болатын, ол 

тарғұт руынан (еді). Одан оның төрт ұлы болды: 
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Бірінші (ұлының) есімі – Мунгаду Қийан (Меңгіду қиян). Оның көп ұлы 

болатын, алайда оның орынбасары мен мұрагері Чиншиут (Шинжуыт) болды. 

Шыңғыз ханның кезінде Меңгіду қиянның әскері мен руын және бағыныштыларын 

сол басқарды. Шыңғыз ханның тайжуыттармен соғысы кезінде ол әскерімен 

(бірге) Шыңғыз ханның алдында қызметте болды. Кейіннен оның ұлдары Кука 

(Көкі) ноян және Мугату (Мұғату) баһадүр мыңдық әмірі және Меңгіду 

қиянның руының басшысы болды. Қазіргі таңда (халық) санының көбеюіне 

байланысты мұғулдардың бір түменінің саны олардың тармағына қарағанда көп. 

Бұл рудың көпшілігі Дешті Қыпшақта, Тоқтайдың алдында (қызметінде).  

Олардың әмірлерінің саны көп және (олар) үлкен маңызға ие. Және (олардың) 

бір бөлігі қағанның қызметінде. Қият руының саны көп. Алайда ол қияттар 

өзгеше (ерекше). Қият руының атақты болған кейбір тармақтары және оларға 

қатысты хикаялардың бір бөлігі (осы) тарихта (кітаптағы) хикаялар ішіндегі 

әртүрлі жерде келтіріледі, сол жақтан (оқырманға) белгілі болады.  

 

269-бет 

(Бартан баһадүрдің) екінші ұлы – Никун Тайиши (Никун тайшы). Оның 

ұрпағынан хуйин (хойын) руы тарайды. Оларды тағы хуйин ирган (хойын-ирген) 

деп те атайды. Оның себебі Шыңғыз ханның кезінде олар (оған) опасыздық 

жасап, одан бөлініп қалды, (содан) тайжуыт руы мен ормандарға кетті. (Сол 

уақыттан бері) олардың лақап аты масқаралайтын (ұятты) атау ретінде «орман 

руы» болып қалды.  

Бұл атаумен тайжуыттар мен бірнеше өзге рулар да белгілі болатын. Оның 

себебі келесідей: жұрттары (мекені) орман жанында болған әр ру орман рулары 

қатарына жатқызылатын. Алайда әр аймақтағы ормандар бір-бірінен алыс 

болғандықтан олардың рулары, әулеттері және ру тармақтарының бір-біріне 

қарым-қатынасы болмаған. Олардың бәрін бірге (өмір сүрген) орманды мекеніне 

қарай орман рулары деп атағанымен, олардың әрбірінің қандай руға жататыны 

оларға (өздерінде) белгілі болды.  

Бұл Никун тайшының көп ұлы болды. (Кейіннен) оның орынбасары болған 

Қучар (Қожар) атты үлкен ұлы оқты өте алысқа, биікке, дәл ататын (садақшы) 

және осы қасиетіне байланысты ол атақты, әрі беделді (кісі) болды. Ол (оқты) 

сондай алысқа ататын еді, тіпті мұғулдар оны бұл үшін мадақтап, (ол жайлы) 

«Қожардың оғы солай ұшып кетеді, тіпті жоқ болып (көрінбей) қалады» деп 

мәтел айтатын болды. 
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Шыңғыз хан әкесінен айырылған бала кезінде, оның руы тайжуыттар жағына 

бет бұрған кезде Қожар өзінің әскерімен бірге Шыңғыз ханмен одақтас болды 

және біраз уақыт бойы оның алдында болып, мақтауға лайық түрде қызмет 

жасады.  

(Сосын) Шыңғыз хан татар руымен соғысып жатқан кезде, (одақтастар өзара 

келісіп): «Біздің бәріміз (тек қана) соғыспен айналысамыз, ешбір олжа 

алмаймыз, соғыс ісі қараусыз қалып кетпес үшін қолға түскен затты (олжаны) 

кейін бөліп аламыз» (деген) келісімшарт жасаған кезде Қабыл ханның ұлы 

Алтан мен Құтула ханның ұлы және осы Қожар мен Шыңғыз ханның немере 

ағасы Даритай Утчигин (Дәрітай отшыген) сөзде тұрмады, содан (соғыс кезінде) 

олжа алды. Шыңғыз хан олардан оны (олжаны) қайтарып алуды бұйырды. Сол 

себептен олар (оған) өздерінің қарым-қатынасын өзгертті.  

 

270-бет 

Содан Шыңғыз хан мен Оң ханның (арасында) келіспеушілік пен ұрыс-керіс 

орын алған кезде олар Оң ханның жағына өтті. (Бұл адамдар ол екеуінің  

жанжалдасып қалуы) себебінен бірі және жау көмекшілері алауыздық пен 

соғысты тудырушылар болды.  

(Сосын) Оң жойылған кезде олар наймандарға қашып барды. Олар  

(одақтастарымен бірге) тағы бір рет Шыңғыз ханмен шайқасты. Соңында Құдай 

Тағала оған (Шыңғыз ханға) көмек беріп, ол Қожарды да, Алтанды да өлтірді. 

Осы себепті оның руы мен балаларының қатарынан тірі қалғандар (кейінірек те) 

ешқандай құрметке ие болмады. Оған қоса саны жағынан да олар Шыңғыз 

ханның өзге туыстарына қарағанда аз болды.  

Никун тайшының Бугун Жауқат (Буғын Жауқат) атты немересі болды. Шыңғыз 

хан оны Шағатайға берді, ол онымен бірге көшіп-қонып жүрді. Олардың 

балалары мен қауымдары Шағатайдың ұрпағымен бірге болды, (бірақ олар) аса 

маңызды абыройға ие болмады.  

(Бартан баһадүрдің) үшінші ұлы – Жесугей баһадүр. Ол – Шыңғыз ханның әкесі 

болып табылады. [Қият] пен қийат буржиқин (қият-бөржіген) оның нәсілінен 

(ұрпағынан) тарайды. «Бөржіген» сөзінің мағынасы – көк көзді (адам). Айтпақшы, 

қазіргі таңға дейін Жесугей баһадүрден, оның ұлдары мен оның ұрығынан 

тараған ұрпақтардың көпшілік бөлігі көк көзді және (түрлері) сарғылт түсті 

келеді. Ол жағдай Алан Қуа жүкті болып қалған кезінде «түнде менің көз 

алдында сарғылт түсті, көзі көк адам көрінісінде жарық пайда болып, (кейіннен) 
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кетіп қалады» дегенімен түсіндіріледі. Оның сегізінші ұрпағы болып келетін 

Жесугей баһадүрде дәл осындай ерекшелейтін сипаттың болуы, олардың 

(мұғулдардың) айтуынша: «Бұл белгі – Алан Қуаның айтқан ұрпақтарының 

патшалық билігінің белгісі болып келеді. Демек, ол (Алан Қуаға көрінген) бейне 

– оның сөзінің шындығын және ол жағдайдың айқындылығын дәлелдейді.  

Ендеше, Жесугей баһадүрдің тармақтары жайлы хикаялар бөлек бір дастанда 

келтірілетіндіктен, бұл тақырыпта олар жайлы деректер созылмайтын болады.  

 

271-бет 

(Бартан баһадүрдің) төртінші ұлы – Дәрітай отшыген болатын. Ол Шыңғыз 

ханға қарсы көп қарсыласқандықтан және жауласқандықтан, соңында оның 

ұрпағы (Шыңғыз ханның) құлдарының қатарына кірді. (Алғашында) Шыңғыз 

ханның рулары мен әскерлері тайжуыттар жағына өтіп кеткен кезде ол (Дәрітай) 

өз әскерімен бірге оған (Шыңғыз ханға) жақтас болғанымен, біраз уақыт өткен 

соң ол тайжуыт руымен одақтасып кетті. Кейін қайтадан Шыңғыз ханға келді. 

Сосын екінші шайқаста олжа жинап, (жоғарыда) айтылған себеппен (оған қайта) 

опасыздық жасап, Оң ханға кетті. (Соңынан) наймандардың алдына барды.  

Кейіннен дүрбен руымен бірге болып, бірнеше рет Шыңғыз ханмен соғысып, 

оған қайтадан қайтып келді. (Нәтижесінде) ол Алтанмен және Қожармен бірге 

өлтірілді. Ал оның қауымы мен ұрпағының көп бөлігі өлтірілді.  

Оның (Дәрітай отшыгеннің) орынбасары және мұрагері болған ұлы бар 

болатын. Оның есімі – Тайнал Йебе (Тайнал жебе). Шыңғыз хан оны оған 

бағынышты болған екі жүз кісімен бірге өзінің бауырынан (туған) немере інісі 

Елшідай ноянға берді, содан олар оның құлдары дәрежесінде болды. Қазіргі 

уақытқа дейін оның ұрығы Алжидайдың ұрығымен бірге. Бұл рудан, оның 

ұрығынан Бурған (Бұрқан) Хұлағу ханға келді. Сонда олар (Хұлағу ханның) 

балаларымен бір қатарда отыруға құқылы еместігіне қарамай, Хұлағу хан: «(Бұл) 

қатарда отыру керек болған ханзадалардың саны аз болғандықтан Бұрқанға (патша) 

ұлдарының қатарында отыруға рұқсат», – деді.  

Оның ұлдары қатарынан мыңдық әмірі Курух (Қорық) болды. Оған (кейін) 

Бұрқанның орны табыс етілді.  

Оның туысқандары қатарынан Буралғи Қийатай (Бұралғы қиятай) (атты 

біреу) Арғын ханның шүкіршісі мен инақы болды. Ол Арғын ханға опасыздық 

пен арамдық ойластырған әмірлермен бас қосты.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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272-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Бартан баһадүр мен оның әйелінің бейнесі, олардың перзенттерінің 

шежіресі 

 

Жоғарыда (келген бөлімде) толық түрде баяндалған деректерге сәйкес Бартан 

баһадүрдің төрт ұлы болды.  

Оның және оның әйелі Сүнигүл фужиннің бейнесі және Шыңғыз ханның әкесі 

Жесугей баһадүрдің ұлдарының тармағы бөлек дастанда келтірілетіндіктен,  

оларды қоспағанда, оның (Бартан баһадүрдің) балаларының және немерелерінің 

тармақтары келесідей түрде баяндалатын болады. 

 

273-бет 

Жесугей баһадүр жайлы дастанның басы 

 

Ежелдік (сипатты) Құдай Тағаланың ежелдік қалауы белгілеген уақытта 

пайда қылу және іске асыру киімдерін кигізіп, бар болу мен жойылу әлемдерінің 

мекенінде қуаныш кілемінің үстінде әлемді жаулау алаңының шабарманы 

болған сол керемет әрі (болмысынан) шынайы бақыттыны (кісіні патша тағына 

отырғызбақ болған кезде) Раббани (Тәңірлік) құдірет илахи хикметтің (даналықтың) 

ойластыруына сәйкес оның гауһар затын (бір) дәрежеден (екінші) дәрежеге және 

(бір) тәсілден (соң екінші) тәсілге (өткізіп), оның болмысын аталарының белінің 

қабыршақтары мен оның аналарының құрсақтарында тәрбиелейді, (сөйтіп) Ол 

(Алла Тағала) оны ең кемел дәрежеге дейін жеткізеді.  

Сөйтіп, ол дәулеттің ескерткіші (бақытты адам) бой көрсететін (дүниеге 

келетін) және ол бақыттың құпияларының анықталу уақыты келгенде, алдымен 

жаратылу көкжиегінің шымылдығының ар жағынан оның сәулесі жарқырайды, 

содан үміттеніп жатқан (нәрсенің) пайда болуына көмек көбейеді, дәл Жесугей 

баһадүрдің өмірінде болғандай (ол көмек) үздіксіз болады. Оның заты, салыстыруға 

келмес (ерекше) болмысы – жаһан билеушілік теңізінің қабыршағы мен Шыңғыз 

ханның дәулетінің жұлдыздарының (көкке) шығуының басталуы еді. Және сол 

ақсүйектер ұрпақтарының (аса) беделді ұрығының (қатарына) және (оның) 

орынбасарларына жататын, нақтырақ айтқанда, біздің дәуіріміздің шаханшахы, 

Ислам патшасы, Алла дінінің көмекшісі сұлтан Махмұд Мөңке қағанның келуіне 
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алғышарт болды. Оның билік шатырларының жіптері мықтап байланған, әрі 

күшті тартылған болсын және оның жеңістері мен бақытының көмекшілері 

шексіз, әрі сансыз болсын, «Пайғамбар мен оның жанұясының құрметіне!». 

 

274-бет 

БАРТАН БАҺАДҮРДІҢ ҰЛЫ ЖЕСУГЕЙ БАҺАДҮР ЖАЙЛЫ ДАСТАН 

Ол (дастан) екі бөлімнен тұрады 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның өмірлік жағдайлары жайлы кіріспе сөз және оның ұрпақтарының 

шежіресі мен олар туралы кейбір хикаялардың баяны 

 

Жесугей баһадүр – Шыңғыз ханның әкесі. Мұғулдар әкесін «ичига» деп 

атайды. Ол көптеген мұғул руларының патшасы болатын. Оның үлкен және кіші 

туысқандары, яғни немере ағалары мен немере ағайындылары, бәрі (оны) 

тыңдайтын әрі (оған) бағынатын, сондықтан олар ортасынан оны патшалыққа 

қойған еді. Ол – ержүректік пен батырлыққа тиесілі болатын (яғни, ержүрек әрі 

батыр адамтұғын). Сөйтіп, (Жесугей баһадүр) өзге мұғул руларымен көп 

соғысты, көп шайқасты. Әсіресе татар руларымен және сол сияқты Қытай 

әмірлерімен және әскерлерімен (көп соғысты). Ол туралы сөз айналаға тарады, 

оның есімі атақты болды және ол барлық (халықтың) алдында мойындалатын 

әрі құрметтелетін болды.  

Оның (Жесугей баһадүрдің) түрлі рудан көптеген әйелдері болды. Олардың 

үлкені – бақытты және құрметке ие балалар мен ұлдардың анасы Өгелін фужин 

еді. (Оны) тағы да Өгелін ика деп те атайтын, (ол) олқұнұт руынан еді. «Фужин» 

қытай тілінде – «әйел» (дегенді білдіреді). Олар сол уәлаяттың шекарасына 

жақын жерде өмір сүргендіктен, олардың (кейбір) сөзін қолданатын. Шыңғыз 

хан өзінің кіші қызы Алталунды берген Тайчу (Тайжу) гурген Өгеліннің бауыры 

болатын.  

(Жесугей баһадүрдің) ол үлкен әйелінен төрт ұлы болды, ал бірде-бір қызы 

болмады. Өзге әйелінен оның тағы бір ұлы, (ұлдарының) кенжесі болды. Оның 

аты – Балгутай (Балғытай) ноян. Алайда сый-құрмет әлгі төрт ұлына тиесілі 

болды.  

Бірінші ұлы –  
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275-бет 

ең үлкені әрі барлығының арасындағы ең жақсысы Тимужин (Теміршың). Оған 

ол наймандар патшасын елу бір жасында өлтіріп, патша болған кезде оған 

«Шыңғыз хан» лақап аты берілді. Ол жайлы хикаялар мен әңгімелер (саны) 

баяндап жеткізуге болатыннан көп. Олардың кейбіреуі ол жайлы (бөлек) 

әңгімеде кеңінен баяндалатын болады.  

Екінші ұлы – Жошы қасар болатын. Жошы – (оның) аты, ал «қасар» (сөзінің) 

мағынасы – «жыртқыш аң». Ол өте күшті және зор тұлғалы болғандықтан, ол 

осы сипатпен (лақаппен) сипатталатын (аталатын) болды. Айтуларынша, оның 

иығы мен кеудесі соншалық жуан еді, ал оның белі сондай жіңішке болатын, 

сондықтан ол бір жағымен (жантая) жатқанда оның астынан ит өтіп кете 

беретін. Және оның күші соншалықты (қуатты) болатын, ол адамды екі қолымен 

ұстап ағаш оқ сияқты (оп-оңай) екі бүктеп, оның омыртқасын сындыратын.  

Көп уақыт бойы ол өз бауыры Шыңғыз ханмен одақтас әрі келісімде болды. 

Оң ханмен соғыс кезінде ол одан ажырап кеткенге және ол кінәлі болған 

бірнеше жағдайға қарамастан, наймандар патшасы Таяң ханмен болған ұлы 

шайқасында (Шыңғыз хан) Қасарға әскердің ортасын басқаруды бұйырды. 

(Жошы қасар) ол шайқаста зор құлшыныс пен ынта-жігер танытты. Сол себептен 

Шыңғыз хан оны марапаттап, (оны) барлық бауырлары мен бауырларының  

ұлдарының арасынан оған және оның ұлдарына бауыр мен ханзаданың 

жағдайынан туындайтын дәстүрде белгіленген құқыққа сай (ұлы) лауазым мен 

мәртебелі дәреже беріп, оны ерекшеледі. Содан қазірге дейін Шыңғыз ханның 

ұрпақтары барлық немере аталары мен немере ағайындыларының арасынан 

ханзадалар қатарына тек қана Жошы қасардың ұрығын (ұрпақтарын) ғана  

отырғызады. Ал басқалардың барлығы әмірлердің қатарында отырады.  

Жошы қасар мен оның ұлдары жайлы хикаялардың бір бөлігі Шыңғыз хан 

туралы дастандар мен тарихтардың арасында келтіріледі.  

Оның (Жошы қасардың) көп ұлы болды. Нақыл етілуінше, қырыққа жуық 

баласы болған. Алайда (оның ұлдарының) атақты, әрі даңқтылары үш ұлы ғана 

(олар): Йигу (Егу), Туқу (Туы) және Йисуңга (Есуңге). Алайда Шыңғыз ханның 

жарлығында тек қана Егу мен Есуңгенің аттары келген (аталған),  

 

276-бет 

ал Туының есімі (оған) кірмеген.  
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Егу қысқа бойлы болатын, ал Туы одан да қысқатұғын. Есуңге ұзын бойлы, 

қызғылт жүзді, созыңқы бетті және ұзын сақалды болатын. Жошы қасар дүние 

салған кезде, оның орнын үлкен ұлы Егу басты. Егу дүниеден өткен кезде, оның 

орнын оның ұлы Харқасун (Харқасын) басқарды. Одан соң (оның орнына) оның 

немере ағасы Есуңге отырды.  

Және Мөңке ханның және Құбылай қағанның дәуірінде Жошы қасардың 

орынбасары Есуңге болатын. Оның атағы мен даңқы кең таралды. Ол маңызды 

істерге және мемлекеттік істерді талқылауға қатысатын. Және де (барлығы) оны 

өте құрметтейтін, онымен санасатын. Дәстүрге сай, ол әкесінің әрі өзінің үлкен-

кіші туыстарының барша әскері мен руларын басқаратын.  

Құбылай қаған мен Арық Бұқаның арасында қарсыластық жанжал туындаған 

кезде, Есуңге Құбылай қаған (жағында) болды және бұл жайлы Құбылай қаған 

туралы тарихта кеңінен баяндалатындай, оның әскерінің қатарына тиесілі  

болды.  

Айтуларынша, жетпіс бес жаста Құрылтайға келген кезде Құбылай қағанның 

бірде-бір шашы ағармаған еді.  

Шыңғыз хан ұлдарының арасында әскерді бөліп жатқан кезінде, ол (әулетінде) 

үлкен болған Егу, Туы мен Есуңге сияқты Жошы қасардың балаларына мың 

қолдық әскер және оларға түрлі әскерден жүз адамнан берді. Кейінде де бұл 

әскер оның (Жошы қасардың) орнын басқан ұрпақтары арасынан шыққан кісінің 

басқаруында және қарамағында болды. Қазіргі уақытта (олардың ұрпақтары) 

өсіп-өнуінің себебінен олардың саны өте көп.  

Мөңке қағанның кезінде Жошы қасардың бірнеше әйелі тірі болатын, ол 

(Мөңке қаған) оларды сыйлап, құрметтейтін.  

Есуңгенің және Жошы қасар әулетінің жұрты мен мекені Мұғулстанның 

ішінде, солтүстік-шығыста, Ергене мен Кука наур (Көкі наур) және Қилардың 

шекарасында, Отшы ноянның ұлы Жибудың және оның немересі Тағачардың 

(Тағашардың) жұртына жақын жерлерде орналасқан.  

 

277-бет 

Егудің ұлының аты Йантақ (Жантақ болатын, ал басқа бірінікі – Харқасын 

(еді). Олар бір жүздікті басқарды.  

Туының ұлы Ибуган (Ибухан) да бір жүздікті басқарды.  

Есуңгенің ұлы Имаган (Имахан) Құбылай қағанның дәуірінде Жошы қасардың 

орнын және оның ұлысын басқарды. Ал Имаханның ұлы Шиктур (Шықтұр) 
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Құбылай қағанның кезінде әкесінің орынбасары болды. Соңында, Отшы ноянның 

ұрпағы Тағашардың немерелерімен қосылып, олар Құбылай қағанға қарсы 

опасыздық ойластырды. (Ол жайлы) сөз тасушылар (хабар) жеткізіп, Құбылай 

қаған оларды өлімге кесті, олардың әскерлерін бөліп тастады. 

Жошы қасардың (ұрпағының) бір тармағы бұл мемлекетке (Иранға) келді. 

(Бұл тармақ) Абақа ханның уақытында болды, сондай-ақ қазіргі кезде де 

(олардың қатарынан) кейбіреулер бар.  

Жошы қасардың тағы бір Мақулдар (Мақұлдар) атты ұлы болды. Оның 

мінезінде шамалы бостыққа (сылбырлыққа) бейімділік бартұғын. Оның анасы 

қоралас руынан шыққан Алтан қатын болатын. Бұл Мақұлдардың екі ұлы  

болды: бірі Чурқидай (Жұрқыдай) есімді (кісі). Ал оның бес ұлы болды:  

(Олардың бірі) күңнен туылған – Қипчақ (Қыпшақ). Оның екі ұлы болатын: 

Тайжу және Хулқуту (Құлқұты).  

(Олардың екіншісі) Суту – ...157 қатыннан туған еді және (оның) балалары 

болмады.  

(Олардың үшіншісі) Кука (Көке) –... қатыннан туған еді және (оның) 

балалары болмады.  

(Олардың төртіншісі) Тудагай (Тодағай) – (аты жазылмаған) қатыннан туған 

еді.  

(Олардың бесіншісі) Тукал (Токал) – ...158 қатыннан туған еді, сөйтіп (оның) 

үш баласы болды: Баба, Буралғи (Боралғы) және Булад (Болат).  

Тағы да Мақұлдардың басқа бір ұлы балалық шағында дүниеден өтті және 

оның есімі мәлім емес.  

Жошы қасардың тағы бір Қаралжу атты ұлы болды. Оның өмірлік жағдайы 

келесідей: Жошы қасарға тиесілі құлдардың Тоқтай атты бірінің сұлу әйелі бар 

еді. Аты – Кукажин (Көкешін) еді. Бірде Жошы қасар оны сахарада (далада, 

жайлауда) көріп қалды.  

 

278-бет  

Оның келбеті оған ұнап қалды, содан ол онымен ұйықтап шығады. Сонан кейін, 

(Жошы) онымен жақындасқаннан ол жүкті болып қалуы мүмкін деп ойлады. 

(Содан) ол оның өзін жалғыз ұстауды бұйырды. Тоғыз айдан соң одан дүниеге 

                                                           
157 Көп нүкте қойылған орындарда ештеңе жазылмаған. 
158 Аты жазылмаған. 
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ұл туылды, оны (Жошы) Қаралжу деп атады да, өзінің әйелі Алтан қатынға 

(тәрбиелеуге) берді, сөйтіп: «Сенің бір ұлың бар, бұл (бала) да сенікі болады», – 

деді.  

Алтан қатын оны тәрбиелеп, өсіріп, жетілдірді.  

Бұл Қаралжудан дүниеге жеті ұл келді. Олардың есімдері және (оның) 

немерелерінің баяны келесідей:  

(Бірінші) Темір, оның ұлы болмады.  

(Екінші) Сали, оның да (ұлы) болмады.  

(Үшінші) Мугаду екі ұлы болды: Букаратай (Бұқаратай), Қурумши (Құрымшы).  

(Төртінші) Қутуқ (Құтық), (оның) бір ұлы болды. (Оның) есімі – Арсалан 

(Арыстан). Ол Хұлағу ханмен бірге болды, (ол) қылмыс жасап, қайтыс болды.  

(Бесінші) Салибуқа (Салибұқа) екі ұлы болды: Қуржан (Қоржан), Жамужи. 

(Алтыншы) Муйдар (Мойдар), (оның) Уруктимур (Ұрықтемір) (деген) бір ұлы 

болды. 

(Жетінші) Қуртақа (Қортақа), (оның) ұлы болмады.  

Айтуларынша, Үгетай қаған патша болған кезде Шағатай одан бөлек (яғни) 

өз ұлысында болды. Ол Үгетай қағанға (елшілер) жіберіп, (келесіні) жеткізді: 

«Біз тығыз достықта болған әрі олармен (ас) жеп, шарап ішетін адамдар (саны) 

аз қалды. Егер қаған (бізді) марапаттаса және осы адамдардан бірнеше адамды 

жіберсе, ол (жомарт) билеуші болатын еді». 

Үгетай қаған (Шағатай ұлысына) Жошы қасардың ұрпағынан бірнеше кісіні 

тағайындауды бұйырды. Солардың қатарында Қаралжуды да тағайындады. (Сол 

кезде) оны тәрбиелеп (жетілдірген) Алтан қатын: «Біз оның жалғыз өзін қалай 

жібереміз?» – деді.  

(Сөйтіп) ол онымен бірге кетті және өзімен ұлынан (туған) немересі  

кішкентай бала Чирқидайды (Шырқыдайды) да алып кетті. Олар Шағатайдың 

алдында мүлазим болды. Шағатайдың немересі Барақ Абаға ханмен соғысуға 

келген кезінде 

 

279-бет 

Қаралжу мен Шырқыдайдың ұлдары (жоғарыда) айтылған себепке байланысты 

онымен бірге келді, соғысқа қатысты. Барақ (жеңіліп) қашып кеткендіктен, ал 

оның әскері шашырап кеткендіктен келесі жылы олар ақылдасып, бірауыздан: 

«Бұдан бұрын бізді (мұнда Үгетай) қаған жіберген болатын, енді біз Абақа ханға 
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барып, оған ынта-ықыласпен қызмет ететін және өзіміздің рақатымызға өмір 

сүретін боламыз», – деп шешті.  

(Содан) олардың бәрі (Әзербайжандағы) Суғурлуққа Абақа ханға құлдық 

ұрған түрмен келді, сөйтіп ерекше марапаттарға ие болды. (Абақа хан) Көкіге 

Арғынның қызметінде болуды бұйырды. Содан соң Сутуды да оның (мүлазимі) 

болуға жіберді. Тудайды ұдашы болуды, сөйтіп олар Гираймен (Кереймен) және 

Хиндумен (бірге) жүруді бұйырды.  

Токалды да ол (алғашында) ұдашы етті, (алайда) ол бұл істі (жақсы) атқара 

алмағандықтан оны түсіріп, өзіне мүлазим етті, ал (оның орнына) Тоқтайды 

қойды.  

Тимур (Темір), Сали, Меңгіду және Құтұқыт тама Ширамун ноянның түменінде 

болды.  

Салибұқа, Мойдар, Қортақа ұлдардың (Жошы қасардың ұлдарына бекітілген) 

құқықтарына сәйкес Абақа ханның алдында мүлазим болды.  

(Жесугейдің) үшінші ұлы – Қачиун (Қашиун). Оның көптеген әйелі мен 

ұлдары болды, алайда оның орынбасары Елшідай болды. Ол (Қашиун) үлкен 

маңызға ие (адам) болатын. Үгетай, Мөңке қаған мен Құбылай қаған әркез оны 

құрметтейтін және онымен маңызды істерді талқылап, ақылдасатын. Оның 

ұлысы мен жұрты Мұғулстанның ішінде, (оның) шығыс жағында, дәл шығыс 

бағытта, қытайлар Қара мураннан Жұрша теңізіне дейінгі аралықтағы тұрғызған 

қорғанның шекарасына және Жұрша уәлаятына жақын жерде орналасқан. Және 

ол жерге жақынырақ орналасқан аймақтар икирас (іңкәрас) қауымының көне 

жұрты, Қалалжыт Алат аймағы мен Алқуй (Алқой) өзені аймағы болып  

табылады.  

Қазіргі кезге дейін оның (Қашиунның) балалары және әскері қағанның  

мүлазимдік қызметінде тұрады. Ал бұл елде (Иранда) оның ұрығынан бірде-бір 

адам жоқ.  

Шыңғыз хан ұлдарының ортасында әскерді бөліп жатқан кезінде,  

 

280-бет 

үш мың әскерді Елшідай ноянға берді. Олардың (үш мың әскердің) қолбасшысы 

Ақсаудай Ужқаш гуйаң (Ақсаудай Ожқаш гойон болатын). Ақсаудай – ру 

тармағының атауы, Ожқаш – кісі аты, гойон – лақабы. Бұл әмір найман руынан 

болатын. Ал өзге әмірлер ұраңқай және татар руларынан еді. Мұның себебі, бұл 

үш мыңдықтың көпшілігі наймандар, ұраңқайлар мен татарлар болатын.  
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Қазіргі уақытта халық (санының) өсуі нәтижесінде олардың саны көбейді.  

Елшідайдың көптеген ұлдары болды. Оның орынбасары Чақула (Жақула) 

еді, оның да көп ұлы болды. Ал оның орынбасары Уқлақур (Оқлақұр) еді, оның 

да ұлы көп болды. Оның орынбасары Қадан еді. Оның да балалары көп болды, 

оның орынбасары Шиңлиқар болды.  

Құбылай қаған Елшідай руының тармағын тексеру үшін санауды бұйырды, 

содан алты жүз адам шықты. Және бұл ұл – Отшы ноянның ұрығымен және 

Наямен, сондай-ақ өзге де ханзадалармен бірігіп Құбылай қағанға қарсы сатқындық 

ойластырған соңғы ұл болатын. (Сондықтан) Құбылай қаған оларды өлімге 

кесті, ал олардың әскерін бөліп тастады.  

(Жесугейдің) төртінші ұлы – Тимуга утчигин (Темуге отшыген). «Темуге» – 

(оның) аты, «отшыген» деген – от (ошақ) пен жұрттың (қара шаңырақтың) иесі 

дегенді білдіреді. (Сондықтан) кенже ұлды «отшыген» деп атайды. Оның 

(Темугенің) өз аты Отшы ноян болып кетті және ол осылай танылды.  

Оның олқұнұт руынан Сандуқжин (Сандықжин) атты бәйбішесі болды. Ол 

Шыңғыз ханның анасының туысқандарының қатарынан еді, сол себепті ол 

(әйелді) бәрі сыйлап, құрметтейтін. Отшы ноян өзінің құрылысқа деген үлкен 

махаббатымен мұғулдар арасында ерекшеленетін. Ол қайда барса да сарайлар 

мен қорғандар соғып, бау-бақшалар жасайтын. Шыңғыз хан оны өзге бауырларынан 

көбірек жақсы көретін және барлық үлкен ағаларынан жоғары отырғызатын. 

Оның тікелей ұрпақтары қазірге дейін (Шыңғыз ханның) өзге екі ағасының 

тікелей ұрпағынан жоғары отырады. Шыңғыз хан ұлдарына әскерді бөліп беріп 

жатқан кезінде, оған (Темуге отшыгенге) бес мың адам берді.  

 

281-бет 

Олардың ішіндегі екі мың адам келеңгіт қауымының арулат руынан болатын, 

(өзге) бір мыңдығы бисут руынан, ал екі мыңын ол әртүрлі рулардан жинап 

берді.  

Оның (Темуге отшыгеннің) перзенті көп болды. Оның орынбасары Тағачар 

(Тағашар) ноян еді және оның ұлысы мен әскерінің саны көп болды. Бұл бес 

мың әскер (ұрпақтары) туылып, өсіп-өнудің арқасында өте көбейіп, атақты 

маңызға ие болды.  

Оның уәлаяты мен жұрты Мұғулстанның солтүстік-шығысының алыс бөлігінде 

болатын, сондықтан олардың арғы жағында бірде-бір басқа мұғул руы болмады.  



 269 

(Темуге отшыген) Құрылтай кездерінде және маңызды істерді (талқылау 

барысында) әрдайым Құбылай қағанның жанында кеңесші болатын, содан үлкен 

сый мен құрметке ие болды.  

Арық Бұқа Құбылай қағанға қарсы көтерілген кезінде Құбылай қаған оны 

(Темуге отшыгенді) әскер басына қойып соғысқа жіберді. Содан Арық Бұқаның 

әскерін жеңді. Кейін ол Құбылай қағанның Жарлығына сай үздіксіз жорыққа 

шығып отырды. Ол керемет өмір сүрді және толықтай (қартайғанша) өмір сүрді. 

Ол дүниеден өткен кезде оның көп ұлдары болды. Оның орынбасары Жибу 

болды. Оның да ұлдары көп болып, орынбасары Тағачар (Тағашар) болды. (Өз 

кезегінде) оның да балалары көп болып, оған берілген көп әскермен бірге 

ынталы түрде Құбылай қағанға қызмет етті.  

(Алдында айтылғандай) оның балалары да көп болды. (Одан кейін) Ажул 

атты (ұлы) оның орынын басты. Оның да ұлдары көп болатын. Ал оның 

орынбасары Найа (Ная) (есімді ұлы) болды.  

(Кейін) олардың (ұрығын) санау жайлы Құбылай қағаннан бұйрық болды. 

(Санақтың нәтижесі бойынша) Отшы ноянның ұрығында жеті жүз адам болды. 

Бұл аталған Ная Құбылай қағанның өмірінің соңында өмір сүрді. Ол (Ная) және 

оның немере ағасының ұлы Шықтұр сияқты Жошы қасардың ұрығынан (тараған) 

және Елшідай ноянның ұрығынан шыққан Шиңлиқар (сияқты) және Құлықан 

(Көлүкен) ұрығынан шыққан Ибухан ханзадалар және Үгетай қағанның ұлы 

Құтанның ұрығы және Құбылай қағанның қызметінде болған өзге де ханзадалар 

астыртын сөз байласып,  

282-бет 

Қайдумен қосылып қағанға қарсы шығатын болды. (Олардың келісімі жайлы) 

тыңшылардан хабар келген кезде, қаған әскер бастап барып, оларды ұстап алды. 

Содан олардың кейбірін өлімге кесті, олардың әскерлерін бөліп тастады. Қазіргі 

таңда олардың ұлысынан ешкім қалмаған.  

(Жесугейдің) бесінші ұлы – Билгутай (Білгетай) ноян. Ол басқа әйелден туылған. 

Оны өзге ағайындылардың арасында атамайды. Ол әрдайым Шыңғыз ханның 

жақын қызметінде болды.  

Шыңғыз хан, олардың басшылары Сажа бек пен Тайжу қийат йуркин (қият-

жұрқын) қауымымен тойлатып жатқан кезінде олар бір-бірімен жанжалдасып 
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қалды. Ол жанжал кезінде Білгетай ноян керме жанында тәртіпті күзетіп тұрған 

еді, оның иығын қылышпен кесіп жіберді. Бұл туралы әңгіме Шыңғыз хан 

туралы дастанда толық баяндалатын болады.  

Оның (Білгетайдың) балалары көп болды. Олардың арасынан Жауту оның 

орынбасары болды. Оның жүз әйелі және жүз ұлы болды, сол себептен оны 

Жауту деп атайтын. (Соңында) оның қартайып (қаусап) қалғаны соншалық – ол 

өзінің әйелдерін де, балаларын да танымайтын (халге жетті).  

Құбылай қаған өз ұлы Нумуғанды өзге ханзадалармен бірге Қайдуға қарсы 

соғысқа жіберген кезде, ханзадалар сөз біріктіріп Нумуғанға шабуыл жасап, оны 

ұстап (тұтқындап) алды. Жауту сол кеңестегі келісімде болған және олармен 

келіскен еді.  

Ол (Жауту қағанның алдына) қайтып келген кезде, Елшідай ноянның 

ұрығынан шыққан, әмірлер қатарына жататын Тачар (Ташар) ноян қағанға: 

«Жауту мынадай іс істеді, оны өлімге кесуі керек», – деп хабар жіберді. (Сонда) 

Қаған: «Оның менде мызғымайтын ақысы бар, сондықтан мен (оны) өлтірмеймін», – 

деп бұйырды.  

Ал ол (айтылған) ақы келесідей болатын: Арық Бұқа қағанмен соғысқан 

кезде Жауту қағанға көмектескен еді. Сол себептен ол оны өлтірген жоқ. Алайда 

одан әскерін тартып алды, ал оның өзін оған қараушы адамдарды тағайындап, 

Шын жағалауының ыстық өңіріне жіберді (жер аудартты).  

 

283-бет 

Жауту ол кездерде кебіс және қытайлардың шарығын киіп жүретін. Ол 

(тамаққа) от жағу үшін отынды өзі жинайтын. (Оны) қарайлап жүретіндер: 

«(Отынды) біз алып келеміз», – деп айтатын. (Ал) ол: «Менің жазам – осы, себебі 

мен басында жақсы қызмет еттім, соңында зиян келтірдім. Мен (қағанның 

алдында) кінәлімін, ал (ол) маған өмір сыйлады», – дейтін.  

Қалай болғанмен, оның соңы осындай болды. Ол өмірден өткенінше 

осындай күйде өмір сүрді.  

Құбылай қаған тексеру үшін оның ұрығын санады. Ол сегіз жүз адамнан 

тұратын болып шықты. (Сонда) ол: «Қырық адам ғана болған Жошы қасардың 

ұрпағынан қалайша сегіз жүз адам туылды, жүз адам болған Білгетай мен Жаутудың 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
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ұлдарынан да дәл солай сегіз жүз адам (туылып), одан көп (болмады)?!» – деді. 

Содан ол: «Жошы қасардың ұрығы құдіретті және бай, ал Білгетай ноянның 

ұрығы кедей, осы себептен олар аз көбейді. 

Қазіргі кезде оның (Білгетай ноянның) ұрығы қағанның қызметінде болып 

табылады.  

Жесугей баһадүрдің балаларының Шыңғыз ханнан (оның тармағынан) басқа 

(яғни, оны қоспағандағы) тармақтарының толық аталуы мен егжей-тегжейлі 

баяны осы – (жоғарыда) келтірілгендер еді.  

 

284-бет 

Енді оның соғыстары мен шайқастары туралы хикаялар 

 

Жесугей баһадүрдің көпшілік соғыстары мен шайқастары сол дәуірлерде 

түркі руларының ең атақтысы және олардың әскер саны бойынша (ең) көбі 

болған татар руларымен болды. 

Қабыл ханның әйелінің бауыры Сайын тегіннің өлімінің және оның  

туыстарының татар тәуібі Жырқылды өлтірген соң Қабыл ханның перзенттері 

мен татар руларының арасында дұшпандық қарым-қатынас орнады. Қабыл 

ханның дастанында айтып өтілгендей, екі жақтан да жанжал шығып, олар 

әрдайым бірі-бірімен соғысып, шайқаса берді. Ақыр соңы Жесугей баһадүр 

олардың үстінен үстем түсіп, оларды әлсіретті.  

Содан кейін Шыңғыз хан ол рудың бәрін және бірнеше өзге руларды өзінің 

құлдық және тұтқындық құрсауына кіргізді. Сондықтан қазіргі күнде бүкіл түркі 

руларының (кейбірі) Шыңғыз хан ұрығының құлдары және (кейбірі) әскері екенін 

көре аламыз.  

Әсіресе Шыңғыз ханның мүбәрак туылуы кезінде Жесугей баһадүр татарлармен 

соғысқа кіріп, олардың патшалары Тимужин Уга (Теміршың уга) мен Қури 

Буқаны (қоры Бұқаны) өлтірді, олардың аспаптары мен мал-мүлкін (дүниесін) 

тәркілеп алды.  

Ол (Жесугей баһадүр соғыстан) қайтып келген кезінде Шыңғыз хан мүбәрак 

түрде дүниеге келді. (Жесугей баһадүр) бұл оқиғаны құтты белгі деп есептеп, 

оның есімін Тимужин (Теміршың) деп қойды. Бұл туралы әңгіме Шыңғыз ханның 

дастанында толық баяндалатын болады, Алла Тағала қаласа! 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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285-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Жесугей баһадүрдің және оның әйелінің бейнесі мен олардың  

ұлдарының шежіресі 

 

Алдағы бөлімде толық баяндалғандай, Жесугей баһадүрдің бес ұлы болды. 

Олардың ұрығының және балаларының саны көп. Мұнда (бұл бөлімде) Шыңғыз 

ханнан бөлек, олардың даңқты болғандары және маңызға ие болғандары (туралы 

деректер) жазылған.  

Сондай-ақ бұл бөлімде біз оның (Жесугей баһадүрдің) және оның әйелінің 

бейнесін енгізе отырып, біз жоғарыда аттары аталған ұлдар мен немерелердің 

есімдерін шежіре кестесіне енгіземіз. Әлемнің және әлем халықтарының 

патшасы болған Шыңғыз ханның тармағын осыдан кейін бөлек дастанда келтіреміз. 

Алла Тағала – шынайы көмектің иесі! 

 

Жесугей баһадүрдің және оның әйелі мен ұлдарының  

тармақтарының суреттелуі 

 

Шыңғыз хан: Оның есімі алғашында Тимужин (Теміршың) болған еді. 

Оның әкесі қайтыс болған кезінде оның (жасы) он үште болатын. Оның 

көпшілік туысқандары мен бағыныштылары одан бет бұрды, сөйтіп оның істері 

жиырма сегіз жыл бойы шәт-шәлекей (берекесі кеткен) күйде болды. Кейін 

оның бақ-дәулеті өсе бастады, ол керейттер патшасы Оң ханды бағындырған 

кезінде оны Шыңғыз, яғни «Ұлы патша» деп атады. Содан соң 

 

286-бет 

ол наймандардың патшасы Таяң ханды өлтіріп, (жалпы) патшалық оған үзілді-

кесілді тиесілі болған кезде, ол тоғыз аяқты ақ киіз үй тікті, сөйтіп оған Шыңғыз 

хан лақабы берілді. Оған бұл атты Меңлік атаның ұлы Тиб Тәңірі берді, 

(негізінде) оның аты Көкеші болатын, ал лақабы – Тиб Тәңірі.  

 

287-бет 
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ЕКІНШІ БАП 

«ТАРИХТАР ЖИНАҒЫ» КІТАБЫНЫҢ І ТОМЫНЫҢ  2-КІТАБЫ 

ШЫҢҒЫЗ ХАН МЕН ОНЫҢ ДАҢҚТЫ ҰРПАҚТАРЫ ЖАЙЛЫ 

ДАСТАНДАР 

 

(Олардың арасынан) кейбір өз заманында (тұтас мемлекетті басқарып) 

патша болғандар мен кейбір белгілі бір ұлыста (билік жүргізген ұрпақтары 

туралы), сондай-ақ олардың әрқайсысының дәуірінде өзге мемлекеттерде 

билік құрған патшалар жайлы осы жеті жүз бесінші (705 х.) жылға дейінгі 

(аралықтағы тарихына қатысты) қысқаша түрде баяндау 

 

Шыңғыз хан туралы дастанның басы 

(Ендеше, келесі айтылатын жағдайлардың негізгі мән-мақсаты) ақыл мен ой 

толғайтын адамдарының жарқын санасынан жасырын және құпия (күйде) қалып 

қоймасын: Бұл пайда болу мен жоқ болу әлемінде болып жатқан (жағдайлар, 

яғни, кезінде пайда болған) мемлекеттердің және қалалардың қиратылуы және 

түрлі адамдардың (бір-бірінен әртүрлі себептерден) бөлінуінің нәтижесінде 

болып жатқан барлық істер мен жағдайлар, сондай-ақ (билікке қатысты) 

істердегі көтерілістерден жағдайлардың ауысулары және көпшілікке белгілі, 

анық болған нәрселер (барлығы негізінде) Раббани (илахи) жомарттық пен 

әділдіктің ұлы да, керемет істерін қамтитын Құдайдың бұйрығынан бой 

көрсеткен нәтиже болуы мүмкін. Ал (негізінде мұндай) бақи емес (өмірі  

шектеулі) мақұлықтарды жаратудағы илахи сүннеті келесідей болып табылады: 

Ғасырлардың өтуімен бір-бірінің соңынан тоқтамай жүріп отырып, күн мен 

түндердің ауысуының нәтижесінде істерді (басқарушы) заңдар ақырындап  

күшін жоғалтады, содан мемлекеттер мен халықтардың жағдайлары бүлініп, 

шайқалады. Сонда ол кемшілікті жою, бұл әбестікті жоқ қылу үшін бір керемет 

даңқты және шынайы илахи көмекпен белгіленген және бұйрықтары міндетті 

түрде зор бұйрық берушінің (яғни Алланың) құрмет шапанымен марапатталған 

(сыйлықталған) ұлы сайыпқыран (бақытты шоқжұлдыз иесі) пайда болады. (Бұл 

адам) ол кемшіліктерді жоюда, ол (жаңадан тұрғызылатын) ғимараттың ұстындарын 

дайындауда және ол құрылыстарды  

 

288-бет 

мықтылауда барынша ынта мен ерекше күш танытады. Және ол мемлекеттердің 

апатты бақытсыздықтарының алаңына айналдырған жамандық жасаушылардың 
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зұлымдықтары мен кірлерінен және соқыркөкіректік иелерінен, тағы да 

опасыздардың фитнасы мен бүлікшілердің бүліктерін болат қылыштың  

соққыларымен жойып, тіршілік жүзін тазартады.  

Бұл ұқсатып (мысалдап) айтылғандардың мағынасы мен мақсаты келесідей: 

бұдан бұрын мемлекеттердің әртүрлі шеттерінде (түрлі билеушілердің тарапынан) 

қарама-қайшы ойлар анықталған, сондай-ақ әлемнің шет (аймақтарында) 

мойынсұнбайтындардың топтары пайда болған, сөйтіп фитна мен қарсылық 

нәтижесінде әлемді басқарушылық тәртібінің шынжырлары шешіліп, 

басқарушылық істерінің негізі бүлінушілікке ие болғантұғын. (Міне, осындай 

кезде) Мәңгінің (Алла Тағаланың) ешқашан жойылмайтын хикметінің себебінен 

әлемді бағындырудың қаһарманы әрі әлемді билеу алаңының шебер атқа мінері 

болған әлемнің үздік патшасы Шыңғыз ханның аяғын жылдам мемлекеттің 

(басқару) үзеңгісіне салып, тәкаппарлар үстінен шабуылдың алақанын ашты. 

Оның болат қылышының отының ұшқындары дәл жел күлді (ұшырып жоқ 

қылғандай), мемлекеттегі залымдарды жоқ қылды. Ал оның қамал ашатын  

шоқпарының соққылары мен оның қан төгетін қылышы қарсы шыққан 

бүлікшілердің дүниесін астан-кестең қылды. Оның өткір қылышының соққылары – 

(Алла Тағала белгілеген) тағдыр мен алдын ала белгілеп қойылғанға  

(жағдайларға) сай болғандықтан, ол қайда бармаса да жеңіске жететін және ол 

кімге нұсқаса сол оның жан толғандыратын бұйрығына бағынатын (болды). Ал 

қарсы шығу және қырсықтық жолымен кеткендер, аяушылықсыз өз өмірлерін 

бүкіл дүниелерімен бірге тапсырды.  

Сосын ол аз уақыттың ішінде көптеген мемлекеттерді өз билігінің шеңберіне 

кіргізген соң, ол патшалық «Жосын» (ережелер) мен «Жасақ» заңдарын бірге 

жинап, тәртіптеп, бағыныштыларды әлпештеу мен (оларға деген) әділеттіліктің 

дәстүрлеріне кіріспе жасады. (Содан соң) мемлекеттің ұстындарының тіректерін 

мықтылау үшін ол кез келген халықтың маңызға ие адамдарының жазалаудан 

босатылуы мен сазайын (тартудан) аман болуы туралы бұйрық берді. Сөйтіп, 

мейірім мен игілік жасау қақпаларын (түрлі) санаттағы адамдардың қабаттарына 

ашты. Әлемді бағындыру істерінің аяқталуының кездерінде (дінсіз) әскерлердің  

 

289-бет 

әрекеттерінің зиянкестігі (кері әсері) Ислам мемлекетіне жайылып кеткендіктен, 

Тәңірдің (Алланың) кемел хикметі (даналығына негізделген тағдыры) бойынша 
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іске асатындығы (бүкіл) әлемнің тұрғындарына анық әрі мүлтіксіз ашық және 

күмәнсіз болуы үшін, оған (мұсылман халықтарының ішіне) кіріп келген (дінсіз) 

халықтарға Ислам діні (яғни, исламды қабылдаулары) бұл апатқа емдік дауа 

болуын ежелдік сипатқа ие құдіреті күшті Тәңір міндетті етті.  

Бұл жағдайларға жақындағылар да, алыстағылар да, мойынсұнушылар да, 

мойынсұнбағандар да куә болғанындай, бұл игілік Ислам патшасы адамдардың 

шаханшахы, Тәңірдің көлеңкесі, Алла дінінің көмекшісі сұлтан Махмұд Ғазан 

ханның (Алла Тағала оның билігін мәңгі етсін!) болмысында іске асты. Ол 

Шыңғыз хан әулетінің (шежіре) теңізіндегі інжуі және (әлемді) билеушілердің 

аспан шеңберіндегі күні болып табылады. Ежелдік сипатқа ие Алланың  

мейірімді басқаруымен, дүниетаным тостағанын қолданусыз-ақ «әлемді тану 

мен шынайы иманның ақиқатын» айқын етіп көрсететін нұрлы, мүбәрак 

ақылының айнасында (Ислам) діннің жолын тұту (нағыз) шынайы (дұрыс жол) 

екендігінің шындығы жазылуы үшін, оның риясыз (илахи) ұлылықтың игі 

нұрының түйісу орны болып табылатын көкірегінің көңілжайлық тақтасында 

Ислам қағидаларының негізі берік болып, мықтылануы үшін, ол (Ғазан хан) 

Ислам дінінің шеңберіне барша мұғул мен ұйғыр қауымын және отқа  

табынушылар мен пұтқа табынушыларды кіргізді. Және заңға қайшы келетін 

барша пұтханалар мен сыйыну орындарын түгелдей жойды, сөйтіп (өз 

билігіндегі) жер жүзін көпқұдайшылдар мен (шынайы) діннің жауларынан 

тазартты. Ол Мұхаммедтің дінін мықтылауды, Ахметтің (яғни, Мұхаммедтің) 

шариғатының бұйрықтарын қолдауды, (қара) түнектің (дінсіздіктің) түнегін 

жоюды, заң бұзарлардың езгісін қайтаруды және жаулар мен бүлікшілерді басуды 

сондай (дәрежеде) бұйырды (атқарды) – тіпті пайғамбарлықтан бері ешбір 

дәуірлер мен замандарда бұл дәуірдегідей күннен-күнге өсіп келе жатқан Исламның 

мұндай әшекейленгені және адамдардың тыныштығы оның мемлекетіндегідей 

деңгейде болмады.  

(Біз) бұл керемет дәуір мен бақытты тіршіліктің толықтай кемелденіп, 

жетілуімен бақытқа бөленген адамдармыз. Ендеше, біздердің әкелеріміздің қалауы 

мен іздеулерінің нысаны болған (яғни, олар армандаған) бұл ұлы сыйлық пен 

барлығын қамтитын мейірімнің шүкіршілігін қалайша қайтара аламыз?!  

Мұсылманшылық базарының өркендеуі және (дінге қатысты) қиындықтардың 

себептері мен бүлінудің алдының алынуы – мұның бәрі бізге табысталды. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
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Сөйтіп, қауіпсіз өмір сүрудің, әрі тыныштықтың қақпалары және шынайы дін 

адамдарының істерінің тұрақтылығы  

 

290-бет 

игіліктің толық болуынан (себебінен) және шаханшахтың мейірімінен біз үшін 

кеңінен ашылды. (Құран аятында айтылғандай): «Бұл Алланың кеңшілігі. Оны 

(өзі) қалаған пендесіне береді. Өйткені Алла (жомарттығы) аса кең, өте 

білгір»159. 

Баршадан үстем де, ұлы Хақ Тағала қолдаудың шексіз демеуін және илахи 

көмегін Ислам патшасы, жаһанның шахы, әлемнің панасы, Алла дінінің көмекшісі 

сұлтан Ғазан ханға ғасырлардан ғасырларға үздіксіз етіп ұзартсын және оның 

мемлекетінің күндерін мәңгілік ғасырларға, шексіз кезеңдерге ұзақ етсін! 

Әлбетте, ол (Алла Тағала) дұғаларды қабыл етуші! Және біздің пайғамбарымыз 

Мұхаммедке және оның мүбәрак әулетіне салауаттар болсын!  

 

291-бет 

ЖЕСУГЕЙ БАҺАДҮРДІҢ ҰЛЫ ШЫҢҒЫЗ ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАН 

Бұл (дастан) келесідей ретпен баяндалатын үш бөлімнен тұрады 

 

Бірінші бөлім: Оның (Шыңғыз ханның) шығу тегін баяндау және қазіргі 

кезге дейін тармақталып келетін (оның) ұлдарын, қыздары мен немерелерін 

толықтай баяндап атап өту. Тағы оның әйелдері мен күйеу балаларының еске 

алынуы мен оның балаларының шежіре тармақтарының суреттелуі.   

Екінші бөлім. Оның патшалық дәуірінің тарихы мен хикаялары. Оның 

тағының, әйелдерінің, ханзадаларының, оның хан тағына отыру кезіндегі әмірлерінің 

суреттелуі. Әмірлердің шығу тектері, оның түрлі кездегі шайқастары мен оның 

жеткен жеңістері жайлы еске алынуы және оның билік етуінің ұзақтығы.  

Үшінші бөлім. Оның (патшалығынан бұрынғы) дәуірде және патшалық 

кезінде орын алған хикаялар мен оқиғалар. Ол айтқан және бұйырған игі 

биліктер мен игі сөздер және игі хикметтер (даналықтар). Және оның мақтауға 

тұрарлық өмір салты және мінез-құлқы және алдыңғы екі бөлімге кірмей қалған, 

сондай-ақ (бір) жүйелі тәртіпке сай емес (яғни) әртүрлі адамдар мен әртүрлі 

кітаптардан (бөлек-бөлек) белгілі болған деректер. 
                                                           
159 «Маида» сүресі 54-аят, «Хадид» сүресі 21-аят, «Жұма» сүресі 4-аят. 
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292-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Шыңғыз ханның шығу тегін баяндау, оның әйелдері мен ұлдары, 

қыздары мен күйеу балалары жайлы (мәліметтерді) толықтай баяндау мен 

түсініктеме беру. Сондай-ақ оның (Шыңғыз ханның) бейнесі мен ұрпағынан 

тараған тармақтардың шежіресі. 

 

Оның (Шыңғыз ханның) ата-балалары туралы тарихтар мен дастандар Алан 

Қуаға дейін бөлек жазылғанына қарамастан, бұл дастанда оның Алан Қуаға 

дейінгі шежіре ағашы бөлек жазылса түсініктірек болады. Себебі оқырман басқа 

дастанды оқудан бұрын (осы шежірені) оқыса, (қажетті) мәліметке тез ие болады 

және осы жердің өзінде түсінеді.  

Мұғулдардың өздерінің қолданатын сөздері (терминдері) арқылы әрбір 

атасын қандай есіммен атағанын да еске алып өтеміз. Сөйтіп, Шыңғыз ханның 

шежіре ағашы мен оның ата-бабаларының (есімдері мен) лақаптары келесідей:  

Шыңғыз ханның әкесі – Жесугей баһадүр, мұғул тілінде оны «ичига» деп 

атайды.  

Шыңғыз ханның атасы – Бартан баһадүр, мұғул тілінде оны «ибуга» деп 

атайды.  

Шыңғыз ханның үшінші атасы – Қабыл хан, мұғул тілінде оны «илинчик» 

деп атайды.  

Шыңғыз ханның төртінші атасы – Түмбине қаған, мұғул тілінде оны 

«будатур» деп атайды.  

Шыңғыз ханның бесінші атасы – Байсыңқұр, мұғул тілінде оны «будаукур» 

деп атайды.  

293-бет 

Шыңғыз ханның алтыншы атасы – Қайду хан, мұғул тілінде оны «бурқай» 

деп атайды.  

Шыңғыз ханның жетінші атасы – Дутум Манин, мұғул тілінде «дутақун» деп 

атайды.  

Шыңғыз ханның сегізінші атасы – Бодонжар160.  

                                                           
160 Автор қолжазбаның жоғарыда сөз еткен «Бодонжар хан жайлы дастан» атты бірінші және екінші 

бөлімдердегі деректерге қарағанда, Бодонжар Шыңғыз ханның сегізінші емес, тоғызыншы атасы болған. 



 278 

(Негізінде) жетінші атадан ары қарай атайтын арнайы атаулар жоқ, олардың 

барлығын бірге «ичигин ибуга» деп атайды.  

Барлығының (ең үлкен) әулет бастаушысы – Алан Қуа.  

Басқа бір риуаятта келесідей келтіріледі: Алан Қуа оныншы (буында) 

болады, себебі Бодонжардың екі ұлы болған деседі: бірі – Бұқа, басқасы – 

Нашын. Дутум Манин Бұқаның ұлы болған еді. Риуаяттарда қарама-қайшылық 

болғандықтан, алдыңғы дастандарда бір түрлі риуаятқа сәйкес жазылған еді, 

енді мұнда ешбіреуі қалып кетпеуі үшін басқа риуаятқа сәйкес жазылып отыр.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

Алдыңғы дастаннан және бұрынғы хикаялардан белгілі болғаны: Шыңғыз 

хан – Алан Қуадан тараған барлық нируун руларының ең үздік өкілі. Оның 

шыққанынан (дүниеге келіп, билікке ие болған) соң, әлем халықтары өз 

көздерімен оның түрлі илахи қолдаулармен ерекшеленгеніне көз жеткізді. 

(Өзінің) құдіреттілігі мен күшінің мейлінше зор болуынан, ол барша түркі,  

мұғул руларын, сондай-ақ басқа да тайпаларды өзіне бағындырып, (оларды) 

қызметшілері қатарына кіргізді. Ол өз затының (болмысының) тектілігінен, 

сипаттарының нәзік, талғамшылдығынан сирек кездесетін асыл тастардың 

арасындағы ерекше інжуге ұқсас, (яғни) барлық халықтар арасында ерекшеленді. 

Сөйтіп, әлемнің шартарапындағы мемлекеттерді (өзінің) иелік ету шеңбері мен 

сұлтандық алақанына кіргізді. Оның ұлы әулеті мен атақты ұрығы (әлемнің) 

жеті белдеуінің алты тарапында ғаламды басқару тағының және тәжінің иелері 

мен бақытты мемлекеттердің патшаларына айналды. Ақыр соңында, патшалардың 

патшасы, ғаламның панасы, Алланың дініне көмек беруші және (оның билігінің 

астында болатын) барлық рулар мен тармақтардың (әу бастағы тағдырда 

жазылғаны бойынша) бар болуының міндетті шарты болған сұлтан Махмұд 

Ғазан ханның (Алла оның  

294-бет 

билігін ғасырларға созып, оның дәрежесін көтерсін!) қолдауы мен әлпештеуінің 

нәтижесінде Ислам діні өсіп-өркендеді және іргетасы мықты болды. Сөйтіп, 

барлық алыстағылар мен жақындағылар, түркілер мен тәжіктер (бұны) өз 

көздерімен айғақтайды. Егер Алла қаласа, бұл бақытты дәуірдің дәулеті ғасырдан 

ғасырға жалғасып, көбейе береді.  

                                                                                                                                                                                     

Дегенмен, түпнұсқа сақталынды. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%88/
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Екінші бөлімде Шыңғыз ханның өмірлік жағдайлары жайлы тарихтар мен 

түрлі хикаялардың барлығы өз орнында түсініктемелермен толық келтірілетіндігіне 

қарамастан, бұл жерде (бөлімде) де қысқартылған кіріспе түрінде, (ол деректер 

жайлы) оқырманда жалпы түсінік пайда болуы үшін және (оның) әйелдері мен 

оның ұлдарының төменде келтірілетін шежірелері туралы деректер түсініктірек 

болуы үшін (қажет деректер) келтіріледі.  

 

*** 

Ендеше, көмек Алладан! Біз (жоғарыда) айтқанымыздай, Шыңғыз хан балалық 

шағында, он үш жасында әкесінен айырылды. Оның әкесі Жесугей баһадүрдің 

билік дәуірінде (оның қол астына) жиналып, оған бойсұнған көптеген рулар 

Шыңғыз ханды бала күйде көргенде одан бөлініп кетті. Оның анасы Өгелін ика 

өте қабілетті әрі ақылды болғандықтан, оны мүмкіндігінше қорғады және оның 

Жесугей баһадүрден қалған үй-жайы мен мал-дүниесін және қызметкерлері мен 

әскерлерін және жақтастарын қорғаштап қарайлады. (Сонда да) бірнеше рет 

Шыңғыз ханның жағдайы нашар болды, бірнеше рет тайжуыт рулары ыңғайлы 

сәтті пайдаланып (оған шабуыл жасап), оны тұтқындыққа салды, ал Хақ Тағала 

оны ол тұңғиықтардан құтқарып отырды.  

Ол (Шыңғыз хан) ғаламның патшасы болуы үшін, ежелдік (сипатқа ие) 

Құдай Тағаланың ежелдік қалауы сондай болғандықтан, ол қиындықтарға төзу, 

машақаттарды бастан өткізу арқылы қиын істерді жеңе алатындай жағдайда 

болуы үшін, ал патшалық пен тыныштық ләззатына жеткен кезінде, ол ұлы 

игілікті (пайдаланудың) шегін біліп, (Жаратушысына) ризашылығын білдірудің 

ережелерін орындауы үшін (әртүрлі қиыншылықтарды көріп) ақырын-ақырын 

жетілді. (Және) ол ұлы дәрежеге жеткен кезде әлемдегі әрбір адамды өз орнында 

ұстап тұра алатындай болуы үшін (түрлі қиыншылықтарды басынан өткізуі 

қажет еді).  

(Ол өзінің) әлсіз (қорғансыз) жағдайына,  

 

295-бет 

машақаттар мен қиындықтардың және түрлі мүмкін болған пәлекеттердің 

көптігіне қарамай, ол өте баһадүр әрі батыл, өте ақылды және дарынды, 

парасатты да білікті болды.  

(Оның) жомарттығы мен қолының ашықтығынан ол жайлы сөз бен даңқы 
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айналадағы (елдерге) тарап, жүректерде оған деген махаббат пайда болды. 

Содан қауымдар оған қарай ауып, оған талпыныс білдірді. Сондықтан ол  

күшейіп, құдіретті болды. Сөйтіп, (өзінің) достарын жеңіске жеткізіп, жеңісті 

етті, ал дұшпандарын әлсіретіп, бағынышты етті. 

Оның туысқандары мен немере ағайындары және үлкен аталары, әсіресе 

(оның) көршілері тайжуыт руы оны көре алмағандықтан (үнемі оған дұшпандық 

ойластырды), сөйтіп (олардың) жұрттары бір-біріне жақын болғандығы себепті, 

алыс жақтағы бөгде адамдарға қарағанда оларға (тайжуытқа) қарсы шара 

қолдануы маңыздырақ болды. (Сондықтан) ол ең алдымен соларға шабуыл 

жасап, ол рулардың көп бөлігін әлсіретіп, ал қалғандарын құлдарының қатарына 

кіргізгенінше түрлі қиындықтарды бастан кешірді. Бұл жайлы толық түрде 

баяндалады. 

Кейін ол кейбір туысқандарын және өзіне туысқандығы жақынырақ болған 

(бірнеше) мұғул руларын бағындырды. Одан соң оған туысқан рулардың бірі 

керейттер патшасы Оң ханға қосылды. Оны (Оң хан) мен Шыңғыз ханның 

ортасында бір кезде көне достық пен әкелі-балалы (сияқты) қарым-қатынас бар 

болатын. (Бірақ кейіннен дұшпандыққа айналып) олар (Оң хан мен аталған 

рулар) бірігіп оған (Шыңғыз ханға) шабуыл жасамақ болды. Олардың тұрақтау 

мекені мен (ата) жұрттары бір-біріне жақын әрі көршілес болғандықтан оған 

қарсы шара қолдану керек болды. (Сөйтіп) олар бірнеше рет шайқасты, соңында 

Шыңғыз хан үстем түсіп, олардың барлығын әлсіретіп, (биліктерін) жойды.  

Одан соң оның (Шыңғыз ханның) атажұртының шекараларында (көрші) 

орналасқан мұғул руларының көпшілігі (Шыңғыз ханға) жау әрі күндес 

болғандықтан, (оларға қарсы) шаралар қолданды.  

 

296-бет 

Содан соң Шыңғыз хан мен наймандардың патшасының арасында, олардың 

керейттер патшасы Оң ханмен болған жауластығы мен Шыңғыз ханның онымен 

(Оң ханмен) болған достығының себебінен, Шыңғыз хан бірнеше рет олармен 

соғысқандықтан (найман патшаларымен Шыңғыз ханның) ортасында дұшпандық 

пен жеккөрушілік сезімі орнады және олардың жүректерінде ашу, кінә күшейді. 

Оған қоса, Шыңғыз ханға (оның жұртына) жақын болған аймақтар қарсыластар 

мен дұшпаннан тазартылған соң, наймандардың шекаралары (Шыңғыз хан  

жұртының шекараларына) іргелес болды. Сонда Шыңғыз ханға жау болып 

жүрген бірнеше туысқаны мен (тағы бірнеше) мұғул рулары оларға (найманға) 
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кетіп қалды, сөйтіп алауыздық пен дұшпандық бастау алды. Осындай себептерден 

(Шыңғыз хан) қашан олардың бәрін жеңіп, бағындырғанынша, олармен (найманмен) 

соғысуға мәжбүр болды.  

Содан соң, өте ұлы және атақты патша болған Қытай патшасы Алтан хан да 

өзін тәкаппарлықпен ұстады. Өйткені мұғул мен түркі руларының көпшілігі 

барлық уақытта Қытай елінің шекараларында өмір сүргендіктен, (олардың 

кейбірі) оған бойсұнып бағынғандықтан, олар сияқты Шыңғыз ханнан да бас ию 

мен мойынсұнуды күтті.  

Оған қоса Қытай патшасы алдыңғы әңгімеде айтылғандай, Шыңғыз ханның 

үлкен аталары мен немере ағаларынан бірнеше кісіні өлтірген болатын. Осы 

себептерден олардың ортасында дұшпандық пен жаугершілік орныққантұғын. 

Сосын Хақ Тағала Шыңғыз ханға күш пен құдірет сыйлап, оған көптеген 

әскерлер қосылған кезде, ол көне дұшпандық үшін кек қайтару мен өш алуды 

өзіне қажет деп білді. (Сөйтіп) көп санды әскермен Алтан ханға қарсы соғысқа 

шықты. Содан Қытайдың көп бөлігін бойсұндырды және олардың патшалары 

мен қасарысқандарын жеңді, сөйтіп қылыштан аман қалғандар, бас иіп  

мойынсұнды.  

Содан бес жылдан соң (Шыңғыз хан) ол аймақтарда әскер қалдырып, өзінің 

ордасына қайтып оралды.  

Одан соң (Шыңғыз хан) оның (Қытай) уәлаяты маңында болған (орналасқан) 

Тибет пен Таңғұт мемлекеттерін де бағындырды.  

 

297-бет 

Ендеше, (Шыңғыз хан) Қытайға қайтадан барып, оның иеліктерін түгел азат 

етуді және Қытаймен шекаралас жатқан (яғни) Мұғулстанға жақын орналасқан 

Қаражон уәлаятын, тағы да Хиндуан мен Кандар (өңірін), ал тәжіктер Қандахар 

деп атайтын Қаражон халықтарын азат етуді ойлады, (сөйтіп) бұл маңызды іске 

мықтап ниеттенді.  

Бірақ (сол кезде) найман патшасы өлтірілген соң, оның ұлы Күшлік хан 

қашып Түркістан аймағына кеткен болатын. Сонда (Күшлік хан) Шыңғыз 

ханның кейбір мұғул руларынан шыққан жауларымен бірігіп, оны – сол кезге 

дейін қарақытайлардың гурханы билеген Түркістан мемлекетін басып алды. 

Сонда гурхан дүние салды, ол жағдай жайлы сөз (хабар) Шыңғыз ханға жетті. 

Сөйтіп, оның Қытайға және сол (аталған) аймақтарға (жорықпен) бару ниеті 



 282 

кейінге қалды. Ал (бірінші кезекте) Күшліктің бүлігін басумен айналысып, 

Жебені әскерімен (Күшлікке қарсы) жіберіп, оны да жеңді.   

(Бұрынырақ) Күшлік сұлтан Хорезмшахтың кеңесімен гурханнан өте кең 

мемлекет Түркістанды тартып алған соң, (оның) бір бөлігін Күшлік иеленді, 

екінші бөлігін Хорезмшах (иеленген еді). (Кейін) Шыңғыз ханның әскері Күшлікті 

жеңген кезде Хорезмшах Түркістан мемлекетін түгелдей, оның шекарасы болып 

табылатын Отырарға дейін жаулап алды. Бұл жағдайдан Шыңғыз хан қатты 

ашуға келді. Оған қоса Шыңғыз ханның сұлтанға (Хорезмшахқа) бірігу 

(ауызбіршілік мәміле) мен достасудың белгісі ретінде жіберген мұсылман 

саудагерлерін сұлтанның анасы жағынан Инал Чуқ (Иналшық), оны Қайыр хан 

деп те атайтын нағашысы жеңіл қарап және ағаттықпен Отырарда қырып салды. 

Осының нәтижесінде Шыңғыз ханды (оның бойын) сондай (зор) ашу мен қаһар 

бойлады, тіпті ол Қытай мен Шын және Қаражон уәлаяттарының істерін 

ұмытып кетті, сөйтіп шұғыл түрде Түркістан мен Иран жеріне аттанды. Сөйтіп, 

ол екі мемлекетті де балаларының қолдауымен және өз әмірлерінің көмегімен 

бағындырды.  

 

298-бет 

Одан (Шыңғыз ханнан) соң Үгетай қаған өзінің бауыры Төле ханмен бірге 

Қытай мемлекетін түгелдей иеленді. Және (Үгетай қаған) інілерімен бірге кирал 

(килар (келар, келер)), башқұрт, булар, Дешті Қыпшақ, орыс, шеркес пен ас 

уәлаяттарын шеткі солтүстікке дейін, оңтүстік жағынан Хабаш шекараларына 

дейін бекітіп (қолға кіргізіп) алды. Сол сияқты Сулаңқа уәлаятын да қолға алды.  

(Сосын) Мөңке қағанның кезінде оның бауыры Құбылай қаған Қытайда 

(бағынбай) қалған аймақтарды қолға кіргізді. Олардың бауыры Хұлағу хан  

Бағдатты, бүлікшілердің өңірі мен (бекінісі) Қалаъты, Шамды және өзге де Иран 

жерлерін Рұмның шеткі аймақтарына дейін түгелдей қолға кіргізді.  

(Одан соң) Құбылай қаған өзінің патшалық ету уақытында Шын мен 

Қаражон уәлаяттарын және Үндістанның кейбір бөлігін қолға алды. Содан  

қазіргі кезге дейін жылдан-жылға, күннен-күнге Шыңғыз хан ұрпақтары мен 

ұрығы олардың мемлекеттерінің маңайларында орналасқан уәлаяттарды өз 

биліктерінің астына алуда. Мұндай ұлы істер Шыңғыз ханның және оның  

ұрығының бақытының әсерінен мүмкін болып, қолдарынан келіп отыр.  

Бұл хикаялардың әрқайсысының түсініктері мен егжей-тегжейі кейін өз 

орнында (бөлек) әңгіме ретінде келтіріледі, ал мұнда бұл қысқа, кіріспе ретінде 

берілді.  
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Ал, енді, біз Шыңғыз ханның әйелдері жайлы деректердің толық баянын 

және егжей-тегжейлі түсініктемелерін, оның әр әйелінен қанша ұлының болғанын, 

олардың әрбірінің өмірлік жағдайларын аса ұлы Алланың көмегімен және оның 

керемет қолдауымен жазуды бастаймыз. 

 

299-бет 

Шыңғыз ханның әйелдері мен оның ұлдары туралы баяндау 

 

Шыңғыз ханның бес жүзге жақын әйелдері мен күңдері болды және 

(олардың) әрқайсысын әртүрлі рулардан алған. Олардың кейбіреулерін ол  

мұғулдардың той дәстүріне сай айттырып алды, ал (олардың) көпшілігі түрлі 

мемлекеттер мен руларды жеңіп, бағындырған кезде оларды тұтқынға алып 

иеленген (әйелдер) болатын. Алайда (оның) үлкен әйелдері (бәйбішелері) болған, 

содан толық құрметке кенелгендері төмендегідей ретте бесеу болатын:  

 

Бірінші әйелі 

 

Бөрте фужин, қоңырат руының патшасы әрі көсемі Дай ноянның қызы. Ол 

(Шыңғыз ханның) барлық әйелдерінің ең құрметтісі әрі үлкені (бәйбішесі) және 

ең беделді болған үлкен төрт ұлы мен бес қызының анасы еді. (Оның) үлкен ұлы 

Жошы болатын, оның ұрпағынан Дешті Қыпшақтың барлық патшалары мен  

ханзадалары тарайды.  

(Деректерді жеткізушілер) келесіні айтады: Шыңғыз хан меркіт руымен 

соғысып жатып, олар үстем келген кезінде, Бөрте фужин Жошыға жүкті еді. 

Меркіт руы оны тұтқындап алып кетті. Ол замандары меркіт (рулары) мен Оң 

ханның ортасында бітімгершілік қарым-қатынастар болғандықтан олар оны 

(Бөрте фужинді) Оң ханға беріп жіберді. Оң хан оны сыйлап, құрмет (көрсету) 

аясында ұстады. Шыңғыз ханның әкесімен болған көне достығы себебінен, ол 

оған өз келініндей қарады, ал Шыңғыз ханды «балам» деп атайтын.  

 

300-бет 

Оның (Оң ханның) әмірлері: «Неліктен сен оны (өзіңе әйелдікке) алмайсың?» – 

дейтін.  
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Ол жауап беріп: «Ол – менің келінім. Оған опасыздық көзімен қараған өте 

әділетсіз және бекзаттықтан тыс болатын еді», – (дейтін).  

Шыңғыз хан бұл жағдайдан хабардар болған кезінде Оң ханға жалайырдан 

шыққан Сартақ ноянның атасы Сапаны жіберіп, ол әйелін сұратты.  

Оң хан (Шыңғыз ханның өтінішіне) лайықты құрмет көрсетіп, оны (Бөрте 

фужинді) оған (Сапаға) тапсырды. Ол Шыңғыз ханға бет алған кезінде, жолда 

Жошы дүниеге келді. Жол қауіпті, тоқтауға мүмкіндік жоқ және бесік жасауға 

(мүмкіндік) болмағандықтан Сапа аз ұннан қамыр илеп, оған (Жошыны) орап 

алды. Өзінің етегіне салып, оның мүшелері ауырмайтындай етіп, (оны) ақырын 

алып жүрді. Содан ол (сәби) кенеттен (жолда) туылғандықтан оның есімі Жошы 

(Жолшы) деп аталды.  

Екінші ұлы – Шағатай. Оған Түркістан уәлаятының бастауынан Амуйа  

(Әму) өзенінің сағасына (соңына) дейінгі аумақты басқару тапсырылды. (Кейін) 

оның ұлысын Алғуй (Алғу), Мубарак шах және Барақ (Борақ) басқарды. Ал 

қазіргі кезде оны оның ұлы Дуа мен Құтлық хажа басқарады. Ендеше, оның 

ұлдарының рулық тармақтары мен оның өзі туралы хикаялардың толық баяны 

әрқайсысы өз орнында берілетін болады. 

(Оның) үшінші ұлы – Үгетай қаған. Ол Шыңғыз ханнан соң қаған болды 

және қаған ретінде он үш жыл биледі. Оның үлкен ұлы Күйік хан еді. Және 

Қайду мен сол аймақтағы бірнеше ханзадалар оның (Үгетай қағанның) 

ұрпақтарынан болып табылады. Олар туралы хикаялар өз орнында берілетін 

болады.   

(Оның) төртінші ұлы – Төле. Оның лақабы Йіка (Жеке) ноян және Улуғ 

(Ұлық) ноян болатын. Шыңғыз хан оны нөкер деп атайтын. Ол уақыттың 

көбінде әкесінің мүлазимі болатын әрі онымен бірге шайқастарда (болатын).  

«Төле» (яғни «Төле» сөзі) мұғул тілінде «айна» дегенді білдіреді. Төле 

дүниеден өткен соң қазіргі кезге дейін «айна» сөзі ғуруқ болды. Ал «айнаның» 

түркіше атауы – «кузгу».  

301-бет 

Қазіргі кезде жоғарыда аталған себепке байланысты мұғулдар айнаны «кузгу» 

деп атайды. Мөңке қаған, Құбылай қаған, Хұлағу хан және Арық Бұқа оның 

ұлдары болатын. Ал қазір болса оның немерелерінің ұрығынан (шыққан) Темір 

қаған мен Ислам патшасы Ғазан хан (Билігі оның ұзақ болсын!) – қағандар және 

патшалар болып табылады. 
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Және оның (Шыңғыз ханның) пәк нәсілінен тараған өзге тармақтары мен 

ұрпақтары түрлі белдеулердің хандары мен патшаларына айналды. Олардың 

әрқайсысы туралы хикаялар өз кезегінде бөлек келтірілетін болады.  

Шыңғыз ханның бұл төрт ұлының бәрі ақылды, жақсы қасиетке толы да, 

кемел әрі ержүрек те батыл (болды), содан әкесі, әскерлері мен халқы (оларды) 

сыйлап, қастерлейтін еді. Шыңғыз ханның мемлекетіне олар төрт негізгі 

ұстындай қызмет етті. Олардың әрбіріне ол (Шыңғыз хан) мемлекет дайындап 

қойды және оларды төрт «кулуг» деп атайтын. Ал «кулуг» деп адамдардың, 

жылқылар мен өзге де нәрселердің арасынан басқадан басып озатын, алда 

тұратындарды атайды.  

Бұл төрт ұлдың әрқайсысына арналған дастандарда кіргізілетіндерден басқа 

хикаялар (саны жағынан өте) көп, сол үшін олар осы Шыңғыз хан жайлы 

дастанға кіргізіліп, осы арқылы (оқырмандарға) белгілі болады. (Шыңғыз хан) 

ұлдарына құрап тапсырған әмірлер мен әскерлер туралы деректер де осы 

дастандағы әмірлер туралы бөлімде егжей-тегжейлі баяндалатын болады, егер 

Алла Тағала қаласа.  

Бұл әйелінен (Бөрте фужиннен) туған бес қыздың аттары мен (олардың) 

қайсы күйеуге тұрмысқа бергендері жайлы жаднама келесідей: 

Үлкен қызы – Қужин бики (Құжын бике). Алғашында оны Оң ханның 

немересі, Сәнгүннің ұлы Тусқа айттырды, алайда бұл неке орындалмады. Осы 

себепке байланысты (олардың) арасында араздық пайда болды. Содан кейін оны 

икирас (іңкәрас) руынан шыққан Нүкуннің (Нөкіннің) ұлы Буту курганге (Бұту 

гургенге) беріп жіберді.  

Екінші қызы – Чичаган (Шишаған). Оны ойрат руының патшасы Нуқута 

бекидің (Ноқта бектің) ұлы Туралчи (Төрелші) гургенге ұзатты.  

Үшінші қызы – Алақай бики (Алақай бике). Оны үнгіт патшасының ұлы 

Чингуйге (Шеңғұйға) берді (ұзатты). 

 

302-бет 

Төртінші қызы – Тумалун (Тұмалұн). Оны қоңырат патшасының Курган 

(Гурген) атты ұлына ұзатты. Негізінде «гурген» деген «күйеу бала» дегенді 

білдіретіндігіне қарамастан, оның есімі сондай (аталған) еді.  

Бесінші қызы – Алталун (Алталұн) (оны) тағы Алталуқан (Алталықан) деп те 

атайды. Оны олқұнұт руынан шыққан Тачу (Тажу) гургеннің Жаур сачан 
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(Жауыр шешен) атты ұлына ұзатты. Тажу гурген – Шыңғыз ханның анасының 

бауыры болатын. Шыңғыз хан бұл қызын басқаларынан көбірек жақсы көретін. 

Оның (Алталұнның) жағдайлары туралы хикаялар көп, олар төменде жазылатын 

болады.  

Бұл бес қыз бен олардың күйеулері туралы оқиғалар мен хикаялар көп. 

Олардың әрбірінің шежіресі бөлек бөлімде, ал кейбіреулері Шыңғыз хан туралы 

тарихта, Үгетай қаған мен Күйік ханның дастанында келтірілетіндіктен, (оларды) 

мұқият оқып шыққан соң, барлығы (олар туралы келтірілген деректер) мәлім 

және түсінікті болады.  

(Шыңғыз ханның) бәйбішесі Бөрте фужиннен туған ұлдар – жоғарыда 

аталғандар.  

(Бұл тақырып) бітті. 

 

(Шыңғыз ханның) екінші әйелі 

 

Қулан хатун (Күлән қатын) – ухаз миргит (ухаз-меркіт) руының басшысы 

Тайир Усунның (Тайыр үйсіннің) қызы. Ол (Тайыр үйсін) бұйрыққа сай 

мойынсұнған еді. Бұл қызды алып келіп Шыңғыз ханға табыстады. Одан оның 

Кулуган (Құлықан (Көлүкен) атты бір ұлы болды. Бұл ұлына (Шыңғыз хан  

жоғарыда) аталған төрт ұлының дәрежесін бекітті.  

Құлықан (Көлүкен) мен оның перзенттерінің (әулетінің) тармақтары туралы 

хикаялар келесідей: Оның төрт ұлы болды:  

Үлкен ұлының аты – Қужа (Қожа) болатын. Оның әкесі дүниеден өткен соң, 

оған алты мың (адам) берілді және әкесінің орны табыс етілді. Бұл Қожаның 

Уруудай (Орудай) атты ұлы болды. Ол да әкесінің орны мен әскерін басқарды, 

тағы Құбылай қағанның жақын қызметінде болды. Оның Ибуган (Ибуған) 

 

303-бет 

атты ұлы болды, ол да (өз кезегінде) әкесінің орнын және әскерін басқарды. 

Алайда Тағашар ноянның ұрығы, (тағы да) Ная және өзге де  ханзадалар 

Құбылай қағанға опасыздық (сатқындық) жасап, Қайдумен бірігуді ойластырған 

кезінде, Құбылай қағанға (бұл) белгілі болып, оны басқалармен бірге өлімге 

кесті.  
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(Шыңғыз ханның) үшінші әйелі 

 

Йисуган (Есуған) – татар руынан шыққан. Ол одан Жаур (Жауыр) атты ұлды 

дүниеге алып келді, ол жас кезінде қайтыс болды.  

 

(Шыңғыз ханның) төртінші әйелі 

 

Гунжу хатун (Күнжу қатын) – Қытай патшасы Алтан ханның қызы. Оның 

келбеті аса әдемі болмағаны белгілі, дегенмен оның әкесі өте ұлы патша  

болғандықтан (Шыңғыз хан) оған арнайы мән беріп, оны құрметтейтін. Шыңғыз 

хан одан бірде-бір перзент көрмеді. Ол (Күнжу қатын) Арық Бұқаның уақытына 

дейін тірі болды, содан кейін дүние салды. Бұл әйелдің ордасында оның бауыршысы 

Армуктың (Армықтың) Хуқутай (Құқытай) атты қызы болды, (кейін) ол үлкен 

абыройға ие болып, өте атақты болды.  

 

(Шыңғыз ханның) бесінші әйелі 

 

Йисулун (Есулін (Есұлын)) – (жоғарыда аты) аталған Есуғанның әпкесі, татар 

руынан.  

Бұл жоғарыда аталған әйелдерден басқа Шыңғыз ханның үлкен дәрежелілері 

қатарында болған тағы да бірнеше әйелі болды, алайда олар бұл бес, ең басты 

әйелдердің қатарына жатпайды.  

Олардың қатарында: керейттер патшасы Оң ханның бауыры Жағамбудың 

қызы Әбіке қатын (бар). Және оның Биктутмиш (Бектумыш) фужин атты әпкесі 

болды, Шыңғыз хан оны Жошы ханға алып берді, ал тағы бір Сұрғақтан бике 

атты әпкесін Төле ханға алып берді. Ол төрт патшалық інжу-маржанның 

қабыршағы, төрт керемет, қадамдары мүбәрак, бақытты бекзат және келбеттері 

жағымды ұлдардың анасы болды.  

(Шыңғыз хан) Әбіке қатынды өзіне айттырған еді. Кенет бір түні ол бір түс 

көріп, оны  

304-бет 

сол түні күзетте тұрған ұрұт руынан шыққан Киіктай ноян атты әмірге барлық 

малайымен, қызметшілерімен, ийу-оғландарымен, табындарымен, отарларымен, 

оның иелік еткен байлығы және қазыналарымен қоса табыстап жіберді. Тек бір 

бауыршы мен ол (Шыңғыз хан) онымен қымыз ішкен алтын кесені ғана, екеуін 
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естелікке алып қалды. Ал қалғанның барлығын аталған әмірге әйелімен қосып 

сыйлап жіберді. Ол жағдай туралы ұрұт руы жайлы бөлімде толық баяндалған 

болатын.  

Және басқа (бір әйелі) – Гурбасу (Гүрбасу) қатын. Алғашында ол найман 

патшасы Таяң ханның әйелі болатын және оның үлкен әйелдерінен еді әрі ол 

оны өте жақсы көретін. Таяң хан өлтірілген соң, (арадан) біраз уақыт өтіп оны 

Шыңғыз ханға алып келді, содан оны мұғулдың әдеті мен дәстүріне сәйкес 

некесіне алды.  

Тағы бірі – Чақа (Шақа) қатын таңғұттардың патшасының қызы болатын. 

Шыңғыз хан (одан) суқат сұрады161, ол оған оны табыстады. Және (осы 

аталғандардан басқа) көптеген патшалар мен әмірлердің әйелдері Шыңғыз 

ханның әйелі болды, алайда олар үлкен әйелдердің қатарына кірмеді.  

Шыңғыз ханның найман руынан шыққан күңінен туған Журчитай (Жұршытай) 

атты ұлы болды. Ол ұлы барлық (басқа) ұлдарынан бұрын дүние салды, оның 

анасының аты мәлім емес. Оның (Шыңғыз ханның) Уржақан162 (Оржақан) атты 

өзге ұлы болды, ол да балалық шағында дүние салды. Оның анасы татар руынан 

болған күң болатын, оның есімі де белгісіз. Шыңғыз ханның абыройлы әйелдері 

мен оның балалары туралы деректер осындай.  

Ендеше, бұл ерекше абыройға (маңызға) ие болған және оларды «төрт 

кулуг», яғни «төрт ұстын» деп атайтын төрт ұлдың әрбірі бөлек-бөлек патша 

болғандықтан, Шыңғыз ханның ұрпақтарына қатысты берілетін шежіреде ол 

(төрт) ұлдардың тармақтарынсыз жазылатын болады, себебі олардың  

әрқайсысының 

305-бет 

балаларының тармақтары (өз алдына) бөлек түрде оңашалап берілетін болады. 

Ал Құлықан (Көлүкен)нен (тараған ұрпақтар) жайлы біз өз алдына бөлек  

жазбайтын болғандықтан, ол және оның балаларының тармақтары осы жерде 

жазылатын болады. Ал (Шыңғыз ханның) қыздарының балалары туралы 

деректер, олардың әкелері әртүрлі руларға жататындықтан, олардың руларының 

бөлімдерінде келтірілетін болады. Мұнда олардың тармақтарын сызу орынсыз. 

Ендеше, Шыңғыз ханның, оның ұлдарының тармақтарының суреттелуі келесідей 

орналасады. 
                                                           
161 Суқат сұрады – сауға (сыйлық) сөзінің көпше түрі. Оның сауқат деген үлгісі тілімізде жеке тұрып та, 

сәлем-сауқат қос сөзі құрамында да қолданылады. Сауқат сөзінің жеке немесе қос сөз құрамындағы 

мағынасы – бір жақтан біреу арқылы жіберілетін сәлемдеме, яки сыйлық. 
162 Жоғарыда Урчаған деп те жазылған. Түпнұсқа сақталынды. 
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Оның (Қабыл ханның) ұлдары туралы.................................................................... 

Құтула қағанның Қытай билеушісі Алтан ханға қарсы Қамбағай қағанның 

кегін алу үшін соғысқа аттанғаны жайлы әңгіме. Қытай әскерінің жеңіліс тауып 
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(Құтула қағанның) қолына үлкен олжа түскені, соғыстан елге қайтып келе жатқан 

жолда оның дүрбен тайпасының қолына тұтқынға түсуі мен оның тұтқыннан 

босап шығуы және туыстары енді оны (Құтула қағанды) жоқтамақ болып жатқан 

кезінде оның еліне қайтып оралуы жайлы әңгіме......................................................... 

Тайжуыт қауымдарының Қамбағай қағаннан кейінгі (ол дүниеден өткен соң) 

жасаған кеңесі................................................................................................................... 

ҚАБЫЛ ХАННЫҢ ҰЛЫ БАРТАН БАҺАДҮР ЖАЙЛЫ ДАСТАН..................... 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Оның және оның ұлдарының өмірлік жағдайлары жайлы 

баяндайтын кіріспе сөз және олардан тараған тармақтардың егжей-тегжейлі 

баяны (шежіресі)............................................................................................................... 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Бартан баһадүр мен оның әйелінің бейнесі, олардың 

перзенттерінің шежіресі................................................................................................... 

Жесугей баһадүр жайлы дастанның басы............................................................... 

БАРТАН БАҺАДҮРДІҢ ҰЛЫ ЖЕСУГЕЙ БАҺАДҮР ЖАЙЛЫ ДАСТАН.......  

БІРІНШІ БӨЛІМ: Оның өмірлік жағдайлары жайлы кіріспе сөз және оның 

ұрпақтарының шежіресі мен олар туралы кейбір хикаялардың баяны...................... 

Оның соғыстары мен шайқастары туралы хикаялар............................................. 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Жесугей баһадүрдің, оның әйелінің бейнесі мен олардың 

ұлдарының шежіресі........................................................................................................ 

Жесугей баһадүрдің және оның әйелі мен ұлдарының тармақтарының 

суреттелуі.......................................................................................................................... 

ЕКІНШІ БАП: «ТАРИХТАР ЖИНАҒЫ» КІТАБЫНЫҢ І ТОМЫНЫҢ  2-

КІТАБЫ............................................................................................................................. 

ШЫҢҒЫЗ ХАН МЕН ОНЫҢ ДАҢҚТЫ ҰРПАҚТАРЫ ЖАЙЛЫ 

ДАСТАНДАР.................................................................................................................... 

Шыңғыз хан туралы дастанның басы...................................................................... 

ЖЕСУГЕЙ БАҺАДҮРДІҢ ҰЛЫ ШЫҢҒЫЗ ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАН............... 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Шыңғыз ханның шығу тегін баяндау, оның әйелдері мен 

ұлдары, қыздары мен күйеу балалары жайлы (мәліметтерді) толықтай баяндау 

және түсініктеме беру. Сондай-ақ оның (Шыңғыз ханның) бейнесі мен 

ұрпақтарынан тараған тармақтардың шежіресі............................................................. 

Шыңғыз ханның әйелдері мен оның ұлдары туралы баяндау.............................. 

Бірінші әйелі............................................................................................................... 

(Шыңғыз ханның) екінші әйелі................................................................................ 

(Шыңғыз ханның) үшінші әйелі............................................................................... 

(Шыңғыз ханның) төртінші әйелі............................................................................ 

(Шыңғыз ханның) бесінші әйелі.............................................................................. 
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