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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». 
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945-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАН ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ ҚҰБЫЛАЙ ҚАҒАННЫҢ 

ҰЛЫ ЖИМ ГИМНІҢ ҰЛЫ ТЕМІР ҚАҒАН ЖАЙЛЫ ДАСТАН 

 

Бұл дастан үш бөлімнен тұрады 

 

Бірінші бөлім 

Оның атақты шежіресінің баяндалуы. Оның әйелдерінің, қазіргі уақытқа 

дейін тармақтары сақталған ұрпақтарының шежіресінің егжей-тегжейлі атап өтілуі. 

Оның және оның әйелінің қасиетті бейнесі, ұрпақтарының шежіре кестесі.  

 

Екінші бөлім 

Оның бақытты таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар. Қаған тағына 

отырған кездегі тағының, әйелдері мен ханзадаларының және әмірлерінің бейнесі. 

Оның мүбәрак дәуірінің басынан қазіргі уақытқа дейін орын алған кейбір 

оқиғалар (туралы). Оның жүргізген кей шайқастары мен олар туралы белгілі 

болған жеңістері.  

 

Үшінші бөлім 

Оның мақтауға тұрарлық өмірлік салты мен мінез-құлқы, айтқан біліктері 

мен нақылдары, жақсы үкімдері жайлы және жоғарыдағы екі бөлімге кірмей 

қалған, түрлі ретте, бөлек-бөлек әртүрлі адамдар мен әртүрлі кітаптардан белгілі 

болған, сол мемлекетте орын алған оқиға мен жағдайлар жайлы баяндау.  

 

946-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Құбылай қағанның немересі Темір қаған туралы дастан, оның шежіресі 

мен әйелдері және қазірге дейін тармақтанып тараған ұрпақтары жайлы 

толықтай баяндау, сондай-ақ оның қасиетті бейнесі мен ұрпақтарының 

шежіре кестесі 

 

Оны Олжайту қаған деп те атайтын Темір қаған, – оның әділдігі мен адал сот 

төрелігінің панасы көптеген жылдарға күллі мақұлықтардың үстінен жайылсын, 

– Шыңғыз ханның ұлы Төле ханның ұлы Құбылай қағанның ұлы Жим Гимнің 

ұлы болып келеді. Ол оның бәйбішесі Кокжин (Көкажын (Көкіжін)) қатыннан 

663 хижри жылына сәйкес келетін хукар жылы, яғни сиыр жылы дүниеге келді.  
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Оның әйелдері мен күңдері көп, алайда арақашықтықтың алыстығынан және 

жолдағы кедергілерден олардың есімдері қазіргі уақытқа дейін белгілі емес. Ең 

үлкен әйелін Булуған (Бұлыған) қатын деп атайды, баяут (баяуыт) руынан. Одан 

оның Таши тайшы атты ұлы бар. Және басқа бір әйелінен Мақабалин (Мақабалын) 

есімді тағы бір ұлы бар.  

Оның ұлдары мен немерелерінің шежіре кестесі мына белгіленген түрде 

беріліп отырады.  

947-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Темір қағанның таққа отыруы жайлы кіріспе сөз, қағандық таққа отырар 

кезіндегі оның тағының, әйелдерінің, ханзада мен әмірлерінің бейнелері,  

оның патшалық дәуірінің басталғанынан бері орын алған кейбір  

оқиғалар, оның жүргізген соғыстары мен олар туралы  

белгілі болған жеңістері жайлы хикая 

 

Оның қасиетті таққа отыруына алғышарт болған жағдайлар жайлы алғы 

сөз 

 

Құбылай қаған 693 хижри жылына сәйкес келетін мурин жылы, яғни жылқы 

жылы дүние салғанда, оның ұлы Жим Гимнің бәйбішесі – Темір қағанның анасы 

ұлы әмірлердің келісімімен дереу Баянды Темір қағанның соңынан, оған атасының 

жағдайы жайлы хабар беріп, оны патша тағына отырғызу үшін қайтуға жіберді. 

Сөйтіп, бір жыл бойы, Темір қаған ол жаққа келгенше, Көкажын (Көкіжін) қатын 

мемлекеттің бүкіл маңызды істерін басқарып тұрды.  

Ол (Темір қаған) аман-есен келгенде Ұлы Құрылтай жиналды. Оның немере 

ағаларынан Көкіші (Көкеші) мен Туған, оның бауырларынан Камала мен 

Есентемір, оның ағайынды бауыры Мыңқаланның ұлы Ананда оғыл, Ағырықшының 

ұлдары Темір Бұқа мен Ежіл Бұқа, ұлы әмірлер: Байан чиңсаң (Баян чинсан), 

Учачар (Үшашар) ноян, Туқтақ (Тутақ), Улуг (Ұлық), Улжай (Олжай), Алтун 

чиңсаң (Алтын чинсан), Данышпан аға, Чир Қалан (Шірқалан), Налиқу (Нәліқу), 

таңғұттардан (таңқут) шыққан Амбай, Ишига әулетінен шыққан Баурқа, татар 

қауымынан Құтықы чинсан, Бадай ұрпағынан Арқасұн тархан чинсан,  

 

948-бет 

қатындардан: Намбуй (Намбой) қатын, оның қызы Бикжин (Бекжын) қатын 

және Манзитай мен Кукжин (Көкажын (Көкіжін)) қатын, Булуған (Бұлыған) 
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қатын және өзге қатындар, ханзадалар мен әмірлер, олардың барлығын жекелеп 

атап өту қиын, жалпы барлығы келді.  

Темір қаған мен одан бір жас үлкен Камала арасында тақ пен патшалық 

туралы айтыс, тартыс орын алды. Өте ақылды әрі қабілетті болған Көкажын 

(Көкіжін) қатын оларға: «Дана қаған, яғни Құбылай қаған «Таққа кім Шыңғыз 

ханның біліктерін көбірек білетін болса, сол отырсын» –деген еді. Сондықтан 

қазір сендер жиналған шенеуніктер кімнің жақсы білетінін көрулері үшін, оның 

біліктерін айтыңдар», – деді.  

Темір қаған өте шешен, (шебер) хикаяшы болғандықтан, ол көркем дауыспен 

біліктерді жақсы айтып жеткізді. Камала ол аздап тұтығатын болғандықтан және 

сөздерін толық игере алмайтын болғандықтан, онымен айтысуда әлсіз болды.  

Барлығы бірауыздан дауыс беріп: «Темір қаған жақсы біледі, көркем 

баяндайды және тәж бен таққа ол лайық», – деп шешті. Сөйтіп, Киминфу 

қаласында 694 хижри жылының айларына сәйкес келетін ...1 жылы, оны мүбәрак, 

бақытты жұлдыз астында қаған тағына отырғызды да, ол (ертеден) қалыптасқан 

дәстүрлер мен рәсімдерді орындады.  

 

949-бет 

Қағанның мемлекеттік істерді ұйымдастыруға кірісуі және ханзадалар мен 

әмірлерді (мемлекеттің) аймақтарына жіберуі жайлы хикая 

 

Тойлату мен көңіл көтеруді аяқтаған соң және құттықтау рәсімдерін 

атқарған соң, қаған мүбәрак назарын әскер мен мемлекеттің істерін 

ұйымдастыруға бөлді. Сөйтіп, аймақтар мен шекараларға ханзадалар мен  

әмірлерді белгілеп, уәзірлер мен диуан басшыларын тағайындады. Ағасы Камалаға 

әкесінен мұраға қалған дүниеден толық оның үлесін берді де, оны ол жақта 

Шыңғыз ханның жұрты мен ордасы орналасқан Қарақұрұмға жіберді, оған ол 

елдің әскерлерін бағындырды. Содан Қарақұрұм аймақтарын және Чинасты 

(Шинасты), Шибаучиды (Шибаушыды), Ұнанды, Килураңды, Ким-кимжиутты 

және Силинга мен Қаялықты Қырғыз шекарасына дейін және Бұрқан қалдун деп 

аталатын Шыңғыз ханның Ұлы қорығын ол басқарады. Қазірге дейін Шыңғыз 

ханның Ұлы ордасы сол жерде орналасқан, – оларды ол (Камала) қорғайды. 

Олардың төртеуі үлкен орда және бесеуі (кіші), жалпы саны тоғыз, бәрі сол 

жерде. Әрі ол жаққа ешкімге баруға болмайды, себебі жақын арада қорық 

орналасқан. Ол олардың бейнесін жасатып қойған, ол жақта әркез хош иісті 

                                                           
1 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған. 
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өсімдіктер (жағылып, иісі) түтетіліп тұрады. Камала ол жақта өзіне пұтхана 

тұрғызған2.  

Ал Ананда ханзаданы ұлысы мен әскерінің басына қойып, Таңғұт уәлаятына 

жіберді.  

Көкіші (Көкеші) ханзада мен қағанның күйеу баласы Күргүзді Қайду мен 

Дуаның шекараларына жіберді.  

Туғанды әскермен бірге Манзиге, сол өңірді қорғауға тағайындады.  

Ажықи әмірді әскермен бірге Қара хужа (Қара хожа) шекарасына жіберді.  

Диуанның басшы қызметін бұрынғыдай Баян финжанға бекітті. Тәжіктердің 

өздерінде «Сейіт Ажалл» деген лақап ат үлкен құрметке ие болғандықтан, 

мұғулдар да олардың бұл атаумен ұлы уәзірді ұлықтап жатқанын көргендіктен,  

 

950-бет 

бұл атақ оларда атақтар мен лауазымдардың ең құрметтісі екенін білгендіктен, 

қаған Баян финжанды оның ықпалы мен қасиеттеріне сәйкес сейіт Ажалл деп 

атады. Қазіргі дейін ол өте үлкен, ықпалды уәзір, әрі Олжай тархан мен Тика 

финжаң, Туйна, Абдаллах финжан, әмір Хожа сами, Құтб ад-дин самжиң және 

Масғұт ланчжунмен бірге ұлы диуанның істерін атқарады, әрі келісіп мемлекеттің 

істерін басқарады.  

Осымен бітті.  

 

Құбылай қағанның ұлы Мыңқаланның ұлы, Таңғұт өңірінде патша болған 

және мұсылмандықты қабылдаған Ананда ханзада туралы хикая және сол 

өңірдің кейбір жағдайлары туралы жаднама, ол мемлекеттің жағдайының 

баяны 

 

Ананда – Құбылай қағанның үшінші ұлы Мыңқаланның ұлы. (Мыңқалан) 

Нумуғанның ағасы, яғни оны (Нумуғанды) Қайдуға қарсы жорық кезінде 
                                                           
2 Камала өзіне пұтхана тұрғызған – жалпы ол Қарақұрұм аймағында тұрғызылған бірінші пұтхана 

болып табылады. Бұдан бұрын Шыңғыз ханның Ұлы ордасында да, Бұрқан қалдұн өңірінде де, жалпы 

айтқанда: Шыңғыз ханның өзінің де, оның ұрпақтарының да тарихында бұл өңірлерде пұтхана 

тұрғызылғандығы туралы дерек жоқ, керісінше Ананда ханзаданың Темір қағанға айтқан мынадай 

дәйекті сөздері бар: «Біздің ата-бабаларымыздың барлығы мүуаххид, яғни бір Құдайға табынушылардан 

еді әрі Құдайды «Жалғыз!» деп білетін. Сөзсіз, ізгі сенімдеріндегі бұл ынталылығының берекесінен 

мәңгі Құдай оларға күллі әлемді сыйлап, олардың (бәрін) адамдардың көшбасшылары мен патшалары 

етті, осылай олар атақты әрі даңқты болды, олар ешқашан пұттарға сәжде еткен (табынған) емес». Міне, 

Ананда ханзаданың осы сөздеріне сүйенетін болсақ, Шыңғыз ханның өзі де, оның ата-бабалары да 

ешқашан пұттарға табынған да, пұтхана тұрғызған да емес. (Аудармашының түсініктемесі).  
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серіктері: бүлікші ханзадалар ұстап алып Жошының ордасына жіберген еді. Ол 

ұлыстың патшасы Туда Мөңке болған кезде, ол кешірім өтініп, оны қағанға 

жіберді. (Нумуған) көп ұзамай дүние салды. Құбылай қағанның өлімінен соң 

Темір қаған бұрынғыдай, Құбылай қаған Мыңқаланға берген әскер мен оған 

тиесілі Таңғұт аймағын Анандаға берді. Ал Таңғұт ұзындығынан да, енінен де 

үлкен мемлекет. Қытайша оны Хуаши, яғни «Батыстың ұлы өзені» деп атайды. 

Ол мемлекет Қытайдың батыс жағында орналасқан, сондықтан осылай аталып 

кеткен.  

Ол жақта олардың патшаларының астанасы болған келесідей үлкен қалалар 

бар: Кинжанфу, Қамжийу, Ирқай, Халажан 

 

951-бет 

және Ақ Балиғ (Ақбалық). 

Ол мемлекетте жиырма төрт үлкен қала бар. Ол жақтың тұрғындарының 

көпшілігі мұсылмандар. Алайда олардың жер иеленушілері мен дихандары – 

пұтқа табынушылар. Сыртқы көрінісі бойынша олар қытайларға ұқсайды. Бұған 

дейін олар қытай патшаларына салық төлеп отырған, сөйтіп олардың қалаларына 

қытайша атаулар берген және олардың әдеттері, дәстүрлері, заңдары мен 

тәртіптері ұқсас.  

Ананданың әкесі Мыңқаланның балалары аз өмір сүргендіктен, Ананданы 

Мұхтар Хасан ақташы деген түркістандық мұсылманға өсіруі үшін берді. Ол 

кісінің Зулейха (Зылиха) атты әйелі оны көкірек сүтімен емізіп өсірді, сол үшін 

мұсылман сенімі оның жүрегінде мықтап бекіді және мызғымас (берік) болды. 

Ол Құранды үйренген әрі тәжікше жақсы жазады. Ол әрдайым (діни) парыздарды 

орындауға, құлшылық етуге уақытын жұмсайды. Тағы оған бағынышты жүз елу 

мың мұғул әскерінің көпшілігін ол мұсылмандыққа кіргізген.  

Оның әмірлерінің арасынан Сартақ деген біреу ислам дұшпаны болатын, ол 

қағанға барып: «Ананда әркез мешітте жүреді, намаз бен ораза, тағы Құран 

оқумен әлек болады. Ол мұғул балаларының көпшілігін сүндетке отырғызып 

тастады, әскердің көп бөлігін мұсылманшылыққа кіргізіп жіберді» деп шағымданды.  

(Темір) қаған ол әңгімеден қатты ашуланып құсбегілер басшылары ағайынды 

Жиркалаң (Жырқалаң) мен Жиртақуды, олар оны парыз бен құлшылықтарын 

орындаудан тыюлары үшін, оған мұсылмандарды жақындатпай, пұттың алдына 

храмда сәжде жасауға және хош иісті (өсімдіктерді) жағуға шақырулары үшін 

жіберді. Ананда бас тартты, тыңдаған жоқ, сөйтіп: «Пұт – адам жасаған нәрсе, 

қалайша мен оған сәжде етемін (табынамын)?! Мен тіпті ұлы Құдай жаратқан 
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бар әлемнің тіршілігі және өсімдіктер мен жануарлардың тірі болуына, өсуіне 

себеп болған күннің өзіне де сәжде етуді (табынуды) мүмкін деп есептемеймін. 

Ендеше, қалайша мен адам жасаған бейне мүсінге: «Мені және қағанды ол 

жаратқан» деп сәжде етемін (табынамын)?!» – деді. 

 

952-бет 

Қаған бұдан қатты ашуға мінді, сөйтіп оны қамап қоюға бұйырды. Ал ол 

болса Ислам (мұсылманшылық) мен иманда (шынайы сенімінде) табанды әрі 

берік болды, сөйтіп: «Біздің ата-бабаларымыздың барлығы мүуаххид болған, 

яғни бір Құдайға табынушылардан еді әрі Құдайды «Жалғыз!» деп білетін. 

Сөзсіз, ізгі сенімдеріндегі бұл ынталылығының берекесінен мәңгі Құдай оларға 

күллі әлемді сыйлап, олардың (бәрін) адамдардың көшбасшылары мен 

патшалары етті, осылай олар атақты әрі даңқты болды, сондай-ақ олар ешқашан 

пұттарға сәжде еткен (табынған) емес», – деп айтумен болды. Қаған оны 

шақыртып: 

– Егер сен бірер түс көрген болсаң, әлде саған жоғарыдан бір илахи аян 

берілген болса, әлде әлдекім сені мұсылман жолына түсірген болса айт, ол мені 

де (сол тура) жолға салсын, – деп сұрады. Ананда (ханзада):  

– Ұлы Құдай маған өзін тануға жол көрсетті, – деді. Қаған: 

– Саған бұл жолды дию (жын, пері) көрсеткен! – деді. Ол (Ананда ханзада):  

– Егер маған дию (жын, пері) жол көрсеткен болса, онда үлкен ағам Ғазанға 

кім жол көрсетті? – деді. Қаған үндемей, ойланып қалды. (Сонда) Көкажын 

(Көкіжін) қатын оған ақыл-кеңес тұрғысынан: 

– Екі жылдан бері сен тақта отырсың, бірақ патшалық әлі күшейген жоқ. Ал 

Ананданың болса әскері көп және ол әскер мен Таңғұт аймағының тұрғындары 

мұсылмандар, әрі бұл мәселеде (олар) қырсық (яғни, табанды). Ал бүлікшілер 

шекараларымыздың алдында. Олар (Таңғұт аймағының мұсылмандары) көңілдері 

(бізден) ауып (бүлікшілер жағына) өтіп кетеді, (сондықтан) оны күштеу пайдасыз. 

Одан да ол өзінің сенімі және дінімен бола берсін, – деді. 

Қаған бұл ақылдың аяушылықтан айтылғанын түсінді. (Сөйтіп), ол оны 

босатты, жұбатып, мейіріміне алды, құрмет көрсетіп Таңғұт мемлекеті мен 

әскерін басқаруға жіберді. 

Ананда балалық шағынан бері мұсылмандықты ойлап, оны ұстанғанына 

қарамай ол Ислам патшасы Ғазан ханның (Оның патшалығын мәңгі етсін!) нық 

мұсылман, жалғыз Құдайға табынушы, әрі мінсіз сенімнің адамына айналғанын, 
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оның Иран жеріндегі барлық мұғулдарды мұсылман дініне кіргізіп, пұттың 

бәрін қиратып, (мүшріктердің3) пұтханасын қиратқанын есіткенде, бұл мәселеде 

ынталылық танытып, (өз мүмкіндігінің) шегіне жетті. Ол да Ислам дінін 

күшейтуде оған (Ғазан ханға) ұқсап бақпақ болды. Ананданың және оның 

әскерінің жағдайын қиястап қарағанда,  

 

953-бет 

жақын уақытта ол аймақтағы мұсылманшылықтың жағдайы кемел жағдайға 

жетеді де, Құранда айтылғандай: «Олар Алла дініне топ-топ болып кіреді» 

делінгендей, (ол уәлаяттың тұрғындары) топ-топ болып (дінге) кіріп, мұсылман 

болып, мүмин (мүлтіксіз сенім иесі) әрі жалғыз Құдайға табынатын пәк діннің 

иелері болады деп болжам жасауға болады.  

Аталған Мұхтар Хасанның балалары мен немерелері: Хинду, Даулатшах 

(Дәулетшах), Хамид, Жамал аға, Мұхаммед ақташы, олардың барлығы құрметке 

әрі ықпалға ие, кейбіреулерінің Темір қағанның анасына жақындығы бар және 

(олар) Ислам дінінің күшеюіне атсалысуда.  

Бұл жағдайдан соң, соңғы бірнеше жыл ішінде Ананда Құрылтай  

сылтауымен қағанға аттанып, оған махаббаты мен құрметін көрсетті де, ақыр 

соңында мұсылман болғанын хабарлады. Ал қаған Ислам патшасы Ғазан ханның да 

(Оның патшалығын мәңгі етсін!) мұсылман болғаны жайлы есіткендіктен, ол 

(оны) құптап: «Ананда мұсылманшылықта Ғазан ханның ізбасары болды, (сол 

үшін) ол да өзінің жүрегі қалағанындай мұсылманшылықты ұстансын. Мен 

ойландым: мұсылманшылық – жақсы жол және дін болып табылады», – деді. 

Сондықтан Ананда (ханзада) мұсылманшылықтың қамын көп жасады. Ол 

қайтадан Таңғұт аймағы мен әскері басына келді, (бүгінгі таңда да) оны  

түгелдей басқарады. Ол жақтағы кедендердің басында қағанның бітікшілері мен 

найбтары болғанына қарамай, жиналған (салықтардың) көп бөлігі оның әскерінің 

қажеттілігіне жұмсалады және диуанға одан артық ештеңе түспейді.  

Исламды мойындамай Анандаға жала жапқан Сартақтың өзі де қазір 

мұсылман болды және ол (бүгінде) оның ұлы әмірлерінің бірі. (Исламға қарсы 

болғандардың) тағы бірі –Менгли (Меңлі) атты (кісі еді), ол да мұсылман болды.  

Бүгінде Ананданың жасы шамамен отызда. Ол – сақалы қара, қара торы, 

бойы ұзын, толық денелі. Оның Уруг Тимур (Ұрық Темір) атты бір ұлы бар, ол 

                                                           
3 Мүшрік (мүшрик) – Аллаға серік қосушы, яғни Алладан басқа пұттар мен мүсіндерге және басқа да 

заттарды құдай деп білген адам. 
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өз ұлысында патша тағының билігіне отырған. Ол ордаларында мешіттер тұрғызған, 

әрі әрдайым Құран оқиды және құлшылықпен айналысады.  

Темір қаған құтты таққа отырған соң, төрт жылдан кейін Барақтың ұлы Дуа 

әскермен  

954-бет 

қағанның мемлекетінің шекараларын қадағалайтын аталған ханзада мен 

әмірлерге қарсы (жорыққа) шықты. Ал әскери дәстүрге сәйкес әрбір күзетте бір 

қарауыл (жасағы) отырады. Батыстағы шекараның шегінде болған Ажықи мен 

Шубайдың күзеттерінен шығыстағы Мұқалының күзетіне дейін йамдар орнатылған 

әрі (ол жерде) шабармандар отырады. Сол кезде олар бір-біріне «Әскердің 

қарасы көрінді» деп хабар жіберді. Кездейсоқтық бойынша Көкіші (Көкеші), 

Жұмқыр және Нинкийадай (Нинкиядай) жиналып той жасап, көңіл көтеріп, 

ішімдік ішумен болды. Хабар түнде келіп жетті. Олар естерін білместей дәрежеде мас 

еді, сол үшін (жорыққа) шыға алмады. Темір қағанның күйеу баласы Күргүз 

гурген әскермен (жолға) шықты. Алайда бүлікшілер тездетіп жақындап келіп 

қалды. Олар (әлгі ханзадалар) салақтық жасағандықтан және оң мен сол қанаттың 

әскерінің бір бөлігіне ескертілмегендіктен, әрі (арадағы) жол ұзақ болғандықтан 

олар (бір-біріне) қосылған (көмекке жетіп келген) жоқ. Сонда Барақтың ұлы Дуа 

өзінің әскерімен Күргүзге шабуылдады, (ал Күргүздің небәрі) алты мыңнан 

аспайтын ғана әскері бар еді, содан ол Дуаға қарсы тұруға күші жетпеді, қаша 

жөнеліп, тауға беттеді. Бүлікшілер соңынан барып тұтқынға түсіріп, оны 

өлтірмек болды. Ол: 

– Мен – қағанның күйеу баласы және әскердің әмірі Күргүзбын 

(Қырғызбын)! – деді. Дуа оны өлтірмеуге әмір етіп, тұтқында ұстады. Қашып 

кеткендер қағанға аттанды. Қағанның немере ағасы Көкіші (Көкеші) қапыда 

қалып, әскермен жетіп келе алмады және қорыққанынан бұғып қалып жата берді. 

Оны бірнеше рет шақыртты, алайда ол келген жоқ. Қаған Ажықи ханзаданы оны 

көндіріп алып келуге жіберді. Қашып кеткен әскер қағанға келгенде, ол қашып 

кеткен Жұмқыр мен Нангиядай әмірлерді ұстап алып, кісендеуге бұйырды. Ол 

(қаған):  

– Қалайша сендер ұқыпсыздық таныттыңдар? – деді. Сөйтіп, (қағанға қарасты) 

әскер қашып кеткен соң, Дуа өз әскерімен сол өңірде болды.  

Осы жағдайлар болып жатқан кезде, Құбылай  

955-бет 
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қағанның кезінде Қайдуға қашып кеткен, ал Қайду оларды Дуаға жіберген 

Йібүкір мен Ұлыс Бұқа ханзадалар және Дурдұқа әмір өзара кеңесіп, Дуадан 

кетуге бел буып, он екі мың (адаммен) Темір қағанның жағына өтіп кетті. Қаған 

олардың келе жатқанын есіткенде (ниеттерінің таза екендігіне) сенген жоқ. 

Себебі Дурдұқа Құбылай қағанның уақытында бір рет келіп, аталған ханзадаларды 

алып кеткен болатын. Осы себептен оларды алып келу үшін Ажықиге қосып 

Жиртақуды, Мүбарак шах Дамганиді және Сатуқты жіберді.  

Йібүкір мен Дурдұқа екеуі келді, ал Ұлыс Бұқаны отбасымен бірге олардың 

соңынан келуі үшін Қарақұрұм аймағында қалдырды. Ол Қарақұрұмды тонап, 

базар мен амбарларды талан-таражға салды. Ол қағанға келгенде, оны: «Сен 

мұндай әрекетті не үшін Шыңғыз ханның жерленген жерінің басында жасадың?!» – 

деп айыптады. Ол оны кісендеп, түрмеге тастады. Ол кешірім сұрап: «Мен ол 

жаққа қашып барған едім, ал Дуаның әскері ізімнен келе жатты, олар бізбен 

араласып кетті де, тонаушылық жасады», – деді. (Бұл) үзір назарға алынған жоқ.  

Қаған оларға мейірімді болған Асаутайдың әйелі Тайки қатын мен оның ұлы 

Хайшаң Асаутайдың бауыры Ұлыс Бұқаға мейірім етуін сұрады. Сөйтіп, Ұлыс 

Бұқаны босатып жіберді, алайда қаған оған сенім білдірмейтін. Содан оған әркез 

сарайда болуға бұйрық берді әрі бірде-бір соғысқа оны жібермейтін.  

Йібүкірді ол мейіріміне алып, оның ешқандай кінәсі жоқ екендігін айтты.  

Дурдұқа әмірге ол қатты ашулы болды да, оны өлімге кесуге бұйырды, 

себебі ол (бұрындары) екі рет қашып кеткен болатын. 

Ол жылап жіберіп: «Мен Құбылай қағаннан қорықтым, сөйтіп қашып кеттім. 

Бірақ ол жақта болған кезімде ешқашан қағанның әскеріне қарсы (жорыққа) 

шықпадым. Енді қаған Темір қаған болған кезде мен ыңғайлы сәтті тауып, бұл 

ханзадалармен келісіп, қызмет ету ниетімен келдім және мен (алдын) алып 

кеткенімнен көбірек әскер алып келдім. Егер маған рақымшылық жасалса,  

956-бет 

мен алып келген әскеріммен және қаған маған табыстайтын өзге әскерлермен 

Дуаның соңынан барып, ол істегені үшін жазаны іске асырамын. Бәлкім, мен 

Күргүзді қайтарып келе алатын шығармын», – деді.  

Әмірлер ол сөзді жеткізіп, оған сөзбен қолдау көрсетті. (Сөйтіп), қаған оның 

кінәсін кешіріп, оның (жорыққа) шығуын бұйырды да, оны тұрақты әскерімен  
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бірге жіберді.  

Ал Йібүкірге (жорыққа) шықпауға бұйырды. Ол: «Біз қызмет етуге келдік. 

Біздің жақындарымыздың барлығы осы жерде қалсын, ал біз аттанайық, себебі 

біз ол елдің әскері мен жағдайын жақсы білеміз. Оған қоса біз бұрынғы жолғы 

ісіміз үшін қаған мемлекетіне қайтарым жасауымыз керек», – деді.  

(Қаған) Йібүкірге да құрмет көрсетіп, мейіріміне алды да, олар бірге  

аттанды.  

Ал Дуа «Қағанның әскерін қираттым» деп сеніп, өзін жайбарақат сезінді, 

өзінің ордасына бармақ болып асықпай жүріп отырды. Әскерін Ананданың 

шекараларына, Ажықи мен Шубайдың Қара хожа аймағында болған күзетіне 

шабуыл жасап, қорқытып, қашуға мәжбүр етулері үшін жіберді. 

(Дуа жіберген) әскер үлкен өзеннің жағалауына келіп, одан өтпекші болып 

бөлініп жатқан кезде, кенеттен Йібүкір, Ұлыс Бұқа мен Дурдұқа келіп Дуа мен 

оның әскеріне соққы берді де, көпшілігін өлтіріп, көп (адамды өзенге) батырып 

жіберді.  

Дегенмен олар қанша қаласа да, Күргүзді қолға түсіре алмады. Алайда ...4 

есімді Дуаның күйеу баласын тұтқынға түсірді де, Құдай қолдаған, әрі жеңіске 

жеткендер болып қайтып келді. Қаған оларды мейіріміне алып, марапаттады.  

Содан соң әмірлер: «Мүмкін ол (Дуа) да қағанның күйеу баласын қайтарып 

жіберер ме екен» деген оймен күйеу баланы (қайтарым ретінде) жіберуді 

ойластырды. Және дәл сол күндері Дуадан елші келіп, бұйырылғанды жеткізді: 

«Біз бір іс жасадық, сөйтіп қайтарымын алдық. Қазіргі уақытта Күргүз біздің  

алдымызда, ал біздің күйеу баламыз сендерде».  

Оған қоса Күргүз да олармен бірге нөкерін жіберіп, хабар беріп жіберген еді: 

«Мен аман-есенмін,  

957-бет 

алайда нөкерім жоқ, азық-түліксіз және ақшасызбын. Екі-үш нөкер мен маған 

бірер нәрсе беріп жіберсеңдер».  

Дуаның күйеу баласымен бірге оның төрт әмірін көп сыйлықпен және  

дүниемен аттандырды. Олар ол жаққа жетіп барғанша Күргүзді өлтіріп тастады 

да: «Біз оны Қайдуға жіберген едік, ол жолда дүние салыпты», – деп сылтау 

айтты.  

Осымен бітті.  
                                                           
4 Кісі есімі жазылмаған. 
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Қағанның әскерлерінің Қайду және Дуаның әскерлерімен екі мәрте 

шайқасуы, Қайдудың жарақат алуы және одан (жарақатынан)  

мерт болуы жайлы хикая 

 

Содан соң қағанға Орданың ұрпағынан шыққан Құнышының (Қонишының) 

ұлы Баян қағанға елші жіберді. Қазіргі кезде ол сол ұлыстың патшасы. Оның 

ағайынды бауыры Күйлік бүлік шығарып, Қайду мен Дуаның панасына кірді. 

Содан бұл жайлы Жошы ханның дастанында егжей-тегжейлі айтылғандай, 

олардың арасында бірнеше рет соғыстардың орын алғанын жеткізді. (Және 

елші):  

– Сендердің әскерлерің дереу ол жақтан жолға шықсын. Шығыс жақтан 

әрдайым олардан опық жейтін Бадахшанның патшасы да (шықсын), батыстан 

бізге Ислам патшасы Ғазан ханның (Оның патшалығын мәңгі етсін!) әскері 

әрдайым бізге көмектеседі. Сөйтіп, біз Дуа мен Қайдуды жан-жақтан қоршап 

алып, бұл істі біржола шешеміз, – деп жеткізді. Олар бұл жайлы жасырын 

ақылдасып жатқанда Темір қағанның анасы Көкажын (Көкіжін) қатын:  

– Біздің Қытай мемлекеті мен Нангияс ұлысы көп (үлкен), ал Қайду мен 

Дуаның аймағы алыста. Егер сен жорыққа шығатын болсаң, ол істі тындыру 

үшін бір-екі жыл қажет болды. Егер де бұл кезде (уақыт аралығында), ұзақ уақыт 

бойы (қағансыз) түзеуге мүмкін болмайтын бірер күрделі мәселе шықса ше, 

(онда не болмақ). Қазір күту керек және келесідей жауап жіберу қажет: «Біз 

мұнымен келісеміз, хабарды күтіңдер», – деді. 

Осы себептен (бұл іс) біраз уақытқа кешігіп қалды. Бұдан кейін екі-үш 

жылдан соң ...5 жылының айларында қағанның әскері осы 

 

958-бет 

ниетпен Қайду мен Дуаға (қарсы) жолға шығып, жақынырақ болған Қайдудың 

жағына жол тартты. Кездескенде, (екі жақ та) сұрапыл соғысты, Қайду жарақат 

алды, оның әскері қаша жөнелді.  

Дуа одан алысырақ болғандықтан, ол бірнеше күннен соң келіп, тағы бір рет 

қатты шайқас болды, (нәтижесінде) Дуаны да жарақаттады. Қайду сол алған 

жарақатынан өлді.  

Осымен бітті. 

                                                           
5 Жыл аты жазылмаған. 
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Қағанның әмірлері мен уәзірлерінің көпестерден сатып алынған  

гауһарлар мен бағалы тастарға қатысты (жасаған) опасыздығы және Танба 

бақсының жақтауымен олардың азат етілуі жайлы хикая 

 

Құбылай қаған жайлы хикаяда оның жағдайының баяны келтірілген Танба 

бақсы Темір қағанның алдында да өте ықпалды болды. Оның ықпалы жайлы 

хикаялардың арасында мынадай (біреуі) бар:  

Бірде көпестер көп бағалы тастар мен әшекейлер алып келіп, оларды қағанға 

сатты. Әмірлер мен уәзірлер және делдалдар келіп (оларды) алпыс түмен бәлішке 

бағалады да, қазынадан ақша алды. Саудагерлер ол қаржының он бес түмендейін 

әмірлер мен уәзірлерге жұмсады.  

Муқбил (Мұқбил) финжан деп аталатын бір әмір бар еді. Алдын оның  

үстінен басқа әмірлер шағымданған болатын, сөйтіп оны қызметінен түсіріп 

тастады. Содан қаған оны қытайша «Лиң қиш» деп аталатын тұтқауыл қызметіне 

тағайындады. Оған қоса басқа делдалдар бірде-бір іске жақындатпайтын екі 

делдал бар еді. Бұл екі делдал (Мұқбил) әмірге ол қымбат бағалы әшекейлердің 

отыз түменнен артық тұрмайтындығын айтты.  

Мұқбил финжан оны (қағанға) жеткізді. Бағалауды қайта жасатуға бұйрық 

шықты. Хиңсай қаласының чинсаны болған, бірақ қызметінен алып тасталынған 

Шихаб ад-дин Құндұзиді 

 

959-бет 

шақыртты, ол (құнды тастардың барлығын) отыз түменге бағалады. Қаған 

көпестер мен делдалдарды ұстап келуге бұйрық берді. Олар әмірлердің әрқайсысына 

қанша (ақша) бергендерін мойындады. Сол себепті әмір мен уәзірлерді де 

тұтқындады. Жалпы олар он екі адам болатын: Дашман чинсан, Туйна, Сарбан, 

Йиғмиш, Йікә (Жеке) финжан, Иса финжан Киләмаши (Иса финжан Килямашы), 

Баян финжанның бауыры Байанчар (Баянжар), Шамс ад-дин Қундузи (Шамс ад-

дин Құндұзи) және өзге төрт финжан. Олардың барлығын Шиңнің диуанындағы 

түрмеге отырғызды да, оларды өлімге кесуге бұйрық келді.  

Олардың әйелдері мен жақындары Көкажын (Көкіжін) қатынның алдына 

жақтасушылық сұрау үшін барды. Ол оларды аман алып қалуға тырысты, алайда 

мүмкін болмады.  

Бұдан соң олар Тамба бақсының қорғанысына жүгінді. Кездейсоқтық 

бойынша бірнеше күн құйрықты жұлдыз көрінді. Осыған сәйкес Тамба бақсы 

Темір қағанның алдына (адам) жіберіп (шақыртты). Қаған ол жаққа құйрықты 
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жұлдызға йалбармиши (жалбарынуға) барды. Бақсы: «Қырық түрмеге қамалғандарды 

босату керек, – деді, содан соң ол: – Тағы жүз тұтқынды кешіру керек», – деді. 

Осы оқиғаға орай олар бостандық алды. Содан ол аймақтарға шах жарлық 

жіберуін хабарлады.  

Қаған жеті күн пұтханада жалбарынды. Одан соң шығып, әлгі адамдарға 

өздерінің істеріне және жұмыстарына (қайта кірісулерін) бұйырды. Сөйтіп, 

олардың бағыныштылары мен ізбасарлары қуанып қалды. Бірақ қымбат бағалы 

заттар үшін берілген артық отыз түмен бәлішті қайтарып, тартып алды. 

Осымен бітті.  

 

960-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

Оның (Темір қағанның) мақтауға тұрарлық өмірлік салты мен мінез-

құлқы жайлы, оның айтқан нақылдары мен біліктері, оның берген жақсы 

үкімдері жайлы, сондай-ақ жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, түрлі 

кітаптар мен адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған және мемлекетте орын 

алған оқиғалар жайлы 

 

(Бұл тақырыптар бойынша ештеңе жазылмаған) 

 

961-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, ТӨЛЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ  

ХҰЛАҒУ XАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

 

Ол үш бөлімнен тұрады 

 

Бірінші бөлім 

Оның шығу тегі жайлы жаднама және оның әйелдерінің, балаларының тағы 

да осы кезге дейін тараған немерелерінің толық атап өтілуі, күйеу балаларының 

есімдері, оның және әйелінің бейнесі, сондай-ақ ұрпақтарының шежіре кестесі.  

 

Екінші бөлім 

Оның таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар, оның хан тағына отырғандағы 

қатындарының, ханзадалары мен әмірлерінің суреттелуі, оның патшалық еткен 

уақытының тарихы және хикаялары, оның әркезде жүргізген шайқасы мен оған 

тиесілі болған жеңістері жайлы жаднама.  
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Үшінші бөлім 

Оның өмірлік салтының баяны және мақтауға тұрарлық мінез-құлқының 

қасиеттері, айтқан керемет біліктері (ұлағат сөздері), нақылдары мен шешімдері, 

тағы да жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, бөлек-бөлек түрлі кітаптар мен 

түрлі адамдардан белгілі болған, оның патшалығы кезінде орын алған оқиғалар 

мен хикаялар.  

 

962-бет 

Бірінші бөлім 

ХҰЛАҒУ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Оның шығу тегі туралы жаднама, оның әйелдерінің, ханзадалары мен осы 

кезге дейін тараған немерелерінің толық аталуы, күйеу балаларының 

есімдері және оның бейнесі мен оның ұрпақтарының шежіре кестесі 

 

Оның шығу тегі жайлы жаднама 

 

Хұлағу хан – Төле ханның төртінші ұлы, ал Төле хан Шыңғыз ханның  

төртінші ұлы. Хұлағу ханның анасы керейт қауымына патша болған Оң ханның 

бауыры Жағамбудың қызы Сұрғақтан бике болатын. Жағамбудың аты Керейдай 

еді. Ол Таңғұт уәлаятында тұтқынға түсіп, сол жақта дәрежеге жеткен кезде, 

Таңғұт патшалары оған Жағамбу деген құрметті атақ берген, яғни мемлекеттің 

ұлы және үлкен әмірі. Шыңғыз хан оны мен Оң ханның арасында достық пен 

әке-балалық қарым-қатынастар болған кезінде ұлдары үшін оның бауырының 

екі қызын айттырды. Бектумышты Жошы хан үшін, Сұрғақтанды Төле хан үшін. 

Төле ханның одан, ол туралы хикаяда айтып кеткендей бес ұлы және бір қызы 

бар болатын.  

Жағамбудың тағы бір қызын – Әбіке бикені Шыңғыз хан өзіне әйелдікке 

алды. Алайда бір күні түнде ол бір түс көреді де, оны бүкіл мал-дүниесімен 

Киіктай (Кәктай) ноянға беріп жіберді.  

 

963-бет 

Оның әйелдері туралы егжей-тегжейлі мәліметтер мен түсініктемелер 

 

Хұлағу ханның әйелдері мен күңдері көп болды. Оған әкесінің жасағы  

бойынша берілген, сонымен бірге оның өзі айттырып алған есімдері белгілі 

болғандары келесілер:  
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Оның бәйбішесі – Дуқуз (Тоғыз) қатын, керейт сүйегінен (руынан) шыққан 

Оң ханның ұлы Иқудың қызы. Ол әкесінің әйелі болғандықтан, ол бұрынырақ 

алған кейбір әйелдеріне қарағанда үлкен болатын. Ол оны Әмуя өзенін өткен соң 

алды, сондықтан Төле хан онымен әлі қосылмаған болатын. Ол толық құрметке ие еді 

әрі өте үкімшіл болатын. Керейт халқы негізінен христиан дінін ұстанатындықтан, ол 

әркез христиандарды қолдап жүретін, сондықтан ол (христиан) адамдар оның 

кезінде күштірек болды. Хұлағу хан оның қалауын құрметтейтін және әлгі 

адамдарға пана беріп, сондай дәрежеде ықылас танытатын, тіпті барша иелікте 

шіркеулер тұрғызды. Және Тоғыз қатынның ордасында әрдайым шіркеу тігіп, 

дабыл қағылатын. Оның өлімі Хұлағу ханнан төрт айдан соң, Абақа ханның  

таққа отыруына он бір күн қалғанда орын алды. Бұл туралы тарихтың ішінде өз 

орнында еске алынатын болады.  

Абақа хан оның (Тоғыз қатынның) ордасын Хұлағу ханның күңі болған және 

сол ордаға тиесілі болған, оның (Тоғыз қатынның) немере сіңлісі Туқтани 

қатынға табыс етті. Сосын оны, ол жайлы Абақа хан туралы дастанда айтылғандай, 

әуелгі дәстүр мен тәртіпке сай ұстап отырды. Ол 691 жылдың жазы, сафар 

(сапар) айының ең соңғы күніне сәйкес келетін луй жылы (яғни, ұлу жылының) 

екінші (икинші) айында, бейсенбі күні дүниеден озды. Ол орданы Кукачин 

(Көкажын (Көкіжін)) қатынға табыстады. Оны ол ұлы мәртебелі қағаннан, оның 

үлкен Бұлыған қатынмен туыстығының себебінен алып келген еді. Ол Ислам 

патшасының әйелі болатын, 695 жылдың шағбан айында дүние салды.  

 

964-бет 

(Сөйтіп), ол орданы бәйбіше Бұлыған қатынның ағайынды бауыры Абатай 

ноянның ұлы Құтлық Темір (Құттемір) ноянның қызы Керемүн қатынға берді. 

703 (хижри) жылының жумада әл-ахир айының 12-ші жұлдызында, сейсенбі 

күні ол да Сарай Журма маңындағы Хулан мурандағы қыстағында кенеттен 

дүние салды. Қазір Ислам сұлтаны оның орнына өзіне Тоғыз қатынның жиені, 

Саручаның ұлы Иринжидің қызы Құтлықшах қатынды алып, (ордаға) отырғызды. Ол 

орданы белгіленген тәртіпке байланысты басқарады.  

Тағы ойрат қауымының патшалары әулетінен Тұралшы гургеннің қызы 

Куйак (Құяқ) қатын (оның әйелі) еді. Ол Шыңғыз хан қызы Шишағаннан 

дүниеге келген. Улжай (Олжай) қатын да оның (Тұралшы гургеннің) қызы 
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болатын, тек басқа анадан. Оны басқа әйелдерінен алдын Мұғулстан уәлаятында 

алды.  

Тағы бір әйелі – қоңырат қауымы патшалары әулетінен шыққан Қитай 

ноянның қызы Қутуй хатун (Құтуй қатын). Құяқ қатын Мұғулстанда дүние 

салғанда, оны (Құтуй қатынды) алып, оған оның жұртын тапсырды.  

Тағы бір әйелі – ойрат патшаларының әулетінен шыққан Тұралшы гургеннің 

қызы Олжай қатын. Оны ол Мұғулстанда алды.  

Тағы бірі – сұлдұс руынан Йисунжин (Есенжын) қатын. Оны да Мұғулстанда, 

Құяқ қатынның ордасынан алды. Ол Құтуймен бірге Мұғулстан жерінде болды, 

соңынан мұнда келді.  

(Бұл тақырып) осымен аяқталды.  

 

965-бет 

Оның ұлдары мен немерелерінің шежіресі 

 

Хұлағу ханның он төрт ұлы, жеті қызы болды. Олардың әрқайсысының 

есімдері мен өмірлік жолының қысқаша баяны, қазірге дейін тармақталған 

немерелерінің есімдері (деректерде) жазып қалдырылғанға сәйкес келтірілген.  

 

Хұлағу ханның бірінші ұлы – Абақа хан 

 

Ол Мұғулстанда Есенжын қатыннан дүниеге келіп, әкесімен бірге Иран 

жеріне келді. Ол өзінің бауырларының арасындағы ең үлкені әрі ең үздігі  

болатын. Сөйтіп, мұрагер ханзада және әкесінің орынбасары ретінде тақты, 

патшалық билікті, ұлыс пен әскерді мұраға алды. Оның әйелдері мен перзенттері 

туралы егжей-тегжейлі түсінік ол туралы дастанда келтіріледі.  

 

Хұлағу ханның екінші ұлы – Жумқур (Жұмқыр) 

 

Ол Абақа хан туылған соң бір айдан кейін Мұғулстанда Құяқ қатыннан 

дүниеге келді. Хұлағу хан Иранға жорыққа кеткенде оны өз ордаларында Мөңке 

қағанның қызметінде қалдырды. Басқа (киіз үйлері тиелген) арбаларды ол 

өзімен бірге алып кетіп, Түркістан уәлаятының Алмалық өңірінде босатып 

жіберді.  
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Сосын Арық Бұқаның Құбылай қағанмен жанжалы орын алған кезде 

Жұмқыр Мөңке қағанның ордасында еді. Арық Бұқа да сол жерде болатын. Ал 

Құбылай қаған (ол кезде бұл жерден) алыста болды. (Сондықтан) ол амалсыздықтан 

Арық Бұқаның жағына өтуіне және Құбылай қағанның әскерлеріне қарсы Арық Бұқа 

жағында соғысуына тура келді.  

Арық Бұқа Алғуға соғысқа барып, оны қиратқан кезінде (Жұмқыр) өтіріктен 

ауырып қалғандай болып, Арық Бұқадан Самарқанның айналасында бөлініп 

кетті. Себебі Хұлағу хан оның Құбылай қағанға қарсы шығуына наразы болды 

және ол қызметтен алшақтауын хабарлаған болатын. Сөйтіп, ол жақтан ол 

(Жұмқыр) Құтуй қатынға қосылып әкесіне қызмет етуге кетті де, (ол жайлы өз 

орнында түсіндірілетіндей) жолда дүние салды.  

 

966-бет 

Оның (Жұмқырдың) екі әйелі болды. Бәйбішесі – Құяқ қатынның бауыры 

Бұқа Темірдің қызы Нулун қатын, ал басқасы – бәйбіше Бұлыған қатынның 

әпкесі Жаурчи (Жауыршы) қатын. Оның келесідей ретте екі ұлы болды.  

(Біріншісі): Жушкаб (Жошкаб). Ол күңнен туылған. Әкесі дүние салған соң, 

ол заң бойынша Жауыршы қатынды алды.  

(Екінші): Киңшу. (Ол да) күңнен туған. Оның Ширамун деген ұлы бар, ол 

тірі.  

Жұмқырдың қызы екеу: үлкені – Нулун қатыннан (туған) – Урғудақ. Оны 

Сунжақ (Сұнжақ) ұлы Шәді гургенге ұзатты. Одан оның Жабаш пен екі қызы 

бар: бірі – Ислам сұлтаны Ғазан ханның (Оның патшалығы мәңгілікке созылсын!) 

бірінші әйелі Кунжушкаб. Басқасы: Илқутлуғ (Елқұтты (Елқұтлық)) атты күңнен 

туылған Туған (атты қыз). Оны өз патшалығы кезінде Ахмет әйелдікке алып, 

оның басына буғтақ қойды (кигізді).  

Осымен бітті.  

 

Хұлағу ханның үшінші ұлы – Йушумут (Жушұмұт)) 

 

Анасы Құтуй қатынның ордасынан шыққан қытай нәсілді Нуқачин игачи 

(Нуқашын әпке) есімді күң болатын. Оның келесідей ретте үш ұлы болды: Қара 

Нуқай (Қара Ноғай), Занбу және Сукай.  
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Занбу Туқтай (Тоқтай) қатынға (оның өліміне) дейін, бір ай бұрын Шағатуда 

дүние салды. Сукай мен Қара Ноғай опасыздық жасағандары үшін өлімге  

кесілді.  

 

Хұлағу ханның төртінші ұлы – Текшин (Текшін) 

 

(Ол) Құтуй қатыннан туылған. Ол зәр ұстамау ауруымен ауыратын. Шебер 

дәрігерлер емдеумен айналысты, алайда жетістікке жеткен жоқ, соңында ол 

дүние салды. Жұмқырдың өлімінен соң ол Нулун қатынды алды. Оның Тубун 

(Тобұн) атты ұлы бар болтын. Және Нулун қатыннан ол  

 

967-бет 

Исан бур (Есен бур) атты қызды дүниеге келтірді. Урғудақ дүние салғанда оны 

(Есен бурды) Шәді гургенге тұрмысқа берді. Шәдіден соң оны оның ұлы Араб 

алды да, ол оның қолында дүние салды. Оның ...6 есімді ұлы бар болатын.  

 

Хұлағу ханның бесінші ұлы – Тарақай 

 

Ол Мұғулстанда, Құтуй қатынның ордасына қарасты Бурақчин (Бұрақшын) 

атты күңнен туылған. Иранға барар жолда оны найзағай ұрып, дүние салды. 

Оның балалары Құтуй қатынмен бірге осында (Иранға) келді. Оның Гайхату 

ханнан соң, бірнеше ай патшалыққа таласқан, бұл жағдайлар жайлы өз орнында 

хикая етілетін Байду атты ұлы бар болатын және оның Қыпшақ есімді ұлы бар 

еді. Ол әкесімен бірге өлтірілді.  

Оның (Тарақайдың) тағы екі ұлы бар, бірі – Шахәлем деген әйелден, оның 

(да) аты Қыпшақ. Тағы бірі – Туладай идачиның (Толадай қақпашының) қызынан 

туылған Мұхаммед есімді (ұл).  

Байдудың анасының есімі – Қарақчин (Қарақшын).  

Тарақайдың тағы Ишил (Ишіл) атты қызы болды. Оны Абдулла ақаның 

(Әбдулла ағаның) ұлы Туқтимурге (Тоқтемірге) ұзатты. Оның өлімінен соң, 

оның бауырына (берді). Ол әліге дейін тірі.  

Осымен аяқталды. 

                                                           
6 Кісі есімі жазылмаған. 
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Хұлағу ханның алтыншы ұлы – Тубсин 

 

Ол Жушмұттың анасы Нуқачиннан (Нуқашыннан) туылған. Оның Сати атты 

ұлы бар болды.  

Хұлағу ханның жетінші ұлы – Тикудар Ахмед 

 

Ол Құтуй қатыннан туылды. Оның аты алғашында Тикудар болатын. Ол 

Абақа ханнан соң патша болды. Оның ұрпақтары жайлы жаднама ол туралы 

хикаяда келтірілетін болады.  

 

Хұлағу ханның сегізінші ұлы – Ажай 

 

Оның анасы Тиңгиз (Теңіз) гургеннің қызы Ариқан игачи (Ариқан әпке) 

атты күң болатын. Ол Құтуй қатынның ордасында болды. Хұлағу хан Иранға 

келгенде, ол оны Құтуй қатынның ордасының басына қойды. Ол Хұлағу ханнан 

он күннен соң дүние салды. Оның Илдар (Елдар) есімді ұлы болды.  

 

968-бет 

Ол Ислам патшасы Ғазан ханның (Оның патшалығы мәңгі болсын!) патшалығының 

алғашқы кезінде Рұм жерінде өлім жазасына кесілді.  

(Бұл хикая) осымен бітті. 

 

Хұлағу ханның тоғызыншы ұлы – Қуңқуртай (Қоңыртай) 

 

Оның анасы Ажужа игачи (Ажужа әпке) атты күң болатын, (ол) Тоғыз 

қатынның ордасынан. Біраз уақыттан кейін ол (оның) басына буғтақ қойды 

(кигізді). Ол өте қартайып (ұзақ өмір сүріп), осыдан бірнеше жыл бұрын (ғана) 

дүние салды.  

Бұл Қоңыртайдың келесідей ретте және тәртіпте алты ұлы болды: 

(1) Исан Тимур (Есентемір), оның Булад (Болат) есімді ұлы болды. 

(2) Илдар (Елдар), оның Ақтемір есімді ұлы болды.  

(3) Чириктимур (Шіріктемір), (балалары) белгісіз. 

(4) Таштимур (Тастемір). 
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5) Ашиғтимур (Ашықтемір). 

(6) Гирай (Керей). 

Есентемірді Харбанда деп атайтын. Оны мен Елдардың туған күні бір түнде 

еді. Оны және оның бауыры Елдарды, олар жүректерінде сақтап жүрген  

қарсыластығы (өшпенділігі бар болғандығы) үшін Ислам патшасы Ғазан ханның 

кезінде өлім жазасына кесті. (Оның) басқа ұлдары Керей, Шіріктемір және 

басқалары кішкентай кездерінде өліп қалды.  

 

Хұлағу ханның оныншы ұлы – Йисудар (Есудар) 

 

Оның анасы Құтуй қатынның ордасындағы Йишижин (Ешіжин) атты күң 

еді. (Ол) күрлеуіт руынан шыққан Қарайангинің (Қаражангінің) әпкесі. Оның 

бір қызы бар, оны Нуқай (Ноғай) гургеннің ұлы Есен Бұқа гургенге тұрмысқа 

берді. Ол дүниеден өткен соң, бір жыл, екі айдан соң (күң) бір ұлды дүниеге 

келтіріп, Жабаш деп атады да, оны Есудар ұрпағына жатыстырды.  

 

Хұлағу ханның он бірінші ұлы – Муңка Тимур (Мөңке Темір) 

 

Ол Олжай қатыннан туылды. Мөңке Темірдің туылуы луй жылы (яғни ұлу 

жылының) оныншы айының жиырма төртінші жұлдызы түніне сай келетін 654 

хижри жылының шәууәл айының екінші жұлдызы, жексенбіге қараған түні 

Зауза егіздер шоқжұлдызы астында ...7 

 

969-бет 

деген тұрақта орын алды. Ал оның дүние салуы 681 жылдың жазында, мухаррамның 

он алтыншы жұлдызында, жексенбі күні болды. Өмір сүрген уақыты жиырма 

алты жыл және екі ай. Оның келесі ретте және тәртіпте үш ұлы болды:  

(1) Анбарчи (Анбаршы). Оның екі ұлы бар, әрқайсысы өзге анадан (туған). 

(Олар): Исан Тимур (Есентемір) мен Қуничи (Құнышы).  

(2) Тайжу. Оның Булад (Болат) есімді ұлы болды. Ғазан ханның тұсында ол 

сатқындық жасады да, өлім жазасына кесілді. Оның (Тайжудың) тағы бір ...8  

                                                           
7 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған. 
8 Ұлдың аты жазылмаған. 
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есімді ұлы болды. 

(3) Керей. Оның жас кезінде дүниеден өткен ...9 атты ұлы болды. Ал оның өзі 

Гайхату ханның уақытында дүние салды.  

Бұл ұлдардың анасын Алинақ игачи (Алинақ әпке) деп атайтын.  

Мөңке Темірдің әйелдері үшеу болды: 

(Біріншісі) – Улжай (Олжай) қатынның әпкесі, Бұқа Темірдің қызы Улжай 

(Олжай) қатын. 

Екіншісі – Курдужиннің (Күрдіжиннің) анасы, парсы атабегі Сағдтың қызы 

Абиш тарқан.  

Үшіншісі – Дурбай ноянның қызы Нучин қатын.  

Мөңке Темірдің қыздары көп болатын. Ең үлкені – Курдучин (Күрдішін) 

патшайым. Ол алдымен Керман сұлтаны Жалал ад-дин Суйурғатмиштың 

(Сүйірғатмыштың) әйелі болды. Сосын ол дүние салғанда оны Бұралғының ұлы 

Саталмиш әмір тұрмысқа алды. Одан соң оны өзінің немере ағасы Тоғайдың 

ұлына берді (ұзатты).  

(Мөңке Темірдің) тағы бір ...10 есімді қызы болды. Оны Сутай әмірге ұзатты. 

(Мөңке Темір) тағы бір Арақутлуғ (Арақұтлық) атты (қызын) Тарақай 

гургенге ұзатты. Ол өлген кезде оны Дуладай идачи (Дуладай қақпашыға) берді.  

Мөңке Темірдің бәйбішесі Олжай болатын. Одан кейін Абиш қатын. Ол 

парсы атабегі Әбу Бәкірдің ұлы атабек Сағдтың қызы, Йазд атабегі Махмұд 

шахтың  

 

970-бет 

немересі болып келеді. 

 

(Хұлағу ханның) он екінші ұлы – Хулачу (Хұлашы) 

 

Анасы қоңырат руынан шыққан Ил игачи (Ел әпке) атты Тоғыз қатынның 

ордасындағы күң. Соңында оның басына буғтақ қойды (кигізді. (Хұлашының) 

келесідей ретте және тәртіпте төрт ұлы және үш қызы болды:  

(1) Сулайман (Сүлеймен). Ол әкесі (дүниеден өткен) соң өлтірілді.  

(2) Кучук (Күшік). Ұзақ созылған аурудан соң дүние салды.  

(3) Хауажа, дүние салған. 

                                                           
9 Ұлдың аты жазылмаған. 
10 Қыздың есімі жазылмаған. 
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(4) Құтлық Бұқа, ол да қайтыс болған.  

 

(Хұлағу ханның) он үшінші ұлы – Шибаучи (Шибаушы) 

 

Ол да Хұлашының анасы Ел әпкеден туылып, Абақа хан қайтыс боларының 

алдында, сол жылы қыста өмірден өтті.  

(Хұлағу ханның) он төртінші ұлы – Тағай Тимур (Тағай Темір) 

 

Оның анасы Құтуй қатынның ордасында болған, ...11 руынан шыққан күң. 

Оның келесідей тәртіпте екі ұлы бар:  

(1) Қурумши (Құрымшы (Қорымшы)). Оның ұлдары бесеу.  

(2) Хажи (Хажы). (Балалары) белгісіз.  

Хұлағу ханның ұлдары мен немерелерінің аттары мен шығу тегі туралы 

белгілі болғанның бәрі назарға алынып, қаламмен жазылып түсіндірілген соң, 

енді біз кірісіп, оның қыздары мен күйеу балалары жайлы жаднаманы жазамыз.  

 

Хұлағу ханның қыздары 

 

Олар жетеу еді, (олар) келесідей жіктелуде және тәртіпте:  

Бірінші қызы – Булуған аға (Бұлыған аға). Куйак (Құяқ) қатыннан дүниеге 

келді.  

 

971-бет 

Оны Абақа ханның бәйбішесі, Гайхату ханның анасы, татар руынан шыққан 

Нуқдан қатынның бауыры Жошының ұлы Журма гургенге тұрмысқа берді. 

Жошы бұл жаққа Хұлағу ханмен бірге келіп, ол да гурген болды. Ол Шыңғыз 

ханның бауыры Отшы ноянның қызын алған, оның аты – Чичаган (Шишаған). 

Ол – Журма гургеннің анасы болатын.  

(Хұлағу ханның) екінші қызы – Жамай. Олжай қатыннан дүниеге келді. 

Оның әпкесі Бұлыған аға дүние салған соң, оны оның орнына Журма гургенге 

берді.  

(Хұлағу ханның) үшінші қызы – Маңгүлукан. Олжай қатыннан дүниеге 

келді. Оны ойрат руынан шыққан Бұқа Темірдің ұлы Жақир гургенге берді. Бұқа 

                                                           
11 Түпнұсқада ру аты жазылмаған. 
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Темір Хұлағу ханмен келді. Ол Құяқ қатынның анасы...12 қызы Шишаған жағынан 

Олжай қатынның бауыры болып келеді. Жақир гургенның ұлы Тарақай гурген 

қашып, Сирияға аттанған Мөңке Темірдің күйеу баласы болатын.  

(Хұлағу ханның) төртінші қызы – Тудукач (Тудықаш). Оның анасы Тоғыз 

қатынның ордасында болған ...13 есімді күң болды. Оны (Тудықашты) ойрат 

руынан шыққан, алдын Күйік ханның ...14 есімді марқұм қызын алған Теңіз 

гургенге ұзатты. Теңіз гурген дүние салған соң оны (Теңіз гургеннің) ұлы  

Суламиш алды. Ал қазір оны өзіне Теңіздің немересі Чичак гурген алған.  

(Хұлағу ханның) бесінші қызы – Тарақай. Ол Ариқан әпкеден дүниеге келді. 

Оны өзіне қоңырат руынан шыққан, Шыңғыз ханның қызы жағынан тараған 

немересі ...15 ұлы Мұса гургенге берді. Оның (шын) аты Тағатимур (Тағатемір) 

болатын. (Сосын) оның ұстазы болған ғалым кісі оны Мұса деп атады. Ол 

Мертай қатынның бауыры еді.  

(Хұлағу ханның) алтыншы қызы – Қутұлуқан. Миңликаж игачидан (Меңліқаж 

әпкеден) дүниеге келді. Оны дүрбен руынан шыққан Уруғту (Ұрығту) ноянның 

ұлы Йису Буқа (Есу Бұқа) гургенге ұзатты. Ол дүние салған кезде оны оның ұлы 

Түгел алды.  

 

972-бет 

(Хұлағу ханның) жетінші қызы – Баба. Олжай қатыннан дүниеге келді. Оны 

ойрат руынан шыққан әмір Арғын ақаның ұлы Лигзи гургенге ұзатты. Арғын 

ақа болса Хұлағу ханға дейін бұл патшалыққа Мөңке қағанның әмірі бойынша 

бітікші қызметінде келген еді.  

Бұл қатындар, ұлдар, қыздар мен күйеу балалар туралы, бәлкім (алда) 

қайтадан айтуға және оларға егжей-тегжейлі сілтемелер жасауға тура келетін 

шығар, алайда жалпылама, қысқаша түрде жазылғаны осы (келтірілген  

деректер).  

Ендеше, аталған ұрпақтардың, оның ішінде патша болғандары мен  

ерекшеленгендерінен басқаларының шежіре кестесі (төменде) кестеленгендей 

түрде (болады).  

Осымен бітті. 
                                                           
12 Есімі жазылмаған. 
13 Есімі жазылмаған. 
14 Есімі жазылмаған. 
15 Есімі жазылмаған. 
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973-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

ХҰЛАҒУ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Оның таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар жайлы алғы сөз, хан 

тағына отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалары мен әмірлерінің 

бейнеленуі, оның билік ету кезінің тарихы мен хикаясы, сондай-ақ оның 

түрлі уақыттарда жүргізген соғыстары мен жеткен жеңістері жайлы 

жаднама 

 

Оның хан тағына отыруына алғышарт болған оқиғалар 

 

Мөңке хан Шыңғыз ханның жұрты және астанасы болып табылатын  

Қарақұрұм және Килураң аймағында барлық аға-інілері мен әмірлердің 

жиналғанынан соң және олардың көпшілігінің келісімімен таққа отырғанда, сот 

пен жазалауды аяқтап, мемлекеттік жұмыстарды басқаруға, ұйымдастыруға  

көңіл бөлді. Жан-жаққа, шекараларға жасақ жіберді, сұраныстар мен өтінімдерді 

қанағаттандырып, бұл туралы оның хикаясында айтылғандай, алыс және жақын 

жерлерден бұйымтаймен келгендерге, қызметтеріне байланысты келген түркілер 

мен тәжіктердің бұйымтайлары мен сұрағандарын қанағаттандырғаннан соң, 

олардың кетулеріне рұқсат берді.  

Оның дастанында айтылғандай, бисут руынан шыққан Байжу ноянды ол 

үлкен әскермен Иран жерлерін қорғауға жіберді. Ол мұнда келген соң хабаршы 

жіберіп, дінбұзарлар мен Бағдат халифына қатысты шағым айтты.  

 

974-бет 

Ол уақыттары ұлы мәртебелінің қызметіне марқұм бас қазы Шамс ад-дин 

Қазуини келген еді. Бірде ол үстіне сауыт киіп, қағанға (оны) көрсетті де:  

«Мен дінбұзарлардан қорыққандықтан әркез киімімнің астынан осы сауытты 

киіп жүремін», – деді де, олардың билікті басып алуы мен зұлымдықтары 

туралы хабар берді.  

Қаған өзінің бауыры Хұлағу ханның болмысында болған қасиеттерінде 

жаһандарлық сипаттарын байқайтын, оның жорықтарында жахангирлік (жаһангерлік) 

қуаты мен қайратын танитын.  

(Сосын) ол (Мөңке қаған былай) деп ой толғады:  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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«Шыңғыз ханның тұсында бағындырылып, бойсұнған кейбір мемлекеттер 

бар, кейбіреулері әлі де дұшпаннан азат етілмеген. Әлемнің аумағы шексіз 

кеңдікке ие, сондықтан ол бауырларының әрбіріне оны түгел бағындырып, 

қорғаулары үшін мемлекеттің бір шетін беріп, ал оның өзі иеліктердің ортасында, 

көне атажұртта уайым-қайғыдан арылған күйде, (бауырларына) арқа сүйеп отырды 

және (өз) ғасырын көңіл тыныштығында өткізіп, әділеттілік жасады. Кейбір  

ұндырып, азат етті». 

(Қаған) ой-толғауын бітірген соң, өз бауыры, өздеріне тиесілі әскерімен 

оның (қағанның) оң мен сол қанаты болуы үшін Құбылай қағанды шығыс 

иеліктері Қытай, Машын, Қаражон, Таңғұт, Тибет, Жұрша, Сулаңқа, Каули, 

Қытай мен Машынға іргелес Үндістанның бір бөлігіне тағайындады. Ал Хұлағу 

ханды батыс аймақтарға, Иран жеріне, Шамға, Мысырға, Рұмға (Румға) және 

Арманға тағайындады. (Қаған) үлкен құрылтайдан соң Құбылай қағанды Қытай 

жерлеріне және аталған өңірлерге жіберді, сөйтіп оған әскер тағайындап берді. 

Ал Хұлағу ханды барлық туысқандардың келісімімен Иран жері мен жоғарыда 

аталған иеліктерге аттандырды. Сөйтіп: «Байжу мен 

 

975-бет 

Шырмағұнмен бірге бұрын тамма ретінде жіберілген әскер Иран жерінде 

қалсын. Кашмир мен Үндіге тамма ретінде Тайыр баһадүрмен бірге жіберілген 

әскердің барлығы Хұлағу ханға тиесілі болсын!» – деп әмір етті.  

Дайыр ноянда болған жасақтарды ол дүние салған соң Меңгіду басқарды. 

Одан соң Хуқуту, ал қазір оларды татар руынан шыққан Сали ноянға берді. Ол 

Кашмирді басып алды да, бірнеше мың тұтқындар алып келді. Сали ноянмен 

бірге болған жасақтардың бәрі, олар қай жерде болмасын, барлығы мұрагерлік 

құқығы бойынша Ислам патшасы Ғазан ханның інжуіне жатады.  

(Жоғарыда аталған) ол әскерге қоса, «(Кезінде) Шыңғыз ханның барлық 

жасақтарынан ұлдарының, бауырлары мен немерелерінің ортасында бөлініп 

берілген әскерден әрбір он адамның ішінен екі адамнан бөліп берсін, олар 

онымен бірге аттанып, осында (Иранда) қызмет етулері үшін інжу ретінде 

Хұлағу ханға берсін!» – деп тағайындалды. Осыған сәйкес барлығы өздерінің 

ұлдарынан, туыстары мен нөкерлерінен (адам) тағайындап, оларды әскермен 

бірге Хұлағу ханның қызметіне жіберді. Осыған байланысты бұл патшалықта 

хан әулетінен шыққан әмірлер мен Шыңғыз ханның әмірлерінің әрқайсысының 

руларынан шыққандар бар. (Сондықтан) олардың әрбірі өзіне мұрагерлікпен 

берілетін қызметке әрі жұмысқа тағайындап қойылған.  
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Бұл тағайындаудан соң (қаған) Қытайға елші жіберіп, қытайлық  

манжаниқшылардан16, нефт атқыш аспап жасаушылар мен чарх аспаптарын 

жасаушы мамандарынан мың отбасын жеткізулерін бұйырды. Сосын Хұлағу ханның 

әскерінің (сапары) Қарақұрұмнан бастап Жейхунның жағалауларына жеткенге 

дейінгі жолдың ұзақтығын есепке алып, барлық көгал-шабындықтар мен жайлауларды 

(Хұлағу ханның әскерінің жылқысы жайылуы үшін) қорық етіп хабарлауларына 

және терең сулар мен өзен үстінде мықты көпірлер тұрғызулары үшін алдыға 

елшілерді жіберді.  

Және Байжу ноян мен бұған дейін Шырмағұнмен бірге келген 

 

976-бет 

жасақтарға Рұмға аттанып, барлық иеліктерден әрбір бас (әскер) үшін қажеттіліктеріне 

бір тағар ұн және бір торсық шараптан дайындаулары бұйырылды.  

Содан соң әскери мыңдықтар және жүздіктерге бөлініп, жасақталған ханзада 

мен нояндар жорыққа шықты. Алдыға бас жасақ етіп найман руынан шыққан 

бауыршы дәрежесіне ие Китбуқа (Кетбұқа) ноянды он екі мың адаммен жіберді, 

ол асығып алдыға ұмтылды. Сөйтіп, Хорасанға келген соң, патша әскерін күтіп 

(сол арада) Қухстан аймағын жеңіп алумен айналысты.  

Хұлағу ханның жолын дайындау соңына жеткен кезде, ол қоштасу дәстүрі 

мен рәсімі бойынша ордасында той жасады. Ал інілері Арық Бұқа мен өзге ханзадалар 

бірге келісіп, олар да осылай той жасады. Көктемде Қарақұрұмда тойлау мен  

әртүрлі ойын-сауықтың рәсімдерін өткізді.  

Мөңке қаған бауырмалдық сүйіспеншілігімен Хұлағу ханға насихат айтты 

да:  

– Саған (сен) аса үлкен әскермен, сансыз көп жасақпен шеткі аудан 

Тұраннан өтіп Иран еліне баруың керек.  

 

Өлең: 

Тұраннан да асып өтіп, Иранға жет арқырап,  

Алтын Күннен әрі асырып, есіміңді жарқырат! 

 

Үлкен істе де, ұсақ-түйекте де Шыңғыз ханның заңдары мен дәстүрін ұстан. 

Жейхун, Әмуядан бастап Мысыр еліне дейінгі аралықта кімде-кім тыңдап, сенің 

                                                           
16 Манжаниқшылар – тасатқыш аспаптар жасаушы мамандар, шеберлер. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B3%D0%B0%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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бұйрықтарыңа және тыйымдарыңа көнер болса мейіріміңмен әрі сыйлықтармен 

ерекшелеп, мейірім көрсет. Ал кімде-кім қырсықтық жасап, бас көтерсе, оны 

әйелдерімен, балаларымен, үй ішімен және туысқандарымен бірге ашу қолымен 

қорлауға кіргіз және Кухстан мен Хорасаннан бастап қамалдар мен қасырларды 

қират. 

 

977-бет 

Өлең: 

Гирдакух пен Ланбасардың қамалдарын талқанда,  

Басын төмен салбыратып, аяғынан арқанда! 

Сол маңдағы қамалдардың дуалы да болмасын, 

Бұл әлемде ешбір қасыр аман, тірі қалмасын! 

 

Ол жерлерден босаған соң, Иракқа баруға дайындал, жолдарда үнемі 

бұзақылық жасаушы күрдтер мен лурларды жолдан сырып таста. Егер Бағдат 

халифы (бұйрықтарыңа) бойсұнып, қызмет етпек болса, оны еш ренжітпе. Ал 

егер тәкаппарланса және тілі мен жүрегін келісімге келтірмесе, оны да өзгелердің 

қатарына қос. Оған қоса сен барлық ісіңде көреген ақыл мен салмақты ойды өз 

басшың әрі ұстазың етіп ал. Әрбір жағдайларда сақ, зерделі бол. Бағыныштыларды 

тым үлкен салықтан және азық-түлік жеткізу міндеттерінен босат, оларға 

абаттық сыйла. Ойрандалған жерлерді қайта гүлденген қалпына келтір. Қыстауларың 

мен жайлауларың көбеюі үшін дұшпан иелігін ұлы Құдайдың күш-құдіретімен 

басып ал. Сөйтіп, барлық жағдайларда Тоғыз қатынмен ақыл-кеңес жаса! – деді. 

Мөңке қағанның ойында Хұлағу хан оған берілген жасақтармен Иран  

жерлері мен патшалығында әрдайым патшалық етіп, билік жасайтыны, бұл патшалық 

оған беріліп, оның және оның данқты әулетінің атына, қазір бұл орын алғандай, 

бекітіліп қалатындығын білгендігіне, (бұл ойдың оның санасында) берік  

орныққандығына қарамай, көрнекті болуы үшін: «Сен бұл маңызды істерді 

атқарып болған соң, өзіңнің негізгі (ата) жұртыңа қайтып кел», – деді. 

Осылайша насихаттап, өсиет айтуды аяқтаған соң, ол Хұлағу ханға және 

оның әйелдері мен балаларына жеке-жеке ақша, киім-кешек, шаруа малдар 

(аттар) мен бағалы сыйлықтар жіберді де, мейіріміне алып, онымен бірге жорыққа 

аттанып жатқан барлық нояндар мен әмірлерге құрметті заттар (шапандар ) 

табыс етті. Әрі ханзадалар арасынан онымен серіктес етіп кіші інісі Сүбүтай 

Уғулды (Сүбітай оғылды) жіберді.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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978-бет 

650 хижри жылының жазында, зул-хижжа айына сай келген хукар жылының 

(сиыр жылы) соңында Хұлағу хан өз ордасымен келді. Сосын 651 (хижри)  

жылының зул-хижжа айына сәйкес келген парс жылы, яғни барыс жылының 

күзінде бауырының (қағанның) бұйрығына сәйкес арбаларды орындарында 

қалдырып, саны көп әскерімен осы елге (Иранға) жол тартты. Айналадағы әмірлер 

азық-түлікті дайындап, оларды тұрақтау орындарында ұсынды әрі оның әскері 

жүріп өтетін жол бойын үлкен тастар мен қоқыстардан тазалап отырды. Ал өзен 

үстіндегі өткелдер мен күшті ағыстарда кемелер дайындап қойды. Жан-жақтан 

ханзадалар мен әмірлер жасақтарымен Хұлағу ханға серік болып және қызмет 

етіп Иранға баруға дайындалып, әрбірі әскер ұйымдастыруға, дайындыққа  

келтіруге кірісті. Олардың есімдері егжей-тегжейлі төменде келтірілетін болады. 

...17 

Ол уақытта Хұлағу хан өзінің бәйбішелері Тоғыз қатын және Олжай 

қатынмен, үлкен ұлдары Абақа ханмен, Жушмұт пен және ... бірге жолға  

аттанды да, бір тұрақтау орнынан (екінші) тұрақтау орнына жүріп отырды. Олар 

Алмалық аймағына келгенде қарсысынан Ұрғана (Үрғана) қатын шығып, 

үзіліссіз тойлар жасап, лайықты сыйлықтар табыстады.  

Патшалық тулары (әскерлері) ол жерден өткен соң Түркістан мен Мауараннаһр 

сахибі Масғұтбек әмір мен ол жақтағы әмірлер қызметке тұрды. 652 жылдың 

айларында (олар) сол өңірде жазды өткізді. 653 жылы шағбан айында Самарқан 

маңындағы Кангүл (әлде Кангал) жайлауында орналасты. Масғұтбек ол жақта 

алтынмен апталған алтын киіз үй тігіп, қырық күн бойы бұл мекенде тоқтаусыз 

ішумен айналысты. Сол күндері жазылған тағдырдың ықпалымен Сүбітай ханзада 

дүние салды. Сол тұрақтау орнында Иранның өзге мәліктерінен ең алдын мәлік 

Шамс ад-дин  

 

979-бет 

Күрат жүздесу шарапатына ие болып, түрлі мейірімге әрі табыстауларға  

бөленді.  

Сосын ол жерден жолға шығып, тоқтамай Кештің жағалауына дейін жүріп 

отырды. Бұл тұрақтау орнында (тұрған кезде) Хорасанның күллі шенеуніктері, 

ақсүйектері және уәзірлерімен бірге әмір Арғын аға келіп, олар сыйлық  

табыстады. Бұл тұрақтау орнында бір айдай тұрды. Сонда Иран жерінің патшалары 

мен сұлтандарына келесідей мазмұндағы жарлықтар жіберілді:  

                                                           
17 Нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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«Біз қағанның жарлығына сәйкес мулахидалардың18 қамалдарын бұзуға және 

бұл топты қуып шығу ниетімен келе жатырмыз. Егер сендер өз еріктеріңмен 

келіп көмек көрсетсеңдер, әскермен, қару-жарақпен, азық-түлікпен қолдау 

жасасаңдар: иеліктерің мен жасақтарың, үйлерің өздеріңе қалады және сендердің 

ынталы (қызметтерің) құпталады. Егер сендер бұйрықты орындауда салақтық 

пен немқұрайдылық танытсаңдар, біз Алла Тағаланың көмегімен әлгілердің ісін 

тындырған кезімізде үзірлерді тыңдамай, сендерге қарай бет бұрамыз, сонда 

сендердің уәлаяттарың (иеліктерің) мен үйлеріңе, оларға (яғни бізге қарсы 

болғандардың үйлері мен иеліктеріне) не болған болса (олар қалай қиратылған 

болса), дәл сондай болады (қиратылады)». 

Бұл маңызды іс бойынша тез шабатын хабаршыларды жіберді. Әлемді 

бағындырушы тулардың (әскердің) келуі жайлы хабар жан-жаққа тараған кезде, 

Иран мемлекетінің әр иелігінен сұлтандар мен мәліктер ұлы мәртебеліге қызмет 

етуге жол тартты. Рұмнан сұлтан Изз ад-дин мен Рукин ад-дин, Фарстан атабек 

Музаффар ад-диннің ұлы атабек Сағид және Ирактан, Хорасаннан, Арраннан, 

Шируаннан және Гүржістаннан мәліктер, уәзірлер мен ақсүйектер, барлығы 

лайықты сыйлықтармен ұлы мәртебелінің алдына келді.  

Бұйрыққа сәйкес бүкіл кемешілердің кемелері мен қайықтары тоқтатылып, 

(олар) Жейхун арқылы өтіп жолға шығулары үшін, көпір тұрғызу әрекетіне 

кірісті. Содан 653 жылдың зул-хижжа айының бірінші жұлдызында (Хұлағу хан) 

жеңісті әскермен Жейхуннан өтіп, әлгі (кемешілер) тобына сыйлық жасап, 

кемеден алынатын салықты оларға кешірді, сөйтіп бұл дәстүрді (салық алуды) 

жойды.  

 

980-бет 

Ол арғы бетке өткенде сергіп қайту үшін өзенге барды. Кенеттен орманның 

арасынан ашулы тоғай арыстандары19 (жолбарыстары) көрінді. Ол (Хұлағу хан) 

салт аттыларға шеңбер құрып, тұзақ жасауына әмір етті. Аттар арыстандардан 

қорыққандықтан, мас бураларға отырып, он арыстанды қолға түсірді.  

Келесі күні ол жерден жолға шығып, Шафурқан (Шабұрған) жайлауына 

жетіп, ол жерде көп тұрақтамау ниетімен аялдады. Сонда Құрбан айт мейрамы 

еді. Кенеттен қар жауып, боран көтерілді. Қар жеті тәулік бойы тоқтамай жауды 

да, күшті боран басталып, қатты суықтан көп мал қырылды. Хұлағу хан ол 
                                                           
18 Дінбұзарлар. 
19 Арыстандар дегенде жолбарыстар туралы айтқан болуы мүмкін, өйткені бұрын Әмудария 

тоғайларында Тұран жолбарыстары өмір сүргені жайлы деректер бар. Алайда арыстандар да болған 

болуы да мүмкін. 
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қысты сол жерде өткізді және барлық уақытта ойын-сауықпен, көңіл көтерумен, 

ләззатқа берілумен, яғни тойлатумен болды.  

Көктемде Арғын аға алтынмен қапталып, мың алтын шегемен безендірілген 

патшаның қабылдау киіз үйін (және) осындай патшаның үйіне сәйкес келетін 

барлық қызметі бар тұруға арналған керемет шатыр дайындауға бұйрық берді. 

Сөйтіп, ол алып жүрген кезде де, (орын) ауыстырғанда да таңғаларлықтай жеңіл 

болатын және оларға сәйкес келетін мәжілістер (өткізу) үшін шатыр, оның 

ішінде бағалы тастармен безендірілген алтын, күміс ыдыс-аяқтарды (дайындауға 

бұйырды).  

Бірде, өте құтты күні оларды тұрғызды, сөйтіп сан алуан керемет жиналыс 

жасады. Хұлағу хан мұны құптады. Жақсы сағатта, бақытты жұлдыздың астында, ол 

бақыт тағына және құдіреттің жастығына отырды. Оның алдында болған қатындар, 

ханзада мен әмірлер, мемлекет қызметкерлері мен шенеуніктер, жан-жақтан 

жиналған мәліктер мен әмірлер – барлығы дәстүрлер мен рәсімдерді атқарды.  

Тойлатуды аяқтаған соң, әмір Арғын аға бұйрыққа сәйкес қағанға қызмет 

етуге аттанды. Өзінің ұлы мәлік Керейді, бітікші Ахмедті, сахиб Ала ад-дин Ата 

Мәлік Жувайниді Иран иеліктеріндегі шаруаларды реттеуге қойып, олар ұлы 

мәртебелі алдында болып, ол келгенге дейін маңызды істерді атқарулары үшін 

Хұлағу ханның қызметінде қалдырды.  

Осымен бітті. 

 

981-бет  

Кетбұқа ноянның Хұлағу ханның алдыңғы шепкі әскерімен 

дінбұзарлардың қамалына қарай баруы және оның жеңіп алынуы, Ала ад-

диннің өлтірілуі және Хуршахтың өз әкесінің орнына отыруы жайлы 

 

650 жылдың жазында, жумада әл-ахир айында Мөңке қағанның алдынан 

Кетбұқа ноян Хұлағу ханның алдыңғы шепкі әскерімен дінбұзарларға қарсы 

соғысу үшін аттанды. 651 жылдың мухаррам айының басында ол өзеннен өтіп, 

Кухистан аймағына жорық бастап, ол аймақтың кейбір бөліктерін азат етті. 

Сосын ол жақтан бес мың салт атты және жаяулармен Гирдакух маңайына жақындап 

келді. (6)51 жылдың раби әл-әууәл айында ол қамалдың айналасына ор қазуын 

және оның айналасына мықты дуал тұрғызуды бұйырды. Дуалдың артын әскер 

шеңбер болып қоршады. Әскердің артында, ортадағы әскер қауіпсіздікте болуы, 

ал (жаулар) жан-жақпен хабарласа алмауы үшін тағы бір терең ор қазды.  

(Кетбұқа) ол жерге Бөріні қалдырып, (өзі) Михрин қамалын барып шабуылдады, 
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тас атқыштарды орнатты. Сосын сол жылдың жумада әл-ахир айының сегізінші 

жұлдызында ол Шахдизге келіп, көпшілікті қырып, кері қайтты.  

Сосын Меркітай жасағымен Тарум мен Рудбар аймақтарына жолға шықты. 

(Ол жақтың) ойранын шығарды да, Мансурийа (Мансурия) мен Улухнишинге 

жақын келіп  

 

982-бет 

он сегіз күн бойы қырғын жасады.  

(6)51 жылдың шәууәл айының тоғызыншы жұлдызында Гирдакухтан түн 

ішінде (ішкеріден қарулы) жасақ шығып, қоршау шеңберін бұзып жүз мұғул 

кісіні өлтірді. Олардың қолбасшысы Бөрі әмір қаза болды. Кетбұқа ноян қайтадан 

Кухистанға шабуыл жасап Тунның, Туршиздің және Зиркухтың отарларын  

айдап алып кетті, сөйтіп қырғын мен тонау жасап тұтқынға түскендерді де алып 

кетті. 

Аталған жылдың жумада әл-ула айының оныншы жұлдызында Тун мен 

Туршизді алды. Шағбан айының басында Дизи Михринді, рамазан айының 

жиырма жетінші жұлдызында Дизи Камалиді басып алды.  

Гирдакухтан дінбұзарлардың патшасы Ала ад-дин Мұхаммедке қамалда оба 

ауруы20 шыққаны, содан жауынгерлердің көп бөлігі өлгені, жақында қасырдың 

қолдан кететіні жайлы хабар берілді. (Сонда Ала ад-дин) Гирдакух тұрғындарына 

көмекке Мубаризуддин Али Туран (Мубариз ад-дин Әлі Тұран) мен Шужауддин 

Хасан Астрабадиді атақты жүз он дін үшін күресушілерді әскермен бірге жіберді. 

Және олардың әрқайсысымен бірге екі ман қына және үш ман тұз (жіберді), 

себебі қамалда тұз қалмаған болатын. Кітаптарда қына обаны қайтаратындығы 

кездеспейтін болса да, дегенмен бір әмірдің қызын ұзату құрметіне оның қол-

аяқтарын қынамен бояп, сосын жуды, су өте тапшы, өмір үшін қымбат 

болғандықтан, көпшілік бұл суды ішті, сөйтіп олардың ешқайсысы өлген жоқ. 

Олар (осылай) тәжірибеден өткізіп, қына сұратты.  

Содан әлгі жүз он кісі қоршауға алып тұрғандардың тобына соншалық  

(күшті) соққы беріп, сол (екпінмен) өтіп кетті, нәтижесінде орға құлап аяғын 

шығарып алған біреуінен басқа ешбіріне зиян келген жоқ. Оны (аяғын шығарып 

алған біреуін) желкелеріне көтеріп, қамалға алып кетті. Гирдакухтың жағдайы 

қайтадан күшейді.  

653 жылы зул-қағда айының ең соңғы жұлдызында, сәрсенбі күні түнде Ала 

ад-диннің хажибы Хасан Мазандарани оның (Ала ад-диннің) ұлы Хуршахтың 

                                                           
20 Оба ауруы – аса қауіпті жұқпалы ауру. 
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кеңесімен оны (Ала ад-динді) түнде мас болып ұйықтап жатқан кезде Ширкух 

аймағында жауынгерлік балтамен соққы беріп өлтірді. (Сөйтіп) әкесінің орнына 

таққа Хуршахты отырғызды.  

 

983-бет 

Ала ад-диннің өлімінде бірнеше адам күдікті болды. Хуршахтың кеңесі 

бойынша әкесін өлтіргеніне қарамай Хасан Мазандараниге сене алмайтын еді. 

Содан оған хат жазып, оны бір фидайыға21 алып барып беруі үшін табыстады. 

(Хасан Мазандарани) хатты оқи бастаған кезінде, ол (Хуршах) оны шауып  

өлтірді. Хуршах жария салып:  

«Менің әкемді өлтіргені үшін мен оны өлтірдім», – деді. Және оның ұлдарын 

алаңда өртеп жіберуге бұйрық берді.  

Сосын зул-хижжа айының 26 жұлдызында, жексенбі күні үш күндік шайқастан 

соң Дизи Шалды басып алды.  

Осымен бітті.  

 

Кухистан мухташамы Насир ад-диннің оған елшілік жасап барған  

мәлік Шамс ад-дин Күратпен бірге Хұлағу ханға қызмет ету үшін келуі 

 

Хұлағу хан мәлік Шамс ад-дин Күратты Сартахт қамалына, мухташам Насир 

ад-диннің алдына елші етіп жіберді, ал ол сол кезде қартайып, әлсізденіп қалған 

еді. Ол бұйрықты орындады да, мәлік Шамс ад-динмен серік болып жумада әл-

ула айының он жетінші жұлдызында түрлі сыйлықтар және табыстаулармен ұлы 

мәртебеліге қызмет етуге келді, сөйтіп (Хұлағу ханның аяғының) шаңын сүю 

бақытына ие етілді.  

Патша оның сыйлықтарын қабыл ету арқылы мейірім жасап, жақсы көзқарасын 

білдірді. Және (Хұлағу хан): 

– Сен әйел, бала-шағаңды аяп берілген екенсің, не үшін сен қамал тұрғындарын 

да шығармадың? – деді. Ол: 

– Олардың ханы – Хуршах, олар оны тыңдайды, – деп жауап берді. Хұлағу 

хан оған жарлық пен пайза берді, сөйтіп оны Тун қаласының әкімі қызметіне 

жіберді, содан ол 655 жылдың сафар (сапар) айында дүние салды.  

Содан Хұлағу хан ол жердегі тұрақтау орнынан, (келесі) тұрақтау орнына 

қарай кетті. 
                                                           
21 Фидайы – жанкешті. 
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984-бет 

Сөйтіп, ол Зауа мен Хауаф шекараларына келгенде аздап ауырып қалды. Ол 

Кука Илагай (Көкі Елгай) мен Кетбұқа ноянды өзге әмірлермен бірге олардың 

қалған иеліктерін жеңіп алуға тағайындады. Олар Кухистан шекараларына жеткенде 

қаңғып жүргендер біршама қарсылық көрсетті, алайда бір аптадан соң барлығын 

басып алып, дуалдарды құлатты және қырғын мен тонау жасап, тұтқындарды 

алып кетті.  

Сосын раби әл-ахир айының жетінші жұлдызында Тун қаласына жақын келді 

де, тас атқыштарды орнатып, шайқас берді. Айдың он тоғызыншы жұлдызында 

шахристанды алды да, қолөнершілерден басқалардың барлығын қырып салып, 

жеңіспен және даңқпен Хұлағу ханның қызметіне келді. Сосын Тусқа қарай бет 

алды.  

Осымен бітті.  

 

Хұлағу ханның Тус пен Кушаның шекарасына келуі, абаттандыруды 

жалғастыру жайлы бұйрығы, Дамнанға (Дамганға) жасалған жорық, 

Аламут пен Ламасардың қиратылып, Хуршахтың мойынсұнуы жайлы 

хикая 

 

Хұлағу хан Тусқа келгенде Арғын аға өсірген бақта қағанның әміріне сәйкес 

Хұлағу хан үшін дайындалған (аса) қымбат матадан тігілген киіз үй тігіп, ол сол 

бақта орналасты. Сосын ол жақтан, түгелдей ойрандатылған күйден соң Арғын 

аға қайтадан абаттандыруға бұйрық берген Мансурия бақшасына көшті. Арғын 

әмір мен хауажа Изз ад-дин Таһирдің әйелдері ол жерге тұзғу келтірді. Келесі 

күні Радканның шалғындарына көшті, сөйтіп таза және керемет жер болғандықтан ол 

жерде біраз уақыт болды.  

Марв, Йазир, Дахстан және өзге де аймақтардан мол етіп шарап пен азық-

түліктер алып келіп отырды. Содан соң мұғулдар оны Қучан деп атайтын  

Хабушанға көшті. Бұл аудан (елді мекен) мұғулдар әскері келгеннен бері тастап 

кетілген, сөйтіп күтімсіз қалған еді. 

 

985-бет 

Хұлағу хан оның абаттандырылуын қайта бастауға бұйырды да,  

бағыныштыларға ауыртпашылық болмасын деп қазынадан ақша бөлді. Содан 

суғаратын арықтар аға бастады, ұстахана тұрғызды. Қалалық мешіт жанынан 

бақша ұйымдастырды. Уәзір әрі мудаббир Сейфуддин ағаға қалалық мешітті 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
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сәулеттендіру үшін ақша бөлді. Сосын (Хұлағу) әмірлер мен сарайдағы ақсүйектердің 

әрбірі өздерінің маңызына, қызметіне және дүниелік жағдайына қарай ол жерде 

үй тұрғызуларын бұйырды. Сөйтіп, ол жақтан көшіп кетті.  

Жумада әл-ахир айының жиырма тоғызыншы жұлдызында оларды  

дінбұзарлардың патшасы Хуршахқа жіберілген Биктимур қурчи (Бектемір 

қоршы), Захр ад-дин Сипахсалар бітікші мен Шах әмір бұйрық мазмұнын  

(Хуршахқа) хабарлап, кері қайтып келді. Сол күні-ақ әскер дінбұзарлардың 

қамалдарына жақындап келіп, шабуылдауды бастады. 

(6)54 жылдың шағбан айының оныншы күні (Хұлағу хан) Харакан  мен 

Бистамға жетіп, Гераттың шихнасы Миркитай (Меркітай) мен Бикламишты 

(Бекламышты) елші етіп Рукин ад-дин Хуршахқа жіберді, оны қорқытуға және 

бопсалап бағынуға мәжбүрлеуге, (ал бағынған жағдайда амандық беру туралы) 

уәделерін беруге бұйырды.  

Ол уақыттары бұл патшалыққа өз қалауларынсыз келіп қалған әлемнің 

кемелі және парасаттысы маулана Сағид, хауажа Насир ад-дин Туси, Раис ад-

дәула, Муваффиқ ад-дәула мен олардың ұлдары сияқты көптеген ұлы адамдар өз 

көзімен Хуршахтың әрекеттері мен жасаған істері тәртіпсіз екенін, оған тән 

қасиеттерде зұлымдық пен зорлықтың негізі бар екенін әрі оның бойында естен 

адасушылықтың белгілері бар екенін көрді. Сөйтіп, олардың көңілдері 

дінбұзарларға қызмет етуден ренішке және жеккөрінішке толды. Сол себептен 

олардың Хұлағу ханға деген жақтастықтары күшейе түсті. Оған қоса бұл туралы 

(Хұлағу ханға жақтасу туралы) олар алдын ала да ойлап жүрген болатын. Олар 

бұл иелікті қалайша ең жақсы және ең жеңіл жолмен оның (Хұлағу ханның) 

басып алуы мүмкін екендігі туралы бір-бірлерімен жасырын түрде кеңес жасап 

жүретін еді. Батыстықтар мен мұсылмандар арасынан өте көп адам оларға қосылып, 

олар бұл істе ауызбіршілікте болды. Осы себептен олар Хуршахты бағынуға 

және тыңдауға шақырды әрі (оны) қорқытты.  

 

986-бет 

Ол да бұл іске келісім берді, сөйтіп елшілер басшысына құрмет көрсетіп, Хұлағу 

ханға бағынғандығының белгісі ретінде кіші інісі Шираншах пен хауажа Асилуддин 

Зузаниді өзінің патшалығының бір топ шенеуніктерімен бірге жіберді . 

(Бағыныштылық білдіргені үшін) патша оларға сый-құрмет көрсетуді бұйырды. 

Сосын келесі жолы олар Садр22 ад-динмен, Захр ад-динмен, Тулик (Түлік) 

баһадүрмен, Бахши (Бақшы) және Мазукпен бірге Хуршахтың алдына елшілер 

                                                           
22 Садр  – басшы деген мағынада қолданылған. 
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ретінде барып: «Егер ол (шынымен) бағынған болса, қамалын бұзып , 

(Хуршахтың) өзі келуі» туралы хабарлау үшін адамдарды тағайындады.  

Хуршах: «Егер де менің әкем мойынсұнбаған болса, мен мойынсұнамын», – 

деп жауап айтты. 

Содан ол Маймундиз, Аламут және Ламасар сияқты бірнеше қамалдарды  

жартылай бұзып тастады, сөйтіп қақпаларды алып тастауға, мұнаралардың  

кертпештерін23 сындыруға, қамал дуалдары мен қорғандарын бұзуға кірісті. Ал 

(қамалдан) шығуы үшін ол бір жылға мұрсат сұрады. Сонда Хұлағу хан (екі 

жақтан) елшілердің келіп-кетуінен оған (Хуршахқа) ешбір ескерту болмай (яғни, 

оған әсер етпей) жатқандығын түсінді. Сөйтіп, ол «Оған (яғни Хуршахқа ) 

бақытсыздық (күйреу) дәуірі келді» деп шешті. Содан 654 жылы шағбан айының 

оныншы жұлдызында Бистамнан шығып, олардың қалалары мен қамалдарына 

қарай жол тартты. Ирак пен өзге аймақта тұрған әскерлердің дайындалуына  

бұйрық берді. Сонда оң қанаттан Бұқа Темір мен Көкі Елгай Мазандаран жолы 

арқылы жолға шықса, сол қанаттан Темудар оғыл мен Кетбұқа ноян, Хауар мен 

Симнан жолы арқылы, мұғулдар оны «қул» деп атайтын ортаңғы жасақта бір 

түмен даңқты батырлармен Хұлағу хан (жолға шықты).  

 

(Өлең жолдары): 

Жер қайысып қалың қолдан, көкжиектен ары асқан,  

Аттылардың шаңынан кіл, көрінбеді бар аспан.  

 

Сөйтіп, ол (Хұлағу хан) қайтадан алдыға елшілерді жіберіп:  

«Жорық (жайлы шешім) қабылданып қойылған. Егер Хуршах қылмысына 

қарамай бізді күтіп алуға шықса, біз оның күнәларына кешірім назарымен  

қараймыз», – деді. 

Әлемді жаулаушы тулар даңқпен Фирузкухтан өткен кезде, елшілер уәзір 

Киқбадпен бірге қайтып келді.  

 

987-бет 

«Ол разылықпен қамалдардың жойылуына келісті, (сөйтіп) Хуршахтың 

шығуын бір жылға қалдырылуын, көне тұрақтау орыны болған Аламут пен 

Ламасардың бүтін болуын, ал басқа қамалдар берілетіндігін сұрап, өтініш 

жасады және не бұйырылса ол бағынышты әрі тыңдайтын болады», – (деді).  

                                                           
23 Мұнара кертпештері – мұнараның сыртқы боғаты, ернеуі, яғни карнизі деген мағынадағы сөз. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%93%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7/
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Содан соң Гирдакух пен Кухистанның мухташамдары қызметке келуі үшін 

хат жіберді де, «осындай жолмен тағдырға жазғанын қайтару мүмкін» деп 

ойлады.  

Сосын ол (Хұлағу хан) Лур мен Дамауанд аймағына әлемді бағындырушы 

туларды бастап барғанда, Шамс ад-дин Гилакиді Гирдакухқа: ол жердегі 

басшыны қызметке көндіруі үшін жіберді де, ал өзі Қасранға жол тартты. Жолда 

орналасқан Шахдизді қоршауға алып, екі күннен соң оны басып алды.  

Сосын Хуршахтың келуі үшін қайтадан елшілер жіберді. Ол елшілерді кері 

қайтарып, өзінің ұлын үш жүз асаршы кісімен бірге жіберуге, барлық қамалдарды 

қиратуға келісті. Хұлағу хан Рейдағы Аббас-Абадта тұрақтап, (Хуршахтың 

адамдарының келуін) күтті. (6)54 жылдың рамазан айының он жетінші 

жұлдызында (Хуршах) өзінің бір күңінен туған жеті-сегіз жасар ұлын елшілер, 

шенеуніктер мен (мемлекет) қызметкерлерімен бірге жіберді. Хұлағу хан оны 

әлпештеп, ол кішкентай болғандығынан оған қайтып оралуына рұқсат берді. 

(Сөйтіп): «Егер де Рукин ад-дин (Хуршах өзі) кешірек келе алатын болса, 

бірнеше жылдан бері (Хұлағу ханның қызметінде болған) Шаханшах (үйіне) 

қайтып оралуы үшін, (Хуршах) өзге бауырын жіберсін», – деді.  

Рукин ад-дин шәууәл айының бесінші жұлдызында (Хұлағу ханға) қызмет 

етуге өзінің басқа бір бауыры Шираншахты және хауажа Асилуддин Зузаниды 

үш жүз адаммен бірге жіберді. Рей өңірінде оларға (Хұлағу ханның алдына) 

қызметке келу шарапаты нәсіп болды. Шәууәл айының тоғызыншы жұлдызында 

олар келесі мазмұндағы жарлықпен қайтып оралды: «Бағыныштылық танытып, 

мойынсұнғаны үшін біз әкелеріңнің және олардың жақтастарының күнәларын 

кештік, Рукин ад-диннің өзінен болса, ол әкесінің орнында отырған кезінен бері 

ешқандай кінәрат болған жоқ. (Сол үшін) ол қамалдарды қиратсын  

 

988-бет 

және не болған жағдайда да мен оған тиіспейтініме сенімді болсын».  

Сосын шеңбер болып тұрған әскерлерге олар қоршап қимылдауын және  

оларға жан-жақтан тосыннан шабуыл жасау бұйырды. Бұқа Темір мен Көкі 

Елгай Асфидар жағынан жақындап келді. Хуршах оларға:  

– Біз бағынған болсақ әрі қамалдарды бұзумен әлек болып жатсақ, сендердің 

келулеріңнің себебі қандай? – деп хабар жіберді. Олар: 

– Екі жақтың арасында бірлік жолы салынғандықтан біз мал жаюға келдік, – 

деп жауап берді.  
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Ал Хұлағу хан 654 жылдың шәууәл айының оныншы жұлдызында 

Пишкаладан Таликан жолы арқылы жолға шығып, жүре келе олардың иеліктерінің 

шекарасына жетті. Егер сол күні күшті жаңбыр жаумағанда Хуршах қамалдың 

алдында тұтқындалатын еді.  

Шәууәлдің он сегізінші жұлдызында Маймундизге қарама-қарсы, солтүстік 

жағында көкпен таласқан (аса үлкен) шатыр тұрғызды.  

Келесі күні (Хұлағу хан) бақылау үшін, шайқас алаңымен танысу үшін  

қамалды айналып шығып, оның ішкі-сыртқы жақтарын қарады. Келер күні жан-

жақтан қамалға қарай сондай үлкен санды әскер шықты, тіпті айтып жеткізу 

мүмкін емес еді. Содан алты фарсахтай болған қамалды қоршауға алды. Тым 

мықтылығынан қамалды алу мүмкін болмағандықтан (Хұлағу хан) ханзадалармен 

және әмірлерімен: «Шабуылдасақ па, әлде қайтсақ па, (осында) күтсек пе екен, 

әлде келесі жылды күту қажет пе?!» – деп ақыл-кеңес жасады.  

Олар: «Қазір қыс, аттар азып кетті. Азық-түлікті сонау Арманнан Керман 

өңіріне дейін іздеп (тауып) алып келуге тура келуде, қайтқан дұрыс болады», – 

деді.  

(Ал) Бұқа Темір, Сайф ад-дин бітікші және Кетбұқа әмір «Шабуылдау 

керек» деген сөзде тұрды. Хұлағу хан қайтадан елшілерді жіберді, сөйтіп жақсы 

сөзбен де, қаталдықпен де былай деді: «Егер берілсе, бұл көптеген әлсіздер мен 

пақырлардың аман қалуына себеп болады, егер ол бес күннен соң қызмет етуге 

келмесе, онда қамалын бекітіп, соғысқа дайындала берсін!».  

Хуршах патшалық әмірлері және шенеуніктерімен ақылдасты. (Олардың) 

әрқайсысы өз пікірлеріне сай сөз айтты. 

 

989-бет 

Сонда ол аң-таң болып қалды. Ол өзінің қарсылық көрсетуге күшінің жоқ екенін 

түсінгенде, алдымен сансыз көп сыйлықтармен және көптеген қазыналармен 

өзге бауыры Ираншахты өзінің Таркийа (Таркия) атты ұлымен бірге хауажа 

Насир ад-динді (Алла Тағала оның қабірін хош иісті етсін!) серіктес етіп және 

хауажа Асилуддин Зузаниді көп уәзірлерімен, шенеуніктермен, қызметтегі 

кісілерімен және әскери қолбасшылармен бірге жіберді. Шәууәл айының  

жиырма жетінші жұлдызында, жұма күні олар қызметке келді. Оларды бөлек 

жайғастырып, сұрақ астына алды.  

654 жылдың зул-қағда айының бірінші жұлдызында Хуршах мемлекет 

шенеуніктерінің кеңесі бойынша жеке өзі әлем мырзасы Насир ад-дин Тусидің, 

хауажа Асилуддин Зузанидің, уәзір Муяй ад-диннің және Раис ад-дәула мен 
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Муваффиқ ад-дәуланың ұлдарының жанында қамалдан шықты, сөйтіп екі жүз 

жылдық (ата-бабаларынан мұра болып келген) үйімен қоштасып, ұлы мәртебелінің 

(аяғының) шаңын сүю құрметіне ие болды.  

Хауажа Насир ад-дин бұл жөнінде (өлең тәсілімен) тарих (деректерін) айтты:  

 

Өлең: 

Алты жүз елу төртінші жылы жетіп арабтың,  

Зул-қағданың алғашқы жұлдызы еді – санақ күн. 

Исмаилиттер патшасы Хуршах тақтан қуылды,  

Хұлағудың тағының алдына кеп иілді.  

 

Хұлағу хан Хуршахты көргенде ол оның жас, өмір көрмеген (тәжірибесіз) 

және ақылсыз екенін түсінді. Ол оны мейіріміне алып, уәдемен дәмелендірді. 

Сонда ол (Хуршах) әкесі мен аталары шапқыншылық кезінде Кухистанда , 

Рудбар мен Қумиште қолға түсірген қаруға, азық-түлікке толы қамалдар мен 

қасырлардың барлығын барып тапсыруы үшін Садр ад-динді жіберді. Олардың 

(ұзын) саны жүзге жететін. Қутвалдарды24 алып тастады да, Гирдакух пен Ламасардан 

басқаларының барлығын қиратты, себебі оның (Хуршахтың) туысқандары мен 

жақтастары Ламасарды әлі бір жылдай ұстап отырды.  

 

990-бет 

Содан соң оба шықты, көпшілік өлді, ал қалғандары беріліп, өзгелерге 

қосылды. Ал Гирдакухты болса, олар жиырма жылдай ұстап отырды, ақыр 

соңында Абақа ханның кезінде (олар) беріліп, (бәрі) қырып салынды, (бекініс) 

азат етілді. 

Жалпы айтқанда, Хуршах Маймундизден барлық жақтастарын алып шықты. 

Сонда олар салыстырмалы түрде, олар жайлы (адамдар) сөз ететіндей үлкен 

болмағанымен бүкіл мұраға қалған және қолға түскен байлықтары мен  

қазыналарын тапсырды. Патша (Хұлағу хан) оларды әмір мен жауынгерлерге 

үлестіріп берді. Сосын әлемді бағындырушы тулар ол жақтан (шығып) Аламутқа 

жақын келді. Ол (Хұлағу хан) оларды сыртқа шығаруы үшін қамалға Рукин ад-

динді жіберді. (Бірақ) исфахсалар25 қырсықтық танытты. Хұлағу хан (қамалды) 

қоршап алу үшін Бұлғайды (басқа жаққа жібермей) тоқтата тұрды да, екі-үш күн 

                                                           
24 Қутвал – қамал басшысы. 
25 Исфахсалар – бас қолбасшылар. 
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бойы өтірік шабуыл жасап, шегініп отырды. Сосын оларға рақымшылық ету 

туралы жарлық жіберді. Сонда 654 жылдың зул-қағда айының жиырма алтыншы 

жұлдызында, сенбі күні (қолбасшы) шығып, қамалды тапсырды. Мұғулдар 

жоғары көтеріліп, тас лақтырғыштарды сындырып, қақпаларды қиратып тастады. 

Тұрғындар заттарын алып көшіп кетуге үш күн мұрсат сұрады. Төртінші күні 

жауынгерлер келіп тонау жасады.  

Хұлағу хан Аламутты көру үшін жоғары көтерілді де, таудың ұлылығынан 

таңданып саусағын тістерімен тістеп қалды. Қарап болған соң, ол төмен түсті де, 

ол жақтан кетіп, қысқы тұрағы болған Ламасар аймағында тұрақтады. Бірнеше 

күннен кейін ол оны қоршауға алуы үшін Дайир Буканы (Дайыр Бұқаны) жасағымен 

қалдырды. Сөйтіп, 654 жылдың зул-хижжа айының он алтыншы жұлдызында 

кері қайтты. Аталған айдың жиырма бесінші жұлдызы, дүйсенбі күні, ол кун 

йаңламиши (күн жаңалау, яғни жаңа жылды қарсы алу) үшін Казвиннен жеті 

фарсах жердегі үлкен ордасында тоқтады. Бір апта той жасады. Сонда ол 

ханзадалар мен әмірлерге мейірім жасап, оларға құрметті шапан жапты.  

Сосын олар ұлы, құрметті дәрігерлер болған Хауажа Насир ад-дин Тусидің 

және Раис ад-дәула мен Муваффиқ ад-дәуланың ақкөңілдігі (ниеті тазалығы) 

мен Хамадан қаласынан шыққандығы  

 

991-бет 

анықталып, расталғанда (Хұлағу хан) олардың бәріне мейірім көрсетіп, әлпештеді. 

Сөйтіп, олар ол жақтан отбасыларын, туысқандарын және қызметшілерін бүкіл 

бағынышты кісілерімен бірге алып шығып кетуге және оларды ұлы мәртебелінің 

қызметіне қоюы үшін (жүк) таситын көлік берді. Қазірге дейін олар, олардың 

ұрпағы әркез қызметте болған, қазіргі таңда да тұруда және олар ұлы мәртебелі 

Хұлағу хан мен оның данқты әулетінің жақын адамдары болып табылады. 

655 жылы мухаррам айының оныншы жұлдызында, бейсенбі күні (Хұлағу 

хан) Хуршахқа жарлық пен пайза беріп, сыйлы киімдер сыйлады және оған 

мұғул қызын табыс етті. Оның малайлары мен арбаларын және жүк таситын 

малдарын Казвинде жайғастырды. Ол (Хуршах өзіне қарасты) екі-үш адамды, 

олар ол жаққа патшалық тулар барған кезінде (қамалдарды) тапсырулары үшін 

Шамдағы қамалдарға елшілермен бірге жіберді.  

Хуршах тойды аяқтаған соң, Хұлағу хан оны кешіріп келісім жасағандықтан, 

келісімшартты бұзғысы, оған қастандық жасағысы келмеді. Сондай-ақ Шам 

өңірінде оларға тиесілі көп қамалдар оның сөзі бойынша азат етілмегенінше, 
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(Хұлағу хан) біраз уақыт оған сый мен құрмет көрсетіп ұстап отырды. Болмаса 

ол қамалдарды жеңіп алу үшін (бірнеше) жыл қажет болатын еді. Кейін ол оны 

қағанға қызмет етуге жіберді. Оның өлімі туралы түрлі риуаяттар бар.  

Анық белгілісі: қағанға Хуршахтың келе жатқаны жайлы хабар жеткенде, ол: 

«Неге оны алып келе жатыр, тектен-текке ұлағқа салмақ түсіруде?» – деді де, 

оны жол бойында өлтіріп тастау үшін хабаршыларды жіберді. Ал бұл өңірде 

(Иранда) Хуршахты аттандырған соң, оның күллі туысқаны мен жақтастарын, 

әйелдер мен еркектерден бастап, бесіктегі сәбилерге дейін Абхар мен Казвиннің 

ортасында қырып салды, нәтижеде олардан із де қалмады.  

Исмаилиттердің бұл өңірде патшалық ету уақыты, бұған Аламуттың сөздері 

сілтеу жасағанындай, 477 жылдың басынан 

 

992-бет 

654 жылдың зул-қағда айының бірінші санына дейін, жүз жетпіс жылға 

созылды.  

Олардың патшасының саны – жетеу, (ол) келесідей жіктелуде және тәртіпте 

келеді:  

Бірінші – Хасан ибн Әли ибн Мұхаммед ас-Саббах ал-Химяри.  

Екінші – Кийа Бузург Умид (Кия Бузург Үміт). Ол және Хасан екеуі де 

дағуатшылар болды.  

Үшінші – Ала Зикрихис-сәлам деген атпен белгілі болған Мұхаммед бин 

Бузург Үміт.  

Төртінші – Бузург Үміттің ұлы Мұхаммедтің ұлы Хасан.  

Бесінші – Жалал ад-дин Хасан бин Мұхаммед. Оны тағы да Хасан 

Нумусилман (Хасан Нумұсылман) деп те атайды.  

Алтыншы – Ала ад-дин Мұхаммед бин Хасан бин Мұхаммед.  

Жетінші – Рукин ад-дин Хуршах бин Ала ад-дин, яғни одан кейін 

(исмалиттердің) дәулеті (билігі) жойылған.  

Ол қамалдар мен жерлердің жеңіп алынуы – Мөңке қаған мен оның бауыры 

Хұлағу ханның бақыты мен күшінің молшылығының айқын дәлелі болып табылады, 

себебі мұндай ұлы іс жеңілдікпен қысқа мерзім ішінде орындалды. Егер бұл 

бақыттың ықпалы болмағанда, бағындырылған аймақтың бәрі түгелдей шарапқорлар 

мен тәтті тіскебасарларға кетер еді.  

Міне, бұл – дінбұзарлардың қалаларын жеңіп алу туралы еске алынған 

хикаялар соңы.  

Осымен бітті. 
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993-бет 

Хұлағу ханның дінбұзарлардың қамалдарын жеңіп алған соң Хамаданға 

жасаған жорығы, Байжу ноянның Рұмнан қайтып келу мен оны Хұлағу 

ханның жауапқа тартуы, толық азат етілуі үшін оның қайтадан Рұм 

жағына жіберілуі 

 

Хұлағу хан дінбұзарлардың қалалары мен қамалын жеңіп алудан босаған 

соң, 655 жылдың раби әл-әууәл айында Казвин аймағынан Хамаданға қарай жол 

тартты. Сонда Әзербайжан өңірлерінен Байжу ноян келіп жетті. Хұлағу хан оған 

ашулы еді, оған айқайлап:  

– Шырмағұн ноян өлді. Сен оның орнында Иран жерінде не істедің? Қай 

әскерді қираттың, қандай жауды бағындырдың? Мұғул әскерін халифаның  

кереметтілігі және ұлылығымен қорқытудан өзге (не істедің)?» – деді. Ол тізе 

бүгіп:  

– Менің кінәм жоқ. Менің күшімнен келетіннің бәрі орындалды. Бағдат 

ісінен басқа, сонау Рейден Рұм мен Шам (Сирия) шекарасына дейінгіні мен 

тындырдым. Ол (Бағдат) жақтағы халықтың көптігінен, әскер мен қару-жарақтың 

молшылығынан, тағы да бізге кезіккен қиын жолдардың көптігінен ол өңірлерге 

әскер бастап бару мүмкін емес. Қалғанның барлығына патшаның қалауы, ол не 

бұйырса мен мойынсұнып бағынамын, – деді.  

 

994-бет 

Осы себепті оның (ханның) ашуының оты бәсеңдеді, сөйтіп ол:  

– Саған барып афринстар26 мен ланкторлардың27 балаларының қолынан 

Мағриб теңізіне (яғни батыстағы теңізге) дейінгі уәлаяттарды азат етуің қажет, – 

деді.  

Байжу ноян шұғыл түрде кері бұрылды да, әскерді Рұм уәлаятына бастап 

кетті. Сол уақыттағы Рұм сұлтаны Ала ад-диннің ұлы Ғияс ад-дин Кейхұсрау 

Байжу ноянға Кусадағ (Құсатау) жерінде соғыс беріп, жеңілді. Содан Байжу 

ноян бүкіл Рұмды басып алып, тонау мен қырғын жасады.  

Хұлағу хан ханзадалар Құли, Бұлыған, Тутармен бірге, ұлы әмірлер Бұқа 

Темір, Құтүйсін, Қата, Сұнжақ және Көкі Елгаймен бірге Жанамабадқа жақын 

Хамадан жазығындағы жайлауға орналасты. Сөйтіп, әскерлерді ретке келтіріп, 

жасақтаумен айналыса бастады.  
                                                           
26 Афринстар – яғни, франктар. 
27 Ланкторлар – Шығыс Рұм, яғни Византия империясы императорларының лауазымы. 
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Осымен бітті.  

 

Бағдатта фитнаның пайда болуы және дауатдар мен уәзірлер арасында 

текетірестік пен бір-бірін жеккөрушіліктің орын алуы, содан Багдат 

халифатында қиыншылықтың басталуы жайлы хикая 

 

654 жылы, жаз соңында ұлы сел (яғни су тасқыны) орын алды. Содан Бағдат 

қаласы суға батты, нәтижеде ол жердегі ғимараттардың төменгі қабаттары су 

астында қалып, көрінбей қалды. Елу күндей тасқын өршіп, содан соң азая  

бастады. Сол күндерде Ирактың аудандарының жартысы ойрандалып қалды, сол 

үшін күні бүгінге дейін Муста'сим (Мұстағсим) тасқыны халық аузында. Бұл 

оқиға кезінде қаланың оңбағандары мен нақұрыстары, қаңғыбастары мен жұмыссыз 

жүргендері зұлымдық пен басқыншылық қолын созып, халықты  өлтірумен 

болды. Мұжахид ад-дин Әйбек дауатдар қаңғыбастар мен жұмыссыздарды өзіне  

 

995-бет 

шақырып (жақтас етіп), аз уақыт ішінде үлкен күшке ие болды. Ол күшейген 

кезінде және халифа Мұстағсимді өресіз, әрекетсіз әрі аңқылдақ екенін  

көргенде, ол кейбір шенеуніктермен оны қалай құлатып, орнына Аббасилер 

әулетінен басқа біреуді отырғызуға болатыны жайлы кеңес жасады. Муяй ад-

дин ибн Алқами уәзір бұл жағдайдан хабардар болып, Мұстағсимге оңашада 

хабар беріп:  

– Оларға қарсы дереу шаралар қолдану керек, – деді. Халифа дереу 

дауатдарды шақыртып, оған уәзірдің хабарламасын жеткізді, сөйтіп:  

– Менің саған деген сенімімнен мен уәзірдің сен жайлы айтқан сөзін 

тыңдаған жоқпын және (оны) саған жеткізіп жатырмын. Сен мүлдем  

азғырылмауың және бағыныштылық жолынан шықпауың керек, – деді. Әйбек 

халифаның кешірімін, мейірімділігін және райынан қайтқандығын сезгенде ол 

жауап ретінде:  

– Егер де менің кінәм дәлелденетін болса, міне бас, ал мынау – қылыш. 

Сондай-ақ халифаның кешірімі мен рақымы қай жаққа бағытталған. Өтірікші, 

бұрмалаушы уәзірді дәу (яғни, шайтан) жолдан алжытқан, сөйтіп оның алжыған 

ақылында Хұлағу хан мен мұғул әскеріне деген жақтастық пен икемдік оянған. 

Ол өзінен күдікті қашыру үшін маған жала жауып отыр. Ал (негізінде) ол 

халифаға қарсы (дұшпан) және оны мен Хұлағу ханның ортасында жансыздар 

үзіліссіз келіп-кетіп (хабарласып) жүр, – деді. Халифа оған оң көңіл танытып:  
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– Бұдан былай сақ және сергек бол! – деді.  

Мұжахид ад-дин Әйбек халифаның алдынан шықты да, тәкаппарланған 

күйде халифаға қарсы қастандық ойлап өзінің жанына көп қаңғыбастар мен 

оңбағандарды жинады, олар күні-түні оған қызмет етті. (Содан) халифа  

күдіктене бастады, оны қайтару үшін әскер жинады, осылайша Бағдатта фитна 

мен бүлік күшейе түсті. Сол үшін ол жердегі тұрғындар аббасилерден күйініп 

кетті, оларды жек көріп: «Олардың құдіреттілігінің соңғы сағаты келді» деп 

ойлады. Сөйтіп, олардың орталарында келіспеушілік пен тартыс пайда болды. 

Халифа қорқып сахиб-диуан Фахр ад-дин Дамганиге фитнаны басуды бұйырды. 

Және өз қолымен «Дауатдар туралы айтылып 

 

996-бет 

жатқанның барлығы жала және өсек екені, оған біздің сеніміміз толық, ол біздің 

панамыздың астында» деген мағынада хат жазды. Сосын оны (хатты) Ибн 

Дарнуштің қолына тапсырып, дауатдар халифаға қызмет етуге келуі үшін 

(дауатдарға) жіберді. Содан (дауатдар) мейірге ие болып, құрметпен әрі сыйлы 

түрде қайтып келді. Қалада дауатдар туралы айтылып жүрген хикаялардың бәрі 

өтірік екені жайлы жар салынды. Құтба кезінде халифаны еске алған соң, 

дауатдардың да атын еске алатын болды, сөйтіп осындай  жолмен фитна 

жойылды.  

 

997-бет 

Хұлағу ханның Бағдатқа жорығы, оны мен халифа арасында елшілердің 

жіберілуі және ол жағдайлардың шешімі жайлы хикая 

 

655 жылы, раби әл-ахирдің тоғызыншы жұлдызында Хұлағу хан Бағдатқа 

қарай жүре отырып, Динауарға дейін жетті. Сосын ол жақтан кері бұрылып сол 

жылдың ережеп айының он екінші жұлдызында Тебризге жетті де, сол жылдың 

рамазан айының оныншы жұлдызында Хамаданға келіп, халифаға қорқыту мен 

уәделер айтып елші жіберді:  

«Біз дінбұзарлардың қамалдарын жеңіп алып жатқан кезде саған елші 

жібердік және әскермен көмек беруіңді сұрадық. Сен: «Мен бағынам!» деп 

жауап бердің, бірақ әскер жіберген жоқсың. Бағынушылық пен ауызбіршілік 

белгісі – жауға қарсы жорық кезінде сенің әскеріңмен көмек беруің болатын, сен 

болсаң оны жіберген жоқсың әрі сылтау айттың. Сендердің әулетің қаншалықты 

көне, ұлы, әрі құдіретті, дәулетті көргендігімен (қолдарында ұстағанымен). 
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Өлең: 

Ай жарығы шашырар жылдам лезде, 

Күннің көзі көрінбей тұрған кезде. 

 

Сөзсіз шенеуніктер мен қарапайым халықтың аузынан сендердің құлақтарыңа 

Шыңғыз ханның кезінен бастап мұғул әскерінің күллі әлем мен адамдарға не 

болғаны жайлы және бүгінгі таңға дейін мәңгі Құдай күшімен хорезмдіктердің 

(Хорезмшахтың), селжұқтардың, Дейлема мәліктері мен атабектерінің және 

күллі ұлы әрі құдіретті патшалар болған өзгелердің барлығы қандай дәрежеге 

дейін масқара етілгені жайлы хабар жеткен болса керек. Бұл әулеттердің бірде-

біреуіне Бағдат есігі жабық болмаған әрі олардың ол жерде астанасы бар 

болатын. Қалайша олар біздің сондай күшіміз бен құдіретіміз бола тұра, біз 

үшін жабылады?! Біз алдын ала саған кеңес берген едік, қазір де айтамыз:  

 

998-бет 

«Дұшпандықтан, бізбен күресуден тыйыл, жұдырықпен пышақ жүзін ұрма, күн 

бетін лаймен жағып (көрінбестей етіп) қоюға тырыспа, әйтпесе зардап шегесің! 

Дегенмен не болған болса, өтті (болды). Егер сен қамал дуалдарын қиратсаң, 

орларды көміп тастасаң, патшалықты ұлыңа тапсырып бізге келсең, ал егер өзің 

келгің келмесе, олар біздің сөзімізді не асырып, не кемітпей жеткізулері үшін 

уәзірді, Сүлеймен шах пен үш дауатдардың барлығын жібересің, қысқасы егер 

сен біздің әмірімізге бағынатын болсаң, біздің дұшпан болуымыз қажет  

болмайды. Сол үшін иелігің, әскерің, бағыныштыларың өз құзырыңда қалады. 

Ал егер біздің кеңесімізді тыңдамайтын болсаң, қарсылық көрсетіп, дұшпандық 

жасауды ойластырсаң, (онда) әскерлеріңді тізіп, шайқас алаңын белгілей бер. 

Себебі біз дайындалған, сақадай-сай күйде тұрмыз. Мен ашуланып Бағдатқа 

әскер бастап барған кезде, егер сен аспанда, әлде жерде тығылсаң да,  

 

Өлең: 

Мен сені аспан көгінен төмен құлатамын, 

Арыстандай төменнен жоғары қарай бір атамын. 

Сенің патшалығыңда ешкімді тірі қалдырмаймын, біл мұны, 

Қалалар мен ауылдарыңды тапсырам отқа бір күні. 

 

Ал егер сен өзіңнің көне әулетіңді аман сақтағың келсе, менің көреген 

кеңесімді тыңда! Егер тыңдамасаң, онда Құдайдың қалауы қандай екенін 

(көреміз)». 
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Елшілер Бағдатқа келіп хабарды жеткізгенде халифа елшілерге серік етіп 

шешен кісі Шараф ад-дин ибн ал-Жаузи мен Бадр ад-дин Мұхаммед Дизбаки 

Нахшбандиді жіберді, сөйтіп жауап ретінде:  

«Әй, жетілмеген жас жігіт (бала), сен мәңгі өмірге дәмелісің! Он күндік 

сәттілік және бақытыңмен өзіңді күллі әлемді жеңген әрі жаулап алғандай 

сезінесің және өз бұйрығыңды бұлтартпас тағдырдай, өзгермес үкімдей көресің! 

Сен менен ештеңе ала алмайсың, сен нені іздеп жүрсің?!  

 

999-бет 

(Өлең жолдары): 

Әскеріңмен, батылдықпен, ойыңменен ең ізгі,  

Жаулап алам деп тұрсың ба көкте тұрған жұлдызды?! 

 

Бәлкім, ханзада шығыстан батысқа дейінгі патшадан пақырға дейін, кәріден 

жасқа дейін кімде-кім Құдайға табынушы әрі дін ұстанушы болса, олардың 

барлығы – осы сарайдың құлдары және менің әскерім. Жан-жаққа шашылғандардың 

жиналуын бұйырған кезімде, алдымен Иранның ісін тындырамын. Содан соң 

Тұран еліне жол тартам, сөйтіп әр кісіні өз орнына қоямын! (Олай болса) 

әлемнің толқуға және әбігерге келетіні ақиқат, бірақ мен дұшпандық пен  

адамдардың алауыздығын көздемеймін әрі әскери жорықтың кесірінен адамдардың 

ауызында (жауыздарға) қарғыс мен (азат етушілерге) дұға етілуін қаламаймын! 

(Мұндай болудың) айрықша себебі – менің жаныммен және сөзіммен қағанмен 

және Хұлағу ханмен бірге екендігімнен. Егер де сен мен сияқты достық дәнін 

еккен болсаң, саған менің қорғандарымның орлары мен қабырғаларында және 

бағыныштыларымда нендей ісің (шатағың) бар?! Достық жолына түс, сөйтіп 

Хорасанға қайт. Егер сен шайқасу мен соғысуды ойлар болсаң, онда: 

 

Өлең: 

Шешсең егер шайқасуды батылданып бір сәтте,  

Кідірмегін, жүгірмегін, сайла орын бір шетке. 

Аттылар мен жаяулардың менде мыңның мыңы бар,  

Қаһарланса тозаң ұшар теңіздердің буынан! 

  

(Жоғарыда аталған адамдарға) осындай мазмұндағы хабар беріп, оларға 

(келген елшілерге) кейбір сыйлықтар мен табыстаулар беріп жіберді. Елшілер 
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қала сыртына шыққанда, барлық жазық қарапайым халыққа толы еді. Олар 

елшілерді балағаттай бастады. Олар бірер жауап айтар болса, соны ұстап алып, 

оған зорлық жасау үшін оның киімдерін жыртып оларға түкіре бастады. Олар 

(сол кезде) уәзірге хабар берді, сөйтіп ол дереу халықты қууға жүз жігітті 

жіберді. Сөйтіп, олар елшілерді бұл қарсылықтан алып шықты да, жолға  

аттандырды.  

 

1000-бет 

Елшілер Хұлағу ханға келіп көрген нәрселері жайлы хабарлағанда патша 

қатты ашуға мінді, сөйтіп:  

– Бізбен (қатынаста) садақ сияқты қисық болғанына қарағанда, байқауымша, 

халифа мүлдем дарынсыз екен. Егер мәңгі Құдай қолдаса, мен оның құлағынан 

ұрып, оқтай етіп түзеп қоямын, – деді. 

Осы уақытта халифаның елшілері Ибн ал-Жаузи мен Бадр ад-дин Дизбаки 

келіп, елшілігін баяндады. Хұлағу хан олардың бейшара сөзін тыңдап ашуланды, 

сөйтіп:  

– Егер (Құдай) бұл адамдардың жүректеріне осындай ой салып жатқан 

болса, демек Құдайдың ол адамдарға деген қалауы өзгеше болса керек, – деді. 

Сөйтіп, 655 жылға сәйкес келетін луй жылы (ұлу жылы) ...28 айында ол 

(Хұлағу хан) ордасы орналасқан Хамадан аймағындағы Панжангушттен халифа 

елшісіне кетуге рұқсат берді де, (олар арқылы) былай хабарлады:  

– Мәңгі Құдай Шыңғыз ханды және оның әулетін таңдады, содан шығыстан 

батысқа дейінгі жердің бәрін бізге сыйлады. Кімде-кім бізбен жүрегімен және 

сөзімен бірге болса, оның иеліктері, дүниесі, әйелдері, балалары мен жаны 

сақталатын болады. Ал кімде-кім қарсылықты ойластырған болса, олардың 

ләззатын көре алмайды.  

Сосын ол халифаға қатал түрде ескерту жасады:  

– Үлкен билік, байлық, жалғанға деген махаббат пен өткінші құдіреттің 

тәкаппарлығы сенің басыңды сондай фитнаға салыпты (айналдырып жіберіпті) 

ғой, тіпті сен өзіңе жақсылық тілеушілердің сөздерін ұқпайсың және құлақтарың 

жақсылардың ақылдары мен насихаттарын естімейді. Сен өз әкең мен ата-

бабаларыңның жолынан тайыпсың, саған соғыс пен шайқасқа дайындалуыңа 

тура келеді. Өйткені мен Бағдат жеріне құмырсқа мен шегіртке сияқты (көп) 

                                                           
28 Түпнұсқада ай аты жазылмаған. 
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әскермен бара жатырмын. Егер де тағдырдың дөңгелегі өзгерсе, ол ұлы 

Құдайдың үкімінен (қалауынан).  

Елшілер әлемді бағындырушы патшаның хабарын алған соң, оны уәзірге 

жеткізді. Ал ол бәрін халифаның құзырына хабарлады. Халифа: 

– Сенің ойыңша бұл зұлым және құдіретті дұшпанға тойтарыс беру үшін не 

қажет? – деді. Уәзір: 

– Дұшпанның тобығын қымбат сыйлықпен майлау керек, себебі байлықтар 

мен бағалы заттарды  

 

1001-бет 

ар мен жанның амандығын сақтау үшін жинайды. Сирек кездесетін заттардан 

мың харуар жүк дайындау керек, мың түйе мен мың араб сүйгүлігін таңдап 

алып, қару мен сауыттардан ханзадалар мен әмірлердің әрбіріне оның қызметіне 

сай етіп сыйлықтар дайындап, епшіл әрі шебер елшілер жіберу керек, әрі 

кешірім сұрап, оның атына құтба оқып, (оның атынан) ақша басуға (шығаруға) 

келісім беру керек, – деді.  

Халифа уәзірдің пікірін құптады да, оны орындауға бұйырды.  

Оны «Кіші дауатдар» деп атайтын, Мұжахид ад-дин Әйбек пен уәзір 

арасында алауыздық (жеккөрушілік) бар еді. Сол себепті (Мұжахид ад-дин 

Әйбек) өзге әмірлермен және Бағдаттық жөнсіз адамдармен бірге (сыбайласып) 

халифаны былай деп хабардар етті:  

– Уәзір бұл іс-шаралардың барлығын өзінің пайдасы үшін, Хұлағу ханның 

құптауына ие болуы үшін ойлап тапты. Ол бізді әрі жауынгерлерді қиындық пен 

пәлеге ұрындырмақшы. Біз жолдарда күзетте тұрып тауарымен бірге елшілерді 

ұстап, оларды пәлекет мен жамандыққа батырамыз, – деді. Халифа бұл сөзден 

соң тәкаппарланып әрі менменденіп тауарды жіберуді тоқтатып, (уәзірге былай 

деп) нұсқау жіберді:  

– Келе жатқан тағдырдан қорықпа және ертегілерді айтпа. Себебі – менің 

және Хұлағу мен Мөңке қағанның арасында дұшпандық пен жеккөрушілік емес, 

керісінше достық пен ауызбірлік бар. Мен олардың досы екенмін, әрине олар 

маған жақсылық ойлаушылар. Елшілердің хабары жалған болса керек. Ал егер 

бауырларым маған қарсы (опасыздық) ойластырса және сатқындық жасаса, 

Аббасилер әулетіне қорқудың не қажеті бар, себебі әлем патшалары алдымызда 

әскер қызметінде бағынады және менің бұйрығым мен тыйымдарымды 

тыңдайды. Бүкіл мемлекеттерден мен әскер шақыртып, оларды қайтару үшін 

атқа отырамын, Иран мен Тұран бауырларға қарсы тұрғызам. Сен көңіліңді 
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бекем қыл, сөйтіп мұғулдардың қорқытулары мен уәделерінен қорықпа, себебі 

олардың жолы болғанына және күшке ие болғандарына қарамай, Аббасилер 

әулетіне қарсы олардың бастарындағы (қиялдарындағы) арман мен қолдарындағы 

желден (дәрменсіздіктен) басқа ештеңе жоқ, – деді.  

 

1002-бет 

Уәзір ол қисынсыз сөзден олардың билігі кесілетінін (күйрейтіндігін) анық 

білді. Бұл (билік) оның уәзірлік құқының соңына жетіп жатқандықтан, ол жылан 

сияқты бұралаңдап, жан-жақтан мүмкіндік қарастыра бастады.  

Бағдат әмірлері мен Сүлеймен шах ибн Баржам, Фатх ад-дин ибн Курд, кіші 

дауатдар Мұжахид ад-дин Әйбек сияқты ол елдің шенеуніктері уәзірдің алдына 

жиналып: «Ол сайқымазақтар мен күлдіргіштердің досы әрі әскер мен  

жауынгерлердің дұшпаны» деп халифаны дөрекі сөгіп, жамандай бастады. 

Және:  

– Біз, әскерлердің әмірлері (қолбасшылары), оның әкесінің дәуірінде жинап-

тергеніміздің барлығын оның уақытында сатып жібердік (сатылып кетті), – деді. 

Сүлеймен шах болса:  

– Егер халифа бұл күшті жауды қайтаруға шаралар қолданбаса, дайындықты 

асығыс бастамаса жақын арада мұғул әскері Бағдат иелігіне қол сұғады. Сонда 

олар өзге қалаларға әрі Алланың құлдарына істегендей бірде-бір мақұлыққа 

аяушылық жасамайды. Не отырықшыны, не көшпеліні, не байды, не кедейді, 

ешкімді қалдырмайды, ал әйелдерден пәктік шымылдығын жұлып алады. Егер 

мұғулдар жан-жақтан келіп (қоршап) алмағанда, айнала маңайдан әскер жинау 

оңай болатын еді. Сонда мен түнгі шабуыл жасап, оларды шашыратып жіберетін 

едім. Егер ойлағанымызға қарсы (жағдай) орын алар болса, бекзат кісіге ең 

дұрысы – шайқас алаңында жан тапсыру, – деді. Бұл сөздер халифаға жеткен 

кезде ол құптап, уәзірге:  

– Сүлеймен шахтың сөздері ауру жанға (жүрекке) шипалы дәрі-дәрмектей 

әсер етеді. Мен оларды дирхем мен динарлармен байытуым үшін оның 

сұрауына сай әскерді санап шық та, ал Сүлеймен шахқа сол өз сөзінде тұруын 

бұйыр, – деді. 

Уәзір халифаның ақша бермейтінін білді. Алайда (өзінің) дұшпандарына 

қысастықтан әдейілеп ол туралы жария қылған (жар салған) жоқ. Сөйтіп, үлкен 

әскердің халифа алдында жиналуы жайлы сөз жақын және алыс жерлерге, түркі 

мен тәжіктерге жетіп, олар арам ойдан аулақ болулары үшін Аризға, ол ақырын-

ақырын, аз-аздап әскерлерді қарап шығуын бұйырды. Бес айдан соң Ариз көп 

жасақтар  
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1003-бет 

мен үлкен әскер жиналғанын, сөйтіп халифаның ақша таратар кезі жеткенін 

хабарлады. Уәзір мұны (халифаға) хабарлады, Мұстағсим болса сылтау айтып 

қашты. Уәзір оның уәдесінен мүлде күдерін үзіп, тағдырына беріліп,  

сабырлылықпен тағдыр шымылдықтың арғы жағынан нені шығаратынын күте 

бастады.  

Сол (заман) толқып тұрған кезде дауатдар уәзірмен нашар (қатынаста)  

болғандықтан және қаланың оңбағандары мен нақұрыстары оған бағынғандықтан 

тұрғындар арасында «Уәзір Хұлағумен бірге, ол оның жеңісі мен халифаның 

құлауын тілейді, оған күдіктенуге (себеп) бар» деген алыпқашпа сөзді таратты.  

Сосын халифа Бадр ад-дин Дизбаки мен қазы Банданижанның қолымен 

(солар арқылы) қайтадан азғантай ғана сыйлық жіберіп, (Хұлағу ханға былай) 

деп хабар берді:  

«Патшаға қаншалық белгілі болмағанмен, дегенмен осы уақытқа дейін  

Аббасилер әулетіне және тыныштық мекені Бағдатқа шабуылдаған әр патшаның 

соңы жаман болғанын (ол жайлы) білетін адамдардан сұрасын. Оларға ежелгі 

патшалар мен аса құдіретті билеушілер қастандық жасамақ болған, алайда  

алпауыт ғимараттың бақ-дәулеті тым мықты болып шықты және ол қияметке 

дейін мүлтіксіз тұрады. Өткенде Жақып Лайс Саффари қазіргі халифаға  

қастандық жасап, саны көп әскерімен Бағдатқа қарай ұмтылды. Алайда ниетіне 

жете алмай, іш ауруынан дүние салды. Дәл солай оның бауыры Амр (Әмір) де 

жорыққа шықты. Оны Исмайыл бин Ахмед Самани тұтқындап, халиф оған 

тағдырда белгіленіп қойылғанды істеуі үшін оны байланған күйде Бағдатқа 

жіберді. Мысырдан Бағдатқа өте көп әскерімен Басасири келді. Оны да тұтқынға 

түсіріп, Хадисада қамап отырды. Екі жыл бойы ол Мысырда исмаилилердің 

халифасы болған Мустансир атынан Бағдатта құтба оқып, ақша шығарды. Кейін 

(бұл) Тугрулбик салчукиге (Тоғырұлбек салжұкиге) мәлім болды. Алпауыт 

әскерімен ол Хорасаннан Басасириге шықты, оны да тұтқындап, өлімге кесті. 

Халифаны тұтқыннан босатып, Бағдатқа жеткізіп, халифалыққа отырғызды. 

Және Сұлтан  

 

1004-бет 

Мұхаммед салжұки да Бағдатқа қастық жасады. Алайда ойсырата жеңілген күйі 

кері қайтып, жолда дүние салды. Мұхаммед Хорезмшах біздің әулетті түбегейлі 

жоймақ болып, көп әскер бастап келді. Алайда Алла Тағаланың қаһарының 

үкіміне сәйкес Асадабадтың өткелінде оған қарлы боран жетіп, оның әскерінің 

көбі ажал құшты. Сәтсіздікке ұшырап, көп шығынға батып ол кері оралды да, 
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сенің атаң Шыңғыз ханнан Абескун аралында нені бастан кешіргені болса, соны 

көрді. Аббасилер әулетіне жамандық ойлаған патшаларға жақсылық болмайды. 

Ол ауыспалы тағдырға көз тиюі жайлы ойлап көрсін.  

Хұлағу ханның бұл сөздерден ашуы өрши түсті. Ол елшілерді кері қайтарып:  

 

Өлең: 

Шаһар тұрғыз көктемірден, дуал салып талаптан, 

Қабырғалар қоршап салдыр, мұнара соқ болаттан!  

Дәулер менен перілерден әскер жина қолдаған,  

Содан кейін, уа, сұмырай, батылданып кел маған! 

Сені ең бір тұңғиыққа құлатамын зәу көктен,  

Арыстанның ауызына түсесін сен зор кекпен!- 

деп айтты. 

 

Хұлағу ханның Бағдатты алу мен оның айналасын өзіне бойсұндыру 

үшін әскер жасақтап ұйымдастыруы жайлы хикая 

 

Елшілерді қайтарып жіберген соң, ол (Хұлағу хан) Бағдат әскерінің  

көптігінен сақтық сақтады да, әскерін ұйымдастырып, қаруландырумен айналыса 

бастады. Ол алдымен шығуы өте қиын биік таудан тұратын Бағдат айналасын 

бағындыруды таңдады. (Хұлағу хан) халифа жағынан Дартаң, оның айналасына 

әкім етіп қойылған әрі Мұстағсимге оны төмендеткені үшін ренжіп жүрген 

 

1005-бет 

Хұсам ад-дин Аккаға елші жіберіп, оның келуін талап етті. Хұсам ад-дин көп 

ойланбай Дартаңды ұлы Сағид әмірге тапсырып, дереу қызмет етуге келді. 

Хұлағу хан оған үлкен мейіріммен (қарап) жақсы мәміле жасады да, қайтып 

оралуына рұқсат берді. Оған Дизи Зар, Дизи Марж  және бірнеше өзге 

қамалдарды берді.  

Ол қайтып келіп әрбір қамалға әскер жіберді, сөйтіп олар бағынып,  

(бұйрықтарын) тыңдап, қамалдарды оған тапсырды. Оның көне арманы  

орындалғанда және оның айналасына Сүлеймен шахтың әскері жиналғанда 

оның көкірегі көтеріліп, тәкаппарланып Ирбил әкімі Ибн Салая Алауиге, ол оны 

ұлы диуанмен татуластыру үшін елші жіберді. Сөйтіп ол: «Мен Хұлағу ханды 

зеректілік пен тапқырлықтың таразыларында өлшеп көрдім. Ол әрі жауыз, әрі 

қауіпті болғанына қарамай, дегенмен менің алдымда оның салмағы да, 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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қымбаттығы да жоқ. Егер де халифа маған ілтипат білдіріп, көңілімді 

қуаттандырар болса, сөйтіп атты әскер жіберсе, мен де шашылып жатқан 

күрдтер мен түркмендерден жүз мыңдай жаяу әскер жинап, Хұлағу ханның 

жолын тосамын, сөйтіп оның әскерінен бірде-бір мақұлық Бағдат аймағына аяқ 

баса алмастай етемін», – деді. Ибн Салая ол жағдай жайлы уәзірге хабар берді. 

Ол халифаға хабарлады, (алайда) үлкен мән берілген жоқ.  

Бұл сөздер ауыздан-ауызға өтіп, Хұлағу ханның құлағына жетті. Оның 

ашуының оты аса үлкен күшпен жанды. Ол Кетбұқа ноянды отыз мың аттымен 

оларға тойтарыс беру үшін жіберді. Кетбұқа Дартаңға жақын келгенде, ол  

Хұсам ад-динді:  

– Бағдатқа жорық нық шешілген (мәселе), сондықтан сенің кеңесіңде  

қажеттілік бар, – деп шақырды. Хұсам ад-дин ойланбастан, мүдірмей келді. 

Кетбұқа оны тұтқынға алып:  

– Егер аман қалып, әрдайым бұл қамалдардың әкімі болғың келсе, мен 

оларды санап, оларға салық пен көпшұр белгілеуім үшін өз әйелдеріңді , 

балаларыңды, жақтастарыңды және әскеріңнің барлығын қамалдардан шығар, – 

деп бұйырды.  

 

1006-бет 

Хұсам ад-дин (бұдан құтылудың) жолын таба алмады, сөйтіп барлығын 

шығарды. Кетбұқа:  

– Егер де сен көңіліңде патшаға жамандық ойламаған болсаң, бұл анық 

болуы үшін барша қамалды қиратып тастауды бұйыр, – деді. Ол (Хұсам ад-дин) 

оның бос (даурықпа) сөзі оларға жеткенін түсінді де, жанының тәттілігінен (кез 

келген нәрсеге дайын болған күйде), барлық қамалды қиратуға жіберді. Содан 

соң оны бүкіл бағыныштыларымен бірге өлтіріп тастады, тек оның ұлы Сағид 

әмір болған (бекінген) қамалдың тұрғындары ғана қалды. Сонда оны (Сағидты) 

қорқытумен әрі ескертіп шақырды, ал ол болса тыңдаған жоқ, содан: «Сендердің 

келісімдерің әділ емес, менің сенімім жоқ», – деді. Ол біраз уақыт шарасыздық 

күйде сол тауларда кезіп жүрді де, амалсыз Бағдатқа кетті. Оны ұлы диуан 

мейіріміне алып, кейіннен Бағдат алдындағы шайқаста қаза тапты.  

Кетбұқа ноян ол аймақтардан жеңіспен, атақпен ұлы мәртебелінің қызметіне 

келді.  

Хұлағу хан ол (Бағдатқа жасайтын) жорық туралы мемлекет ерлерімен және 

сарай шенеуніктерімен кеңес жасады. Олардың әрқайсысы өздерінің сенімдеріне сай 

ойларын айтты. (Хұлағу хан) қағанның әмірі бойынша оған серіктес болған 
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Хұсам ад-дин жұлдызшыны «Жолға шығудың және тоқтаудың уақытын таңдауға» 

шақырып, оған: «Жұлдыздарда не көрініп тұрғанын сен маған жағымпазданбай 

айтып бер», – деп бұйырды. (Хұсам ад-дин ханға) жақын (адам) болғандықтан 

ол батыл әрі табанды түрде:  

– Халифалар әулетіне қастандық жасау мен әскердің Бағдатқа жорыққа баруында 

бақыт жоқ, себебі бұған дейін Бағдат пен аббасилерге қастандық жасаған бірде-

бір патша патшалығы мен өмірінен рахат көре алмады. Егер патша пендесінің 

(қызметшісінің) сөзін тыңдамай ол жаққа баратын болса, алты жамандық орын 

алады:  

Бірінші – аттары өліп, жауынгерлер науқастанады;  

Екінші – күн көрінбей қалады; 

Үшінші – жауын жаумай қояды;  

Төртінші – суық (ызғарлы) жел көтеріліп, әлем жер сілкінісінен қирайды;  

Бесінші – өсімдіктер өспей қояды;  

Алтыншы – ұлы патша сол жылы дүние салады, – деп айтты.  

 

1007-бет 

Хұлағу хан оған бұл сөздерге дәлел келтіруін талап етті. Ол амалсыздан 

жазбаша куәлік берді. Бақсылар мен әмірлер бірауыздан:  

– Бағдатқа жорыққа бару – жақсылықтың өзі, – десті. Содан (Хұлағу хан) 

хауажа Насир ад-дин Мұхаммед Тусиді шақыртып, онымен кеңесті. Мырза 

күдіктеніп қалды. Ол «Мені сынап жатыр» деп ойлады да: 

– Бұл оқиғалардың бірде-бірі орын алмайды, – деді. (Хұлағу хан): 

– Онда не болады? – деп сұрады. (Насир ад-дин): 

– Халифа орнына Хұлағу ханның болатыны ғана, – деп жауап қатты. Бұдан 

соң (Хұлағу хан) Хұсам ад-динді хауажамен (Тусимен) пікір сайысына 

шақырды. Хауажа:  

– Мұсылмандар жалпы иттифақ29 жасағандай, ұлы сахабалардың көпшілігі 

шахид болды, бірақ сонда да ешқандай пәлекет орын алған жоқ. Егер ол  

аббасилердің «Ерекше қасиеті бар» деп айтар болса, онда хорасандық Тахир 

Маъмунның (Таһир Мағмұнның) бұйрығына сәйкес келіп, оның туған бауыры 

Мұхаммедаминді өлтіреді, Мутауаккилді әмірлер көмегімен ұлы өлтірді, ал 

Мунтасир мен Муғтаззды әмірлер мен қызметшілер өлтіріп тастады. Дәл солай 

                                                           
29 Иттифақ – бірауыздан келісу деген мағына берсе, иттифақ жасағандай – бірауыздан келіскендей 

деген мағынаны береді. 
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бірнеше өзге халифалар да түрлі адамдардың қолынан қаза тапты, бірақ 

ешқандай пәлекет орын алған жоқ, – деді.  

 

Өлең: 

Патша жүрегі жұмсақ тартып данышпанның сөзінен,  

Қызғалдақтай гүлдеп кетті ілімі мол сезімнен. 

 

1008-бет 

Хұлағу ханның Бағдатқа жорыққа шығуы туралы нақты шешім 

қабылдауы, түрлі өңірлерден Ислам қаласына әскерлердің аттануы, оның 

азат етілуі мен Аббас әулетінің билігінің аяқталуы жайлы хикая 

 

(Хұлағу хан) Бағдатқа қарсы жорыққа шығуға нық шешім қабылдады. Содан 

мекені Рұм етіп белгілеп берілген Шырмағұн мен Байжу ноянның әскерлері оң 

қанатта Ирбил және Мосул жағынан келіп, Мосул көпірінен өтіп, біздің әскер 

шығыстан жетіп келгенше, олар ол жақтан (соғысқа) кіруі үшін белгіленген 

уақытта Бағдаттың батыс жағында орналасуға бұйырды.  

Ханзадалардан Жошының ұлы Шибанның ұлы Балақан мен Жошының ұлы 

Бууал ұлы Мыңқадыр ұлы Тутар, Жошының ұлы Орданың ұлы Құли және 

Бұқайтемір мен Сұнжақ ноян, олардың бәрі оң қанатта Сүнітай ноянның тау дөңі 

арқылы Хұлағу ханға келуі (бұйырылды). Ал Кетбұқа ноян, Қутүйсін (Құтүйсін) 

және Елгай сол қанатта Луристан, Герат, Хузистан мен Баят аймақтарынан 

Умман (Оман) жағалауларына дейін жүріп отыратын болды.  

Хұлағу хан арбаларын Хамадан аймағының Заки жайлауына қалдырып, 

(оған) басшы етіп Қубақ (Құбақ) ноянды тағайындады. Содан 655 жылдың 

мухаррам айының бас кезінде Керманшахан мен Хулуанға барар жолмен , 

мұғулдар «қол» деп атайтын ортаңғы әскер жасағымен бірге жүріп кетті. Оның 

қызметінде ұлы әмірлер:  

 

1009-бет 

Көкі Елгай, Ұрықту, Арғын аға, бітікшілерден: Қарақай, мемлекет мудаббирі 

Сайф ад-дин бітікші, маулана мырза Насир ад-дин Туси мен құтты сахиб Ала ад-

дин Ата Мәлік, Иранның күллі сұлтандары, мәліктері мен хатшылары бірге 

болды.  

Олар аман-есен Асадабатқа жеткенде, (Хұлағу хан) тағы бір рет халифаны 

шақыртып елші жіберді. Халиф (келуден) бас тартты. Тіпті Ибн ал-Жаузи тағы 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%A9%D2%A3/
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бір рет Бағдаттан Динауарға келіп: «Хұлағу хан кері қайту үшін ол нені 

белгілейтін болса, (соны) қазынаға жыл сайын жеткізіп тұратын болады» деген 

уәделермен, серттермен және өтініштер айтылған хатты алып келді. Хұлағу хан 

ойлана келе халифа (мұғулдарға қарсы) көтеріліс ісін дайындап алулары үшін 

әскердің кері қайтуын қалап жатқандығын түсінді де:  

– Біз осынша жол жүріп келе тұра, қалай халифаны көрмей кері қайтуға 

болады?! Қабылдаудан, көріскеннен және әңгімелескеннен соң, біз оның рұқсатымен 

кері қайтамыз, – деді. Ол арадан олар Курдан тауларына келіп, сол айдың 

жиырма жетінші күні Керманшаханда қырғын мен тонау жасап тоқтады. Сосын 

(Хұлағу хан) ханзадалар Сұнжақ, Байжу ноян мен Сүнітайдың тез келуі үшін 

шабарман жіберді. Олар Кисра тауына келіп, сол жақтың алдыңғы шепкі 

әскеріндегі Әйбек Халеби мен Сейфудин қалашты тұтқынға түсіріп, оларды 

(патша) алдына алып келді. Хұлағу хан Әйбектің жанын аман алып қалды, сол 

үшін шындықты айтуға келісті. Хұлағу хан оны мұғулдардың кезігінің нөкері 

етіп қойды.  

Ал әмірлерді, олар Тигрден өтіп Бағдаттың батыс жағына жол тартулары 

үшін мейіріміне алып қайтарды. Олар өздерінің әдеттері бойынша қой 

жауырынымен пал ашып (балгерлік жасап), Дижладан өтті де, Бағдаттың батыс 

жағына қарай жолға шықты.  

Бағдаттың алдыңғы шеп әскерінде Қарасуңқур (Қарасұңқар) атты бір  

қыпшақ бар еді. Ал Хорезм тумасы Султанчук (Сұлтанжұқ) деген біреу кезекте 

тұрған еді. Ол  

 

1010-бет 

Қарасұңқарға былай хат жіберді:  

«Біз сенімен біртуғанбыз. Көп қашып жүрген соң әлсіздік пен қажеттіліктен 

бағындым, ұлы мәртебеліге қызмет етуге қосылдым, сонда маған (қызметіме 

сәйкес) сыйлық жасады. Сендер де өмірлеріңді аяп, өз ұлдарыңа жандарың 

ашысын, сондықтан сендердің отбасыларың, өмірлерің мен мал-дүниелеріңді 

бұл халық рақым етіп (аман алып) қалуы үшін бағыныңдар».  

Қарасұңқар жауап ретінде: 

«Мұғулдардың Аббасилер әулетіне қастық жасардай қандай негіздер болуы 

мүмкін?! Себебі бұл әулет сондай Шыңғыз хандыкі сияқты күштерді (талай) 

сынап көрген және оның кезігі мықты: әр құйыннан сілкіне бермейді. Бес жүз 

жылдан бері ол билік етуде және тағдыр оған қастандық жасаған бірде-бір 

мақұлықты аяған жоқ. Сенің мені жас мұғул көшетіне шақырып жатқаның 
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ақылдан алыс. Бейбітшілік пен достық жолы келесідей болып келеді: яғни, 

Хұлағу хан дінбұзарлардың қалалары мен қамалдарын жеңіп алуын аяқтап, 

Рейден бері өтпей, Хорасан мен Түркістанға қайтуында. Халифаның жүрегі 

оның әскер бастап келгенінен ашулы. Сондықтан егер Хұлағу хан өз кінәратына 

өкініп, әскерлерді Хамаданға алып кетсе, біз дауатдарға өтініш жасап, ол 

халифаның алдында бас иіп, жалбарынып, өтініш жасаса, бәлкім ол (халифа) 

ашуынан арылып, шайқас пен соғысқа тоқтау қоюы үшін бейбітшілікке  

келісетін шығар», – деп жазып жіберді. Сосын Хұлағу ханның қызметінде 

болған Сұлтанжұқ хатты көріп Хұлағу ханға хабарлағанда ол күліп жіберді, 

сөйтіп:  

– Мен дирхем мен динардың емес, Жаратушының көмегіне жүгінемін. Егер 

Мәңгі Құдай көмек пен қолдау көрсетсе, мен неге халифадан, оның әскерінен 

қорқады екенмін?! 

 

Өлең: 

Маса болсын, құмырсқа ма, мейлі тіпті, піл болсын,  

Өзен-бұлақ, тіпті дария, арнасы кең Ніл болсын! 

 

1011-бет 

Сөзің қалай шығар еді, қандай болар өмірің, 

Өзгертсе егер Жаратушы өзінің зор әмірін?!- 

деді. 

Ол қайтадан елші жіберіп: «Егер де халиф бағынған болса, сыртқа шықсын, 

әйтпесе соғысқа дайын болсын. Алдымен бірінші болып уәзір мен Сүлеймен 

шах және дауатдар келсін, сөйтіп сөздерімді тыңдасын!» – деді. 

Келесі күні жолға шығып 655 жылы зул-хижжаның тоғызыншы жұлдызында 

Хулуан өзенінің жағалауына орналасты. Ол жерде сол айдың жиырма екінші 

жұлдызына дейін болды. 

Сол күндері Кетбұқа ноян Луристанның көптеген қалаларын жақсылықпен, 

кейде күшпен алды.  

656 жылы мухаррам айының тоғызыншы жұлдызына сәйкес келетін жылан 

жылының чақшапат30 айының он бірінші жұлдызында Байжу ноян, Бұқа Темір, 

Сұнжақ белгіленген уақытта Дужийлге барар жолмен Дижладан өтіп, Нахри 

Исаның айналасына жетті.  

                                                           
30 Чақшапат – түркі күнтізбесіндегі ескіше он екінші айдың атауы. 
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Сұнжақ ноян Байжудан Бағдаттың батысындағы (орналасқан) алғы шепкі 

жасақты сұрап алды. Рұқсат алған соң ол жолға шығып, Харбияға келді. Ал 

Халифа әскерінің басшысы Мұжахид ад-дин Әйбек дауатдар мен Ибн Курд оған 

дейін алдын ала Баъқуба мен Бажисра ортасында жасақ дайындап қойған еді. 

Олар «Мұғулдар (Бағдаттың) батыс жағына жақындап келді» дегенді есіткенде 

олар Тигрден өтіп, Бағдаттан тоғыз фарсахтай қашықтықта, Мазрафадан жоғарырақ 

жерде орналасқан Анбар маңында, Кушки Мансұрдың алдында Сұнжақ пен 

Бұқа Темірге шайқас берді.  

Мұғул әскері жан-жаққа қашып (шегініп), Дужийл ауданындағы Баширияға 

келді. Байжу мен олар (Мужахид ад-дин әскері Баширияға) жеткенде, оларды 

(Мужахид ад-дин әскерін) кері қайырды. Ол жерде үлкен су (қоймасы) бар еді. 

Мұғулдар оның тоғанын ашып жіберді, сөйтіп Бағдат әскерінің (тұрған орнының) 

артқы жағының барлығын су басты. Ертеңі бейсенбі, ашура күні31 таң сәріде 

Байжу мен Бұқа Темір дауатдар мен Ибн Курдқа соққы беріп, Бағдат әскерін 

жеңіп, қашуға мәжбүр етті. Әскердің қолбасшылары Фатх ад-дин ибн Курд пен 

Қарасұңқар  

 

1012-бет 

он екі мың бағдаттықтармен бірге қаза тапты. Олардан бөлек (көбі) суға батып 

кетті немесе балшыққа тығылып қалды. Дауатдар азғана адаммен қашып Бағдатқа 

келді. Кейбірі Хилла мен Куфаға қашып кетті. Сенбіге қараған түні, мухаррам 

айының жартысында Бұқа Темір, Байжу ноян мен Сұнжақ ноян Бағдатқа жақын 

келді, (сөйтіп) батыс жағын иеленіп, Тигр жағалауында, қаланың шеткі кварталына 

тоқтады. 

Ал Нухасия мен Сарсар жағынан Кетбұқа ноян мен өзгелер саны көп 

әскермен келді.  

Хұлағу хан Ханқинде арбаларын қалдырып жолға шықты да, аталған 

мухаррамның он бесінші жұлдызына сәйкес келетін муғай (яғни жылан)  

жылының чақшапат айының он жетінші жұлдызында (Бағдаттың) шығыс  

жағына келіп тұрды. Сонда мұғул әскерлері құмырсқа мен шегіртке сияқты жан-

жақтан, айналадан жақындай келіп, Бағдат қорғанының айналасында шеңбер 

болып түйісті, дуал сияқты тұрды. Мухаррам айының жиырма екінші  

жұлдызында, сейсенбі күні, тоқты шоқжұлдызы астында олар шайқасып, соғысты 

бастады.  

                                                           
31 Ашура күні – Мухаррам айының оныншы күні Ашура (туысқандық) күні деп аталады. 
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Тариқи-Хорасан (жолы) жағында, қаланың сол қанатындағы Ажам  

мұнарасына қарсы (тұрған) әскердің ортаңғы жасағында әлем патшасы (Хұлағу 

хан) тұрды.  

Елгай ноян мен Қуба Калуаз қақпасы алдында, Құли, Бұлұған, Тутар, 

Ширамун мен Ұрықту қаланың астында, Суқ (Базар) сұлтан қақпасы алдында, 

Бұқа Темір қамалдың құбыла жағындағы Дулаби Бақл жағында, Байжу мен 

Сұнжақ бірігіп, (қаланың) батыс жағында, Азуди емханасы орналасқан жерде 

шайқасып жатты. Ажам мұнарасының қарсысына тас атқыштарды орнатты да, 

мұнараның (дуалына) тесік жасады.  

Халиф (мұғулдарға) уәзір мен жасалиқты32 жіберіп:  

– Патша маған уәзірді жіберуін бұйрық еткен еді, мен өз сөзімде тұрдым, 

сөйтіп оны жібердім. Патша да өз сөзінде тұруы керек, – деді. Хұлағу хан:  

– Бұл шартты біз Хамаданның алдында ұсынған болатынбыз, енді біз  

Бағдатқа жақындап келдік, содан былық пен фитна теңізі толқуға келді. 

Қалайша біз біреумен ғана қанағаттанамыз?! Үшеуін бірдей жіберу керек, яғни 

дауатдарды және Сүлеймен шахты да (қоса) жіберу қажет, – деді.  

 

1013-бет 

Елшілер қалаға қарай кетті. Келесі күні уәзір, сахиб-диуан және атақты, 

ақсүйек адамдардың тобы шықты. Оларды қайтарып жіберді де, алты күн 

сұрапыл шайқас берді.  

Хұлағу хан алты жарлық жазуға бұйрық берді: «Біз қазыларды, ғұламаларды, 

шейхтерді, Әлидің ұрпақтарын, иркаундарды және бізбен шайқаспайтын адамдарға 

рақымшылық етеміз».  

Жарлықтарды оқтарға байлап қаланың алты жағынан қалаға қарай атты. 

Сосын Бағдаттың айналасында тастар болмағандықтан, оларды Жалула мен 

Жабал Химриннен әкеліп отырды. Және де құрма ағаштарын кесіп алып, оларды 

тас орнына лақтырды.  

Мухаррам айының жиырма бесінші жұлдызында, жұма күні Ажам 

мұнарасын қиратты, жиырма сегізінші мухаррам күні, дүйсенбіде Ажам мұнарасына 

қарсы тұрған патша жақтан мұғул әскері ержүректікпен қамал қабырғасына 

шығып, оларды адамдардан тазартты. Суқ (Базар) сұлтан жағында Бұлұған мен 

Тутар тұрды, (олар) дуалдарға әлі шықпаған еді. Хұлағу хан оларға сөгіс айтты, 

сөйтіп олардың нөкерлері де (дуалдарға) шықты. Түнге қарай шығыс жақтағы 

дуалдың жоғарғы жағының барлығын (түгелдей) алды.  
                                                           
32 Жасалиқ – көне түркі тіліндегі мағынасы: католикос. 
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Көпірлерді жоюда патша оларды Бағдаттың жоғарғы мен төменгі жағынан 

бұзуға әмір етті, кеме дайындады, оларға тас лақтырғыштарды орнатып, 

қорғаушыларды отырғызды.  

Егер біреу-жарым кемелермен қашпақ болса, кедергі жасау үшін Бұқа Темір 

бір түмен әскермен Мадаиннан Басраға алып барар жолда отырды.  

(Осылайша) Бағдат үшін соғыс қырғынға айналып, тұрғындардың жағдайы 

қиын бола бастаған кезінде дауатдар кемеге отырып Шибке қашып кетпек 

болды. Алайда ол Қариятул-уқабтан өте бергенде Бұқа Темір әскері іске тас 

лақтырғыштарды, оқтарды, мұнайға тола ыдыстарды қосып, үш кемені қолға 

түсірді, адамдарын мерт қылды. Дауатдар жеңілген күйде кері қашып кетті. 

Халиф бұл жағдай жайлы хабардар болғанда, ол мүлдем Бағдат патшалығынан 

үмітін үзді,  

 

1014-бет 

өзіне пана мен тұрақтау орнын таппай:  

– Мен берілемін, – деді. Сөйтіп, Фахр ад-дин Дамгани мен Ибн Дарнушты 

азғана сыйлықпен: «Егер оларды (сыйлықтты) көп етіп жіберсе, бұл қорқудың 

белгісі болады да, дұшпан есіріп кетеді» деген оймен жұтаң (сыйлықтар) беріп 

жіберді. Хұлағу хан оларға назар да аударған жоқ, сөйтіп олар ештеңесіз  

(құрқол) қайтып келді.  

Содан соң мухаррам айының жиырма тоғызыншы жұлдызында халифаның 

ортаншы ұлы Абуалфазл Абдуррахман (Әбу әл-фазл Әбдірахман) шығып, уәзір 

қалаға қайтты. Әбу әл-фазлмен бірге сахиб-диуан мен бірнеше шенеуніктер 

болды. Олар көп дүние алып барды, алайда ол да қабылданбады.  

Келесі күні, мухаррам айының соңғы күні, өтініш жасап үлкен ұлы, уәзір 

мен бірнеше жақындары шықты, алайда пайда болған жоқ, олар да қалаға 

(құрқол) қайтты. Хұлағу хан олармен бірге халифаға елші ретінде хауажа Насир 

ад-дин Туси мен Айтимур (Айтемір) деген бір кісіні жіберді. Сафар (сапар) 

айының бірінші күні олар шықты. 

Патша Сүлеймен шах пен дауатдарды алып шығуы үшін сахиб-диуан Фахр 

ад-дин Дамгани, Ибн Жаузи мен Ибн Дарнушты қалаға жіберді. Оларды  

үміттендіріп қою үшін оларға жарлық пен пайза берді де: 

– Егер халифа шыққысы келсе шықсын, (шыққысы) келмесе, келмей-ақ 

қойсын, ықтияр өзінде. Ал мұғулдар әскері болса, олар шыққанша әрдайым 

дуалдың үстінде болсын! – деді.  
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 Сафар (сапар) айының бірінші жұлдызында, бейсенбі күні олардың екеуі де 

шықты. Сонда (патша) оларды Мысыр мен Шамға жорыққа аттануы үшін 

өздерінің жақтастарын алып шығуға қайтадан қалаға қайтарып жіберді. Бағдат 

әскері солармен бірге шығуға ұмтылды, сансыз көп халық құтылуды аңсады. 

Сосын (әскерлер қаладан шыққан соң) оларды мыңдықтарға, жүздіктерге және 

ондықтарға үлестіріп берді де, әлгілердің бәрін қырып салды. Ал қала ішінде 

қалғандар жертөле мен монша ошақтарына қашып жасырынды. Бірнеше қала 

шенеуніктері шығып:  

– Адамдар толықтай бас иген, оларға уақыт берілсе екен, себебі халифа 

өзінің ұлдарын жіберіп жатыр және өзі де келеді, – деп аманшылық (сауға) 

сұрады.  

 

1015-бет 

Бұл уақытта ұлы әмірлердің бірі Ханду бітікшінің көзіне оқ тиді. Хұлағу хан 

қатты ашуға мініп, Бағдатты азат етуді тездетуді бұйырды. Ол Насир ад-дин 

мырзаға халыққа амандық беру үшін Хилба (қаңылтыр қаптаған) қақпаға 

баруды бұйырды. Сөйтіп, қаладан тұрғындарды шығаруға кірісті.  

Сафар (сапар) айының екінші жұлдызы, жұмада дауатдарды қол астындағы 

адамдармен бірге өлімге кесіп, Сүлеймен шахты қолдары байланған күйде жеті 

жүз туысқанымен бірге алып келді, сонда (Хұлағу хан):  

– Сен жұлдызшы және аспанның бақытты әрі зұлым ықпалы туралы 

хабардар болған едің ғой, неліктен сен өзіңнің жаман (күйрейтін) күніңді көре 

білмедің және өз қожайыныңа бейбіт жолымен бізге қызметке келуге неге кеңес 

бермедің? – деп сұрады. Сүлеймен шах:  

– Халифа өзімшіл болатын, жұлдыздар оған бақытты болжаған жоқ, ал ол 

жақсылық тілеушілердің кеңестерін тыңдамады, – деп жауап берді. Оны күллі 

бағынышты адамдарымен және ізбасарларымен қосып өлімге кесу бұйырылды.  

Үлкен дауатдардың ұлы Хажуддин әмірді де өлтіріп тастады. Олардың 

үшеуінің де басын Бадр ад-дин Лулудың ұлы Мәлік Салихтың қолымен Мосулге 

жіберді. Бадр ад-дин Сүлейман шахпен дос еді, ол жылап жіберді, алайда жаны 

үшін қорыққандықтан олардың бастарын дарға асып қойды. Халифа Мұстағсим 

жағдайдың қолдан шығып кеткенін түсінгенде ол уәзірді шақырып алып:  

– Бұл жағдайға қалай көмек беруге болады? – деп сұрады.  

Ол (уәзір) жауап ретінде мына өлең жолын оқыды:  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80/
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Өлең: 

Халифа оңай деп ойлады, бізбен әлі ұрыспай,  

Ал шайқаста болу керек жүзі өткір қылыштай!.  

 

Басра қиратылған соң, (халифа) үш ұлымен: Әбу әл-фазл Әбдірахман, Әбу 

әл-Аббас Ахмед және Әбу әл-Манақиб Мүбаракпен бірге 656 жылдың сафар 

(сапар) айының төртінші жұлдызында, жексенбі күні шықты. Онымен бірге 

сейіттер, имамдар, қазылар, ақсүйектер мен қала шенеуніктері қатарынан үш 

мың адам болып, ол Хұлағу ханмен жүздесті.  

 

1016-бет 

Сол кезде патша ешбір ашу танытқан жоқ, керісінше мейірімді және  

ілтипатты түрде хал-жағдай сұрап, содан соң халифаға:  

– Қала тұрғындарына айт, олар қаруларын тастап, біз оларды санақтан өткізу 

үшін сыртқа шықсын, – деді. Халиф тұрғындарға қаруын тастап сыртқа  

шығулары үшін жар салуға адам жіберді. Тұрғындар топ-тобымен қаруын тастап 

шықты, мұғулдар оларды өлтіріп отырды.  

Халифа мен ұлдары, сондай-ақ туыстарына Калуаз қақпасы алдындағы 

Кетбұқа ноянның әскери ордасында шатыр тігуге бұйырып, оларға бірнеше 

мұғулды сақшы етіп қойды. Халиф сол кезде өзінің өлімін анық көріп, ақылсыздығы 

үшін кеңестерді тыңдамағанына өкінді.  

 

Өлең: 

О, жүрегім, жауым жетіп ниетіне, түсті енді мұз отқа,   

Мен де әлгі зерек құстай түсіп қалдым тұзаққа!  

 

Сафар (сапар) айының жетінші жұлдызы, сәрсенбі күні жаппай қырғын-

сүргін мен тонаудың бастауы болды. Әскерлер бірден қалаға кірді де, азғантай 

иркаундар мен кейбір өзге елдіктердің үйінен басқа барлық дымқылды да, 

құрғақты да өртей берді.  

Сафар (сапар) айының тоғызыншы жұлдызы, жұма күні Хұлағу хан халифа 

сарайын көру үшін қалаға келді. Ол мәсмәнә33 ішіне орналасып әмірлеріне 

тойлатты да, ол халифаны шақыртуға бұйырып (ол келгенде):  

                                                           
33 Мәсмәнә – сегіз бұрышты сарай бөлмесі. 
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– Сен қожайынсың, ал біз қонақтармыз, сенде бізге лайықты нең бар екенін, 

қане, көрсетші, – деді. Халиф сөздің астарын түсінді, қорқып, қалтырап кетті, 

тіпті қорыққандығы соншалық қоймалардың кілті қайда екенін есіне түсіре 

алмай қалды. Ол бірнеше құлыпты сындыруға бұйрық берді де, табыс етуге екі 

мың шапан, он мың динар, бірнеше қымбат бағалы тас пен інжулермен  

әшекейленген сирек заттарды келтірді. Хұлағу хан оларға назар аударған жоқ, 

бәрін әмірлер мен жиналғандарға сыйлыққа берді, сөйтіп халифаға:  

– Сенің жер бетіндегі байлықтарың белгілі және 

 

1017-бет 

 (олар) менің қызметшілеріме тиесілі. Ал сен көміп (жасырып) қойған  

қазыналарың жайлы айт, олар қандай және қай жерде? – деді.  

Халиф сарай ортасында алтынға толы хауыздың бар екенін мойындады. Оны 

қазды, ішінің барлығы құйма (кесектен) болған (салмағы) жүз мысқалдай қызыл 

алтынға толы болып шықты.  

Сосын халифаның гаремін санап шығу бұйырылды. Егжей-тегжейлі 

санағанда: жеті жүз әйелдері мен күңдері және мың қызметші адам бар болып 

шықты. Халифа гаремін санап жатқандығы жайлы хабардар болғанда ол бас иіп 

жалбарынды да, сөйтіп:  

– (Оларға тіпті) күн де, ай да нұрын төкпеген гарем қыздарын маған 

сыйлыққа бер, – деді. (Хұлағу хан): 

– Жеті жүзінен жүзін таңда, ал қалғанын қалдыр, – деді. Халиф жақындары 

мен туыстары болған жүз әйелді өзімен бірге алып кетті.  

Түнде Хұлағу хан ордаға келіп, таңертең Сұнжақ қалаға барып халифаның 

бүкіл дүниесін тартып алып, оны беріп жіберуін бұйырды. Қысқаша айтқанда, 

алты жүз жыл бойы жинағанның барлығын тау-тау етіп (хан ордасы) алдына 

жинады. Халифаның қалалық мешіті, Мұса Жауадтың (Оған тыныштық 

болсын!) мазары, Русафтың жерлеу күмбездері өртеліп жіберілді.  

Қала тұрғындары Шараф ад-дин Мераға, Шихубуддин Занжани мен Мәлік 

Дилрастты рақым етулерін сұрап адам жіберді. (Сөйтіп), «Бұдан былай қырғын 

мен тонау тоқтатылсын, себебі Бағдат патшалығы біздікі. Барлығы бұрынғыдай 

орындарында отырып, әркім өз істерімен айналыссын!» деген жарлық шықты. 

Қылыштан аман қалған бағдаттықтардың жаны аман қалдырылды.  

Соңынан Хұлағу хан нашар иісті ауаның әсерінен Сафар (сапар) айының он 

төртінші жұлдызында, сәрсенбі күні Бағдаттан шығып, Уақф пен Жалабия елді 

мекендеріне тұрақтады. Содан соң әмір Әбдірахманды Хузистан уәлаятын жеңіп 
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алуға аттандырды. Сосын халифаны өзіне шақыртты. Ол өз тағдырының жаман 

белгілерін анық көрді, содан қатты қорқып уәзірден:  

– Біздің жағдайымызға қалай көмектессе болады? – деп сұрады. (Уәзір):  

– Біздің сақалымыз ұзын, – деп жауап қайтарды. Оның айтпақ болған ойының 

мағынасы – ол (уәзір) бағалы заттар жіберіп пәленің алдын алмақ болғанда, 

дауатдар: «Уәзірдің сақалы  

 

1018-бет 

ұзын» деп айтып, бұл істен қайтарған болатын. Халифа оның сөздерін тыңдап, 

уәзірдің істерін тоқтатқан еді. Қысқасы, халифа өмірден үмітін үзіп, моншаға 

барып шариғатқа сай белгіленген ғұсыл алу үшін рұқсат сұрады. Хұлағу хан бес 

мұғулмен бірге баруға бұйырды. (Халифа): 

– Мен күнәһарларды тозақта азаптайтын бес періштені серік етіп жіберуін 

сұрап жатқан жоқпын, – деді де, бастауы келесідей қасидадан бір-екі шумақ 

оқып берді: 

 

Өлең: 

Фирдаус жәннатындай бар еді баспанамыз,  

Кешке бай болмаған адамдай үйсіз қалыпмыз.  

 

Күн соңында, 656 жылы Сафар (сапар) айының он төртінші жұлдызында, 

сәрсенбі күні Уақф елді мекенінде халифаның ісі оның үлкен ұлы мен қасында 

болған бес қызметшісімен бірге аяқталды (яғни, өлтірілді).  

Келесі күні онымен бірге Калуаз қақпасы алдында болған өзгелерді де  

өлімге кесті. Есепке қоспаған азын-аулақты есептемегенде табылған Аббасилер 

ұрпағынан бірде-бірін тірі қалдырмады. Халифаның кіші ұлы Мүбарак шахты 

Олжай қатынға сыйлық етті. Қатын оны Насир ад-дин мырзаның жанында болу 

үшін Мерагиге жіберді. Оған мұғулдың қызын алып берді, сөйтіп одан оның екі 

ұлы бар.  

Сафар (сапар) айының 16 жұлдызы, жұма күні халифаның ортаншы ұлын 

әкесі мен бауырларына аттандырды да, Уммауилер (Омаядтар) әулетінен соң 

билікке келген Аббасилер әулетінен шыққан халифалар билігі үзілді. Олардың 

халифалық уақыты бес жүз жиырма бес жыл болды. Ал (билік еткен буынның) 

саны бойынша олар отыз жеті адам болды. Олардың аталуы мен реттелуіне сай 

(есімі төменде келтіріледі): Саффах, Мансұр, Махди, Хади, Рашид, Амин, 

Мағмұн, Муғтасим, Уасиқ, Мутауаккил, Мунтасир, Мустағин, Муғтазз, Мухтади, 
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Муғтамид, Муғтадид, Муктафи, Муқтадир, Кахир, Рази, Муттақи, Мустакфи, 

Мутиғ, Таиғ,  

 

1019-бет 

Қадір, Қайым, Мұқтадир, Мустазһир, Мустаршид, Рашид, Муктафи,  

Мустанжид, Мустади, Насир, Захир, Мустансир, Мұстағсим – он жеті жыл 

халифалық етті.  

Халифаны өлімге кескен дәл сол күні, оның уәзірі Муяй ад-дин ибн 

Алқамиді қалаға уәзір лауазымына жіберіп, Фахр ад-дин Дамганиді сахиб-диуан 

қызметіне (тағайындады).  

Әли баһадүрді қолбасшы, сондай-ақ саудагерлер мен қолөнершілердің  

басшысының қызметіне тағайындады.  

Ал әмір Қарақайдың орынбасары етіп Имададдин Ұмар Қазуиниді (Имад ад-

дин Омар Казвиниді) белгіледі. Ол халифалар мешіті мен Мұса Жауад кесенесін 

қайта тұрғызды.  

Оны «Ділрас (рас ділді) мәлік» деп атайтын Нажм ад-дин Аби Жаъфар 

Ахмед Имран Тариқи Хорасан, Халис, Банданижин сияқты Бағдаттың шығыс 

аймағы аудандарына тағайындалды.  

Ал Бас қазының қызметін Низамуддин Абдулмумин Банданижинге (Низам 

ад-дин Абдулмумин Банданижинге) табыстады.  

Елгай ноян мен Қара бұқаны үш мың атты мұғулға тағайындап, оларды 

(қаладағы тәртіпке қатысты) істерді реттеп, аяқтауы үшін және әрбір адам өзінің 

өлгендері мен жақтастарын жерлеулері үшін, жолдардан өлген малдарды алып 

тастап, базарларды қайта тұрғызулары үшін Бағдатқа жіберді.  

Сафар (сапар) айының жиырма тоғызыншы жұлдызында, бейсенбі күні 

сарайға уәзірдің ұлы Шараф ад-дин мен сахиб-диуан істер жайлы хабар алуы 

үшін келіп кетті.  

Сафар (сапар) айының жиырма үшінші жұлдызы, жұма күні Хұлағу хан 

жолға шығып, Қуббаи Шайхы Макаримде тұрақтауды шешті. Ол жерден  

(шығып) Ханақиндегі өз ордаларына дейін жетпегенінше бір тұрақтау орнынан 

екіншісіне жүріп отырды.  

Бағдатты шабуылдап жатқанда Хилладан бірнеше Әлиші ғалымдар келіп, 

қолбасшы тағайындауын сұраған еді. Хұлағу хан ол жаққа Түгел мен Нахли 

Нахжувани (Нахли Нахичевани) әмірді жіберді. Олардың соңынан Хилла, Куфа 

мен Уаситтің тұрғындарын тексеру үшін Олжай қатынның бауыры Бұқа Темірді 



 67 

аттандырды. Хилла тұрғындары әскердің қарсысынан шығып Фураттың 

(Евфраттың) үстіне көпір тұрғызып, олардың келгеніне қуанды.  

 

1020-бет 

Бұқа Темір «Оларға сенсе болады» деп шешті.  

Сафар (сапар) айының оныншы жұлдызында ол жолға шығып Уаситке 

аттанып, он жетінші күні жетіп барды. Алайда ол жақтың тұрғындары бағынған 

жоқ. (Бұқа Темір) кідірді, қаланы алып, қырғын салу мен тонауға кірісті, сөйтіп 

қырық мыңдай адамды қырып салды. Содан соң (Бұқа Темір) ол жерден 

Хузистанға кетті. Ол Шуштар қаласын бағынуға көндіру үшін өзімен бірге 

Шараф ад-дин ибн ал-Жаузиді алды. Халифаның жауынгері мен түркілердің бір 

бөлігі қашып кетті, бір бөлігі өлтірілді.  

Басра мен оның аймағы да бағынды. Сонда әмір Сайф ад-дин бітікші ұлы 

мәртебеліге жалбарынып, жүз мұғулды Нажафқа, мүміндер әмірі Әлидің (Алла 

одан разы болсын!) шахидтік өлім қабылдаған жері мен ондағы тұрғындарды 

қорғауы үшін жіберуін сұрады. 

Бұқа Темір раби әл-әууәлдің он екінші жұлдызында әскердің тұрақтау 

орнына келді. Раби әл-әууәл айының он тоғызыншы жұлдызында Бағдатқа 

келген халебтық елшілерді Хұлағу ханның әмірі бойынша Насир ад-дин Туси 

мырза арабша жазған хатпен бірге кері қайтарды.  

Оның нұсқасы (көшірме) келесідей:  

«Біз 656 жылы Бағдатқа орналастық. «Ескерту жасалған кісілердің таңдары 

қайырлы болмайды»34. Біз оның патшасын шақырдық, ол бас тартты. Сөйтіп, 

оның үстінен «Содан біз оны ауыр жазаға тартамыз»35 сөзі ақталды. Біз сені 

бізге бағынуға шақырдық және егер сен келсең, саған «(Оның үшін) рақат, 

райхан (иісі) және нығметтер жәннаты бар»36 болады, егер сен бас тартсаң, 

масқара мен өлім болады. Өзіңе өз тұяғыңмен қабір қазушы және өз мұрнын өз 

қолымен кесетін (кісідей) болма. Әйтпесе сен «Ең көп зиян шегушілер 

қатарында» боласың. «Олардың іс-әрекеттері бұ дүниеде бос болды, бірақ олар 

дұрыс істеп жатырмыз деп ойлайды»37, «алайда, Алла Тағалаға (ол іс) жағымды 

емес»38. «Дұрыс жолмен жүрушілерге амандық болсын!»39. 

                                                           
34 Қасиетті Құран Кәрімнің 37-ші «Ас-Саффат» («Сапқа тізілгендер») сүресінің 177-аяты. 
35 Қасиетті Құран Кәрімнің 73-ші «Әл-Муззәммил» («Бүркеніп жатушы») атты сүресінің 16-аяты.  
36 Қасиетті Құран Кәрімнің 56-шы «Әл-Уақиға» («Болуы сөзсіз») сүресінің 89-аяты. 
37 Қасиетті Құран Кәрімнің 18-ші «Әл-Кәһф» («Үңгір») сүресінің 103-104-аяттары. 
38 Қасиетті Құран Кәрімнің 14-ші «Ибраһим» сүресінің 20-аяты. 
39 Пайғамбарымыз Мұхаммед басқаларға хат жолдағанда осы сөздерді жаздыратын еді. 
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Раби әл-ахир айының он бірінші жұлдызы, сәрсенбі күні Хұлағу хан 

сапардан (Бағдат жорығынан) соң Хамадан мен Сияхкух маңындағы киіз үйі 

орнатылған арбаларына келді. Ол науқас болды, сосын түзеліп кетті.  

Раби әл-ахир айының он алтыншы жұлдызында Көкі бітікші дүние салды. 

Ал раби әл-ахирдің жиырмасыншы күні, сәрсенбіде сарайға Елгай ноян мен 

кейбір әмірлер келді.  

Жумада әл-ахир айының екінші жұлдызы, бейсенбі күні Бағдат уәзірі Муяй 

ад-дин дүние салды.  

 

1021-бет 

Содан оның ұлы Шараф ад-динді орнына тағайындады.  

 

Уруғту (Ұрықту) ноянның қолымен Ирбил қаласының азат етілуі және ол  

жердегі қамалдың қоршауға алынуы жайлы хикая 

 

Хұлағу хан Бағдатты жеңіп алуға шешім қабылдаған кезде Ұрықту ноянды 

Ирбил бекінісіне тағайындаған еді. Ол бекініс мықты топырақ үйіндісі үстіне 

тұрғызылған және әлем елді мекендерінің төрттен бірінде оған теңдес (бекініс) 

жоқ.  

Ұрықту ноян оған шабуылдаған кезде бекіністегі күрдтер соғысып, қарсылық 

жасай бастады. Ирбилдің билеушісі Таж ад-дин ибн Салая бекіністен шығып, 

бағынып, лайықты қызмет атқармақ болды. Ұрықту ноян:  

– Шынайы бағыну белгісі – қамалды тапсыру болып табылады, – деді.  

Таж ад-дин бекініске аттанды. Күрд жауынгерлері оның жолын тосты. Ұзақ 

көндірулер мен иландырарлық өтініштерден соң оны қайтып келуге мәжбүрледі, 

сөйтіп (ол) Ұрықтуға келді. Ол оны ұлы мәртебелі Хұлағу ханға аттандырды. 

Сот кезінде ол кінәлі деп табылып, өлімге кесілді.  

Ұрықту ұзақ уақыт қамалды шабуылдады, алайда ол жердің тұрғындары 

бағынған жоқ. Сонда ол (Ұрықту) сұлтан Бадр ад-дин Лулудан әскерімен көмек 

беруін сұрады. Ол біраз әскерін жіберді. Бірде түн ішінде қамал тұрғындары 

шығып мұғулдарға шабуыл жасап, тапқанының барлығын өлтіріп, тас  

лақтырғыштарға өрт қойып өртеп, қамалға кіріп кетті. Қиын жағдайға түскен 

Ұрықту Бадр ад-дин Лулуға бұл жайлы айтып, онымен кеңес жасады. Бадр ад-

дин Лулу: 

– Ең дұрысы – күрдтер ыстықтан қашып, тауға аттанатын уақыт, жазға дейін  
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(бұл істі) қалдыр. Себебі қазір ауа райы қолайлы, олардың сақтап қойған азық-

түліктері көп, ал бекініс тым қатты, берік.  

 

1022-бет 

Сондықтан оны айладан басқа жолмен жеңіп алу мүмкін емес, – деді. Ұрықту 

оны сұлтан Бадр ад-динге тапсырып, өзі жазды өткізу ниетімен Тебризге аттанды. 

Ауа райы ыстық болып кеткен кезде күрдтер шығып, бекіністі Бадр ад-дин 

сұлтанға тапсырды да, өздері Шам (Сирия) жағына қарай жолға шықты. Сұлтан 

Бадр ад-дин оның дуалдарын бұзып тастады, сөйтіп осындай жолмен ол бекініс 

те азат етілді. 

Осымен бітті. 

 

Бағдат пен дінбұзарлар қамалының байлықтарының Әзербайжанға 

көшірілуі және (байлықтың) Салмас көлі тауындағы қамалда сақталуы, 

Бадр ад-дин Лулу мен Рұм сұлтанының патшаға қызметке келуі жайлы 

хикая 

Бағдатта қолға түскен үлкен байлық пен қазынаны Хұлағу хан Рей сахибы 

Ала ад-диннің ұлы Насир ад-дин әмірмен бірге Әзербайжанға аттандырды. Дәл 

осылай дінбұзарлардың қамалдарына тиесілі, Рұмға, Гуржға, Арманға, лур мен 

күрдтерге тиесілі (байлықтар да сол жаққа аттандырылды).  

Сосын (Хұлағу хан) Тебриз мәлігі Мажиддинге Урми мен Салмас көлі 

жағалауындағы Тіллә деп аталатын тауда өте мықты, керемет қасыр тұрғызуын 

бұйырды. Барлық алтын тиындарды балқытып, олардан бәліштер құйып, ол 

жаққа жинап қойды. Және қымбат сыйлықтар мен байлықтардың бір бөлігін 

ұлы мәртебелі Мөңке қағанға жеңіс пен даңқ жайлы қуанышты хабармен бірге 

жіберді. Иран жерінің иеліктерін азат ету жағдайлары жайлы мәлімдеме жасап, 

Мысыр мен Шам өңіріне жорыққа баруы жайлы шешімін хабарлады.  

Бұл хабарды алып әмір Хулачу барды, қаған ол қош хабарға қатты қуанып 

қалды. Сол жылы сұлтан Бадр ад-дин Лулу қағанның әміріне сай ұлы 

мәртебеліге қарай жол тартты. Асығыс жүре отырып, 656 жылдың ережеп 

айының жиырма тоғызыншы жұлдызында  

 

1023-бет 

Мераги маңындағы (Хұлағу хан отырған) сарайға келді. Оның жасы тоқсаннан 

асып кеткен болатын. Хұлағу хан оған толық сый-құрмет көрсетті, сөйтіп ол сол  
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жылдың шағбан айының алтыншы жұлдызында кері қайтты.  

Аталған шағбанның жетінші жұлдызында, (Хұлағу ханды) Бағдатта жеткен 

жеңісімен құттықтау үшін Фарс атабегі Әбу Бәкірдің ұлы атабек Сағид келіп, 

(үлкен) сыйлықтар алып кері қайтты.  

Шағбанның төртінде Тебриз маңындағы Муйнуқта қызметке Рұм сұлтаны 

Изз ад-дин келді. Және сол айдың сегізінші жұлдызында оның соңынан сұлтан 

Рукин ад-дин келді. Хұлағу хан Байжу ноянға көрсеткен құрметсіздігі және 

онымен шайқасқаны үшін сұлтан Изз ад-динге ашулы еді. Бағдат азат етілген 

соң сұлтан Изз ад-дин өте (қатты) қорқып кетті де, өзін ол қылмыс тұңғиығынан 

шебер айламен алып шығуды ойластырды. Ол керемет патша етіктерін жасауды, 

олардың өкшесіне нақыштап оның келбетін салуды бұйырды. Сәлем беріп, 

сыйлық табыстаулар кезде, ол оларды патшаға ұсынды. (Хұлағу ханның) көзі 

әлгі суретке түскенде, сұлтан жерді сүйді, сөйтіп:  

– Менің арманым: патша өзінің мүбәрак табанымен (яғни, табанын басына 

қойып) бұл құлының басын көкке көтерсе екен, – деді. Хұлағу ханның оған 

жаны ашып кетті және Тоғыз қатын жақтаушылық жасап, қылмысын кешуді 

сұрады. Хұлағу хан оны кешірді. Сол кезде мырза Насир ад-дин Туси сұлтан 

Жалал ад-дин Хорезмшахтың мұғулдардың жеңісті шабуылынан қашуға мәжбүр 

болып Тебризге келгенін айтты. Оның әскері қарапайым азаматтардың үстінен 

зұлымдық жасады. Бұл туралы оған хабарланған еді, ол:  

– Біз қазір билеп жатқан жоқпыз, әлемді бағындыру үшін соғысып 

жатырмыз. Әлемді бағындыру кезінде қарапайым азаматтарды қорғау міндет 

емес. Біз әлемді билей бастағанда, міне, сол кезде шағымданушыларға әділдік 

береміз, – деп айтты. Хұлағу хан: 

– Біз, Алла Тағалаға шүкір, әрі әлемді бағындырып жатырмыз, әрі әлемге 

билік етеміз. Дұшпандар үшін мен бағындырушымын, ал бағынғандар үшін 

(мен) билеуші патшамын, Жалал ад-диндей әлсіздік пен қауқарсыздыққа кіріптар 

емеспін, – деп жауап берді.  

Осымен бітті.  

 

1024-бет 

Даналардың сұлтаны, жамағат пен діннің көмекшісі, бақытты маулана 

сейіт Насир ад-дин Туси және Мерагида Хұлағу ханның бұйрығымен 

расадтың (обсерваторияның) салынуы жайлы хикаялар 

 

Аталған уақытта бақытты, ұлы маулана, адамзаттың ұстазы, даналар  
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сұлтаны, мутааххириндердің40 абзалы мырза Насир ад-дин Туси (Алла оны өзінің 

кешіріміне бөлесін!) өзі лайықты деп тапқан жерге жұлдыздарды зерттеу үшін 

ғимарат тұрғызуды бұйырды. Ол Мераги қаласын таңдап, сөйтіп керемет расад 

(обсерватория) тұрғызды.  

Бұл оқиғаның тууына себеп келесідей: Мөңке қаған өзге мұғул 

патшаларынан сондай дәрежеде ақылының кемелдігімен, көрегендігімен , 

ұқыптылығымен әрі парасатымен ерекшеленетін. Тіпті Ақлидостың кейбір 

шиеленген сызбасын (геометриялық мәселелерін) шешкен болатын. Оның 

керемет ойы мен асқақ зейіні өзінің бақытты билігінің кезінде обсерватория 

тұрғызу қажет деп шешті. (Содан) ол Жамалуддин Мухаммад Тахир бин  

Мухаммад аз-Зайди ал-Бухариге (Жамал ад-дин Мұхаммед Таһир бин Мұхаммед 

аз-Зайди ал-Бухариге) ол маңызды іске кірісуге бұйрық берді. Бұл істегі 

(мәселелердің) кейбір бөлігі олар үшін күдікті (белгісіз) еді. Ал мырза Насир ад-

диннің кемел қасиеттері жайлы сөз жел сияқты әлемді кезіп жүрген болатын. 

(Сондықтан) Мөңке қаған бауырымен қоштасып жатқан кезінде оған:  

– Дінбұзарлардың қамалдары азат етілген соң, мырза Насир ад-динді осында 

жібер, – деп айтты.  

Ол кездері Мөңке қаған Манзи иелігін жеңіп алумен айналысып әрі  

астанадан тым шалғай жатқандықтан, Хұлағу хан (Насир ад-динге) осы жерде де 

обсерватория тұрғызуын бұйырды. Себебі ол оның кереметтей өмірлік салты 

жайлы, табиғи шыншылдығы жайлы  

 

1025-бет 

хабардар еді. Сондықтан ол оның қызметінде болуын қалады. Хұлағу хан 

хандық тағына отырғаннан жеті жыл өткен соң (Насир ад-дин) илхан 

обсерваториясын төрт ғұламаның көмегімен тұрғызды. (Олар): Муяй ад-дин 

Арзи, Фахр ад-дин Марағи, Фахр ад-дин Ахлати және Нажм ад-дин Дабиран 

Казвини. 

 

Хұлағу ханның Шам өңіріне жорыққа шығуы, Халеб пен Шам  

иеліктерінің азат етілуі жайлы хикая 

 

Халеб сұлтаны өз уәзірі сахиб Зайнуддин Хафизиді патшаға лайықты  

сыйлықтармен және табыстаулармен қағанның қызметіне жіберген еді. Ол  
                                                           
40 Мутааххир – сәләф және халаф ғұламаларының дәуірінен кейінгі дәуірде өмір сүрген ғұламалар. 

(Аудармашының түсініктемесі). 
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сарайда үлкен атақ пен даңққа ие болып, оған жарлық пен пайза берілді.  

Хұлағу хан Иран жеріне келген кезінде Зайнуддин жасырын бағыныштылық 

пен жақтаушылығын білдіріп отырған еді, осы себептен ол Шам сұлтанының 

алдында күдікті болды. Содан оған қастандық жасалды. Сонда ол қашып, ұлы 

мәртебелі Хұлағу ханның алдынан пана тапты.  

Ол келген соң, патшаның Халебке жорық жасауы туралы ниеті күшейе түсті. 

Алдымен ол елшілерді Бадр ад-дин Лулуға жіберді, сөйтіп:  

– Сенің жасың тоқсаннан асып кеткендіктен мен сені жорыққа баруыңнан 

босатамын, алайда саған өзіңнің ұлың мәлік Салихты әлемді бағындырушы 

тулар Шам өлкесін жеңіп алуы кезінде қызмет етуі үшін жіберуің керек, – деді. 

(Бадр ад-дин Лулу) бұйрыққа сәйкес оны жолға аттандырды. Ол Хұлағу ханның 

қызметіне келгенде оған сұлтан Жалал ад-диннің қыздарының бірін некелеп 

алуы үшін берді. 

Содан соң Кетбұқа ноянды үлкен әскерімен бірге алдыңғы шепкі жолға 

жіберді.  

Ал оң қанатқа Шықтұр мен Байжуды (аттандырды).  

 

1026-бет 

Сұнжақ пен өзге әмірлерді сол қанаттың әскеріне (аттандырды). 

Ал (Хұлағу хан) өзі ортаңғы әскерге (кетті).  

657 жылы рамазан айының жиырма екінші жұлдызы, жұма күні Ақырап 

(Сары шаян) шоқжұлдызы астында ол Шам (Сирия) өңіріне қарай жолға шықты. 

Алатағқа (Алатауға)41 келгенде, ол жердегі жайлауларды ұнатты да, оларды 

Лабтасағут деп атады.  

(Ол жақтан) ол тұрақсыз күрдтердің панасы және баспанасы болған Халат 

(Ахлат) пен Хаккар тауларына қарай кетті. Олардан кім табылса, барлығын 

өлтіріп отырды.  

(Хұлағу хан) Диярбекирге келген кезде ол алдымен Жазираны жеңіп алды. 

Содан соң өзінің ұлы Жушмұтты Сүнітай ноянмен бірігіп Маййафариқин 

қасырын шабуылдауға тағайындады.  
                                                           
41 Алатау - мұғулдар өздері жеңіп алып, иемденген аймақтардағы жер-су атауларының орнына өздерінің 

туып өскен елдеріндегі жер-су атауларын қойып алу әдеттері болған. Сол себепті қазіргі Алматы 

облысының кейбір жер-су атаулары мұғулдар иеленген басқа өнірлерде де кездеседі. (Аудармашының 

түсініктемесі). 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
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Және Мәлік Салихты әскерімен бірге Амидты азат етуге жіберді.  

Ал (Хұлағу хан) өзі Рухаға қарай жол тартты, (оны) азат етті. Ол жерден 

Дунайсир, Нисибин мен Харранға кетті. Оларды соғыспен басып алды да, қырғын 

салып, тонау жасады.  

Сосын Фураттан (Евфраттан) өтіп, кенеттен Халебты қоршады. Ол жердің 

тұрғындары қамалдың беріктігіне сеніп мойынсұну мен бағыныштылық  

танытудан бас тартып, шайқасқа дайындалды. Ұрықту ноян Йаһуд (Еврейлер) 

қақпасының алдында тұрды, Кетбұқа Рұм қақпасының, Сұнжақ Димашқ  

қақпасының, ал Хұлағу хан Антакия қақпасы алдына тоқтады. Қала маңында 

ағаш дуал тұрғызып, тас лақтырғыштарды орнатты. Бір аптадай екі жақ та күшті 

ықыласпен шайқасқа берілді. Соңында (Халеб қамалы) 657 жылдың зул-хижжа 

айында Ирак қақпасы жағынан (кіріп), азат етілді. Бір аптадай уақыт қырғын 

салу мен тонау жасалынды, содан көп халық өлтірілді.  

Қырық тәулік бойы (қала ортасындағы) қасырда отырған жауынгерлермен 

соғыс жүргізілді. Екі жақтан да тас лақтырғыштардан тастар атып, садақтардан 

оқтар ұшты. Қоршылардың әміріне және Ажу шүкірші мен Садун гуржінің 

бетінің бірнеше жеріне жарақат тиді. Сонда патша оларға көптеген сыйлықтар 

жасап:  

– Әйелдердің бетіндегі мең сияқты, дәл солай бет пен сақалдағы қызыл қан – 

еркектер үшін мақтаныш әрі әшекей, – деді.  

Ақыр соңы қасыр да азат етілді.  

 

1027-бет 

Көптеген кәсіпкер қолөнершілер тұтқынға алынды, сансыз дүние олжаға 

түсірілді. 

Сосын біраз уақыт Харим бекінісін шабуылдаумен айналысты. Кейіннен ол 

жердегі тұрғындар рақым тілеп, Сақи деген лақап атпен атақты болған Фахр ад-

дин олардың шығуы үшін ант беруіне жалбарынды. Ант келісімшарты бойынша 

олар төмен түсті. Хұлағу хан оларға қатты ашулы еді, сондықтан аман қалған 

бір армян зергерден (алтын бойынша шеберден) басқаның барлығын, оларды 

әйелдерімен және балаларымен қоса қырып салуын бұйырды.  

Халеб бекінісін алғанда Хұлағу хан оны Фахр ад-дин Сақиге табыстап, ал 

Түгел бақсыны ол жерге қолбасшы етіп отырғызды.  

(Хұлағу) Халебтан кеткен кезде ол елдің тұрғындары Фахр ад-динге шағымдана 

бастады. Оны өлімге кесіп, «Халеб билігі Зайнуддин Хафизиге берілсін!» деген 

бұйрық шықты.  
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Димашқ тұрғындары мұғулдардың әскерінің зақым-залалынан шошып қалды. 

Олар Шамның аймағы, оның аудандары Хұлағу ханның иелік шеңберіне  

кіргенін білгенде, ол жердегі барша ақсүйектер мен атақты адамдар түрлі 

сыйлықтармен бірге қақпалардың кілтін алып ұлы мәртебелінің қызметіне келді. 

Сөйтіп, бағыну мен мойынсұнушылық танытып, қаланы тапсырды. Сынақтан 

өткізу үшін Хұлағу хан Кетбұқа ноянға Димашққа аттануын бұйырды.  

Тұрғындар қарсы шығып, өмірлерін аман сақтауын сұрады. Кетбұқа ол жердегі 

ақсүйектер мен атақты кісілерді Хұлағу ханның қызметіне жіберді. (Патша) 

оларды аяды, олардың жалбарынғандарына құлақ асты. Мұғулдар шабуылсыз 

әрі шайқассыз қалаға кірді. Сонда бір мұғулды үш тәжік нөкермен бірге 

қолбасшы етіп тағайындап, Ала ад-дин Хашиге, Жамал ад-дин Қарақай 

Казвиниге және қазы Шамс ад-дин Қумиге Димашқ иелігінің істерін басқару 

бұйырылды.  

Осы істің нәтижесінде қысқа уақытта Бағдат, Диярбекир, Дийаррабиға 

(Дияррабияға) мен Шам толық азат етіліп, Хұлағу ханның орынбасарларының 

билігінің шеңберіне кірді. Әрі ол Рұм елін де иеленіп алды. Бұл істер орын алып 

жатқан кезде шығыс жақтан  

 

1028-бет 

елші келді. Олардың басшысы Шықтұр ноян мейлінше асығыс түрде бұл жақтан 

(яғни, Иран жерінен Сирияға) аттанып, Мөңке қағанның өлімі туралы хабарды 

(Хұлағу ханға) жеткізді. Хұлағу хан қатты қапаланып, жүрегімен қайғыға 

берілді, алайда сыртқа білдірген жоқ. Ол жақта Шамды қорғау үшін Кетбұқа 

ноянды қалдырып, өзі Халебқа қарай жолға шықты. Содан 658 жылының  

жумада әл-ахир айының жиырма төртінші жұлдызында, жексенбі күні Ахлатқа 

келіп жетті.  

Сосын Хұлағу хан Халебқа келген кезде Халеб пен Шам сұлтаны мәлік 

Насир Халебтан қашып, Карак бекінісіне кетті. Кетбұқа (бекіністі) шабуылдамақ 

болды, (сонда) ол рақым сұрап, сыртқа шықты. Кетбұқа оны (патшаның) алдына 

жіберді. Патша оған: «Мен Мысырды алған кезімде Шамның әкімінің қызметін 

саған беремін»,– деп уәде берді. 

658 жылына сәйкес келетін бичин жылы (яғни мешін жылы) Торжы гурген, 

Бұқа Темір, Құбай ноян, Илчитай (Елшітай) ноян, Боралтай ноян мен Салжытай 

сияқты көптеген ұлы әмірлер дүниеден өтті. Хұлағу хан Мөңке қағанмен болған 

оқиға мен Арық Бұқаның бүлігінен жүрегі уайымда болды. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BC/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB/


 75 

Кетбұқа ноянның Мысыр бағытына жорығы, оның сол жақтың әскерімен  

соғысы және оның өлім жазасына кесілуі жайлы хикая 

 

Хұлағу хан Шамнан қайтып келе жатып қырық нөкерімен мұғул хабаршысын 

елшілікпен Мысырға жіберді, сөйтіп: 

– Шыңғыз ханды және оның әулетін Ұлы Құдай таңдады, сөйтіп жердегі 

мемлекеттердің барлығын бірден бізге табыстады. Бізге бағынудан бас тартқан 

әрбіреу әйелдерімен, балаларымен, туысқандарымен, құлдарымен және қалаларымен 

бірге өмір сүруін жойды, бұл баршаның құлағына жеткен болуы керек.  

 

1029-бет 

Біздің шексіз (мол) әскеріміз туралы сөз Рустем (Рүстем) мен Ескендір туралы 

хикаялар сияқты (жан-жаққа) әйгілі болды. Сондықтан егер сен біздің (ұлы) 

мәртебеліге бағынышты болсаң, салық төлеп өзің кел де, қолбасшы (тағайындауын) 

сұра, әйтпесе соғысқа дайындала бер, – деді.  

Ол уақытта камилдіктер әулетінен патша болуға лайық ешкім жоқ еді, 

сондықтан бір түркмен билеуші болды. Ол дүние салған кезде оның кішкене 

Мұхаммед есімді ұлы бар еді. Оны әкесінің орнына отырғызды. Оның атабегі 

Қудуз болатын. Кенеттен Мұхаммед өлді де, Қудуз патша болды. Ол адамдар 

жүрегін әділдігімен және жомарттығымен жаулады.  

Ал, негізінде, Шам мен Мысыр әскерінің көп бөлігі сұлтан Жалал ад-диннің 

(әскерінің) бөлініп қалғандары мен қашқындары болатын. Олар Ахлаттан 

қашып, Шамға келгендер. Олардың әмірлері мен қолбасшылары Берекет хан, 

мәлік Ихтийаруддин хан бин Бүлтүрүк (Ықтияр ад-дин хан бин Бөлтірік), мәлік 

Сайфуддин Садық хан бин Менгубуқа (Сайф ад-дин Садық хан бин Меңгібұқа), 

Насируддин Кушлу хан бин Бикарслан (Насир ад-дин Күшлі хан бин Бекарыстан), 

Атлас хан және Насир ад-дин Мұхаммед Қаймұри (Каймури) еді.  

Хұлағу хан Шамға жорыққа жылжыған кезде олар жан-жаққа тығылып 

қалды. Ал ол қайтқан кезде жиналып, Мысыр мен Каир патшасына аттанды. 

Сөйтіп, өздерінің қайғылары жайлы дастанды Қудузға айтып жеткізді. Ол  

оларды мейіріміне алды, жағдайы туралы сұрастырып, көп дүние сыйлады. 

Олардың бәрі Қудуздың патшалығына келісім берді. Елшілер келген кезде ол 

оларды шақырды, жағдайға қалай көмектесуге болатыны туралы кеңес жасады 

да:  
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– Хұлағу хан үлкен әскермен Тұраннан Иран жаққа қарай беттеді, сөйтіп 

халифалардан, сұлтандардан және мәліктерден бірде-бір жан оған қарсы тұруға 

күш таппады. Барлық мемлекеттерді бағындырып Димашққа дейін келді. Сонда, 

егер оған бауырының өлімі туралы хабар жетпегенде (Хұлағу хан соғысты 

тоқтатпағанда), Мысыр да өзге елдер сияқты (Хұлағу ханның иелігіне) қосылып 

алынған болатын еді. Сондықтан ол бұл өңірлерде жынданған арыстандай және 

жек көру тұзағына түскен айбарлы айдаһар сияқты болған Кетбұқа ноянды 

қалдырып кетті. Егер ол Мысырға шабуылдайтын болса, ешкімнің оған  

қарсылық етуге күші келмейді.  

1030-бет 

Билік қолдан кетпей тұрып, бұл іске қалай көмек беруді ойлап табу керек, – 

деді. Насир ад-дин Қаймұри:  

– Хұлағу – Шыңғыз ханның немересі, Төле ханның баласы, Мөңке қағанның 

бауыры болғандықтан-ақ оның ұлылығы мен айбаттылығын сипаттау әрі 

түсіндіруді қажет етпейді. Қазіргі кезде Мысырдан Шын шекарасына дейінгінің 

бәрі оның құдіретінің астында және ол илахи көмекпен ерекшеленген. Егер біз 

оның қорғанышына кіретін болсақ ұят және масқара болмайды. Алайда, әрине, у 

деп күмән етілген нәрсені ішіп, өлімге қарсы барудың өзі де – ақылдан алыс. 

Адам жүзім сабағы емес, басы кесілуінен қорықпайтындай. Оның (Хұлағу 

ханның) уәдесі мен серті орындалмайды. Себебі ол келісімшарт пен уәде  

жасаған соң кенеттен Хуршахты, Мұстағсимді, Хұсам ад-дин Акка мен Ирбил 

сахибін өлтіріп тастады. Сондықтан біз оған барар болсақ, ол бізге де дәл солай 

жасайтыны ықтимал, – деді. Қудуз (былай) деді:  

– Қазіргі уақытта Диярбекир, Дияррабия мен Шам жылауға (қайғыға) толы 

және Бағдаттан Рұмға дейінгі аймақтар мен жерлер ойрандалған, өңделмейді әрі 

ештеңе егілмейді. Егер біз тезірек әрекеттеніп оларға тойтарыс беру үшін 

көтерілмесек, жақында Мысыр да басқа елдер сияқты ойрандалған болады. 

Біздің елімізге көз тіккен бұл адамдармен (не істеу керек екені туралы) үш істің 

(тәсілдің) бірін таңдау керек: не бейбітшілік, не дұшпандық, не отанымызды 

тастап кету. Отанды тастап, басқа елге көшіп кету қиын. Себебі біздің өмір 

сүретін жеріміз тек Мағриб бола алады, ал (біздің) ортамызда (өткелі қиын) шөл 

дала мен алыс қашықтық жатыр. Насир ад-дин Қаймұри:  

– Бітімгершілік жасаудың да еш пайдасы жоқ, себебі олардың уәделеріне 

сеніп болмайды, – деді. Өзге әмірлер:  
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– Біз сабырдың күшін жоғалттық және бізде төтеп берер күш те жоқ. Сенің 

пікірің нені қажет деп тапса, (соны) бұйыру керек, – деді. Қудуз:  

– Менің пікірім келесідей: келіңдер бірлесіп соғысқа жүгінейік. Егер жеңіске 

жетсек, бұл – біз аңсаған нәрсе болады, әйтпесе бізді халық кінәлап, сөгеді, – 

деді.  

 

1031-бет 

Одан соң әмірлер тарап кетті. Сөйтіп, Қудуз бас әмір Бұндұқдармен оңашада 

кеңес жасады. Бұндұқдар:  

– Менің пікірім мынадай: елшілерді өлтіріп, бірігіп Кетбұқаға қарсы 

аттанамыз. Егер біз жеңсек те, өлсек те, әрі екі жағдайда да біз кешірім мен 

(халықтың) ризашылығына лайықты боламыз, – деді. Қудуз бұл сөздерді 

құптады. Содан түнде елшілерді асып қойды да, ал таң сәріде шарасыздықтан 

соғысқа бел буып, атқа отырып жорыққа аттанды. Мұғулдардың бас жасағының 

кезігінің басшысы Байдар әмір Ұғұлбик (Ұғұлбек) деген кісіні Кетбұқа ноянға 

жіберіп, оны Мысыр әскерінің келе жатқандығы жайлы хабардар етті. Кетбұқа: 

– Орныңда тұр, сөйтіп мені күт! – деп жауап жіберді. Кетбұқа келгенше, 

Қудуз Байдарға соққы беріп, оны Аси өзені жағасына дейін шегіндіріп тастады. 

Кетбұқа ноян қызумен өзінің күші мен әскери құдіретіне қатты сеніп, оттан 

болған теңіздей алға қарай ұмтылды.  

Қудуз әскерлерді торуылдарға отырғызып тастады. Өзі (атқа) мініп аз 

әскермен (күтіп) тұрды. Өзі барлығы нағыз жауынгерлер болған бірнеше мың 

әскермен бірге Айни Жалутта Кетбұқамен кездесу нәсіп етті. Мұғул әскері 

садақтан оқ атып шабуыл жасады. Қудуз жан-жаққа шегініп, қаша жөнелді. 

Мұғулдар тым батыл болып олардың соңынан қуды да, мысырлықтардың көбін 

қырып салды. Сосын олар торуыл орнының жанына келгенде, мысырлықтар үш 

жақтан торуылдан атып шығып, мұғул әскеріне қарай ұмтылды. Таңертең ерте 

уақыттан күннің ортасына дейін қоян-қолтық шайқас болды. Мұғул әскеріне 

(мысырлықтарға) төтеп беру қиын болып кетті, содан ақыр соңында олар  

қашуға мәжбүр болды. Кетбұқа бар ынтасымен және өжеттікпен оңды-солды 

(атпен) шауып, (дұшпандарды) құлатып жатты. Кейбіреулер оны қашуға  

үгіттеді, (бірақ) ол тыңдаған жоқ, сөйтіп:  

– Өлімнен қашып құтыла алмайсың. Оларға масқара болып, жеккөрінішті 

түрде қашқаннан гөрі, ең дұрысы даңқпен және атақпен өлген дұрыс. Ақыр 

соңында бұл үлкен және кіші әскерден, әйтеуір біреу  
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патша алдына барады. Сөйтіп, менің сөзімді жеткізіп, Кетбұқаның ұятқа қалып 

кері қайтқысы келмегенін, сондай талпыныста тәтті жанын құрбан еткенін 

айтып береді. Патшаның мүбәрак жүрегі мұғул әскері өлді деп қайғыланбауы 

тиіс. Одан да өзіне оның жауынгерлерінің әйелдері бір жыл жүкті болмады, ал 

табындарының биелері құлындамады деп елестетсін. Патшаға бақыт болсын! 

Патшаның бекзат тұлғасы аман екен, кез келген жоғалтқан (жауынгерге ) 

орынбасар табылады, ал біз сияқты қызметшілердің болуы, не болмауы – болмашы 

нәрсе, – деді. 

Жауынгерлері оны тастап кетсе де, ол мың адамның орнына тырысты. Ақыр 

соңында оның аты шалынып қалды, сөйтіп ол тұтқынға түсті. Шайқас алаңына 

жақын маңда қамыс қопасы бар еді, сөйтіп соның ішіне мұғул аттыларының 

жасағы тығылып қалды. Қудуз оларды өртеп жіберуді бұйырды да, бәрін өртеп 

жіберді. Содан соң қолы байланған күйде Кетбұқаны Қудузға алып келді . 

(Қудуз) оған:  

– Уа, опасыз жексұрын адам! Көпшіліктің қанын сен әділетсіз төктің, уәде 

бұзып батыр мен ұлы адамдардың жанын кестің және өтірік сөздермен ежелгі 

әулеттерді құлаттың. Ақыры сен де тұзаққа түстің, – деді. 

 

Өлең: 

Байлап қойып қолын оның, сөйлегенде қас күндей,  

Ақыл-есін жоғалтып ап, теңселді ол мас пілдей.  

Сөйтіп тұрып жауап берді, ызбар қосып үніне:   

«Уа, тәкаппар, масайрама жеңісті бұл күніңе!». 

  

– Егер мен сенің қолыңнан өлер болсам, мен (мұны) сенен емес, Құдайдан 

деп білем. Бір сәтке де өзіңді еліктірме және бұл жағдайды мақтаныш етпе. 

Менімен болған оқиға туралы хабар Хұлағу ханға жеткенде оның ашуының 

теңізі қайнайды. Сөйтіп, Әзербайжаннан сонау Мысырға дейінгінің бәрі мұғул 

аттарының тұяқтарымен тапталады, Мысырдың құмын аттың дорбаларына  

салып алып кетеді. Хұлағу ханның Кетбұқа сияқты үш жүз мың жақсы атты 

әскері бар,  

1033-бет 

(олардың) бірін кем деп есептей ғой, – деді. Қудуз:  
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– Тұран шабармандарымен былай мақтанба, өйткені олар істі Рүстем-Дастан 

сияқты еркекше емес, тек айламен әрі жалтарумен шешеді, – деді. Кетбұқа: 

– Мен тірі кезімде сендер сияқты патшасын сатқан және өлтірген емеспін, 

патшаның қызметшісі болдым, – деді. 

 

(Өлең жолдары): 

Әміршісін қаза қылған, басын алған кеңесіп,  

Құрып кетсін сатқындардың басы менен денесі.  

Хұсыраудың өзін бұлар өлтіреді, көресің. 

 

Мені тезірек өлтір, – деді.   

Қудуз оның басын денесінен бөлек қылуға бұйырды. Содан соң олар бүкіл 

Шам (Сирия) жерін бойлап Фурат (Евфрат) жағалауына дейін шабуыл жасап, 

тапқанының бәрін өлтірді. Кетбұқаның әскери ордасын тонап, оның әйелдерін, 

балалары мен туысқандарын тұтқынға алды, аймақтардың қолбасшылары мен 

шенеуніктерін өлтірді. Хабардар етілгендері қашып үлгерді.  

Кетбұқа ноянмен орын алған жағдай мен оның сол уақыттағы сөздері Хұлағу 

ханның құлағына жеткенде, ол оның өлімі туралы қатты өкінді, ашуының оты 

жалындады, сөйтіп ол:  

– Өзі өлімнің алдында тұрған кезінде де мұндай ізгі ниеттілік пен құлдыққа 

адалдық танытатын басқа қызметшіні мен қайдан табамын?! – деді. Ол оның 

отбасының жетім қалған өкілдерін мейіріміне алды, сөйтіп оларға сый-құрмет 

көрсетті.  

Бұған бұрын, күндердің бірде (Хұлағу хан) халебтік мәлік Насирды  

марапаттап, оған Димашқтың әкімінің қызметін беріп, үш жүз шамдық  

(сириялық) аттылармен бірге жолға аттандырған болатын. Енді Кетбұқа туралы 

хабар келген соң, бір шамдық (сириялық) кісі былай деп хабарлады:  

– Халебтік мәлік Насир сенімен тура (шын) сөзді емес. Шамға (Сирияға) 

оның әмірі бойынша Кетбұқа өлтірілген Қудузға көмек беруге қашып, барғысы 

келіп жүр.  

Хұлағу хан оны қайтару үшін соңынан үш жүз мұғул атты әскерін жіберді. 

Олардың алдыңғы шепкі жасағы оны қуып жетіп тоқтатты да:  

– Бұйрық келесідей: (патшаның) мейірімін толықтай сезінуің үшін, біз сені 

қонақ қылуымыз керек, – (деді олар). Мұғулдардың әдеті бойынша,  
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олар оны өлердей мас қылды. Кенеттен үш жүз әскердің қалғандары келіп жетті, 

сөйтіп мәлік Насирді үш жүз шамдықпен (сириялықпен) бірге қосып өлтірді. 

Олар ол адамдар арасынан жұлдызшы Мухиуддин Мағрибиден басқа бірде-бір 

жанды тірі қалдырған жоқ.  

Хұлағу хан Шамға (Сирияға) Елгай ноянды үлкен әскерімен аттандырды. 

Олар барған кезде жауынгерлер тонаумен айналысты. Мысыр патшасы Бұндұқдар 

(бұл жағдай туралы) хабардар етілді, сөйтіп ол тойтарыс беру үшін жолға 

шықты. Елгай оның келуі жайлы хабарды есіткенде, ол Шам (Сирия) өңірінде 

қалған мұғулдармен бірге Рұмға кетті. Ал Димашқта Бұндұқдардың есімімен 

құтба оқылып, ақша шығарылатын болды.  

Хұлағу хан Кетбұқа үшін кек алуға тағы да Мысыр мен Шамға (Сирияға) 

әскерлерін бастап бармақ болды. (Алайда) Мөңке қағанмен болған жағдайдың, 

онымен туысқандары ортасында орын алған қарсыластықтардың себебінен 

жағдай мен уақыт мұны орындауға мүмкіндік бермеді. Осының нәтижесінде ол 

(жорықты) тоқтатты.  

Сол уақыттары Жошының немересі, Шибанның ұлы Балақан ханзада кенет 

той үстінде дүние салды. Содан соң Тутар оғылға сиқыршылық пен сатқындықта 

күдіктенді. Кінәсі анықталған соң, Хұлағу хан оны Сұнжақпен бірге Беркенің 

алдына жіберді. Сөйтіп (Сұнжақ) оның кінәсі туралы  хабар берді. Берке 

Шыңғыз ханның жасасына сәйкес оны Хұлағу ханға қайтарып жіберді де, (6)58 

жылдың сафар (сапар) айының он жетінші жұлдызында оны өлімге кесті. Оған 

«тұмар жазып берді» деген сылтаумен Садр ад-дин Сауижиді де өлімге кесті. 

Одан соң Қули Құли де дүние салды.  

Аталған ханзадалар дүниеден өткен соң, олардың қызметшілері қашып, 

Дербент мен Гилан теңізінің жолы арқылы Қыпшақ уәлаятына жол тартты. 

Осымен бітті.  

 

1035-бет 

Ханзада Жушмұт пен әмірлер Елгай ноян мен Сүнітайдың Диярбекирге 

жорығы, Майяфарикиннің жеңіп алынуы және Кәміл мәліктің өлтірілуі 

жайлы хикая 

 

Жушмұт ханзада және ұлы әмірлер Елгай ноян мен Сүнітай ноян Хұлағу 

ханның әміріне сай (жорыққа) аттанды. Олар Майяфарикин шекарасына жеткенде 
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Кәміл мәлікке елші жіберді, сөйтіп оны бағынуға және мойынсұнуға шақырды. 

Кәміл жауап беріп: 

– Ханзаданың суық темірді соқпағаны және мүмкін емес нәрселерге 

үміттенбегені дұрыс. Себебі сендердің сөздеріңе сенім жоқ, мен сендердің  

мейірімді сөздеріңе алданбаймын. Мұғул әскерінен мен қорықпаймын және 

жаным тәнімде тұрғанда қылыш шабуды тоқтатпаймын. Себебі сен Хуршахпен, 

халифамен, Хұсам ад-дин Аккамен, Таж ад-дин Ирбилмен келісім мен уәдені 

бұзған әкенің ұлысың. Әсіресе мәлік Насир сендердің қорғауларыңның  

панасына кірген еді, бірақ ақыр соңында ол нені басынан өткерген болса, соны 

өткерді. (Егер мен мойынсұнсам), әлбетте, мен де олар нені көрген болса соны 

көремін, – деді. Елшілер хабарды жеткізгенде ханзада мен әмірлер соғысуға бел 

буды. Мәлік Кәміл қала тұрғындарын рухтандырып:  

– Қазына мен қоймаларда сақталып жатқан барлық күміс, алтын және дәнді 

сендер үшін аямаймын, бәрін мұқтаждарға садақа етудемін. Мен, Аллаға шүкір, 

өзінің ашкөздігі мен сараңдығынан өз басын және Бағдат патшалығын желге 

ұшырған Мұстағсим сияқты сараң емеспін, – деді.  

Барлық тұрғындар онымен бір пікірлі болды. Сөйтіп, келесі күні мәлік Кәміл 

салт аттылар тобымен сыртқа шығып шабуылдап, өтірік қашуды бастады. Екі 

жақтан да азғана әскер өлтірілді. Мәлік Кәмілмен бірге екі епшіл шабандоз бар 

еді, бірі – Сайф ад-дин Лукили, ал екіншісі – Анбар Хабаши. Олардың екеуі де 

бірнеше адамды өлтіріп, шайқас отын қыздырды. Біраз уақыттан кейін (мәлік 

Кәміл) қалаға кіріп, қорған дуалдарының үстінен шайқасуды бастады.  

 

1036-бет 

Келесі күні дәл сол екі шабандоз сыртқа шығып, он шақты ержүрек атты 

әскерді өлтірді. Дәл солай үшінші және төртінші күні де (болды). Бұл жақтан бір 

гуржи азнаур оларға қарсы шықты, ол бір өзі (бір) жасақты қирата алатын еді. 

Ол бір сәт шайқасты да, өлім тапты. Оның өліміменен  

 

Өлең: 

Түркі аттыларының сәл-ақ қалды ыстық қаны тасудан,  

Қолдарымен қолын ұрды шыдай алмай ашудан. 

 

Сөйтіп, олар қайтадан қалаға кіріп кетті. Ал ол жақта жаңылмайтын бір 

манжанақшы бар еді. Ол тастармен көп адамды өлтірді. Оның қолына 

(шеберлігіне) әмірлер ештеңе істей алмады.  
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Бадр ад-дин Лулудың да өте епшіл тас лақтырушы бір шебері бар еді. Ол 

қала тас атқышының қарсысына биік манжанақты орнатты. Екеуі бір уақытта 

құралдағы тастарды лақтырды. Екі тас аспанда бір-біріне ұрылып, быт-шыт 

болып ұсақталып кетті. Екі жақтың адамдары да екі тас атқыштың шеберлігіне 

таң қалды. Соңында сыртта тұрған тас лақтырғышты өртеп жіберді, сөйтіп қала 

тұрғындары сұрапыл шайқас жасады.  

Хұлағу хан бұл жағдай туралы хабардар болғанда, ол Елгай ноянға көмекке 

әскермен Ұрықтуды жіберді. Содан оларға, (қашан) қаланың ішінде азық-түлік 

қалмағанға дейін, сол жерде (қаланы қоршап) тұру жайлы бұйрық айтты.  

Ұрықту келіп бұйрықты баяндап жатқанда, дәл сол сәтте қаладан әлгі екі 

шабандоз шығып, мұғул әскерін әбіржітті. Ұрықтудың басындағы шараптың 

күші әлі бәсеңдемеген, содан оның мастығы тарамаған еді. Ол олармен 

шайқасуға аттанып, бір-бірімен қылыш жүздестірді. Тосыннан Елгайға шабуылдап, 

оны атынан құлатты. Жан-жақтан мұғул аттылары жетіп келіп Елгайды атқа 

отырғызып, қайтадан топты қашыртып жіберді, сөйтіп кері қайтты.  

 

(Өлең жолдары): 

Түркі батырлары таңғалыстан һәм ызадан іштегі,  

Әр сарбазы ашуланып еріндерін тістеді. 

 

1037-бет 

Бұдан соң, арадан екі жыл өтіп, қала ішінде азық-түлік пен (соғымға 

жарайтын) мал мүлдем қалмады. Ал әлгі екі шабандаз болса, бұрынғы тәсіл 

бойынша (әркүн қаланың қақпасынан) шығып бірнеше адамды өлтіріп, бірнешеуін 

жаралап (қайтып) кетіп жатты. (Қала тұрғындары) өлексе жей бастады: иттерге, 

мысықтарға және тышқандарға дейін жеп қойды да, соңынан адам жегіш бола 

бастады. Осылайша олар бір айдай бірін-бірі жеді. Әлгі екі шабандоз арпа мен 

сабаны болмай өз аттарын өлтіріп жеп қойғанда, олар жаяу сыртқа шығып 

өлтірілу үшін шайқас бермек болды, алайда мәлік Кәміл бұған жол бермеді.  

Сонда тірі қалған азғана адам: «Қала ішінде бірнеше жаны тірі, бірақ тәні 

өлік адамнан басқа азығы мен күші бар ешкім қалған жоқ. Ұлы әкесін, ал анасы 

баласын жеп жатыр. Егер қазір бірер әскер келетін болса, қарсы шығар ешкім 

табылмайды» деп хат жазып, ханзада Ұрықтуға жіберді. Олар қала ішіне 

кіргенде үйлеріне тығылып қалған жетпіс жартылай өлік адамдардан басқа 

барша қала тұрғындары бірінің үстіне бірі үйіліп жатты.  
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Мәлік Кәмілді бауырымен бірге тұтқынға түсіріп, Жушмұтқа алып барды. 

Жауынгерлер тонауды бастады. Әлгі екі батыр шабандоз үйдің шатырына 

шығып алып, садақтан оқ атып жанынан өтіп жатқан әрбір түркіні өлтірумен 

болды. Ұрықту ол жерге келді де, бірнеше ержүрек түркілерге әлгілерді өлтіруге 

бұйрық берді. Әлгілер шатырдан түсіп, бетін қалқандарымен бекітіп алып 

сұрапыл шайқас жасады. Ақыр соңында екеуі де өлтірілді.  

Мәлік Кәмілді Фураттың (Евфраттың) арғы жағындағы Таллбаширға, Хұлағу 

ханның алдына алып келді. Ол бұдан бұрын қағанның алдына барған, сонда 

мейірімге бөленіп, жарлықпен және пайзамен қайтып оралған болатын. Ал содан 

соң Хұлағу ханның Бағдатқа қарсы жорығының кезінде шамдық (сириялық) мәлік 

Насирге барып, оған: «Бізге дұрысы үлкен әскермен халифаға көмекке бару 

керек» деген, алайда әлгі болса оның сөзін түсінбеген әрі мән бермеген сыңай 

танытқан еді. 

 

1038-бет 

(Хұлағу хан) Бағдатты алған соң, Кәміл қорқып аталған тәсілмен екі жыл 

қарсылық көрсетті. Енді оны тұтқындап ұлы мәртебелінің алдына алып келді. 

Хұлағу хан оған оның қылмыстарын айтып берді де: 

– Сені мейірімге алып, марапаттаған менің бауырым емес пе еді?! – деді.  

Ол оны отбасысымен және туысқандарымен бірге жазалауды бұйырды: оның 

етін (бөлшектеп) кесіп, ол өлгенше (бөлшек етін) аузына тығуды бұйырды. Бұл 

657 жыл болатын. Ол ұстамды, тақуа кісі болатын және өз нанын киім тігіншілігі 

арқылы табатын.  

Осымен аяқталды. 

 

Ханзада Жушмұттың Мардинге жорығы және ол жердегі  

қамалдың азат етілуі жайлы хикая 

 

Жушмұт ханзада және өзге әмірлер Майяфарикин ісінен босаған соң Хұлағу 

хан оларға бұрынғыдай бірге Мардинді жеңіп алу үшін баруларын бұйырды. 

Олар сол жаққа барып, (қала сыртына) әскерін орнатқан кезде қамалдың биіктігі 

мен беріктігіне таң қалды. Ұрықту Мардин бекінісінің иесі Сағид мәлікке 

хабаршы жіберіп, былай деп хабарлады: «Бекінісіңнен түсіп басың, әйелдерің 

мен ұлдарың өзіңде қалуы үшін әлем патшасына қызмет ету белбеуін байла.  
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Өлең: 

Берік болғанмен бекінісің, биік және қамалың,  

Сен олармен мақтансаң да, жоқ ендігі амалың.  

 

Тіпті оның басы көкке дейін жетсе де, мұғул әскерінің алдында ол жолдың 

тозаңындай болады. Егер бақыт пен амандық сенің досың болса да, сен бәрібір 

менің үндеуімді тыңда және 

 

1039-бет 

соған сәйкес әрекет ет. Егер тыңдамасаң және қарсы іс істесең, (не болатынын) 

мәңгі Құдай біледі», – (деді). Мәлік Сағид: «Мен жүрегімде бағынып, ұлы 

мәртебелі патшаның алдына бару ниетінде едім, алайда сендер өзгелермен 

келісімдер жасап, содан соң олар сендердің паналарыңа кіргенде, сендер оларды 

өлтіріп тастағандықтан менің сенімім жоғалды. Аллаға шүкір, қамал азық-түлік 

пен қару-жараққа да, түркі жігіттері мен күрд батырларына толы», – деп жауап 

жіберді.  

Ұрықту тас лақтырғыштарды орнатуды бұйырып, тастар мен оқтар атып, 

шайқас бастады. Сегіз ай бойы екі жақ та беріліп соғысты, мәлік Сағид  

қамалының беріктігіне мақтанумен болды. Мұғулдар қамалды алуға күштері 

жетпеген соң, жақын маңдағы Мардин, Дунайсир және Арзан қалаларын  

тонады. Ақыр соңында қала ішінде қымбатшылық, аштық пен оба пайда болды. 

Күн сайын сансыз көп адам өліп, мәлік Сағид та ауырып қалды. Оның екі ұлы 

бар болатын: үлкені – Музаффар ад-дин. Ол жас әрі ақылды еді. (Ол) әкесіне:  

– Бекіністен төмен түскен дұрыс, өйткені мұндай әскерге төтеп беру мүмкін 

емес, – деді.  

Әкесі оны тыңдаған жоқ. (Содан) ол ауырып жатқан кезінде ол жан тапсыруы 

үшін әкесіне дәрі берді, сөйтіп Ұрықтуға: «Сендерге қарсылық көрсетіп жатқан 

адам өлді. Егер әскерлеріңе соғысты тоқтатуға бұйрық берілсе, мен де төмен 

түсіп, бекіністі тапсырамын, – (деп айтып) хабар жіберді.  

Ұрықту соғыс әрекетін тоқтатуды бұйырды. Сонда Музаффар ад-дин бауыры 

және өзінің жақтаушыларымен төмен түсті. Бақытты патша оны әкесінің қаны 

(өлтіргені) үшін жауапқа тартты:  

– Кім болмасын, қашан болмасын өз әкесінің қанына қол соғуға дәті барады 

ма?! – деді. Ол:  
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– Менің былай істеуімнің себебі: мен қанша қамалды тапсыр, өзіңді 

халықтың қанымен қорғама деп бас иіп жалбарынсам да, жыласам да ол 

келіскен жоқ. Бұл жеке істі мен жалпының пайдасы үшін істедім. Себебі бекініс 

бәрібір патшаның бақытымен басып алынатындығын білдім, сонда жүз  

 

1040-бет 

мың бейкүнә адамдар өлтірілетін еді. Әрине, жүз мыңға қарағанда, біреудің 

өлімі жақсы ғой. Әсіресе ол залым және езуші болған кезде, (әрі) өз ұлын өлтіріп, 

адамдар одан наразы болғанда. Кінәмды мойындаймын. Егер патша кешіріп, 

маған әкемнің орнын берем десе – оның өзінің қалауы, – деп жауап берді. 

Хұлағу хан оны кешірді, сөйтіп оған Мардин иелігін берді. Сөйтіп, ол 695 

жылға дейін сұлтан болды және ешқашан ол мұғул патшаларына қарсы бүлік 

жолына түскен жоқ. Ол дүние салған соң, оның ұлы Шамсуддин Дауд (Шамс ад-

дин Дәуіт) орнын басты. (Ол) да дүние салғанда, оның орнына өзінің ұлы  

Мансур (Мансұр) мәлік деген құрметті атаққа ие болған Нажм ад-дин отырды. 

Ол ақылды да кемел, көреген де зерек патша болды және ол әлем патшасымен 

сондай (жақсы) өмір сүрді, нәтижесінде ол оған патша тәжі мен шатырын беріп, 

оны теңдестерінің арасынан ерекшелеп, оған Диярбекир мен Дияррабия иеліктерінің 

бір бөлігін берді. 

Осымен бітті. 

 

Сұлтан Бадр ад-дин Лулудың өлімі жайлы, оның ұлы мәлік Салихтың 

(билікті) мейірімділікпен сыйлық ретінде алуы, оның қайта бүлік салып 

көтеріліске шығуы және Мосулдың қиратылуы жайлы хикая 

 

Сұлтан Бадр ад-дин Лулу елу жыл билік етті, өмірден өте үлкен несібе (ләззат) 

алды.  

Ол 659 жылы Хұлағу ханның қызметінен қайтып келген кезінде Мосулда 

дүние салды. Сонда оның жасы тоқсан алтыға жеткен еді. Хұлағу хан Мосул 

иелігін және оны басқаруды оның ұлы мәлік Салихқа табыс етті. Біраз уақыттан 

соң ол Мосулды тәркі етіп, жеке-дара билік шыңынан қызмет етудің ең төменгі 

нүктесіне түсу үшін Шам (Сирия) мен Мысырға аттанды.  

 

1041-бет 

Рукин ад-дин Бұндұқдар оны мейіріміне алып, ол ескі және жаңа қазыналар мен 

байлықтарды жинап келуі үшін оны мың күрд салт аттымен бірге (Мосулға) 
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жіберді. Сонда оның некелі әйелі сұлтан Жалал ад-дин Хорезмшахтың қызы 

Таркан қатын оның Мысыр мен Шамға (Сирияға) барған сапары жайлы Хұлағу 

ханға хабар жіберді. Диярбекирде тұрған әскерге ол баратын жолды күзетіп тұру 

бұйырылды. 659 жылы (Хұлағу хан) Сандағу ноянды бір түмен мұғул әскерімен 

Мосулды азат етуге және Салихты қайтаруға тағайындады. Оның соңынан 

Тебриз мәлігі Садр ад-динді бір түмен тәжік жасағымен жіберді. Салих Мосул 

шаһарына жеткенде мұғулдар оның барлық жолдарын бөгеп тастады. Ол 

Жаусақта тоқтап, тойлай бастады. Ол әбден мас болғанда, оның құлағына  

дабылдар мен мыс кернейлердің дауыстары естіле бастады. Содан мосулдықтардың 

жүрегінде үрей мен тым қатты қорқыныш пайда болды. Салих қаланың ішіне 

кіріп, қақпаларды жапты. Ол жерде күрдтерден, түркмендерден және шулардан 

тұратын әскер бар еді. Ол оларға дирам42 мен динар таратып, соғысқа шақырды, 

сөйтіп:  

– Сөзсіз Бұндұқдар (бұл жайлы) білгенде, ол бізге Мысырдан көмек жібереді, – 

деді.  

Мұғул әскері келіп, қаланың айналасына жайғасты, (қаланы) ағаш қорғанмен 

қоршады. Екі жақ та тас лақтырғыштарын орнатып, қолдарын шайқасқа созды. 

Тұрғындар Салихтың сөзі бойынша шайқасты бастады. Екі жақ та тас  

лақтырғыштардан тастарды, садақтардан оқтарды ата бастады, ал батырлардың 

бір бөлігі қоян-қолтық шайқасуға кірісті. Бір айдай шайқастың тандыры қызып 

(от болып жанып) тұрды. Бірде сексен мұғул батыры кенет қамал дуалына 

шықты. Мосулдықтар олардың барлығын қырып, олардың бастарын қамалдың 

дуалынан мұғул әскерлерінің ортасына қарай лақтырды, сөйтіп бұл жеңісінен 

рухтанып қалды. Шайқас кезінде мәлік Садр ад-дин алға жылжыды. Садақтан 

атылған оқ оның еңбегіне тиіп, одан қан аға бастады.  

 

1042-бет 

Сондықтан Сандағу ноянның рұқсатымен ол Тебризге қайтты. Алатауда ол 

Хұлағу ханның қызметіне келіп, Мосул тұрғындарының ынта-ықыласы жайлы 

хабар берді. (Хұлағу хан) Сандағу ноянға өзге әскерді көмекке жіберді.  

Сосын Бұндұқдар мәлік Салихтың жағдайы жайлы хабардар болғанда, ол 

оған Ағуш Арбузлурды әскермен көмекке жіберді. Ол Синжарға келгенде, өзінің 

келуі туралы айтып хат жазды да, кептердің қанатына байлап ұшырды. Кептер 

келіп кездейсоқтық бойынша мұғул тас лақтырғыштарының үстіне қонды. Тас 

                                                           
42 Дирам – ортағасырлық сомони ақшасының 1/100 бөлігіне, яғни 1 сомони 100 дирамға тең келетін ұсақ 

ақша бірлігі. 
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лақтыру ісінің шебері оны ұстап алып, хатты Сандағу ноянға көрсетті. Ол 

(хатты) оқыған кезде оны өзінің бақытының белгісі деп түсінді де, дереу (әр 

жауынгерге) үш аттан беріп, бір түмен әскерді оны қайтаруға жіберді. Синжарға 

жақын жерде олар үш бөлікке бөлінді, сөйтіп торуыл орнатып, шамдықтарға 

(сириялықтарға) соққы берді. Олар мықты тұрған-ды, мұғулдарға қарсылық 

көрсетті. Кенет күшті жел тұрып, шамдықтардың (сириялықтардың) көздеріне 

құм мен тозаңды ұрды, содан олар шайқасуды тоқтатты. Мұғулдар оларға  

шабуылдап, көп бөлігін қырып салды, қалғаны қашып кетті. Мұғулдар көп 

синжарлықтарды да қырып салды, ал әйелдер мен балаларды құлдыққа алып 

кетті. Ол жақтан, шамдықтардың (сириялықтардың) киімін киіп және күрдтердің 

дәстүріне сай шаштарын жайып, олар Мосулға аттанды, сөйтіп Сандағуға: «Біз 

жеңіске жеттік, енді ертең біз осындай (сириялықтардың сырт келбеті сияқты) 

сыртқы келбетте (мосулдықтарды алдап шабуыл жасап) бай олжаға қол жеткіземіз», 

– деп хабарлады.  

Келесі күні олар жақындаған кезде қала тұрғындары: «Бұл шамдықтар 

(сириялықтар), көмекке келе жатыр» деп ойлап, (олардың) қарсыларынан  

шығып, қуанды. Мұғул әскері оларды жан-жақтан қоршап алып, бірде-біреуін 

тірі қалдырған жоқ. Олар алты ай шайқасқан соң күн Шаян шоқжұлдызына енді, 

ауа райы қатты ыстық болып кетті, сөйтіп екі жақ та соғыстан қалжырады. Күн 

Арыстан шоқжұлдызына енгенде қала ішінде аштық пен оба ауруы тарады.  

Аштықтан адамдар жайлауға қашты, сөйтіп мұғул қылыштарының азығына 

айналды.  

1043-бет 

Мәлік Салих Сандағу ноянға (мынадай хабар) жіберді:  

«Мен өз қылмысымнан өкіндім, ысырап болғанның бәрін өтеп беру үшін 

сыртқа шығам, бірақ тек екі шарт бойынша ғана: бірінші – кінәмді кешіріп, 

менің бетіме баспайсың; екінші – Хұлағу ханға жіберіп менің қанымды сұрайтын 

боласың», – деді.  

Сандағу оның өмірін кешті. Ол (мол) табыстаулар мен сыйлықтар алып шықты. 

Сандағу тағамдарды жеген жоқ, (оны) өзіне жақындатпай, оған бірнеше 

мұғулды күзетші етіп қойды. (Сөйтіп) 660 жылы рамазан айында Мосул азат 

етілді. Аман қалған тұрғындарды қылышқа тапсырып, қолөнершілердің бір 

бөлігін құлдыққа алып кетті, осылайша Мосулда ешкім қалған жоқ. Мұғулдар 

кеткенде таулар мен үңгірлерден мың шақты адам жиналды.  

Сандағу ноян ұлы мәртебелінің алдына келген кезде Хұлағу хан Салихқа 

ашулы еді. Оны сыртта құйрық майымен майлап, киізге орап, жіппен мықтап 
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байлап, жазғы күнге (ыстық күннің астына) тастауды бұйырды. Бір аптадан соң 

майда құрттар пайда болды, сөйтіп ол азап шегіп, қиналып бір айдан соң, тәтті 

жанын (өлімге) тапсырғанша, бейшараны (құрттар) жей бастады. Оның үш  

жасар ұлы бар еді. Оны Тигр жағасында екіге бөлу үшін Мосулға жіберді. Оның 

денесін, ол шіріп, ыдырап кеткенше ескерту ретінде қаланың екі жағына іліп 

қойды.  

 

Өлең: 

Тәні шіріп, ол құлады төмен жаққа шуласқан, 

Мұндай іске, сірә да, сен тоймайсың ғой, ұлы аспан! 

Сымбатты сол жігітті сен мейіріміңмен өсірдің, 

Құрт-құмырсқа мекеніне жас денесін көшірдің. 

 

1044-бет 

Хұлағу хан мен Беркенің арасында келіспеушіліктің туындауы, Нуқайдың  

(Ноғайдың (Ноқайдың)) Беркенің алдыңғы шепкі әскерімен соғысқа келуі, 

оның Дербент өңірінде жеңіліс табуы туралы хикая 

 

Хұлағу хан түкпір-түкпірлерде қалған дұшпандар мен жауларының ісін 

аяқтап, Иран жерінің көп бөлігін азат етіп, иелік ісін тәртіпке келтіру мен 

ұйымдастыруға кіріскенде, оның жүрегі билікті Берке алып қоятындай күдіктенді. 

Мұның себебі: Кезінде Бату оны (Беркені) Мөңке қағанға серік етіп, оны (Мөңке 

қағанды) туысқандардың арасында таққа отырғызуы үшін астана Қарақұрұмға 

жіберген еді. Сонда ол біраз уақыт Мөңке қағанның тағының алдында болып 

қызмет етті (үлкен абыройға ие болды). Енді соған сүйеніп, ол тоқтамай Хұлағу 

ханға елшілерді жіберіп, осылайша өзінің күшін танып отыратын болды. Берке 

оның ағасы болғандықтан Хұлағу хан төзіп келді. Оның (Беркенің) туыстары 

Тутар, Бұлұған мен Құлиға (жоғарыда айтылғандай) жағдайлар болған соң, 

олардың арасында күннен-күнге дұшпандық пен жеккөрініш күшейе түсті. 

Ақыры Хұлағу хан:  

– Ол ағам болғанымен, ол кішіпейілділік пен ұят жолынан алыс  

болғандықтан, мені қорқытып әрі күштеп мәміле жасағандықтан, бұдан соң 

онымен санаспайтын боламын, – деп айтты. Берке оның ашуланғаны туралы 

хабардар болғанда, ол:  

– Ол мұсылмандардың барлық қалаларын қиратты, барша мұсылман 

патшаларын тақтарынан түсірді, дос пен жауды айырған жоқ, әрі туыстармен   
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кеңес жасамай халифаның көзін жойды. Егер Мәңгі Құдай көмек берсе, мен 

одан бейкүнәлардың қанын сұрайтын болам, – деді. Сөйтіп, алғы шепкі әскердің 

қолбасшысы, Тутардың туысы болған Нуқай (Ноғай)ды отыз мың салт аттымен 

оның (Тутардың) қаны үшін кек алуға жіберді. Ол Дербенттен өтіп, Шируан 

көрінетіндей жерге тұрақтады.  

 

1045-бет 

Хұлағу хан білген кезде ол бүкіл Иран иеліктерінен әскер жинауды бұйырды. 

Сөйтіп, 660 жылдың шәууәл айының екінші жұлдызына сәйкес келетін сегізінші 

айда ол Алатаудан жолға шықты. Алдыңғы шепкі әскерлерге Ширамун ноянды 

Самағар және Абатай ноянмен бірге аттандырды. Олар зул-хижжа айында 

Шамахиға келді. Беркенің әскерлері Ширамунға соққы берді, көпшілікті қырып 

салып, Сұлтанжұқты өзенде өлтірді.  

Зул-хижжа айының соңғы күні, сәрсенбіде Абатай ноян келіп, Шабураннан 

бір фарсахтай жерде Беркенің әскеріне шабуыл жасады, олардың көпшілігін 

қырып салды. Нуқай (Ноғай) қашып кетті.  

Хұлағу хан жаудың жеңілгені туралы есіткенде, ол 661 жылдың мухаррам 

айының алтыншы жұлдызында, сейсенбі күні Беркемен шайқасу ниетінде Шамахи 

маңынан жолға шықты.  

Ол тұрақтау орнында бірнеше жансыздар патша уәзірі болған Сайф ад-дин 

бітікшіге, Гүржістан уәлилері Хауажа Азиз (Азиз мырза) бен тебриздік мырза 

Мажиддинге (қарсы айғақтар келтіріп) шағым жасады. Оларды (аталған үшеуін) 

тұтқынға алып Шабуранға алып барды, сөйтіп сот жасаған соң үшеуін де өлімге 

кесті. 

Мухаррам айының сегізінші жұлдызында, бейсенбі күні түнде Хұсам ад-дин 

жұлдызшыны соттап, кінәсі айғақталған соң, Бағдатта (ол өтірік) куәлік бергені 

үшін өлімге кесті. Ал мәлік Садр ад-дин Тебриз бен Ираки-и Ажамның (Ирак 

ажамның) және Хорасанның бір бөлігінің әкімі болған мәлік Әли бірнеше дүремен 

ғана шектелді (яғни сондай жаза алды).  

661 жылдың мухаррам айының жиырма үшінші жұлдызы, жұма күні бүкіл 

әскер қаруланып жолға шығу туралы үкім шықты. Таң сәріде олар Хазар  

Дербентіне жақындап келді. Дербент қорғанының дуалында бір топ дұшпандар 

тұрған еді. Оларды ол жақтан садақтардан оқ атып қуып жіберді де, дұшпаннан 

дуалды тартып алып, Дербентке басып кірді. Сосын шайқас Дербенттің арғы 
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бетінде жалғасып, сенбі күннің соңына дейін шайқасты. Сафар (сапар) айының 

бірінші күні Нуқай (Ноғай) өз әскерімен кенеттен қаша жөнелді, сөйтіп Хұлағу 

ханның әскері жеңіс пен даңққа қол жеткізді.  

 

1046-бет 

(Хұлағу хан) оларға одан алдын Абақа ханды үлкен әскермен көмекке жіберген 

еді. Нуқай (Ноғай) жеңілген соң Ширамун мен Абатай оған:  

– Ханзада әкесінің қызметіне қайта берсін, ал біз мейлінше тездетіп жау 

соңынан аттанамыз, – деп айтты, алайда ерлігі мен құлшынып тұрғандығынан 

ол келіскен жоқ.  

Сонда Хұлағу ханнан: «Елгай ноян, Тудаун баһадүр, Бату, Салжытай, 

Шаған, Бұларғу және Дуқуз (Тоғыз) жаудың соңынан барып, Беркенің әскерінің 

үйлерін тартып алсын!» деген үкім шықты. Осы үкімге сай олар Терек өзенінен 

өтті. Беркенің барлық әмірлерінің, ақсүйектерінің және жауынгерлерінің үйлері 

сол жайлауда жарқырап тұрған. Қыпшақ даласы түгелдей киіз үй мен үлкен 

шатырларға толы еді. Ал ол жер аттарға, өгіздерге, түйелерге, сиыр мен қойларға 

толы еді, ал жауынгер адамдардан бірде-бірі үйлерінде жоқ болатын. Бәрі әйелі 

мен балаларын тастап қашып кеткен. Біздің әскерлер олардың үйлеріне 

қоныстанды. Сөйтіп, емін-еркін, қол бос кезде үш күн көңіл көтеріп, ойын-

сауыққа берілді және бұрымдары амбра иіс майымен43 жағылған ай жүзді 

қыздармен көңіл көтерді.  

Берке мен жауынгерлері үйлерінің, отбасыларының, малайы мен мал-

дүниесінің тағдыры жайлы хабардар болғанда, құмырсқа мен шегірткелер 

сияқты сондай үлкен қол жинады, сөйтіп ол жайлаудың кеңдігін жүріп өтіп, 

әмірлер мен әскерге соққы берді.  

Аталған жылдың раби әл-әууәл айының бірінші жұлдызында Терек өзені 

жағасында олар таң атқаннан, күн батқанша сұрапыл шайқас берді. Дұшпанға 

аз-аздан көмек келіп жатқандықтан біздің әскер кері бұрылды. Терек өзені қатып 

қалған еді, сондықтан оның үстімен өте бастады. Кенеттен (мұз) жарылып, көп әскер 

батып кетті. Абақа хан аман-есен келіп Шабуранда орналасты. Берке әскерімен 

Дербенттен өтіп кері қайтты.  

Хұлағу хан жумада әл-ахир айының он бірінші жұлдызында Тебриз  

аудандарына жетті. Бұл пәлекеттен соң (Хұлағу хан) көңіл күйі түскен, жүрегі 
                                                           
43 Амбра иіс майы – кит тұқымдас ірі теңіз жануарларынан алынып парфюмерия өндірісінде 

қолданылатын хош иісті, қоңыр түсті зат. 
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қамыққан күйде жоғалтылғанның барлығының орнын толтырумен, жөнге келтірумен 

айналысты,  

1047-бет 

барша иелікте қару дайындауды бұйырды. Әскер қайтадан қару-жарақпен 

саймандалды.  

Келесі жылы «Нуқай (Ноғай) Дербенттен шығуға ниеттенді» деген сөз 

тарады. Хұлағу хан ол жаққа шейх Шариф Тербизиді Лигзистан тауы арқылы 

жансыз етіп жіберді. Ол Нуқай (Ноғай)дың жайлауына дейін жетті. (Ол жақта) 

оны ұстап, Нуқай (Ноғай)ға алып барды. Ол оның жағдайы жайлы егжей-

тегжейлі сұраққа алды, сөйтіп сөз арасында:  

– Сен Хұлағу хан жайлы не білесің? Ол әлі ашумен қаһарланып біздің 

ақсүйектерімізді, шенеуніктерімізді, жақтастарымызды, тақуа адамдар мен  

көпестерімізді өлтіріп жатыр ма, жоқ па? – деді. (Әлгі): 

– Патша бұдан бұрын бауырларына (олар) қарсылық жасағандары үшін 

ашулы еді, сондықтан кепкенді де, кеппегенді де өртеді, ал енді: 

 

Өлең: 

Оның әділдігінің арқасында жібек от алмайтын күш-етін,  

Ал еліктер қаншырдың44 сүтін сауып ішетін. 

Оның әділдігінен бейбіт өмір орнады, 

Тозған күйде барлық залым көзі құрып, сорлады. 

 

Жақында Қытайдан «Құбылай қаған таққа отырды» деп елші келді. Ал Арық 

Бұқа бұйрыққа мойынсұныпты. Алғу болса, дүниеден өтіпті. Ал Хұлағу ханға ол 

Әмуя өзенінен Шам (Сирия) мен Мысырдың алыс шекарасына дейін патша 

екендігі жайлы жарлық шығыпты және оған отыз мың атақты мұғул жігіттерін 

көмекке жіберіпті, – деп айтты. 

Нуқай (Ноғай) бұл сөзден шошып кетті де, абыржып қалды. Оның беті 

сарғайып кетті, содан ол басқа сөз айтқан жоқ. Шейх Шариф ұлы мәртебелі 

Хұлағу ханға келіп жағдайды хабарлады. (Хұлағу хан) шейхты мейіріміне алды, 

жер жүзін әділдікпен және әділ сот төрелігімен безендірді.  
                                                           
44 Қаншыр – осы аттас екі зат бар: бірі – далалы жерде, қырда өсетін еті адал, кішірек келген сұр құс; 

екіншісі – арыстанның ұрғашысы. Мұндағы автордың көркемдеп айтпақ болғаны: «патшаның орнатқан 

әділ тәртібінің нәтижесінде елік арыстанның сүтін сауатындай бейбіт жағдай орнықты» деп суреттеген. 
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Осымен бітті.  

 

1048-бет 

Хұлағу ханның патшалық дәуірінің соңындағы жағдайлары жайлы, Абақа 

ханның Хорасанға жіберілуі, әмірлер мен уәлилерге өңірлердің берілуі, 

оның сырқаттануы мен дүние салуының жағдайы туралы хикая 

 

Хұлағу хан абаттандыруды өте жақсы көретін және ол тұрғызған ғимараттардың 

көпшілігі әлі күнге дейін сақталған. Ол Алатауға сарай тұрғызды, ал Хауайда 

пұтханалар салдырды. Ол жылы ол өзін абаттандыруға бағыттады, сөйтіп 

патшалық, әскер мен бағыныштылар қамы үшін үкімдер шығарды. Күз келген 

кезде мұғулдар оларды Шағату мен Нақату деп атайтын Зарийянарудта қыстау 

оймен Мерагиға аттанды. Онда обсерваторияны тұрғызып, бітіруге көп күш 

салды.  

Ол ілім-білімді жақсы көретін, ғалымдарды улуми ауаилда45 айтысуға 

ынталандыратын, оларға белгілі бір (мөлшерде) жалақы мен асырауға (жетерлік) 

қаржы тағайындап қоятын және өзінің сарайын ғалымдар мен данышпандардың 

ол жерде болуымен безендіретін еді. Ол кимийа іліміне46 өте бейім еді және ол 

жамағатқа оң көзбен қарайтын. Олар өздерінің ойдан шығарғандары мен арман-

қиялын амалға асыру үшін от жағып, сансыз көп дәрі-дәрмекті өртеп, пайдасыз 

көріктермен үлкенді де, кішіні де желмен ісіндіретін (алдайтын). Олар гили 

хикматтан47 қазандар жасады, алайда (ол) былықпаның пайдасы олардың кешкі 

әрі таңғы асынан арыға барған (асқан) жоқ. (Бір нәрсені басқа нәрсеге) айналдыруда 

олар ештеңені ұқпайтын, алайда  

 

1049-бет 

инверсия (бұрмалау) мен арамдықта (небір) кереметтер жасайтын. Олар бірде-

бір динарды жұқа, нәзік қылмады, бірде-бір дирхемді құймады, бірақ дүниенің 

байлығын жұмсап, ысырап етті. Олардың қажеттеріне, дәмешілдігі мен  

тамақтандырылуына сондай көп (дүние) жұмсалды, тіпті инверсия жасаған 

Қарунның өзі бүкіл өмір бойы эликсирмен (пәлсапа тасымен) соншама пайда 

таппаған еді.  
                                                           
45 Улуми ауаил – бастауыш білімдер, алғашқы білімдер, басталуға қатысты білімдер, философияға 

қатысты білімдер деген мағынаны береді. 
46 Кимийа ілімі – яғни, алхимия ілімі. 
47 Гили хикмат – даналық балшығы, яғни цемент. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D2%9B%D0%B0/
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/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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Қысқасы, ол (Хұлағу хан) Ирак, Хорасан және Мазандаран иеліктерін 

Жейхун сағасына дейін өзінің ең үлкен әрі ең үздік ұлы Абақа ханзадаға  

табыстады. 

Арран мен Әзербайжанды биік қорғанға дейін Жушмұтқа берді.  

Дияррабиядан Фурат (Евфрат) жағалауларына дейін Тудаун әмірге берді.  

Рұм иеліктерін Муъинуддин Паруанаға (Муғин ад-дин паруанаға) (берді).  

Тебризді мәлік Садр ад-динге (берді).  

Керманды Таркан қатынға (берді).  

Фарсты әмір Ункиянуға (берді).  

Сайф ад-дин бітікшіні өлімге кескенде, (оның орнына) Шамс ад-дин 

Мұхаммед Жувайниді таңдады. (Сөйтіп), оған иеліктердің сахиб-диуан қызметін 

берді және оған мемлекет істерін басқару, жайғастыру, шешу мен рұқсат беру 

құзырын берді.  

Бағдат иелігін оның бауыры сахиб Ала ад-дин Ата Мәлік (Жувайниге) берді. 

Аталған істерді жайғастырып болып, (Хұлағу хан) дегенмен өзінің күңшіл 

туысқандарының өтіріктерінен қапаланды, сөйтіп айырылғанның орнын толтырумен 

айналыса отырып әскерді ретке келтірді.  

Ол (Хұлағу хан) бұдан бұрын кіші дауатдардың ұлы Жалал ад-динді таңдап, 

оны көтерген еді. Ол болса, өзін «Патшаның барша ұлысында оған жанашыр 

болатын менен асқан ешкім жоқ» дегендей пейіл көрсетті. Қызмет барысында 

ол:  

– Дешті Қыпшаққа жорық нақтылай шешілгендіктен (менде бір ой бар), 

халифа уәлаятында әлі де бірнеше мың түркі қыпшақтар бар. Олар Қыпшақ 

басының әдетін жақсы біледі. Егер де бұйрық берілетін болса, олар Беркемен 

соғыста алдыңғы шепкі әскер болулары үшін мен оларды барып жинап келемін, 

– деді. Хұлағу хан мұны құптады, сөйтіп: 

 

1050-бет 

«Бағдат әкімдері Жалал ад-дин сұратқан ақша мен қару-жарақтан барлығын 

беруі үшін, ал ол өзі (басшы) болып тағайындалған маңызды бұйрықты атқаруы 

үшін оның ісіне ешкім араласпасын!» – деп оған жарлық пен пайза берді.  

Содан 662 жылдың айларында, бұйрыққа сәйкес (Жалал ад-дин) Бағдатқа 

аттанып, әскери іске лайықты деп тапқандардың барлығын алып кетіп отырды. 

Кейде ол, астыртын мағынада меңзеп (оларға): 
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«Патша сендерді сендер сол жаққа не өлулерің, не даңққа ие болуларың үшін 

дұшпан шабуылына қарсы қалқан ету үшін алып кетуде. Егер сендерді ол (ең 

алғашқы) соғыста өлтірмейтін болса, сендерге мұндай тағдыр келесі шайқаста 

жазылған. Сендер менің жақсы қасиеттерім мен бекзаттық болмысымның қандай 

екенін білесіңдер. Мен сендермен бір руда туғанмын. Хұлағу хан маған  

қаншалық оң көзқарас білдіріп жатқанымен, мен сендерді қылышқа азық  

етулеріне (жем қылуына) жол бермеймін. Мен былай шештім: келіңдер , 

мұғулдың құдіретімен және бақытымен қош айтысамыз, сөйтіп мен өзімді және 

сендерді мұғул бұйрығынан азат етемін. Сендер менімен тіл табысуларың және 

маған жолдас болуларың керек», – деп айтатын.  

Қауым оның сөзіне қызығып қалды. Әлгі шашырап кеткен жауынгерлерді 

жинаған соң, ол дабылдармен және жалаумен жорыққа шықты, Бағдат көпірі 

арқылы өтіп, арабтың хафажа руына шабуыл жасап біраз енеке48 мен түйесін 

тонап алды. Әскерге қажетті жалақы мен аттарды, қару-жарақ мен азықты Бағдат 

қазынасынан алды. Соңынан әскерін әйелдерімен, балаларымен, үй ішімен,  

жақтастары әрі мал-дүниесімен бірге алып кетті. Ол қайта жорыққа дабыл 

қақтырды, көпір арқылы өтіп: 

– Үй ішімізді және отбасыларымызды олар қасиетті жерлерге табынулары 

үшін өзімізбен бірге алып кетеміз, себебі бұдан былай біздің тұрақтау орнымыз 

Дербент, Шируан мен Шамахи уәлаяты болады. Біз, жауынгерлер, жолға қажет 

азық-түлікті барып дұшпан болған Хафаж арабтарынан аламыз, – деді. Ол 

Фурат (Евфрат) өзенінен өткенде жауынгерлерге:  

– Мен Шам (Сирия) мен Мысырға баруға ниеттімін. Егер кімде-кім менімен 

баратын болса – жақсы, әйтпесе осы жерден кері қайта берсін, – деді. Олар 

өзінің бастары үшін қорқып ештеңе айта алған жоқ. Содан онымен бірге Ана 

мен Хадисаға алып барар жол арқылы  

 

1051-бет 

Шам (Сирия) мен Мысыр бағытына жол тартты. 

Бұл туралы хабар патшаның құлағына жеткен кезде ол қатты ашуланды. Бұл 

кезде (патша) дұшпанды қалай жеңуге болатыны жайлы мәселені егжей-

тегжейлі ойлап жатқан болатын, енді оған ол жағдай да қосымша болды.  

Сосын, 663 жылдың раби әл-ахир айында орын алған сиыр жылы келгенде, 

ол бірнеше күн той мен аңшылық жасауға берілді. Моншадан соң, кенет оның 
                                                           
48 Енеке - ірі қара мал. 
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денесіне ауру жұқты, нәтижеде ол бойында ауырлықты сезініп, төсек тартып 

жатып қалды.  

Раби әл-ахир айының жетінші жұлдызында, сенбіге қараған түні ол қытай 

емшілерінің қолынан іш өткізетін дәрі қабылдады. Оның әсерінен ол талып 

құлады, сөйтіп (нәтижеде жүрекке күшті) соққы болды. Қаншама білгір  

дәрігерлер тырысып, құстыруға күш салса да, оның өмір жолы өлім нүктесіне 

жеткендіктен, олар ол ауруды қуып шығуға дәрменсіз болды. Ешқандай шара 

жазмышты, ешқандай дәрі тағдырды емдей алмайды.  

Сол кезде үшкілге ұқсас құйрықты жұлдыз көрінді әрі күн (сайын) пайда 

болды. Ол құйрықты жұлдыздың жоқ болып кетуі 663 жылдың раби әл-ахир 

айының он тоғызына, жексенбіге қараған түнге сәйкес келетін ...49 айында ұлы 

қаза орын алды. Оның өмірі шамси (күн күтізбесі бойынша) толық қырық сегіз 

жылға созылды. Ол жалған өмірден, Шағату жағалауындағы тұрағынан мәңгі 

тұрақтау орнына көшті.  

Әлем мырзасы Насир ад-дин Туси оның өлімі туралы өлеңдерінде былай 

деді:  

 

Хұлағу хан Мерагидан көшіп келгенде қыстауға,  

Тағдыр оның өмірінің көшті соңын қыстауға.  

Алты жүз алпыс үшінші жылы, жексенбінің бірінде,  

Раби әл-ахирдің он тоғызының түнінде. 

 

Диххарганның қарсы бетіндегі Шаху тауында оған үлкен қорық  

ұйымдастырды, оның ордаларында жоқтау рәсімі атқарылып, табытын сол 

қорыққа жерледі.  

Аталған раби әл-ахир айының жиырма сегізінші жұлдызында, екінші айдың 

бірінші күні Ажайдың анасы Ариқан қатын дүниеден өтті. 

Және сол күндері 

 

1052-бет 

әмір Алғу бітікші де дүние салды.  

663 жылдың рамазан айының біріне сәйкес келетін хукар (сиыр) жылы, 

оныншы айдың екінші жұлдызында Төле ханнан Хұлағу ханға қалған Тоғыз 
                                                           
49 Ай аты жазылмаған, көп нүкте қойылған. 
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қатын дүниеден өтті. Оның өлімі Хұлағу ханның дүниеден өткенінен төрт ай, он 

бір күннен соң, Абақа ханның таққа отыруына үш күн қалғанда орын алды.  

Құдіреті күшті Алла Тағала Ислам патшасы Ғазан ханға ұзақ жыл мен 

ғасырларды, өмірінде, дәулетінде бақытты тағдырды нәсіп етсін және оны ұзақ 

жылдарға мұрагер етсін!  

«Ол барлық нәрсеге қадір (шексіз құдіретті50) және (барлық дұға, тілектерді) 

есітіп қабылдаушы!».  

Осымен бітті.  

 

1053-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, ХҰЛАҒУ 

ХАННЫҢ БАЛАСЫ АБАҚА ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Ол үш бөлімнен тұрады 

 

Оның мүбәрак дүниеге келуі 631 хижри жылының жумада әл-ула айына 

сәйкес келетін жылқы жылының бірінші айының жиырма сегізінші жұлдызында 

...51 тұрақтау орнында, Бикеш шоқжұлдызының ортасында бақытты жұлдыздың 

астында орын алған еді.  

663 жылдың рамазан айының үшіне сәйкес келетін, сиыр жылы оныншы 

айдың бесінші жұлдызында, Бикеш шоқжұлдызының астында жұма күні ол 

таққа отырды.  

680 жылдың зул-хижжа айының жиырмасыншы жұлдызына сәйкес келетін 

...52 жылдың екінші айының жиырма бірінші жұлдызында, сәрсенбіге қараған 

түні дүние салды. Оның өмір жасы қырық тоғыз жыл, жеті ай болды. Патшалық 

ету уақыты – он жеті жыл және төрт ай болды.  

 

Бірінші бөлім 

 

Оның бекзаттық болмысы жайлы, оның әйелдерінің, ұлдарының, қыздары 

және қазіргі таңға дейін тараған немерелерінің толық атап өтілуі, оның күйеу 

балалары туралы жаднама мен ұрпақтарының шежіре кестесі.  

                                                           
50 Бұл аят Құранның бірнеше сүресінде келген: «Бақара» сүресінің 20, 106, 109, 148, 259, «Әлі Имран» 

сүресінің 165-аятында және т.б. 
51 Бұл арада ештеңе жазылмаған. 
52 Бұл арада жылы жазылмаған. 
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Екінші бөлім 

 

Оның таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар, хан тағына отырған 

кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалары мен әмірлерінің бейнесі, оның 

патшалық кезіндегі ісі мен оқиғаларының тарихы, түрлі уақытта жүргізген 

соғыстары, оның қолы жеткен жеңістері  

 

1054-бет 

оның патшалық ету уақыты.  

 

Үшінші бөлім 

 

Оның мақтауға лайықты өмірлік салты мен жанының таңдаулы қасиеттері, 

керемет үкімдері мен біліктері (нақылдары) және айтқан сөздері, оның  

уақытында орын алған, бірақ жоғарыдағы бөлімдерге кірмей қалған, әртүрлі 

кітаптар мен түрлі адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған хикаялар мен оқиғалар 

туралы.  

 

1055-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМІ 

Абақа хан туралы дастан: оның текті болмысы жайлы хикаялау,  

әйелдері мен ұл-қыздарының, (одан) осы уақытқа дейін тараған немерелері 

мен күйеу балалары туралы жаднама және ұрпақтарының шежіре кестесі 

 

Оның асыл текті шығу тегінің баяны және әйелдерінің  

егжей-тегжейлі жіктелуі 

 

Абақа хан – Хұлағу ханның ең үлкен, үздік ұлы. Ол сұлдұс руынан шыққан 

Йисунжин (Есенжын) қатыннан дүниеге келген. Оның әйелдері мен күңдері көп 

болатын. Улжай (Олжай) қатынды Хұлағу ханның өлімінен соң алды және өзіне 

Хұлағу ханның күңі Туқтай (Тоқтай) қатынды да алды. Сөйтіп, Туқуз (Тоғыз) 

қатынның орнына оның басына буғтағ кигізді, содан ол (оның) әйелі болды.  

(Әйелдері арасында) бәрінен бірінші Дуржи хатун (Доржы қатын) болатын, 

ол дүние салғанда, татар руынан шыққан Нуқдан қатынды алып, оны оның 

орнына отырғызды. Ол дүниеден өткенде қоңыраттан Құтлық Темір (Құттытемір) 
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(гүргеннің қызы, Тарақай гүргеннің әпкесі Илтузмиш (Елтүзміш) қатынды алып, 

оны оның (Нуқдан қатынның) орнына отырғызды.  

Одан соң Керман сұлтаны Қутбуддин Мұхаммедтің қызы Падишах қатынды 

алды, сөйтіп оны өзінің анасы Есенжын қатынның орнына отырғызды.  

 

1056-бет 

Бұдан соң ол қоңыраттан Миртай (Міртәй) қатынды алды. Ол Шыңғыз ханның 

қызының ұлы Мұса гургеннің әпкесі болатын. Мұсаның анасы Құтүй қатын 

болатын, олар туысқандар еді. Міртәй қатын Арғын ханның уақытында дүние 

салды. Сосын Арғын хан буғтақты, ол да қоңырат руынан болған Тудай қатынға 

кигізді, сөйтіп оны оның орнына отырғызды.  

Содан соң Нуқай (Ноғай) жарғышының туысы болып келетін үлкен Булуған 

(Бұлыған) қатынды алды. Қатты жақсы көргендіктен оны Міртәй мен 

Даспинадан жоғары қойды. Абақа хан дүние салғанда оны (Бұлыған қатынды) 

Арғын хан алды. Ол дүниеден озған соң (Арғын хан) оның орнына (кіші) 

Бұлыған қатынды отырғызды.  

(Абақа ханның) келесі әйелі Трабузун патшасының қызы Даспина болды.  

Оның (Абақа ханның) барлық күңдерінің қатарында Қаймиш игачи  

(Қаймыш әпке) атты бірі болатын. Өзге бірі Наурыз әмірдің әйелі Туғанчуқтың 

(Туғаншоқтың) анасы Кукатай (Көкетай) еді. Сосын Булуғачин игачи (Бұлағашын 

әпке), сосын Бувулжин игачи (Боболжын әпке), сосын, кейін Фулад (Болат) 

әмірдің әйелі болған Ширин игачи (Шырын әпке). Және Алтай игачи (Алтай 

әпке) тағы да басқа аттары белгісіз көп (әйелі болды).  

 

Хұлағу ханның ұлы Абақа ханның ұлдары, қыздары және күйеу  

балалары жайлы жаднама 

 

Абақа ханның екеуі де патша болған екі ұлы бар еді.  

(Біріншісі) – Арғын хан, оның анасы – Қаймыш қатын. Ол әкесінің бауырынан 

соң ғасырдың ханы болды. 

Және (екінші ұлы) – Гайхату хан, ол одан кейін патша болды. Анасы Нуқдан 

қатын болатын. Әрбірінің балалары мен немерелерінің толықтай атап өтілуі – 

олар туралы бөлек дастанда келтірілетін болады.  

Абақа ханның қыздары төменде толық берілгендей (ретте) жетеу болатын:  
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Бірінші – Йулқұтлұғ (Жолқұтлық, (Жолқұтты). Жолқұтлық пен Нуқай 

(Ноғай)дың анасы Тудай қатын. Сөйтіп, Жолқұтлықты Илчитай қушчиға (Елшітай 

құсшыға) берді. Одан соң 

 

1057-бет 

Илбасмышқа (Елбасмышқа) (ұзатты). Ол Гаубариде дүние салды. 

Екінші – Тағай, оны Дуладай идачи (Доладай қақпашы) әмір алды.  

Үшінші – Мәлика, оның анасы Бұлұған қатын. Оны баяуыт руынан шыққан 

Нуқай (Ноғай) жарғышының ұлы Туған Бұқаға берді.  

Төртінші – Туғанчуқ (Туғаншоқ), оның анасы Көкетай қатын. Оны ойрат 

руынан шыққан Арғын ағаның ұлы Наурыз әмірге берді. 

Бесінші – Илқұтлұғ (Елқұтты (Елқұтлық)), оның анасы Буулчин игачи 

(Буылшын әпке). Оны хошин руынан шыққан Арабтай гургенге ұзатты.  

Алтыншы – Улжайтай (Олжайтай), оның да анасы Буылшын еді. Оны 

Гүржістан мәлігі Дәуіттің ұлына ұзатты. 

Жетінші – Нучин, оның анасы Міртәй қатын еді.  

 

1058-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Абақа хан туралы дастан: оның (таққа) отыруына алғышарт болған 

оқиғалар, хан тағына отыру кезіндегі әйелдері, ханзадалары мен 

әмірлерінің бейнесі, оның билік ету заманындағы (орын алған) істердің 

және оқиғалардың тарихы, оның түрлі уақыттарда жүргізген соғыстары, 

қол жеткізген жеңістері, оның билік ету уақыты мен мерзімі жайлы 

 

Оның хандық тағына отыруының алғышарттары 

 

Хұлағу хан дүниеден өткенде олар өз дәстүріне сәйкес жолдарды бөгеп: 

«Бірде-бір тірі жан өз орнынан жылжымасын!» деп бұйрық берілді. Сосын дереу 

оның ең үлкен ұлы (тақ) мұрагері болғандықтан Хорасандағы Абақа ханға 

хабаршы жібірді. Оған қоса уәзір қызметінде болған және Абақа ханның қасында 

жүрген Арғын ағаны да шақыртты.  

Ол уақытта Абақа хан Мазандаранда қыстап жүрген. Жушмұт оған тиесілі  
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Дербент пен Арран аймақтарында (болатын). Әкесі дүниеден өткен соң сегізінші 

күні (ол) келді. Әмірлердің көңіл күйлерін біліп ол егжей-тегжейлі істің 

жағдайын ойлап, ақылға салды. Ол ештеңенің шықпайтынына көзі жеткендіктен, екі 

күн сол жақта болған соң кері қайтты.  

 

1059-бет 

663 жылдың жумада әл-уласының он тоғызыншы жұлдызына сәйкес келетін 

хукар жылы (сиыр жылы) ...53 айында Абақа хан Шағатуда ордаға орналасты. Ол 

келген кезде барлық жақындары мен әмірлері оның қарсы алдынан шықты. 

Елгай ноян ордалардың әмірі болғандықтан және илханның қызметінде көп 

уақыт жақтастық пен ынталы қызмет жолымен жүріп келе жатқандықтан, ол 

Абақа ханға ас пен шарап ұсынды. Сөйтіп, оңашада әкесіне қатысты қайғылы 

оқиғаның жағдайларын хабарлады.  

Жоқтау рәсімдерін атқарып болған соң, барлық қатындар, ханзадалар, күйеу 

балалар мен әмірлер жиналып, оны таққа отырғызу туралы кеңес жасады. Ол 

дәуірде бұрынғы ұлы әмірлер көп болатын. Мысалы: Елгай ноян, Сұнжақ ноян, 

Сүнітай ноян, Самағар ноян, Шықтұр ноян, Арғын аға және олардың бәрін атап 

өту созылып кететін өзгелер. Олардың арасынан Хұлағу хан өзінің соңғы 

аманатын айтқан және біліктерін сеніп тапсырған Шықтұр мен Сұнжақ аға өзге 

әмірлерден алдын Абақаның тақ мұрагерлігі мен орынбасарлығы туралы 

құқықтарына куәлік келтірді. Ал ол бас тартып, өзге бауырларына тапсырды. 

Бауырлары барлығы бірге «Біз сенің құлдарыңбыз, сені әкеміздің орынбасары 

деп есептейміз!» дегендей тізе бүкті. Абақа хан: 

– Құбылай қаған – ағамыз. Қалай оның рұқсатынсыз отыруға болады?! – 

деді. Ханзадалар мен әмірлер:  

– Барша ханзаданың үлкен ағасы болған және көне дәстүрлерді, тәртіптерді, 

заңдар мен жақсы хикаяларды білетін және Хұлағу хан тірі кезінде тақ мұрагері 

еткен сен барда қалайша басқа біреу (таққа) отыра алады? – десті.  

Сөйтіп, барлығы екіжүзділіксіз келісті. Сөйтіп, 663 жылдың рамазан айының 

үшінші жұлдызына сәйкес келетін хукар, яғни сиыр жылының оныншы айының 

бесінші жұлдызында, жұма күні мырза Насир ад-дин Тусидің таңдауымен (Алла 

оған рақым етсін!) Бикеш шоқжұлдызы астында Абақа ханды Парахан аймағында, 

Шаған наур мекенінде хан тағына отырғызды. Содан ол іс бойынша белгіленген 

барлық рәсімдерді орындады.  
                                                           
53 Түпнұсқада ай аты жазылмаған. 
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1060-бет 

Абақа ханның мемлекет меншігіндегі мүліктерге иелікті қайта құрып,  

тәртіпке салуы, патшалық істерін ұйымдастыруы жайлы хикаялар 

 

Абақа хан хан тағына отырған соң, әйелдеріне, ханзадаларына және 

әмірлеріне сансыз көп байлықты ақшамен, жауһармен54 және қымбат киімдермен 

таратып берді. Нәтижеде одан пайда барша жауынгерлерге тиді. Сөйтіп, тойлау 

мен таққа отыруды құттықтау дәстүрін атқарған соң, ол маңызды істерді 

ұйымдастыруға және ұлыс пен әскердің қажеттіктерін басқаруға кірісті. Ол тақ 

пен тәждің иесі болғанына қарамай, ұлы мәртебелі Құбылай қағаннан елшілер 

келгенше және оның атына жарлықты жібергенше ол (таққа отырмай) 

орындықта отырып билік етті.  

Алдымен ол Хұлағу хан белгілеген барлық заңдар мен түрлі себептермен 

берілген үкімдердің сақталуын, бұлтартпай орындалуын, бұрмалау мен  

алмастырылудан қорғалуын әрі сақталуын бұйырды. Күштілер әлсіздерге зорлық 

жасап ренжітпеулерін және барлық тайпалар (халықтар) ата-бабаларының 

дәстүрлері мен ережелерін сақтауларын бұйырды.  

Бір аптадан соң барлық иеліктерге (Абақа ханның) мүбәрак таққа отыруы 

туралы қош хабар жазылған патшалық жарлығын жіберді.  

Жиналған сұлтандарды, мәліктерді, әмірлерді, әкімдер мен өтініш жасаушыларды, 

олардың мақсаттары орындалған соң кері қайтарды.  

Алдымен ол бауыры Йушмутты (Жушымұтты), ол шекараларды дұшпаннан 

қорғауы үшін Дербент, Шируан, Муғаннан Алатауға дейінгі аймақтарға жіберді.  

Өзге бауыры Тобшынды көп санды әскермен Әмуя жағалауына дейінгі 

Хорасан мен Мазандаран аймағына тағайындады.  

Және Елгай ноянның ұлы Туғу бітікшіні, әмір Жубанның атасы, Мәліктің 

әкесі, Сұнжақ ноянның бауыры Тудаунды Рұмға жіберді. Содан 

 

1061-бет 

оларға бір (қиын) жағдай туған кезде, олардың орнына Самағар мен Күхургайды 

жіберді.  

Дурбайды (Дұрбайды) Шаммен шектесетін Диярбекир мен Дияррабияға  

тағайындады. 

Гүржістанды Шырмағұнның ұлы Ширамунға сеніп тапсырды.  

Інжу иеліктерін Алтажу ағаға тапсырды.  
                                                           
54 яғни, қымбат бағалы әшекейлермен, тастармен. 
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Бағдат пен Фарс иеліктерін Сұнжақ ағаға берді. 

Иеліктерде сатумен айналысатын Арғын ағаны ол бұрынғы орнына  

тағайындады.  

Уәзір қызметін бұрынғыдай негізде мүбәрак сахиб Шамс ад-дин Мұхаммед 

Жувайниге табыстады.  

Астана Тебризді ол патшаның тұрақтау орны етіп белгіледі. Жазғы тұрақ 

ретінде ол Алатау бен Сияхкухты таңдады, ал қыстау ретінде Арран мен Бағдатты, 

кейде Шағатуды (белгіледі).  

Сахиб Ала ад-дин Ата Мәлікті Бағдатта Сұнжақ аға әмірдің орынбасары етіп 

тағайындады. 

Хорасандағы уәзір қызметін Изз ад-дин Таһир мырза (табыстады), ал одан 

соң оны ұлы мырза Уажихуддинге табыстады.  

Фарс иелігін атабектер ұрпағы ретінде Әбу Бәкір басқарды, оның сауда-

саттықтарын Шамс ад-дин Тазику басқарды.  

Ал Керманды Таркан қатынға сеніп тапсырды. 

Тебризді мәлік Садр ад-динге;  

Диярбекирді Жалал ад-дин Тарир мен Разиуддин Баба мәлікке;  

Исфахан мен Ирак ажам (Ираки-и Ажам) аймақтарының көп бөлігін сахиб-

диуан Шамс ад-диннің ұлы Бахауддин Мұхаммед мырзаға; 

Казвин мен Иракидің кейбір бөлігін Ифтихаруддин Казвини мәлікке; 

Дияррабияны Музаффар Фахр ад-дин Қара Арыстан мәлікке; 

Нимруз иелігін мәлік Шамс ад-дин Күратқа; 

Гүржістанды (Грузияны) Дәуіт пен оның ұлы Садунға (берді). 

Ол адамзат ұстазы мырза Насир ад-дин Тусидің (Алла оған рақым етсін!) 

шәкірттерінен сарайда қызметте болған жүз шақты құрметті ғалымдарға (арнап) 

жалпы марапаттаулардан үлес берді. 

Сол жылы ол Мазандаран аймақтарында қыстады да, 663 жылы көктемде 

астана қала Тебризге қайтып келді. 

Осымен бітті.  

 

1062-бет 

Абақа ханның Нуқай (Ноғай) және Беркемен соғысуы, олардың  

жеңіліс табуы туралы хикая 

 

Абақа ханның дәуірі басында дұшпандар мен көреалмаушылардың бір тобы 
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бұл өңірлерге қол салмақ болды. Тағы бір жолы Тутардың қаны үшін кек алуға 

Нуқай (Ноғай) әскерімен Дербенттен толық жасақпен жолға шықты. Қарауылдар 

(күзетшілер) оның келуі жайлы хабар берді. Сонда Жушмұт ханзада 663 

жылдың шәууәл айының үшінші жұлдызына сай келетін сиыр жылының  

алтыншы айының төртінші жұлдызында, бұйрыққа сай Нуқай (Ноғай)ға тойтарыс 

беру үшін аттанды. Ол Кур өзенінен өтті. Ақсу деп атайтын Шаған муранға 

жақын жерде екі әскердің жасақтарымен кездесті. Екі жақ та сап түзеп, шайқас 

берді. Екі жақтан да көп адам өлтірілді. Тоғашар ағаның әкесі Құтбұқа, ақыр 

соңында өлтіргенше ол шайқаста батыл ерліктер жасады. Ноғайдың (Ноқайдың) 

да көзіне оқ тиді, оның әскері қашып Шируанға дейін барды.  

Абақа хан Кур өзені арқылы өтті. Ал ол жақтан үш жүз мың салт аттымен 

Берке де келіп жетті. Абақа хан әскерімен өзеннің бергі жағасына өтіп, бүкіл 

өткелдерді жоюды бұйырды. Екі жақ та Кур өзенінің екі жағалауында шеңбер 

болып тізіліп, бір-бірлеріне оқтар атты. Берке өзен жағалауында он төрт күн 

болды, сөйтіп арғы бетке өту мүмкін болмағандықтан, сол жаққа барып өзеннен 

өту үшін Тбилисиге қарай жолға шықты. Жолда ол ауырып, дүние салды. Оның 

табытын Сарай Батуға жіберіп, жерледі. Ал әскерлері тарап кетті. 

664 жылы Абақа хан Кур өзенінің арғы бетінде  

 

1063-бет 

Далан Наурдан Кур өзеніне іргелес Курдаман жазығына дейін дуал тұрғызып, 

терең ор қазуды бұйырды. Оларды қорғауға мұғул мен мұсылмандар жасағын 

тағайындады. Сөйтіп, екі жақтан да ары-бері керуендер жүре бастады.  

Абақа хан Дербенттің ісін аяқтап, сол арада Мөңке Темірді Самағар ноян 

және Олжай қатынмен бірге жіберді. Сөйтіп (өзі), 665 жылдың қысында  

Хорасанға келіп, Мазандаран мен Гурганда қыстады. 

Осымен бітті.  

 

Масғұтбектің Абақа ханға құлдық ұра (бойсұнып) келуі, Құтүй қатын мен 

Хұлағу ханның қалған арбаларының келуі жайлы хикая 

 

Аталған (жылдың) қысында Махмұд Жалауыштың ұлы Масғұтбек уәзір 

Қайду мен Барақтан елші болып келіп, олардың інжу иеліктері бойынша есеп 

жүргізуді өтінді. Ол Абақа ханның қызметіне келгенде, Шыңғыз ханның  

дәстүрлі сақшысының шапанын киіп Елгай нояннан басқа барлық әмірлерден 

жоғары отырды. Мүбарак мырза Шамс ад-дин Аллақани бір аптада есепті 
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аяқтап, беріп жіберуі бұйырылды. (Масғұтбек) пәк (таза) көңілмен келмегендіктен 

қайтуға асықты. Бір аптадан соң ол сый-құрмет көрсетілген күйде кетуге рұқсат 

алып, кері қайтты.  

Бір күннен соң Жейхун жағалауына дұшпан әскері келгендігі жайлы хабар 

келді. Абақа хан Масғұтбектің қулық жасағанын, Барақтың тыңшысы болып 

келгенін түсінді. Дереу ол оның соңынан, олар оны қайтару үшін шабармандарды 

жіберді. Оның (Масғұтбектің) өзі мұны ескерген болатын, сондықтан әрбір тұрақтау 

орнында тың аттар дайындап қойған еді. Шабармандар Жейхун жағалауларына 

дейін барды. Олардың  

 

1064-бет 

(өзен жағалауына) жетіп келуі мен оның (өзеннің) арғы бетіне өтуі сәйкес келді, 

(сөйтіп, олар оны қолға түсіре алмай) қайтып оралды. Абақа хан Хорасанға 

аттанды да, Серахсқа дейін келіп, қысты Мазандаран мен сол өңірде өткізді. 

Сосын Хұлағу ханның арбаларының келе жатқаны туралы хабар келді. Ол 

олардың қарсысынан шықты. Сөйтіп, Кәбужама маңында Құтүй қатын екі ұлы 

Текшин және Тагудармен, Жұмқұрдың ұлдары Жушкаб пен Киңшу, Тарақайдың 

ұлы Байду мен Абақа ханның анасы Есенжын қатынмен бірге келді.  

Олардың хикаясы келесідей:  

Хұлағу хан Иран жеріне кеткенде ол өз арбаларын Мөңке қағанның алдында 

қалдырып кеткен еді. Арық Бұқамен болған бүлік кезінде оны Жұмқұр алып 

жүрді. Ол (Арық Бұқа) Алғумен болған соғыс кезінде жеңіліп, қағанның қызметіне 

аттанғанда Жұмқұр ауру әрі емделу сылтауымен үзір сұрап, одан бөлініп қалды 

да, сол өңірде тоқтады. (Ол туралы) хабар Хұлағу ханға жеткен кезде, ол (6)62 

жылы Абатай ноянды Жұмқұрды және арбаларын шақыртып жіберді.  

Жұмқұр әлсіз болғандықтан ол жолда дүние салды. Абатай ноян оларды 

Самарқан айналасында қалдырып, Хұлағу ханға қайтып келді де, жағдайды 

айтып берді. (Хұлағу хан) оны айыптап, оған сексен дүре соқтырды, сөйтіп:  

– Оны аман алып қалу үшін сен нашар іс-әрекет жасадың, ал тамақ жеуде, 

ішуде, әйелдеріңмен қатынас жасауда артықшылық таныттың, – деді.  

Сол арада, аталған уақытта бір үндіс оларға жол көрсетті, оларды дұрыс 

жолға шығарып, Әмуя өзені арқылы өткізді. Содан 666 жылдың жумада әл-ула 

айының он тоғызыншы жұлдызында Кәбужама маңында оларды (Абақа ханның) 

алдына алып келді. Абақа хан оны мейіріміне алып, оны тархан етті. Ал Құтүй 
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қатын Бадахшан өңірінде Хұлағу ханға болған (өлімі жайлы) жағдайды  

есіткенде қатты жылап, содан көздері көрмей қалған. Абақа хан олар келгенде 

жүрегі қуанып, көңіл күйі көтеріліп қалды. (Ол) олардың келуін құптап, мал-

дүниемен байытты. Құтүй қатынның ордасынан Хұлағу ханға қызметке бұрынырақ 

Ариқан есімді күң келген болатын.  

 

1065-бет 

Алынған олжалардан Құтүй қатынның үлесін оған (Ариқанға) беріп отыратын, 

содан ол көп қымбат бағалы дүниелерді жинап қойған болатын. Құтүй қатын 

ордаға келгенде, ол барлық ережелер бойынша (өз үлесін) сұрады, (сонда) 

барлығы тәртіпте екенін білді.  

Абақа хан оларға мал жаю үшін Диярбекир мен Майяфарикин және өзге 

жерлерден (жайлаулар) берді, ол жақтан жыл сайын жүз мыңдай алтын динар 

(пайда) келіп отыратын (түсетін) еді, ал кейде қамқорлығының белгісі ретінде 

оларды түрліше (басқа да сыйлықтармен) әлпештейтін еді. Сол арада ол 

Хорасаннан қайтып келді де, тағы бір қысты Шағатуда өткізді. Ал жазда 

Алатауға аттанып, Сияхкухқа келді. Келесі қыста Арранда болды, ал жазда, 668 

жылы Барақпен соғысқа аттанды.  

 

Барақтың Мауараннаһрдан Хорасанға келуі туралы, оның Абақа ханның 

әскерімен соғысуы және оның жеңіліс тауып қашуы жайлы хикая 

 

Барақ Мүбарак шахты тайдырып Шағатай ұлысын иеленген кезде, ол 

зорлық-зомбылық жасау жолына түсті. Қайду оны ондай түрде іс-әрекет 

жасаудан тыйып отырды, содан осы мәселе жөнінде олардың арасында 

келіспеушіліктер туды. Ол кезде Түркістан қолбасшысы Мұғултай деген біреу 

болатын. Барақ қағанның атынан Бекміш әмірді оның орнына отыруы үшін 

жіберді. Мұғултай ұлы мәртебелі қағанға аттанып, жағдайды хабарлады. Қаған 

Куничи есімді ұлы әмірді, ол барып Бекмішты өлтіріп, қолбасшы болуы үшін 

алты мың салт аттымен жіберді. Барақ оны  

 

1066-бет 

қайтару үшін әмірін отыз мың адаммен бірге жіберді. Куничи төтеп бере 

алмайтынын түсінген кезде Қытайға қайтты. Барақтың әскері Хотанды тонап 

кетті.  

Сосын Барақ толықтай күшіне енгенде, ол Қайду мен Мөңке Темірге 
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жорықты ойластырды. Ал Масғұтбек оның (Барақтың) жағынан орын алып 

отырған зорлық жасау жағдайларына сілтеме жасап, оларды (онымен) соғысуға 

итермелеп отырды. Соңында екі әскер Сейхун өзенінің жағалауында кездесті. 

Сонда Барақ торуыл жасап, айламен Қайду мен Қыпшақтың әскерін қиратып 

тастады: олардың көпшілігін өлтіріп, тұтқынға алды және мол олжаны қолға 

түсірді. Ол тәкаппарланып, тым батыл болып кетті, содан оның паңдығы мен 

менмендігі күшейді.  

Қайду мен Қыпшақтың жеңілісі туралы хабар Мөңке Темірге жеткенде, ол 

қатты ашуланды. Сөйтіп, немере ағасы Беркежарды елу мың салт аттымен 

Қайдуға көмекке жіберді. Ол қайтадан шашырап кеткен жасақтарды жинады, 

сөйтіп олар Бараққа шайқас берді де, оны қиратып, әскерімен қоса қашуға 

мәжбүр етті. Оның әскерінің көпшілігі өлтірілді және жарақатталды.  

Бейшара Барақ Мауараннаһр аймағына дейін жетті, қашып кеткен әскерін 

қайта жинап, қолбасшыларымен кеңес жасады да:  

– Бізге шабуылдап жатқан адамдар барда патшалық бізге тиесілі болып 

тұрақтамайды. Дұрысы – гүлденген өңірлерді тонаумен ойрандатқанымыз жөн. 

Сондықтан Самарқаннан бастайық, – деді. Қолбасшыларға бұл сөз өте ұнады. 

Қайду, Қыпшақ пен Беркежар ол жағдайдан хабардар болғанда, оның соңынан 

қуып барып, оны бұл аймақтан қуып жіберу туралы кеңес жасады. Қайду:  

– Ол мұндай хабарды алған соң, алдын ала және көбірек ойрандату жасайды. 

Дұрысы – біз елші жіберіп оны үгіттеп, бейбітшілікке шақырғанымыз жөн, – 

деді. Қыпшақ: 

– Біздің арамызда мықты достық болатын. Егер рұқсат етілсе, мен барып 

оны тәтті және жағымды сөздермен еліктіремін, – деді. Олар Қыпшақтың қызыл 

тілділігі мен шешендігі жайлы білгендіктен, оны екі жүз таңдаулы аттылармен 

бірге  

1067-бет 

Самарқанға жіберді. Ол Суғдта тоқтады, сөйтіп бір салт аттыны өзінің келуі 

жайлы хабармен Барақтың алдына жіберді, сөйтіп бейбітшілік пен бірлікті 

іздеді.  

Хабар Бараққа жеткен кезде, ол бір сағат ойланып қалды, сөйтіп әмірлеріне: 

– Бұл бейбітшіліктің артында қандай соғыс тұрғаны белгісіз, – деді де, 

елшіге, – Менің атымнан Қыпшақтың денсаулығын сұра, сөйтіп оған «Тезірек 

келсін» деп айт. Оның келуінің нұрымен біз қапагершіліктерді (қойып) көрген 

көзімізді нұрландырамыз, – деді. 
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Ол күтіп алатын орнын керемет етіп әзірлеуді және жауынгерлер қаруланып 

сарайдың алдында сап түзеп тұруын бұйырды. Сөйтіп, жалпы көріністе 

патшалардың әдетіне сай тақта отырды. Қыпшақ келген кезде Барақ тағынан 

түсті де, оны сый-құрметпен қарсы алды. Екеуі бір-бірін құшақтады, сөйтіп 

Барақ Қыпшақты қолынан ұстап, оны таққа қарай алып барды, онымен кесе 

(ыдыс) алмасты. Барақ (аса) мейірімді түрде оның денсаулығы жайлы сұрап:  

– Достармен, туысқандармен, ниеттес және қымбат адамдармен кездесуден 

жағымды не болуы мүмкін?! – деді. Қыпшақ бірігу, татуластық пен туысқандық 

туралы сөз қозғады. Барақ:  

– Сен керемет сөйлеп тұрсың. Маған да кейде ойыма бұл түсініктер туралы 

құрметтің қажет екендігі жайлы ой келген. Мен өзімнің жағдайымнан ұяламын, 

себебі біз бәріміз бір-бірімізге ағайынды бауырлармыз. Біздің даңқты  

аталарымыз әлемді қылышпен жаулап алып, бізге тапсырып кеткен. Неліктен 

енді біз бір-бірімізбен келісімде әлем игіліктерін пайдаланбаймыз, неліктен 

біздің ортамызда алауыздық пен жанжал болуы керек?! Біздің туысқандар 

арасынан менен басқа ханзадалардың бәрі ұлы қалалар мен гүлденген 

жайлауларға ие. Тек мен ғана осы кішкене ұлысқа ғана иемін. Қайду мен Мөңке 

Темір маған осы ұлыс үшін қарсы көтерілді, содан мені далбасалатып және әлем 

бойынша қаңғытып қуып жүр, – деді. Қыпшақ оны мақтады, сөйтіп:  

– Сен жақсы сөздер айттың. Алайда егер 

 

1068-бет 

біз өткенді еске алмайтын болсақ, бірге Құрылтай ұйымдастырсақ,  

кеуделерімізді көне дұшпандықтан тазаласақ, қырсықтық пен ынжықтықты 

қоятын болсақ және «Барлық жағдайларда бір-бірімізбен келісімде боламыз әрі 

көмектесеміз» деген бір-бірімізбен келісімшарт жасайтын болсақ, ең дұрысы 

осы болады, – деді.  

Барақ ұзаққа созылған тәртіпсіздіктен көңілсіз болғандықтан, ол бейбітшілікке 

келісім берді. Бір аптадан соң Қыпшақ рұқсат алып кері оралды. Қайду мен 

Беркежарға да Барақпен бейбітшілік жасау лайықты болып көрінді, сөйтіп олар 

Қыпшақты мақтады.  

667 жылдың көктемінде бұл ханзадалардың барлығы Талас пен Кенжектің 

жайлауында жиналды, сөйтіп бір апта тойлатқан соң, сегізінші күні Кеңес пен 

Құрылтай жасады. Алдымен Қайду сөйледі:  

– Біздің даңқты атамыз Шыңғыз хан (бүкіл) әлемді парасаттылығымен, 

ақылмен және қылыш пен оқтардың соққысымен басып алып, тәртіпке келтірді, 

дайындап өз әулетіне тапсырды. Міне, біздің бәріміз әкелер жағынан бір-
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бірімізге туысқанбыз. Өзге ханзадалар болса, біздің аға-інілеріміз, олардың 

ортасында келіспеушіліктер мен алауыздық жоқ. Не үшін олар (келіспеушіліктер 

мен алауыздықтар) біздің ортамызда болуы керек?! – деді. Барақ:  

– Ия, жағдай осындай. Алайда мен де сол ағаштың жемісімін ғой. Маған да 

жұрт және өмір сүруге дүние тағайындалуы керек қой. Шағатай мен Үгетай 

Шыңғыз ханның ұлдары еді. Үгетай қағанның естелігі ретінде Қайду, ал 

Шағатайдан (естелік болған) мен, ал олардың үлкен ағасы болған Жошыдан 

(естелік болған) Беркежар мен Мөңке Темір. Кенже іні Төледен (естелік)  

Құбылай қаған болып қалды. Қазір ол олардың кеңдігін Ұлы Құдай ғана білетін 

Қытай мен Хотанның шығыс елдерін басып алды. Батыс елдерін Әмуядан Шам 

(Сирия) мен Мысырға дейін әкесінің үлесі ретінде Абақа хан мен оның 

бауырлары иемденіп алды. Ал ол екі ұлыстардың ортасында сендердің  

иеліктерің  

 

1069-бет 

болған Түркістан мен Дешті Қыпшақ аймақтары. Сендер маған бірігіп қарсы 

шықтыңдар. Мен қанша ойлансам да, өзімді күнә жасағандай болып есептемеймін, – 

деді. Олар:  

– Шындық сенің жағыңда. Шешім мынадай: бұдан былай өткенді еске 

алмайық, жайлау мен қыстауларды әділетті түрде бөліп алып, таулар мен 

жазықты жерлерге қоныстанайық, себебі бұл аймақтар қатты ойрандалған әрі 

өңделмеген, – деді.  

Олар Мауараннаһрдың үштен екісі Бараққа, ал үштен бірін Қайду мен 

Мөңке Темір басқарады деп бекітті. Мұны Мөңке Темірге тапсырып, олар 

онымен кеңес жасаған соң (бұл істі) аяқтады. Және: «Көктемде Барақ, оның 

жайлауы мен жерлері әрі жасақтарының малдары көбеюі үшін Әмуядан өтіп, 

әскерін Иран жеріне бастап барады да, Абақа ханның иелігінің біраз бөлігін 

басып алады» деген келісімге келумен аяқталды. Барақ: 

– Егер сендердің жүректерің бұл сөздермен келісетін болса, онда осылай 

келісім жасайық, – деді. Өздерінің әдеті мен дәстүріне сәйкес олар алтын жеп, 

таулар мен жазықтарда қоныстанатын болып және қалалардың айналасында 

кезіп жүрмейтін болып, малын нуларға жайып жібермей әрі бағыныштыларға 

әділетсіз талаптар қоймайтын болып келісті. Осы келісіммен олар тарады да, 

әрқайсысы өз жұрттарына аттанды.  

Барақ біраз уақыт келісімшартты орындады, сөйтіп ханзадалар айтқандай 

бағыныштылардың көңілін аулап, жерлерді қайтадан абаттандырылған, өңделген 

жағдайға келтіруі үшін иеліктерге Масғұтбекті жіберді. Ол қашып кеткен 
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бағыныштыларды жинады, (сөйтіп) Мауараннаһр оның керемет қабілетінің 

арқасында гүлдене бастады, сөйтіп барлығы алғашындағыдай халге келді. 

Алайда Барақ қайтадан залымдық қолын созды, сөйтіп халыққа түрлі 

талаптармен және салықтармен үндеулер жасады. Және де Мауараннаһрдың 

күллі малын айдап алып кетіп, Иранға жорық жасау үшін адамдардың мал-

дүниесін 

1070-бет 

күшпен тартып алды. Масғұтбек:  

– Мұндай істің жүзеге асырылуын құптап болмас, себебі егер ол аймақ 

жаулап алынбаса, бұл өңірлерге қайтып келуі мүмкін болмайды, – деді. Содан 

Барақ бұл ойдан бас тартты. 

666 жылы Абақа хан Иран жерінде әділеттілік пен әділ сот төрелігін 

орнықтыру ісімен болды. Шағатай ұлы Мошы Еба (Мөжі Еба)ның ұлы Темудар 

оғыл бір түмен салт аттымен оның алдында үздіксіз қызметте болды, содан 

Абақа хан оны өте жақсы көретін және құрметтейтін еді.  

Барақ Абақа ханның алдына бірнеше елшіні жіберді. Сондай-ақ Темудар 

оғылға да сыйлықтар, оның ішінде мұғулдар «Туғана» деп атайтын садақ оғын 

жіберді. Оны табыстап жатқан кезде, оның ішінде бір нәрсе дайындап 

қойылғандығы жайлы өте нәзік тәсілмен белгі берді. Жалғыз қалғанда ол оны 

бөлді, сөйтіп ішінде мынадай мазмұндағы хатты тапты:  

«Темудар ағаға белгілі болсын, мен толық санды әскер жинап Абақа ханның 

иеліктеріне кетіп барамын. Ол маған тойтарыс беруге аттанғанда оның  

иеліктерін қандай жолмен болмасын біздің басып алуымыз үшін сен онымен 

бірге бармайсың әрі оның бізбен шайқасуға мүмкіндігі болмастай етіп істейсің 

деп үміттенем». 

Темудар хат мазмұнымен танысқан соң, өзінің үйі Гүржістанға (Грузияға) 

аттануға рұқсат сұрады. Рұқсат алып ол сол жаққа кетті де, өз әмірлеріне бұл 

сырды айтты. Күннен-күнге Хорасаннан шабармандар келіп Барақтың істері 

жайлы хабарлар жеткізіп отырды. 

Әскер мен ұлысқа қатысты маңызды істер бойынша Абақа хан Темудар 

оғылды кеңеске шақырды. Осы мәселе бойынша ол бірнеше рет оны шақыртып 

елшілер жіберді. Әр жолы бірер сылтау айтты, ал әмірлеріне: «Мен Дербент 

арқылы Барақпен қосылуға ниеттімін», – деді де, жылдам сол жаққа қарай 

ұмтылды.  

Сол жақта болған Ширамун ноян өзінің әскерімен оның соңынан жолға 
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шықты, сөйтіп алдыға Илинақты (Елинақты) жіберді, ал оның соңынан басқа 

әскермен Абатай ноян кетті.  

 

1071-бет 

Екі әскердің кездесуі бір жотада орын алды. Темудар шайқассыз қаша 

жөнелді, сөйтіп Дербентке алып барар жолға түсті. Өзіне қалай көмектесудің 

жолын білмей ол тізгінді Гүржістан (Грузия) тауларына қарай бағыттады, 

орманға кіріп адасып қалды. Гурж әмірлері орманды қоршап алды да: «Дәуіт 

патша орманнан шығатын жол жоқ, артыңа қайт және ренжіме» деген хабар 

жіберді. Оның бұйрығына сәйкес ол орманнан шықты, сөйтіп Ширамун ноян 

оны өзінің әскерімен қуып жетіп, оның әскерінің көп бөлігін қырып салды, бір 

бөлігін тұтқынға алды.  

Ақыр соңында 668 жылдың рамазан айында Темударды толықтай әлсіреген 

жағдайға келтірді, сөйтіп сол жылдың раби әл-әууәл айында ол әйелдерімен 

және балаларымен Абақа ханның алдына келді.  

Кемел мейірімділігінен патша оған өмір сыйлады, ал оның сырларын білген 

алты әмірді өлімге кесті. Оның әскерлерін жүздіктер мен ондықтарға бөліп 

тастап, оған мұғулдардан болған елу адамды күзетші етіп қойды. Айтуларынша, 

ол Даряй Кабуданға қамалды. Бір жылдан соң Барақты қиратқанда ол  

босатылып, дүние салғанша ордада жүрді.  

Барақ бұрынырақ батылдығы мен менмендігінен Тобшын оғылға (мынадай) 

хабарды жіберген-ді: «Екі жақты да туысқандық заңдары басқарады. Бадғистің 

нулы ормандарынан Газни мен Синд өзені жағасына дейін біздің әкеміз бен 

аталарымыздың жайлаулары болған. Менің руластарым ол жаққа барып 

қоныстануы үшін сен Бадғисты босатуың керек».  

Тобшын: «Бұл иеліктер Иран жерінің ханы болып табылатын менің ағам – 

Абақа ханға тиесілі және ол оларды маған табыстаған. Барақ аға, ойланбастан 

жосықсыз сөздерді айтпау керек, сондай-ақ ол өз орнын білгені жөн», – деп 

жауап берді. Сосын Абақа ханға елші жіберіп бұл жағдай туралы хабарландырды. 

Абақа хан бұған: 

– Бұл иелік менің асыл әкемнен маған мұра болып қалған,  

 

1072-бет 

сөйтіп ол біздің інжуіміз болып табылады. Қазір біз оны қылышпен ұстап 

отырмыз. Егер Барақ бізге қарсы келер болса, біз де оған тойтарыс беруге 

қауқарлымыз. Ал егер ол келісімнің және бейбітшіліктің жолына түссе, біз де 
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туысқандық пен бірігу жолымен жүретін боламыз, – деді. Барақ мұндай хабарды 

есіткенде, ол қатты ашуланып кетті. Содан әскер жинауды бұйырып, толықтай 

дайын болып Хорасанға аттанды.  

Ол Жейхун арқылы өтіп жатқан кезде Қайдуға елші жіберіп, бұрынғы 

келісімнің негізінде көмек сұратты. Қайду әмірлері Үгетайұлы Қаданның ұлы 

Қыпшақ оғылмен және Үгетайұлы Күйік ханның ұлы Хуқудың ұлы Шабат 

оғылмен ақылдасқан соң, олардың екеуін де оларға қарасты жеке жасақтарымен 

бірге аттандырды, сөйтіп:  

– Барақ өзенді өткенде Тобшын оғыл не болғанда да онымен шайқасуға 

асығады. Мұндай жағдайда сендер сылтау тауып кері қайтыңдар, себебі көп 

ұзамай Бараққа тойтарыс беру үшін Абақа хан оған қарсы, тіпті тау да төтеп 

бере алмайтындай әскермен келеді, – деді. 

Олар Бараққа келгенде жеке отырып кеңес жасады. Оларға мәлік Шамс ад-

дин Күрат қосылып, ол олардың ойластырғандарынан да оларды он есе етіп 

итермеледі. Сонда Барақ Құбылай қаған мен Абақа ханға тиесілі иеліктерден 

барынша барлық малды айдап алып кетуге, тіпті, жұмысшы өгіздерді де 

қалдырмауға бұйрық берді. Сосын Әмуя арқылы көпір тұрғызды. Өзінің орнына 

Каш пен Нахшабта өз ұлы Бектемірді он мың салт аттымен қалдырып, өзі 

өзеннен өтті.  

Ол 668 жылдың айларында Меручакқа жеткен кезде Тобшын ханзада өз 

әмірлерімен бірге оның келуін күтіп тұрған еді. (Ол) Арғын ағамен бірігіп 

Бараққа қарсы соғысқа аттанды. Оларда Шичикту (Шишікту) атты бір  

мыңдықтың әмірі бар еді, ол туылғаннан Қыпшаққа тәуелді болатын. Ол 

«Қыпшақ келді» дегенді есіткенде Барақ жағына өтіп кетті де, оған қосылды, 

сөйтіп:  

– Менің руым Қыпшаққа қарасты, – деді.  

 

1073-бет 

Оны оның (Қыпшақтың) алдына алып келді. Сонда ол құрмет көрсету 

дәстүріне сәйкес таңдаулы жүйрік сәйгүліктерін (Қыпшаққа) сыйлық етті.  

Сол арада Тобшын оғыл Мазандаранға кетті, сөйтіп ұлы мәртебелі Абақа 

ханға Барақтың келуі туралы хабармен шабарман аттандырды. Ал Арғын аға 

әскерді ұйымдастырумен айналысты, сөйтіп олар Абақа ханның әскерінің келуін 

күтті.  

Ал арғы жақта Қыпшақ Шишіктуге Бараққа бірнеше атты сыйлық етуін 

бұйырды. Келесі күні Барақтың ордасында Жалайыртай әмір Қыпшаққа:  
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– Барақ сен үшін қылыш шабуға бірнеше мың әскерімен келді, – деді. 

Қыпшақ:  

– Дұрыстап сөйле, не боп қалды?! – деді. Әлгі:  

– Шишікту саған бағынышты, алайда ол осынша уақыт неге келген жоқ. Ал 

қазір ол Барақтың құдіретін паналады, Бараққа лайықты болған жақсы аттарды 

сен өзіңе алып қалып, өзіңе лайықтыны Бараққа табыстауды бұйырдың, – деді. 

Қыпшақ:  

– Бізге, аға-інілердің арасына сұғылатындай сен кім едің?! – деді. 

Жалайыртай:  

– Сен менің кім екенімді сұрайтындай мен сенің қызметшің емеспін. Мен 

Барақ патшаның қызметшісімін, – деді. Қыпшақ:  

– Қашаннан бері қарашы Шыңғыз хан әулетінің ұрпағына сөз қайтарып, 

сұрау алатын болған?! Сен, ит, неге маған дөрекі жауап қайтарып тұрсың?! – 

деді. Әлгі:  

– Егер мен ит болсам Барақтыкімін, сенікі емес. Құрметіңді және өз орныңды 

біл! – деді. Қыпшақ ашуланып кетті, сөйтіп:  

– Сен маған дөрекілік жасап тұрсың, мен сені екіге шауып тастаймын, сонда 

Барақ аға маған сен үшін не айтар екен? – деді. Жалайыртай қолымен пышағын 

ұстады да:  

– Егер сен маған қылыш жұмсасаң, мен сенің қарныңды пышақпен жарамын, 

– деді.  

Қыпшақ қатты ренжіп қалды. Барақ та ештеңе деген жоқ. Ол оның (Барақтың) 

Жалайыртайға болысатынын түсінді. Өте ашулы әрі ренжіген күйде ол сыртқа 

шығып кетті.  

Барақтың ордасы тұрған Меручак көпірінен төмен жерден Қыпшақтың  

тұрақтау орнына дейін үш фарсахтай қашықтық болатын. Қыпшақ үйіне қайтты, 

сөйтіп өз әмірлеріне болған оқиғаны айтып берді. Сонда олардың барлығы аң-

таң болып қалды. Кешқұрым ол жақтастарының жасағымен  

 

1074-бет 

өтірік аңға шыққандай болып кетті. Барақ ол кеткен соң оның арбаларына қол 

салады деп ойлап, ол жерде өзінің үйін тастады да, өзі екі мың салт аттымен 

кетіп қалды. Оның Бабай есімді әйелі: «Қыпшақ Жалайыртайға ренжіп өз 

әскерімен түнде кетіп қалды, оның қай жаққа кеткені белгісіз», – деп Бараққа 

адам жіберді. Бұл жағдай Барақты қайғыға бөленді. Ал оның ордасының  

адамдары қорқып, мүбада55 ол түнделетіп келмей ме (оларды қырып кетпейді 
                                                           
55 егер де.  
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ме) деп ойланып қалды.  

Барақ әскеріне жиналуға бұйрық берді. Содан соң таң сәрі кезінде өз 

бауырлары Мұғминге, Жасарға және Абашы бітікшіге, олар тезірек оның  

соңынан баруларына, олар оны қуып жеткенде, егер ол жақсылықпен қайтып 

келсе жақсы, егер келмесе соңынан үш мың салт аттымен баратын Жалайыртай 

жетіп бармағанша және оны күштеп алып келмегенше оны бір тәсілмен ұстап 

отыруларын бұйырды. Олардың үшеуі де жолға шықты, олардың соңынан үш 

мың салт аттымен Жалайыртай кетті. Олардың ортасында бір фарсахтан аспайтындай 

ғана арақашықтық бар еді.  

Қыпшақ ол түні он фарсахты шауып өтті. Таң сәріде ол аттан түсіп,  

жылқыларды жайылуға жіберді. Сосын тамақтанып алып атына отырды да, 

Барақтың әскерін күткен күйде үрейленіп: «Егер біз асығатын болсақ, аттар 

құлап қалады. Асықпай, ақырын жүріп отыру керек», – деді. Келесі күні 

(қуғыншылар) Мерв маңайында оларға жақындап келді де: «Біз Барақтан келдік. 

Біз сендерге оның сөздерін жеткізу үшін бір сәтке тоқтай тұрыңдар. Ал ол 

жағын өздерің көресіңдер», – деп адам жіберді. (Қыпшақ): «Менің Барақ ағаға 

да, сендерге де ешбір ренішім жоқ, бірақ қарашының сөздеріне мен шыдай 

алмаймын. Мен өз жасағыммен қалай келген болсам, солай кері, Қайду ағаға 

қарай қайтып барам. Сендер әуре болмай-ақ қойыңдар, кері қайтыңдар. Себебі 

мен бәрібір кетіп қалам», – деп хабар қайтарды.  

Осы уақытта Мұғмин, Жасар мен Абашы келіп жетті. Олар бір-бірлерін 

құшақтады,  

 

1075-бет 

көздерінен жас ағызып, былай десті:  

– Бізді Барақ аға жіберді, (ол): «Қайду сені және Шабатты маған көмекке 

жіберді. Сен менен жүрекке ауыр тиетін бірде-бір сөз естімедің, Жалайыртаймен 

сөйлестің, сөйтіп менің жауабымды күтпей ашуланып кетіп қалдың. Келесі күні 

оны жазаламақшы едім, мен сенің ренжіп кеткеніңді есіттім. Мен Жалайыртайдан 

сен қалағандай түрде сұрау алуым үшін сенің қайтуың керек, – деп айтты. 

Қыпшақ:  

– Мені әдемі сөзбен алдап қоюға болатын мен кішкентай бала емеспін. Мен 

Қайдудың жарлығына сәйкес келдім, ал сендер мені қаламаған екенсіңдер, мен 

үйге қайтып бара жатырмын. Ордам мен үй ішімді сол жақта қалдырып кеттім, 

оларды жақсылықпен қайтарыңдар. Әйтпесе мен қайтарым ретінде сендердің 

ордаларыңды және отбасыларыңды алып қоямын, – деді. Оның келмейтінін 

түсінгенде олар:  
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– Жарайды, сен кетіп жатыр екенсің, бізде шарап бар, саған беріп кері 

қайтайық, – деді. Қыпшақ:  

– Шарапты жайбарақат кезде ішеді, ал сендердің арттарыңнан сөзсіз әскер 

келе жатыр. Сендер мені әскер келгенше шараппен әлек қылмақшысыңдар. 

Одан да кері қайтыңдар, әйтпесе мен сендерді өзіммен бірге алып кетем. Тіпті 

менің артымнан Барақтың бүкіл әскері қуатын болса да, мені олар қайтара 

алмайды, – деді. Ол қатал сөйлей бастағандықтан олар: 

– Қазір (Жалайыртайдың) әскері келіп, ол (Қыпшақ) бізді тұтқын ретінде 

алып кеткенінің қажеті жоқ, – деп ойлады. Сөйтіп, сол арада әңгімені доғарып, 

олар кері қайтты. Қыпшақ мейлінше тездетіп шаба жөнелді де, Әмуяның шөліне 

кіріп кетті.  

Кешкі намаздың уақытында Жалайыртай Мұғмин мен Жасарға жетті, сөйтіп 

олар жағдайды айтып берді. Жалайыртай (Қыпшақтың) ізінен бармақ болды, 

алайда олар:  

– Қыпшақ шөлге кіріп кетті, тіпті, сен егер оны қуып жетсең де, бәрібір 

ештеңе істей алмайсың, – десті.  

(Алайда) ол намысы үшін оның соңынан кетті және әлгілер де (онымен 

баруға) келісті.  

 

1076-бет 

Олар шөл ернеуіне жеткен кезде ол кетіп қалған еді. Әрі олардың әскері 

(шөлмен жүруге) дайындалмаған еді. Олар (қуғыншылар) бірге кері қайтты да, 

Барақтың алдына келіп істің қалай болғанын баяндап берді.  

Барақ оның үй ішін жақсылықпен қайтарып жіберді. Қыпшақ (ол туралы) 

есіткенде, оның адамдарына тиіскен жоқ, алайда Масғұтбектің ұлдарын ұстап 

алып, оларды ренжітіп, мазалады. Және Абақа ханға өзінің қайтып кеткені жайлы 

хабарлама жіберді. Бұдан соң Абақа мен Қайду арасында достық орнықты, олар 

бір-бірін уртақ деп атайтын болды.  

Қыпшақ Бұхара шекарасына жеткенде Барақтың ұлы Бектемір оған Каш пен 

Нахшабтан былай хабар жіберді: «Мен сенімен кездесіп көздерімді нұрландырғым 

келеді».  

Алайда Қыпшақ мән берген жоқ, сөйтіп өтіп кетті. Ол Қайдуға келгенде ол 

қуанып, оны мейіріміне алды.  

Қыпшақ кетіп қалған соң, Барақ Шабатты назарының астында ұстады. Ол 

болса Барақ Гератқа аттанбағанша ыңғайлы сәтті күтіп жүрді. (Сөйтіп), ол да өз 

әскерімен қашып кетті. Екі күннен соң Барақ хабар алды, сөйтіп өзінің  

әмірлерімен кеңес жасады. Олар:  
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– Біз Хорасанға соғысқа келдік және әлі дұшпанмен кездескен жоқпыз. Егер 

біз олардың соңынан барсақ та, әскер жіберсек те, ол кері қайтпайды. Ол сөзсіз 

соғысқа түседі, екі жақтың да әскерлері өлтіріледі, әрі біздер мен Қайдудың 

арасында алауыздық орнайды. Қыпшақ пен Шабат өз еріктерімен кетіп қалды. 

Қайдуға: «Сен оларды, біз дұшпанмен соғысатын кезімізде қолдау көрсетулері 

үшін жіберген едің. (Ал олар болса) біз әлі жауға жетпей (соғыс бастамай) 

тұрып, олар сенің бұйрығыңды екі етіп, өз еркімен кетіп қалды» деп хабаршы 

жіберейік. Қайду оларды жазалауға бұйырады, – деді де, осындай мазмұндағы 

(хабармен) олар елші жіберді.  

Шабат Бұхараның шекарасына жеткенде, ол бірнеше күнге Харамкан өзені 

жағалауына орналасты. Бұхара әмірлері Тәжік ағамен бірге  
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Бектемір оғылға барып Шабаттың келгені жайлы хабар берді. Бектемір оғыл 

Тәжік ағаға:  

– Сен бес жүз даңқты (сара) атты әскермен оны қайтара алмадың ба?! – деді. 

Әлгі:  

– Шабат әулеттің адамы, мен қарашымын, қалайша мен онымен шайқасамын?! – 

деп жауап берді.  

Бектемір атқа отырып ұмтылды да, кенет Шабаттың үстінен түсті. Ол он 

адаммен бірге қашып, Харамкан (өзенінің) көпірін бұзып кетті. Оның әскерінің 

қалғаны өлтірілді. БекТемірдің әскері оны отыз фарсахтай қуып барды, алайда 

жете алмады.  

Барақ Қыпшақ пен Шабаттың қашуын (жаман) белгі деп түсінген жоқ. Ол 

жайлауларды әскердің ортасында бөліп берді, сөйтіп аттарды мінбеуді, семірулері 

үшін (оларды) тың күйінде сақтауын, ал әскерлерді олар күш жинауы үшін 

тоймен әрі көңіл көтерумен шұғылдануын және олардың өгіздер мен есектерді 

мінулерін бұйырды.  

Есұрға Гераттың Бадғис жайлауын берді. Сосын әскердің тірегі әрі панасы 

болған Марғауылды, ол оның Ирак жорығындағы алдыңғы шепкі әскері болуы 

үшін, оны әскерімен Нишабур мен Тусқа алып барар жолға қойды. Себебі ол 

жақсы жауынгер болатын және жолды жақсы білетін. Оның (Барақтың) өзі 

Таликанда қалды.  

668 жылдың рамазан айының жиырма алтыншы жұлдызында, дүйсенбі күні 

Барақтың әскері Нишабурға шабуыл жасап, қырғын салды, тонау жасап, келесі 

күні кетіп қалды.  
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Барақ бір әмірін Гератта қырғын мен тонау жасауға тағайындады. Құттытемір 

(Құтлық Темір):  

– Мұндай әрекет дұрыс іс жасаудың тәсілінен алыс. Себебі ол жерде әкімдік 

ететін мәлік Шамс ад-дин Күрат бұл себеппен көтеріліс жасайды. Сөйтіп, оның 

шағымы бойынша Иран жерінің ақсүйектері бізді жек көре бастайды. Мен 

алдымен барып оны алып келейін, – деді. Барақ (мұны) құптап, бес жүз аттымен 

оны әлгіні (Шамс ад-динді) шақыртуға жіберді. Ол Гератқа жақын келгенде 

Шамс ад-дин Бияри олардың қарсысынан сыйлықтар және тағамдармен шықты. 

Құттытемір (Құтлық Темір) мәлік Хайсар бекінісіне, Шамс ад-дин Күраттың 

алдына барып Барақтың бұйрығын жеткізді:  

– Біз келіп Хорасанды басып алдық және Иракқа, Әзербайжан мен Бағдатқа 

баруды ойластырып 
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отырмыз. Егер сен бізге қызмет етуге келіссең, сөзсіз мейірім назарына 

алынасың да, біз саған күллі Хорасан иелігін береміз.  

Мәлік:  

– Тыңдаймын әрі мойынсұнамын, – деп жауап берді.  

Екі күннен соң, ол Құттытемір (Құтлық Темір)мен бірге аттанып Барақтың 

алдына келді. Ол (ол жақта) әбден ашуланған әскерді көрді. Олардың бәрінің 

сөздері дөрекі, батыл және Тебриз бен Бағдатта болатын қырғын мен тонауды 

(айтып) қозып тұрған еді. Ол олардың қорқынышты түрлерінен үрейленді. Барақ 

оны түрлі-түрлі мейірімге бөлеп: 

– Хорасан иеліктерін мен сенің атыңа бекіттім, мен кейіннен басып 

алатынды да саған тапсырамын, – деді. Сөйтіп, дереу (Барақ) одан: 

– Хорасандағы бай кісілер кімдер? Олардың аттарын дәптерге жаз, – деді. 

Мәлік Шамс ад-дин Күрат еті тірі әрі зерек болатын, сондықтан ол бұл 

ойластырған іс Барақтың құдіретіне құлдырау алып келетінін түсінді.  

Қысқасы, (Барақ) оған бір топ мұғулды нөкер етіп берді де, Гераттың байларынан 

дүние-мүлкін, қаруын және малдарын тартып алуды бұйырды. Мәлік рұқсат 

алып кетті. Қала тұрғындары олардың алдынан шықты. Ол Барақтың бұйрығы 

жайлы айтып бергенде барлығы жандары мен мал-дүниелері үшін қайғыға 

бөленді. Бұл уақытта: «Ирактан Абақа хан сансыз көп әскермен келе жатыр» 

деген хабар жетіп келді. Мәлік қамалдың ішіне кіріп кетіп, жүрегі тыныш күйде 

Абақа ханның әскерінің келуін күте бастады.  
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Ал бұл жақтан Абақа хан Тобшыннан басқа барлық бауырларымен , 

әмірлерімен және патшалықтың ұлы ерлерімен бірге сансыз көп әскермен Ирак 

пен Хорасан жеріне ұмтылды.  

668 жылдың рамазан айының төртінші жұлдызы, жексенбі күні Әзербайжандағы 

Орта Қунандбилден жолға шықты. Бұл кезде егіндер масақ шығарып қалған. 

Кемел әділдігінен (Абақа хан) бірде-бір тірі жан, тіпті бір тал масаққа да зиян 

тигізбеуіне бұйрық берді.  

Сосын оны Қунқурұлаң деп айтатын Шируйазға (Шируязға) келгенде ұлы 

мәртебелі Құбылай 
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қағаннан Абақа ханның алдына келе жатқан Түкәчәк (Түкешек) атты хабаршы 

келді. Оны Барақ тұтқындап, ұстап отырған еді, ол ыңғайлы сәтті тауып, он 

атпен қашып кетті. Ол Барақтың істері (жағдайы) жайлы барлығын (шындығында) 

қалай болса, сондай күйде баяндап берді. Олардың әрдайым шараппен және 

көңіл көтерумен айналысып жатқандарын әрі олардың аттары жарамсыз екенін, 

оған Темудар оғылға қатысты жағдай белгісіз екенін айтты.  

Абақа хан жорықты тездетті. Ол Рейден өткенде қарсы алдынан Тобшын 

ханзада мен Арғын аға шығып, Қумиште (хан) алдына келді. Оларға Керман 

сұлтаны Хажжаж серік болды. Абақа хан бәрін мейіріммен және сыйлықпен 

марапаттады. Ханзада Арғын хан да (ұлы мәртебелінің) қолын сүю мәртебесіне 

жетіп, мейірімге алынды.  

Сосын олар ол жерден Радкан жайлауына аттанды. Сол орында ол (Абақа 

хан) әскерге көп дирам мен динар таратып, әмірлерге құрмет көрсетті, жақсы 

уәдемен қуантты. Ол жерден Бахарзға жол тартып, Қабарту баһадүрді барлауға 

жіберді. (Ол Барақ әскерінің алдына) жақын бара алмай, кері қайтты. Келесі 

жолы Фарийаб (Фарияб) жеріне Тубчақ (Тобшақ) пен Нигубай баһадүрді жүз 

салт аттымен (барлауға) жіберді. Олар (кенеттен) өздерін олардың (Барақтың 

әскерінің) алдында көрді (оларға кездесіп қалды). Сонда олар (Барақтың әскері) 

бұлар кері қайтып кете алмаулары үшін, (оларды қоршап алып, шегінетін) 

жолды бөгеп қойды. (Сонда) олар әлгілерге (оқша) атылып көпшілігін қырып 

салып, аман-сау күйде кері қайтып келді және өздері көрген-білген жағдайлары 

туралы хабар берді.  

Абақа хан, (Құран) аятында айтылғандай56, әскерінің ісін тәртіпке келтірумен 

                                                           
56 Құранның кей аятында әскерді қалай тәртіпке келтіру жайы айтылған. Абақа хан әскерін тәртіпке 

келтіруде сондай нұсқауларға сүйенгені айтылған. 
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айналысуға бұйрық берді. Жушмұт оғылды сол қанатқа жіберіп, Абатай ноянды 

ортаңғы әскерге тағайындады. Ал Тобшын ханзаданы Марғауылдың жұрты сол 

жақта болған Пули Жуқжуранға аттандырды. Ол сол жерге барып Марғауылдың 

күзеттеріне шабуыл жасады, бір бөлігін қырып, арбаларын тонап кетті.  

Марғауыл Бараққа кетті. Сөйтіп, әскердің келгені туралы жағдайды айтып  

жеткізді. Барақ:  

– Егер Тобшын мен Арғын аға қайтадан (бізбен) соғысуға келген болса – 

бұлар (Абақа ханның өзі емес, бәлкім) біз оларды бұрын сынақтан өткізген 

(олардың соғысу әдістерін білетін) дәл 
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сол кісілер (Тобшын мен Арғын аға болса керек). Егер бұл Абақа хан болатын 

болса, онда басқаша тәсілмен әрекет жасау керек. Егер бұл Абақа хан болатын 

болса, басқаша тәсілмен әрекет жасау керек. Біз әскерді ретке келтіргенімізше 

сен барып олардың жолын тос, – деді. 

Абақа хан әулиелі мазарлар мен зиярат ету орындарына аттанып, бас иген 

күйде Жаратушыдан қолдау сұрады, мінажат етті. Сосын ол Бадғисқа жеткен 

кезде Бараққа епшіл, қызыл тілді хабаршыны жіберіп:  

– Біз Ирактан Хорасанға келдік, сөйтіп сендерге жол қиындықтары мен 

машақаттарын жеңілдеттік. Анық түрде (саған) белгілі болсын, әлем патшалығын 

зорлық-зомбылықпен алу мүмкін емес. Керісінше, тек қана бағыныштылардың 

махаббаты мен құрметіне ие болып сақтау әрі (Құдайдың) илахи бұйрығы мен 

тыйымдарын орындаумен ғана жетуге болады. Ақылды адам олардың соңы 

қауіпті болған істерден сақтанғанды және алыс жүргенді қажет деп біледі. Ал 

сен болсаң, қазір: 

 

Өлең: 

Оты шығып, қанша шаһар көрді азабын күйреудің,  

Әлемді бұлай билеуді сен кімнен қалай үйрендің?! 

 

Егер сонда да біздің ортамызда дұшпандық пен текетірестің жойылуын 

қаласаң, келесі үш нәрседен бірін таңда: біріншісі – бейбітшілік (келісімшартын 

жасау), мен саған Газни мен Карман Бұнйанды (Керман Бұнянды) Синд өзенінің 

жағалауына дейін беремін; екінші – өз өңірің мен қалаңа өз бақытыңмен қайт, 

орындалмас бос арманға жүрегіңе кіруге жол берме; үшінші – соғысқа 

дайындал. 
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Өлең: 

Қан төгетін гауһар қылыш әлде көктің бақытын,  

Екеуінен бірін таңда, қолда барда уақытың!- 

деп айтты. Барақ біраз уақыт ойланып қалды да, әмірлеріне былай деді: 

 

Өлең: 

Қорқытып ап, үш жол нұсқап ақыл айтты ол маған, 

Өшпенділік қалаған жан насихатпен арбаған.  

 

Бұл үш жолдың қайсысын таңдайсыңдар? Бірінші болып әмірлер басшысы 

Есұр  
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былай деді:  

– Ең дұрысы – бейбітшілік, себебі Қыпшақ пен Шабат кері қайтып кетті. 

Аттар нашар әрі жарамсыз, ал олардікі жарамды. Газни жаққа барайық, сол 

жақта бір-екі жыл болайық, себебі біз соғысты тастағанымыздан бізге ешқандай 

ұят келмейді. Абақа хан ұлы патша әрі онымен бейбітшілікте болу – біз үшін 

мәртебе. Одан басқа да көптеген нәрселерді сұрап алуға болады, себебі ол 

барлық нәрсені таратып бере біледі. 

Марғауыл бұл сөздерден ашуланып кетті, сөйтіп: 

– Патшалардың алдында пәлені болжаудың, өзіңді қорқытудың қажеті жоқ. 

Абақа хан қайда? Ол әскерімен бірге Мысыр мен Шамға (Сирияға) кеткен. 

Тобшын оғыл мен Арғын аға бұл айланы ойлап тапқан және оның келе жатқаны 

жайлы әншейін сөз таратқан, – деді.  

Сосын Жалайыртай былай деп айтты:  

– Біз соғысу үшін келдік. Егер бітімгершілік жасамақ болсаң, Мауараннаһрда 

жасағаның дұрыс болатын еді.  

Бараққа Марғауыл мен Жалайыртайдың әңгімелері ұнады да, олар шайқас 

беруге келісті. Оның (Барақтың) қасында Жалал атты бір жұлдызшы бірге 

жүретін. Ол одан (шайқас үшін) қолайлы сәтті ашып беруді сұрады. Ол:  

– Егер сен бір ай күтсең, саған жақсырақ болады, – деді. Бараққа кідіру 

туралы оның айтқан сөздері ұнамады. Сондай-ақ Жалайыртай ашудан жарыла 

жаздап:  

– Жұлдыздардың бақыты мен жаманына мән берудің не қажеті бар?! Әсіресе 

күшті дұшпан жақындап келген осындай сәтте, – деп айтты. Марғауыл да 
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осындай мағынада сөз айтып, шайқас беруге келісті. Сөйтіп, олар алдымен, 

шынымен Абақа хан келе жатыр ма, жоқ па білу үшін жансыз жіберуді шешті.  

Ал біз жақта гераттық Бадғисте жайлаулар мал үшін тар болып қалды. Сонда 

Абақа хан әмірлеріне:  

– Барақ қызуланып Иракты жеңіп алу үшін шықты, алайда қарсылық пен 

шайқаста тез суыды, бітімшілікті де, соғысуды да қаламайды (таңдай алмай 

тұр), – деді. (Сосын) Абақа хан Гератты (олардың ойластырғаны үшін) тонауға 

бұйырды. (Алайда) қайтадан оларға  
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жаны ашып, олардың кінәларын кешірді. Сонда (бұдан хабардар болған)  

гераттықтар дұғада қолдарын көкке көтеріп, оған Хақ Тағаладан жеңіс пен 

көмек тіледі.  

Сосын ол (Абақа хан) Тоғыз әмірді шайқас үшін жақсы (қолайлы) жерді  

таңдауға тағайындады. Тоғыз тау етегінде орналасқан және оның алдынан 

мұғулдар оны Қарасу деп атайтын өзен ағып өтетін кең жазықтықты таңдады. 

Сөйтіп, ол жерден үш жансызды тұтқынға түсірді. Оларды байлап ұлы 

мәртебелі Абақа ханның алдына алып келді. Оларды киіз үйлердің ұстындарына 

байлап, қатты қорқытып тергеуге алуды бұйырды. (Олардың) біреуі:  

– Не болса да, мен шындықты айтып беремін. Барақ Абақа ханның келе 

жатқандығы жайлы ештеңе білмейді. Оның әмірлері де күмәндануда . 

Кейбіреулер «Тобшын мен Арғын аға әскер жинап Абақа хан келді деп өтірік 

сөз таратуда» деп айтуда. Бізді жағдайдың шындығын білуге және оларға 

жеткізу үшін жіберді, – деп айтты.  

Абақа хан олардың жағдайынан хабардар болғанда, ол ойланып өте нәзік 

және ақылды түрде бұйрық берді. Ол хан шатырынан шығып бір өте епшіл және 

тілі майда бір мұғулды шақыртып алды да, ол шабарман кейпінде хан сарайына 

барып, ол жаққа әлгі сөздерді жеткізуіне келісті. Бір сағаттан соң ол қайтып 

келіп, әдетінше хан тағына отырды, сөйтіп әмірлерімен бірге ләззаттарға көңіл 

бөлді.  

Кешкілік қараңғылық түскеннен екі сағат өткенде патша мен әмірлер Барақ 

туралы әңгімелесіп жатқан кезде, хан шатырына кенеттен әлгі Абақа хан 

келіскен мұғул қаруланған күйде кіріп келді де, сәжде ұрған күйде ол:  

– Патшаның ордалардан кеткеніне үш ай болды, ал патшалықтың тұс-

тұсынан көтерілісші мен дұшпандар шықты. Қыпшақ Дербентінен құмырсқа 

мен шегірткелер сияқты (көп) әскер келді, сөйтіп әмірлердің ордалары мен 
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үйлерін тонап кетті. Ол өңірде олар тонаудан және қырғын салудан ештеңені 

аямады. Дербенттен бастап, Армения мен Диярбекирге дейінгі (жерді) өзге 

әскер ұстап отыр. Егер де сен қайтып келуге асықпасаң,  
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сен ордаларыңды да, ұлысыңды да, бағыныштыларыңды да таппай қаласың, – 

деді.  

Әмірлер бұл сөздерді есіткенде барлығының басы төмен қарап қалды, 

(барлығы) қайғырып, өздерінің бала-шағалары мен үйлері үшін қорқа бастады. 

Абақа хан:  

– Біз жақсы іс істедік, Гератты жаудан қорғаудамыз. Ал иеліктерді, 

бағыныштылар мен ордаларымызды және үй ішімізді дұшпан қолында  

қалдырдық. (Ол істің) шешімі келесідей: әйелдеріміз бен бала-шағамызды 

құтқару үшін бүгін түнде-ақ кері қайтамыз. Олармен (істі) аяқтаған кезде, 

қайтадан Бараққа тойтарыс беру үшін осы жаққа келеміз, – деді. Содан дереу 

дабыл қағып, он күн ішінде Тебриз аймағына жету үшін Мазандаранға алып 

барар жолмен жүріп кетті.  

Ол (олар қалдырып бара жатқан) жазықтың барлығы түгелдей киіз үйлер мен 

үлкен шатырларға толы еді. Олар (асығыс кеткендіктен) олардың барлығын 

(тұрған күйінде) тастап кетті. Ал әлгі үш жансызды (Абақа хан) бәрінің көзінше 

бір әмірге өлтіруге бұйырды, бірақ оған (ол әмірге) жасырын түрде екеуін 

өлтіріп, бірін босатып жіберуді бұйырды. Ол осы (айтылғандай түрде) амал етті. 

Сөйтіп, ол жерден жолға шығып, келесі күні олар оны алдын шайқас орны 

ретінде белгілеп қойған Дешті Жинада тоқтады.  

Сондай-ақ ол (Абақа хан) Герат шаһарына, қазы Шамс ад-дин Бияриге: 

«Патша жарлығы келесідей» деп елші жіберді: «Бізге сендердің мойынсұнуларың мен 

ауызбіршіліктерің (одақтастықтарың) белгілі болуы үшін ертең Барақтың  

қарсысынан шықпаңдар және қақпаларды да ашпаңдар».  

Оны қойып жіберген әлгі жансыз сол арада бір атты ұстап алып мінді де 

қаша жөнелді, қуанышынан терісіне сыймай кетті. Ол маңызды күйде аяқ басып, 

Барақтың шатырына кірді, оны Абақа ханның жағдайы туралы хабарландырды, 

қош хабармен қуантты. Сосын күлкілі сөздермен жарылып, өзінің қашқаны, 

атты ұстап алғаны және келуі туралы айтып берді, сөйтіп:  

– Қазір ол жазықтықта киіз үйлерден, шатырлардан, шапандардан, бас киімдер 

мен белбеуден басқа ештеңе жоқ, – деді. Барақ қуанып кетті, күліп жіберіп 

өзіне-өзі былай деді: 
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Мисра (яғни, бір шумақ өлең): 

Уа, Тәңірім, тұрмын мүлде түсінбей,  

Менің көріп тұрғаным: өңім әлде түсім бе?! 

 

Содан соң әлгі жансыздан (Абақа ханның) әскерінің ұйымдастырылғаны, 

көптігі, әмірлер мен әскерлердің ержүректігі мен құдіреттілігі жайлы сұрады. 

Ол:  

– Олардың қару-жарағы мен аттары өте көп, алайда әмірлердің ержүректігі 

онша емес, – деп жауап берді.  

Барақ қош хабарға қатты қуанды да, сөйтіп үміттеніп қалды. Марғауыл мен 

Жалайыртай оны құттықтауға жұмылды. Сөйтіп, патша мен әскерлер бір-біріне 

жеңіс пен даңқ туралы қош хабарды жеткізді. Таңертең олар таулар мен  

жайлаулар олардың қимылынан қалтырап кетердей батыл әрі өздеріне өте 

сенімді күйде аттарына мініп шаба жөнелді. Олар Герат қаласына жақын келген 

кезде Масғұтбек аз адаммен алдыға шауып, қақпаларды жабық күйінде көрді. 

Ол қала уәлиі қазы Шамс ад-дин Бияриді шақыртты. Ол шығып қамал қорғаны 

үстінен әмірге сәлем берді. Әмір қақпалардың неге жабық екендігі туралы 

сұрады. Қазы:  

– Абақа хан өтіп бара жатқан кезде қаланы тапсырып кетті: «Дұшпанға 

қақпаларды ашпаңдар» деп бұйырды және біздерге, қызметшілерге ант бергізді. 

Антты бұзу жақсы емес екендігін және антбұзар бұ дүниеде де, ақыретте де 

жазаланатынын мырза (яғни, Масғұтбек) жақсы біледі, – деп жауап берді. 

Масғұтбек:  

– Сендердің әлсіз және бейшара жағдайларың жайлы біздерге хабар жеткен. 

Сондықтан шаһар қақпасын ашып, әскерлерді ас-тұзбен қарсы алып кіргізгендерің 

сендер үшін жақсылық. Әйтпесе, бұл дөрекіліктеріңнің салдарынан бұл ашулы 

да, өш алушы әскерден сендерге зор зақым жете ме деп қорқамын. Ал ол кезде 

өкінгеннің пайдасы болмайды, – деді.  

Олар бас тартты. Масғұтбек кері қайтып, Герат тұрғындарының бағынбағаны 

жайлы Бараққа хабардар етті. Барақ қатты ашуланып кетті, алайда (Абақа хан 

ертіп келген) әскердің қашқандығынан қатты қуанып тұрғандықтан, бұған назар 

аудармады.  

Олар Герат өзенінен өткенде, бүкіл жазықты  
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киіз үйлер мен шатырларға толы күйінде көрді. Олар қатты қуанып кетті, 

барлығын тонап, Гераттың оңтүстік жағында орналасты. Сөйтіп, ол күнді  

тойлаумен, көңіл күйді көтерумен өткізді. Келесі күні олар жолға шықты да, екі 

фарсахтай шауып өткенде, олар жасақтың және әскердің көптігінен шегі 

көрінбейтін теңіздей толқыған шексіз жазықтықты көрді. Барақтың қуанышы 

қайғыға алмасып, Хариуа өзені маңындағы Қарасу жағалауында тоқтады, 

көпірдің жанында ордасын тікті.  

Барақ тоқтаған соң, Абақа хан әмірлерін шақырып былай деді:  

– Тапқырлықпен әрі іскерлікпен мен Барақты торға түсірдім. Енді әйелдерің 

мен бала-шағаларыңның өмірі үшін, даңқ үшін, біздердің ата-бабаларымыздың 

көне жақсылығы үшін бірауыздан бірігіп, жүректеріңдегі жаман ойлар мен 

күдіктерді алып тастап, барлық күш-жігерлеріңді салып, жұмыла шайқасқа 

баруларың керек. Себебі ұятқа қалу мен дұшпанның табалаушылығынан гөрі 

шайқаста даңқпен әрі намыспен өлген жақсы. Мен ұлы Құдайға үлкен үміт 

артамын, сондықтан біз жұмыла отырып Бараққа шайқасуға баратын болсақ, 

оны жеңіп, бағындырамыз, сөйтіп жеңіспен және даңқпен қайтып ораламыз, – 

деді.  

Патша сөзін аяқтағанда олар бірауыздан былай дауыстады: 

 

Өлең: 

Біз – құлдармыз, Сен – патшасың ақиық,  

Шешімің мен бұйрығыңды орындаймыз, бас иіп.  

 

Сөйтіп, барлығы жұмыла, екіжүзділіксіз аттарына мінді де, соғысқа аттанды. 

Абақа хан әскерлердің оң қанатын Самғар, Ханду және Тобшын оғылға 

тапсырды. Сол қанатты Жушмұт, Сүнітай, Арғын аға, Шықтұр ноян, Боралтай 

мен Абдулла ағаға (тапсырды). Керман мен Йаздтың әскері сұлтан Хажжаж, 

атабек Жүсіп шахпен бірге Арғын ағаның әскеріне бағынатын болды. Ал оны  
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қол деп атайтын ортаңғы әскерге Абатай ноян мен бірнеше әмірлерді 

тағайындады.  

Билікқұмар Барақ мұндайды көргенде өте абыржып қалды, сөйтіп:  

– Біздің арманымыз – қателік, ал болжамдарымыз жөнсіз болған екен, – деді. 

Әмірлер оны рухтандырды. Марғауыл:  
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– Құлың бұл әскерді бір соққымен шашып жібереді, – деді. Жалайыртай 

болса:  

– Ал мен бұл әскерді бір жүздікпен ғана быт-шытын шығарып, екі қанатын 

да, ортаңғы қолын да бөлшектеп тастаймын, – деді.  

 

Өлең: 

Еш күмәнсіз мен шайқаста іс істеймін бір ұлы,  

Атақтылардың бастарына нәубет әкеп қайғылы.  

 

– Сенің құдіретіңнен Қайду мен Мөңке Темірдің әскері қашты, бұл әскер 

олардан күштірек емес. Нашар болып тұрғаны – олардың аттары жарамды, ал 

біздікілер жарамсыз әрі олар бізге судан жолымызды тосып қойды. Марғауыл:  

– Мен алдымен суды (оған барар жолды) азат етемін (тазалаймын), – деді.  

Екі жаққа да бұйрық беріліп, сап түзелді. Марғауыл оң мен сол жақтан соққы 

беріп, шауып келіп, шауып кері кетіп отырды. Кенет бір мүлт жібермейтін 

садақшы оның ашуға толы кеудесін атып жаралады.  

 

Өлең: 

Бармағынан ұшқан оқ зымырады мергеннің, 

Омыртқасына қадалды ажал түрткен сорлы ердің. 

Аспан айтты рахмет сұрмергеннің қолына, 

Бас бармағына арналды екі жүз мадақ тағы да. 

 

Барақ пен оның әскерлері Марғауылдың өлімінен абыржып қалды да, рухтары 

түсіп кетті. Жалайыртай қызметке жұмылды, сөйтіп:  

– Мен өзімді бұл әскерге ұрамын, сөйтіп оны қашуға мәжбүр етемін, – деді. 

Сөйтіп, тізгінді қойып жіберіп, өзінің атты әскерімен сол қанатқа соққы берді, 

Арғын ағаны, Шықтұр ноянды, Исуф Атайды57 (Жүсіп атайды) және  

 

1087-бет 

Абдулла ағаны қиратып, олардың әскерінің көпшілігін өлтірді және (аттарынан) 

аударып салды. Ал (олардың) қалғандары қаша жөнелді. Содан Жалайыртай 

олардың соңынан төрт фарсахтай, Гераттың Пушаң қаласына дейін қуып барды. 

Содан соң ол кері қайтпақ болғанда әскерлерін игере алмай қалды. Себебі 
                                                           
57 яғни, атабек Жүсіп шаһ. 
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мыңдықтар мен жүздіктер шашылып кеткен еді.  

Ал бұл жақта ортаңғы әскерде Абатай ноян тұрған еді және оң қанат та дәл 

солай табанды тұрған еді. Сол қанат шегінген кезінде Абақа хан Жушмұтқа сол 

жаққа баруды бұйырды, сөйтіп әскер қайтадан түзеліп, керекті жағдайда қайта 

сап түзеді. 

Жалайыртай қорқып, қаша жөнелді, Барақ үміт үзді. Абақа хан 

Жалайыртайдың соңынан қууға Булатимурды (Болатемірді) жіберіп, қолға 

түсіргендердің барлығын өлтіруге бұйрық берді. Ол (Абақа хан) әскерге қарап 

ұрандатты, сөйтіп:  

– Бүгін даңқтың, әлде масқараның күні! – деді. Әскер жұмыла алға қарай 

ұмтылды, қылыштары мен найзаларын ұстап оң мен солға сермеді.  

Жасы тоқсанда болған Сүнітай ноян атынан түсіп екі (оң қол мен сол қол) 

әскердің ортасында орындыққа отырды, сөйтіп әмірлер мен жауынгерлерге:  

– Міне, осындай күн үшін (яғни, осындай күнде ерлік көрсету үшін), біз 

Абақа ханның нығметін пайдаланып (тіршілік жасап) жүрдік. Ендеше, өлімнен 

(құтқарар) шара жоқ. Егер Сүнітайды өлтірер болса, тоқсан жастағы шалды 

өлтіреді. Ал егер сендер мені тастап кетер болсаңдар, сендердің әйелдерің мен 

бала-шағаларың Абақа хан мен Шыңғыз ханның ұрпақтарының қолынан қайда 

қашып құтылады. Сондықтан еркекше соғысыңдар, бізге жеңіс пен даңқты нәсіп 

етуі үшін жүректеріңді Құдайға тура қылыңдар! – деді. 

Қысқасы, олар алға ұмтылды да, үшінші ұмтылыста Барақты қиратпағанынша 

сұрапыл шайқас берді.  

(Барақ) жаяу қалып қойды, наразы күйде айқайлап өз нөкерлерін шақырды. 

Алайда жауынгерлерден ешкім оның сөздеріне назар аудармады.  

Соңында Сали атты сақшысының бірі оны танып, атынан түсті де Барақты 

өзінің атына отырғызды, одан оқтарын беруін сұрады. (Барақ) оқ қабынан бірнеше 

оқты алып, оның алдына лақтырды да, кетіп қалды. 

 

1088-бет 

Келесі күні ол өзінің әскеріне жетті. (Қыспақтан) тірі шыққандар жаяу, әрі 

жалаңаш күйде оның жанына жиналды. Ал оның аға-інілерінің аман құтылғандары 

тоқтамай, өзеннің арғы бетіне өтіп кетті. Абақа ханның әскері оң жақ пен сол 

жақтан шабуыл жасады да, кезіккендердің бәрін өлтіріп, әлде тұтқынға алып 

отырды. Сонда Елгай ноянның жиені Құлқын екі мың салт аттымен келіп 

бағынғандығын білдірді.  

Ал егер Жалайыртайдың батылдығы мен ержүректігі болмағанда , 
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барақтықтардың бірі де өлімнен құтылмас еді. Себебі ол қашып бара жатқандарды 

жинап, оларды Әмуя құмдарына алып келді. Ал (Абақа ханның қуып келе 

жатқан) әскері жақын келгенде ол шайқасу үшін тоқтап, қашып бара жатқандар 

алдыға алыстап кеткенше табандап тұратын, сосын ол қайтадан әрі қарай 

жүретін. Бұл ержүректік көпшілікті қылыштан құтқарып, аман алып шықты.  

Ол жолда қираған қасыр тұрған еді. Аттылардың бір тобы сол жаққа  

тығылды, сөйтіп біздің әскердің жасағы садақ оқтарымен атқылады, еш пайдасы 

болмады. Кенет Абақа ханның тулары келді. Ол (Абақа хан) қасырдың  

айналасына сансыз көп ағаш үюді бұйырды да, оларды өртеп жіберді. Олардың 

бәрі жанып кетті. Сонан соң Абақа хан керемет жеңіске жеткен күйде кері 

қайтты.  

Сосын Хорасан мен Мазандаран иеліктерін дария жағалауларына дейін ол 

(Абақа хан) өз бауыры Тобшын оғылға табыстады және мыңдық әмірлерін 

мейіріміне алды, ал қашып кеткен әмірлерді жазалауға бұйырды.  

Илинақ (Елинақ) ол соғыста батыл ерлік жасады, сол себептен құрметті де, 

атақты болды.  

Бұл шайқас 668 жылдың зул-хижжа айының бірінші жұлдызында орын алды. 

Осымен бітті.  

1089-бет 

Барақтың жеңіліп, қашып, өзеннен өткеннен соңғы жағдайы, оның 

бағыныштылары мен жасағының тарап кетуі және оның  

іс-әрекетінің соңы жайлы хикая 

 

Барақ қаша жөнеліп, өзеннен кешіп өткен соң, ол сасып қалды әрі үрейлі 

болды, содан туысқандарының қауымын айыптап, оларды қалайша жазалап, 

сазайын тарттырудың жолдарын ойластырды.  

Сол уақытта ол атқа отыра алмайтындай болып, оны сал (ауруы) құлатты. 

Одан қорқып қалған әмірлер мен туысқандарының әрбірі бір сылтаумен одан 

алыстан, өз үйлеріне қарай жолға шықты. Олардың қатарында Шағатайдың 

немересі, Бөрінің ұлы Ахмед оғыл бар еді, (ол Барақты) тыңдамай өзінің 

жасағымен Бесбалыққа кетіп қалды. Барақ ренжіп қалды, сөйтіп:  

– Мен бұл адамдарға не жамандық істедім?! Олар ұзақ уақыт бойы менің 

құдіреттілігімнің панасы астында ойнап-күліп өмір сүрді және үлкен байлық 

жинады. Аға-інілермен және әмірлермен ақылдасып, біз өзенді кешіп өттік, 

сөйтіп олар әрдайым «Анау жаққа барайық, мынау жаққа барайық» деумен 
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болды. Шайқас күні олар өз сөздерінде тұрған жоқ, қашып кетті де, мені дұшпан 

ортасында жаяу күйде тастап кетті. Бүгін болса, менің басыма пәлекет келгенде 

(олар) менен бет бұрды. Егер бұл науқастан жазылатын болсам, олар қайда 

барады?! – деді. Бұл сөздерді есіткенде Барақтың әйелі Нуга қатын Бараққа:  

– Сенің қауқарың жоқ болғандықтан мен жасақпен атқа мінемін, сөйтіп 

Ахмедті ұстап алып қайтарып алып келемін, – деді. 

Бараққа ол сөз қуат берді. Ол әмірлерін шақырды, сөйтіп кеңес жасаған соң 

мыңдық әмірлердің бірі Наулдарға Ахмедтің соңынан алғы шепкі әскер ретінде 

қуып баруға бұйырды. Өзі зембілге отырып, ақырын оның соңынан үлкен 

әскермен кетті.  

Екі тұрақтау мекенінен өткен соң, ол Шағатайұлы Сарабанның ұлы 

Никубайдың Хожентке кетіп қалғаны жайлы есітті.  

(Барақ) ол жерден  

1090-бет 

Шағатайұлы Муатуғанның ұлы Бөрінің ұлы Қадақайдың ұлы Нәліқу оғылды 

әскерімен Никубайдың соңынан жіберді. Ол (Барақ) Чачқа (Шашқа) жақындап 

келгенде Қайдуға өзінің бауыры Йасар уғулды (Жасар оғылды) елші етіп 

жіберді, сөйтіп:  

– Мен Қайду ағаның кеңесімен Хорасан мен Иракқа үлкен әскермен 

жорыққа бардым. Жуқжуран жағасында Тобшынмен шайқасып, оны жеңдім. Ал 

Қыпшақ болса, Жалайыртаймен шарап ішіп отырған кезде, олардың ортасында 

болған әңгіменің болмашы себебінен ренжіп, мен олардан (мән-жайды) сұрамай 

тұрып ол ордасы мен тұрақтау орнын тастап, кері қайтты. Мен оның соңынан 

көңілін аулау үшін Мұғмин, Жасар мен Абашыны жібердім. Бірақ оны қаншама 

насихаттаса да: «Сендер Қайду анданың бұйрығына сәйкес келдіңдер, сондықтан 

жауға жақындап келгенде кері қайтуға болмайды» деп қанша айтқанымен ол 

сөзді тыңдаған жоқ, кері қайтып келмеді. Осы себептен біздің әскердің рухы 

түсіп кетті.  

Біз Гератқа барған кезде Шабат та себепсіз кері бұрылып, оның  

(Қыпшақтың) соңынан кетті. Мен соңынан ешкімді жіберген жоқпын. Себебі ол 

үгіт-насихатты тыңдамайтынын және оның соңы шайқаспен аяқталатынын 

білдім. Осы себепті ісімізге зиян тиді.  

Мен әскерді бастап Герат аймағына аттандым. Ал ол жақтан көп әскермен 

Абақа хан келіп жетті. Менің әскерім Қыпшақ пен Шабаттың кетіп 
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қалғандығынан рухы түсіп кеткен болса да, қажет болған соң шайқас беруге 

мәжбүр болдық (тура келді). Біз кездескен кезімізде Жалайыртай олардың сол 

қанатын қиратып, қашуға мәжбүр етті. Шайқаста Марғауылға оқ тиіп, қаза 

тапты, сөйтіп әскердің рухы мүлдем түсіп кетті. Мен аттан құлап қалдым да, 

әскердің барлығы менің үстімнен өтіп кетті. Мен оларды танып, әмір мен 

сақшыларға: «Мен Барақпын, сендердің патшаларың, маған ат беріңдер», – деп 

айқайладым, алайда ондай сәтте бірде-бір мақұлық маған көңіл бөлген жоқ, олар 

жанымнан өтіп қашып кете берді. Соңында Сали есімді қараундардың бірі мені 

танып қалды. 

 

1091-бет 

Атынан түсіп, мені отырғызды, сөйтіп (өзі) оқ сұрады. Мен оған бірнеше оқ 

бердім де, сан түрлі талпыныстан соң, дұшпан шеңберінен шығып кеттім. Келесі 

күні мен жаяу, жараланған күйде әскерге жан сауғалап бардым. Менің жаныма 

(қашқан) топтар жиналды. Мен олардың біріне: «Біз әскермен бірге жаяу (ат-

көліксіз) шаршап-шалдығып келе жатырмыз, сендерге қашудың керегі жоқ, сол 

жерде біз келгенше болыңдар әрі біз келгенше келген туыстардың бәрі сол 

жерде тұрсын», – деп Нуга (Нога) қатынға өзімнің аман-саулығым туралы қош 

хабар жібердім. Ол және арбаларда болғандар қуанып қалды да, орындарында 

тұрды. (Нога қатын) ийу-оғландармен бірге олардағы қару-жарақ, азық-түлік 

пен киімдердің бәрін беріп жіберді. Алдыға кеткен Жалайыртай мен мыңдық 

әмірлерден басқа бірде-бір жан менің қарсымнан шыққан жоқ. Сондай-ақ ол 

жаққа келген аға-інілерден де ешкім тоқтамай, өзеннен өтіп кеткен еді.  

Мен Нога қатынға жеткенде, туысқандар мен әскердің ісі жайлы есіткенде 

мен ашумен: «Оларға жеткенде мен қашудың қалай боларын көрсетемін», – деп 

айттым. Мен дариядан өткен соң және арбаларға жеткенімде, туысқандар топ-

топ болып келе бастады, (алайда) олар мен әмірлер толық жиналғанша мені сал 

ауруы құлатты. Осы халде Ахмед оғыл бұйрықты тыңдамай, Бесбалыққа қарай 

жол тартты. Мен басқа ешкімге арқа сүйей алмағандықтан оның соңынан 

Наулдарды бір мың атты әскермен жібердім. Өзім зембілге отырып оны қайтару 

үшін оның соңынан ақырын кетіп барамын. Бұл кезде Нигубай оғыл өз арбалары 

және әскерімен Хожентке аттанғаны туралы хабар келді. Оның да ізінен Налику 

оғулды жасағымен жібердім. Мен Шаш маңына келгенде, андам әскерімен  

көмек беруі үшін және мені тыңдамай кеткендерді ұстап, олардың жасағын 

қайтару үшін Йасар (Жасар) бауырымды андама осы хабармен бірге жібердім», 

– деп айтты. 
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1092-бет 

Жасар Қайдудың алдына келгенде бұйрықты орындады.  

(Барақтың сөздерін айтып жеткізді). Қайду болса (оның өтірігін жария етіп):  

– Қыпшақ (Барақтан) ренжіп кері қайтып келе жатқан кезде, оны өз еркімен 

қайтаруға сені және Муъмин (Мұғмин) мен Абашыны оның соңынан жібергенде, 

егер ол (өз еркімен қайтса жақсы, егер) қайтпаса, оны ұстап алып (күшпен) кері 

қайтару үшін сендердің арттарыңнан (қосымша) әскер жібергені бізге белгілі, 

(бұл жағдай) анықталды. Солай ма, жоқ па? – деді. Жасар: 

– Ешқандай әскер жоқ еді, – деді. Қайду Барақтың (жіберген) елшілері мен 

Қыпшақтың арбаларынан істің жайын, оның соңынан Жалайыртайды әскермен 

жібергенін анық біліп алғандықтан, Жасарға:  

– Сендердің өтірікші жүректеріңнен аға-інілер мен әскерлер бет бұрған. 

Міне, бүгін де, ол сені менен көмек сұрауға жібергенде, мен саған сұрақ  

қойғанымда сен маған өтірік жауап бердің. Сендерге адам қалай сене алады?! – 

деді. Жасар қатты ұялып және ойланып қалды. Бұдан соң Қайду:  

– Барақ анда өзінің батылдығымен мақтанды, «Мен Тобшын ханзадамен 

соғысып, оны жеңдім, сол себепті Қыпшақ ренішті күйде кері қайтып кетті, оны 

қолға түсіріп алып келсін» әрі «Барақ өз әскерімен батырлық жасап Хорасанды 

жаулап алды деп айтулары үшін мен Хорасан иелігін алып қоямын» деп айтты. 

Міне, сендердің іштерің осындай нашар, өтірікші болғандықтарыңнан Мәңгі 

Құдай Абақа ханға бақыт пен жеңісті берді, ал сендерді жазалап, Хорасаннан 

масқара етілген әрі ыңырсыған күйде қуып шықты. Сендер бұл өңірге келгенде, 

ол ауырып зембілге жатып қалмас бұрын өзінің аға-інілерінің арасында бүлік 

пен алауыздық туғызды. Ол: «Мен соғысқа бара жатырмын» деген, қол-аяғы сау 

кезде, оның ұйымдастырған әскері бар кезінде, ол қолынан не істеу келетінін 

түсінбеді. Енді Барақ анда денсаулығы жоқ кезде және әскерсіз, қауқарсыз күйде 

зембіл үстінде жатып қалай патшалықты басып алмақшы?! Сен болсаң оның 

өтірік құрастырғандарын шындық етіп көрсетпекшісің, – деді де, Жасарды 

қамап қоюға бұйрық берді.  

 

1093-бет 

Сосын өз әмірлері мен уәзірлерін шақырып, былай кеңес жасады: «Барақ 

бізге тиесілі иеліктердің барлық нәрін сорып жатқанына бірнеше жыл болды. Ол 

бізбен соғысуға келген кезде ол (бізді) жеңді. Қыпшақ болса, айламен әрі 

қулықпен бізге бейбітшілікті алып берді. Сонда біз «Бір-бірімізге бұдан былай 

қарсылық жасамаймыз және айла мен жамандық ойластырмаймыз» деп келісім   
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беріп, ант еттік. Біз «Ол өзінің иелігін, ал біз өзіміздікін басқарамыз» деп алтын 

жедік. (Содан соң) біз өзіміздің иеліктерімізден барып салықтарды алып 

келулері үшін елшілерді жібердік және одан соң да ақша талабымен бірнеше рет 

елшілер жіберіп отырдық, алайда оларға ақша берген жоқ және оларды ұрып-

соғып қайтарды, бірақ (ортамызда) ант болғандықтан, біз ол Хорасанға кетіп, 

бізден көмек сұраған кезге дейін шыдап, төздік. Шын жүректен мен Қыпшақ пен 

Шабатты әскерімен жібердім. Оған ол құрмет көрсеткен жоқ. Жалайыртайдың 

сөзіне ренжіген Қарашу кері бұрылып, қашып келді. Ол оның соңынан ұстап 

алуы үшін әскер жіберді, алайда (бұл) қолдарынан келген жоқ. (Кейіннен) 

Шабат та ренжіген күйде қайтып келді. Қорыққандықтан мұнда оның ұлы келді. 

Қазір болса, ол қайтадан зембілдің үстінде, әскер бастап туысқандардың  

ортасында бүлік пен алауыздық тудырды. Өз бауыры Жасарды өтіріктен осында 

жіберіп, көмек сұрауда. Егер біз оған әскермен көмек берер болсақ, біздің 

иеліктеріміз ат тұяғының астында құрдымға кетеді, көмек жібермесек, ол  

қайтадан бізден қашып кетеді де, қолындағы азғана әскерімен Бесбалыққа 

аттанып қағанға қосылып кетеді. Сонда ол қайта бүлік шығарып, бізге қарсы 

шығады. Ең дұрысы – біз оның бауыры Жасарды осында ұстап, мен екі түмен 

әскермен аттанып: «Мен Барақ андаға көмек беру үшін бара жатырмын» деген 

хабар жіберейін. Егер біз барғанымызша олар шайқасатын болса, кез келген 

жағдайда бір жағы жеңіледі. Егер Барақ жеңілген болса, мен оның ісін  

тындырмағанша, оларды өзіме бағындырмағанша, оның дұшпандары жағында 

боламын да, бұл мемлекеттің сыртына шығуға жол бермеймін. Егер ол әлгілерді 

жеңер болса, олардың 

 

1094-бет 

жасағы амалсыздан оның жағына өтеді. Ол жаққа барғанда Барақты кері  

қайтарамыз. Оның көзін жоюдың ең жақсы жолын тауып, орнына басқаны 

отырғызамыз да, бүлікшілік пен дұшпандықтың аяқталуы үшін, оның жасағын 

өзімізге бағындырамыз.  

Әмірлер мен уәзірлер: «Бұл – дұрыс шешім болып табылады», – десті.  

Бұдан соң Қайду екі түменмен аттанып, (Бараққа: «Біз бірнеше мың әскер 

көмекке жібердік» деген хабар жіберді. Ал өзінің жорығын жасырын түрде 

ұстады.  

Қайду Бараққа келгенше Наулдар Ахмед оғылды қуып жетті. Ол оған: «Сен 

– ханзадасың, мен – қарашымын. Барақ мені саған жақсылықпен қайтаруға 

жіберді. Егер қайтпайтын болсаң, мен шайқасамын, одан да кері қайт» деп 
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хабаршы жібергеніне қарамай, Ахмед қатты мас күйінде болды. Оны инақтар 

«Көп әскер келді, олар әскерін қайтару үшін кері бұрылуы қажет, сенің 

мастығың тарқаған кезінде біз ақылдасамыз», – деп қанша насихаттаса да, ол 

мән берген жоқ, құптамады. Ол Наулдарға шабуыл жасады, ал Наулдар шегініп 

кетті, сөйтіп: «Ол – ақсүйек, мен онымен қалайша шайқасамын?!» – деді.  

Наулдар шегініп кеткендіктен Ахмед кері қайтты. Сонда Наулдар қайтадан 

жасағымен олардың ізімен жүрді. Ахмед қараған еді Наулдардың қайтадан 

жақындап келгенін көрді. Сөйтіп, мас болғандығынан оның ойына: «Өзінің 

нөкерлері ұстап алып Наулдардың қолына тапсырады» деген ой келді де, 

бірнеше атты таңдап алып, жеке күзетшісімен жасақтан бөлініп кетті, жолсыз 

даламен қаша жөнелді. Наулдар біліп қойып, соңынан қуып, оқ атты. Абайсызда 

бір оқ Ахмедтің арқасына тиіп, көкірек тұсынан тесіп өтті. Ол сол сәтте-ақ жан 

тапсырды. Жасақтар бұл жағдайды көрген соң, толық бағынып, мойынсұнды, ал 

Наулдар Бараққа болған жағдай туралы хабарлап, елші жіберді.  

Ал мына басқа жақта Нигубай оғылдың соңынан қуып бара жатқан Налику 

оғыл, 

 

1095-бет 

оған (Нигубайға): «Біз жетіп келгенше күте тұрыңдар, бірге барамыз», – деп 

хабар жіберді.  

Нигубай оғыл оның сөзін шын деп ойлап, тоқтап тұрды. Таңертең Налику 

шауып келіп оны ту сыртынан оқтармен атқылады. Нигубайға оқ тиіп, ол қаза 

тапты. Оның ордасын тонап кетіп, әскерлерін кері қайтуға мәжбүр етті. «Ахмед 

оғыл Наулдардың қолынан қаза тапты» деген хабар тарады. Налику Ахмедтің 

туысы болғандықтан қашып, Бесбалыққа қарай жол тартты. Бараққа бұл хабар 

жеткенше әрі Нигубай мен Ахмедтің жасақтары оған қосылам дегенше Қайду 

жетіп келді, сөйтіп:  

– Мен осынша әскерімен келдім, қайда баруым керек? – деді. Барақ:  

– Қайду анданың мұндай жол (ауыртпашылықтарын) көтерудің не қажеті 

бар еді?! Нигубай мен Ахмедтің ісі тынды, мен кері қайтып барам, себебі 

науқаспын. Жазылған соң бір-бірімізбен кездесеміз, Қайду анда да қайта берсін, 

– деп жауап беріп жіберді. Қайду ол сөзді есіткенде өз әмірлеріне (былай) деді:  

– Барақтың өлім сағаты жақындап келе жатыр, ол болса алаяқтығын еш 

қоймайды, бізбен көріспей қулықпен кетіп қалмақшы.  

Сол түні-ақ ол барша әскерді көтеріп Барақтың ордасын қоршап алды. 
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Сөйтіп, таңертең кездесу үшін және енді қалай іс-әрекет жасаған дұрыс екенін 

ойлану үшін тоқтады. Бұл жайлы хабар Бараққа жетіп, бұл жағдайдан  

қорыққандықтан сол түні-ақ жан тапсырды.  

Таңертең ерте Қайду оларға сыйлық пен тарту-таралғы жасау (желеуімен) 

елші жіберді. Олар Барақтың ордасынан жылаған, зар еңіреген дауыстарды 

есітті, сөйтіп сақшылар шаштарын жайғанын көрді. Олар Барақтың өлгенін 

түсініп, Қайдуға келіп хабар берді. Олар жеткенше Мүбарак шах, Шубай мен 

Қабан келіп, сәлем беріп бағалы сыйлықтарын ұсынды, сөйтіп тағамдардан ауыз 

тиді. Олар хабарды сол күйде (еш қоспасыз) жеткізді. Қайду ақырын жылап 

жіберді, барлық туысқандар да жылады. Сосын Қайду өзінің 

 

1096-бет 

жеке сақшыларының бірнешеуін Нога қатынға жіберді. Оған көңіл айтып, былай 

деді:  

– Біз де мұнда қайғыланып отырмыз.  

Одан соң Қайду оны биік тауға жерлеуге бұйрық берді.  

Келесі күні Мүбарак шах, Шубай және Қабан барлық түменбасылармен және 

мыңдық әмірлерімен келді де, Қайдудың алдында тізе бүгіп, былай десті:  

«Бүгіннен бастап Қайду аға біздің ағамыз (билеушіміз), ол не бұйыратын 

болса, біз барлығына мойынсұнамыз және бағынамыз. Барақ тірі кезде біз бен 

өзінің туысқандарының барлығын езгіде ұстады және мұраға алған, қолға  

түсірген дүниеміздің барлығын алып қойды. Егер Қайду аға бізді асырайтын, 

яғни қол астына алатын болса, біз тірі кезімізде оған өз еркімізбен ынталы түрде 

қызмет ететін боламыз. Егер алмаса, өзі біледі, тек қана біз толық абыржыған 

күйде, не істерімізді білмей қаламыз. Қайду:  

– Сендердің дүниелеріңді алып қойған адам (мал-дүние мен заттардың 

арасынан) өздеріңе таныған бұйымдарыңды қайтарсын. Сендер мені (патша  

ретінде) қалаған екенсіңдер, мен де рақымшылыққа қатыстыны орындап, мал-

дүние мен иеліктеріңді сендерге беремін, – деді.  

Содан жолға шыққан кезде Мүбарак шах өзімен бірге Барақтың  

қазыналарында тапқан ақша мен заттардың бәрін қолма-қол алып кетті. Нога 

қатынның құлағында болған екі қымбат, бағалы інжу тастарды ол өз қолымен 

шешіп алды. Оның (Барақтың) бүкіл малы мен барлық дүниесін олар өзара бөліп 

алды, олардан (мал-дүниеден) із де қалған жоқ.  

Осымен бітті. 
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Абақа ханның Барақпен болған соғыстан жеңіспен, даңқпен қайтып 

оралуы, қағаннан түрлі құрметті сыйлықтар және хан белгісімен 

елшілердің келуі, оның қайта таққа отыруы жайлы хикая 

 

Абақа хан Барақты қиратып Хорасан иелігін бүлік пен  

 

1097-бет 

барақтықтардың тартысынан тазартқан соң, ол көне астана болған Ирак пен 

Әзербайжанға аттанды. Сөйтіп, сондай тәртіппен жүріп отырды, нәтижесінде 

соншалықты (үлкен) әскерлер мен малайлардан бірде-бір мақұлыққа бір тал 

шашының үлкендігіндей болсын зиян келген жоқ. Содан 669 жылдың раби әл-

әууәл айының бірінші күні ол Мераги қаласына барып орналасты. Ал бейсенбі 

күні, сол айдың жиырмасында Шағатуға, әйелдерінің ордаларына келді. Сол 

уақытта қағаннан елші келіп, Абақа ханның даңқты әкесінің орнына Иран 

жерінің ханы болуы үшін, ата-балаларының жолымен жүруі үшін жарлық, тәж 

бен сыйлықты жеткізді.  

Ол жылқы жылының ...58 айына сай келетін 669 жылдың раби әл-ахир 

айының оныншы күні, сәрсенбіде қағанның жарлығына сәйкес ол тағы бір рет 

Шағату аймағында патша тағына отырды. Сөйтіп, белгіленген әдетте олар 

құттықтау мен мерекелеу рәсімдерін атқарды.  

Дәл сол күндері Барақтың үстінен жеткен жеңісімен құттықтап түрлі  

сыйлықтар мен тарту-таралғылар табыстау үшін лашындар, сұңқарлар және 

қаршығалар (алып) Мөңке темірден елшілер келді. Абақа хан оларға сый-құрмет 

көрсетіп, олармен бірге патшаға лайық сыйлықтарды беріп жіберуге әмір етті.  

669 жыл сафар (сапар) айының жиырма үшінші жұлдызында ол Шағату 

аймағында аңшылық жасады. Абайсызда оның құтты қолы тау енекесінің 

мүйізінен зақым алды, (сөйтіп оның қолындағы) күре тамыры жарылып кетіп, 

қан тоқтамай қойды. Туқтимур (Тоқтемір) қақпашының әкесі Қурчан ака  

(Қоршан аға) садағын алып, жарақаттанған жердің ісіп кетіп, қан ағуы 

тоқтағанша ақырын-ақырын (садақ) адырнасымен ұрып отырды. Абақа хан оны 

(жақсылап) марапаттады. Екі-үш күн бойы оның қару-жарағын өзімен бірге 

алып жүріп, жақсы қызмет атқарған Түкачакқа (Түкашаққа) ол оң көзімен қарап, 

оның мәртебесін көтеріп, ақсүйек етті. Жараланған жері ісіп, дорба сияқты 

болып қалғандықтан ол осы себептен қиыншылықтар көрді. Сол жерде болған 

ұлы дәрігерлер (ісікті)  
                                                           
58 Түпнұсқада айдың аты жазылмаған. 
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1098-бет 

жаруға батылы жетпеді, (патша) сабыры таусыла бастады. Сол кезде әлем 

ұстазы Насыр ад-дин Туси (Оның топырағы хош иісті болсын!) әмірлерді 

(жараны) ашқаннан оған еш зиян болмайтынына сендірді де, сынықшы-дәрігер 

Абулизге оны (ісікті) жарып, тазалауды бұйырды, сөйтіп ауру дереу басылды. 

Бір апта ішінде (хан) бұл науқастығынан жазылып кетті, сөйтіп адамдар қуанып 

қалды.  

669 жылдың зул-хижжа айының сегізінші жұлдызында, сенбі күні Жушмұт 

ханзада дүние салды. Кейін 670 жыл сафар (сапар) айының төртінші күні  

Тобшын оғыл қаза болды.  

Сол жылы, раби әл-ахир айының соңғы күні Гирдакух тұрғындары төмен 

түсіп, бекіністі тапсырды. Аталған жылдың жумада әл-ула айында Абақа 

ханның анасы Есенжын қатын дүние салды. Оның ордасын Падишах қатынға 

тапсырды.  

Бұдан соң Иран жерінің тұрғындары ұзақ уақытқа дейін Абақа ханның 

әділдігі мен әділ сот төрелігінен бейбітшілік пен қауіпсіздіктің рақатынан ләззат 

алумен болды және оның бақ-дәулеті үшін дұға ету міндеттерін орындауда 

ұқыптылық танытып отырды. 

Осымен бітті.  

 

Ақбик (Ақбек) деген әлдекімнің Абақа ханға құлдық ете келуі, (оның) 

Бұхараны қирату үшін әскер жинауы, сол істің нәтижесі мен Тебриз 

қаласында орын алған жер сілкінісі жайлы хикая 

 

671 жылы Барақ жағынан біраз уақыт Әмуя (Амуя) бекінісін күзеткен, өзен 

жағалауын қорғап тұрған, сонда оның арам пиғылдығынан адамдарға көп 

абыржу келген Ақбек деген кісі Кибту аймағында Абақа ханның алдына келіп, 

мына хабарламаны жасады:  

«Өзеннің арғы жағынан келіп отыратын бөтен елдің әскерін Бұхара (халқы) 

күшейтеді де, (олар) осы өңірлерге қарай жолға шығады. Ол жерлерді қиратып, 

ойрандату игілік болып табылады».  

 

1099-бет 

Абақа хан Тобшын оғылдан соң Хорасанның билеушісі болған Есудар 

оғылды Бұхараға тағайындады, сөйтіп: «Егер ол жақтағы тұрғындар отанын 

тастап Хорасанға қарай (көшіп) келуге разы болса, сен оларды ренжітпе, егер 

разы болмаса, Бұхараны тонауға сал», – деп бұйрық берді. Сөйтіп, онымен бірге 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BF%D1%82%D1%8B/
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Нигубай баһадүрді, Чардуды (Шардуды) және Аладуды бір түмен әскерімен 

аттандырды. Олар ол өңірге келген кезде бірнеше рет Кеш пен Нахшабқа  

шабуылдар жасады. Содан соң Бұхараға қарай аттанып, қаланың айналасына 

барып жайғасты. Масғұтбек әмір Қайдудың ордасында еді, сондықтан ол жоқ 

кезінде Садри жаһан қызметші мен басқарушылардың үстінен қадағалап, бақылап 

отыратын еді.  

Ақбектің Бұхарада туылған Лашын ұлы Зерек атты арсыз, дөрекі, бүлікшіл 

қызметшісі бар еді. Оны ол мұғул нөкерімен бірге жіберіп, былай деп (халыққа) 

хабар берді: «Сендер әйелдерің мен бала-шағаларыңды және мал-дүниелеріңді 

алып, қаланы тастап Хорасан маңына аттануға Абақа хан бұйрық берді». 

Оңбағандар мен надандар Садри жаһанның сөздерін тыңдаған жоқ, сөйтіп 

оны (Зеректі) өлтіріп тастады. Мұғул нөкері кері қайтып Ақбекке Лашын ұлы 

Зеректің өлтірілгені жайлы хабар берді. Олар дереу аттанып, қалаға ұмтылды. 

Бұхара халқы қақпаларды жауып, бір күн бойы шайқасты. Түнде Садри жаһан 

қаланың ақсүйектерін жинап, татуласқан дұрыс болатынын мойындады.  

Ақбек үнді қызының ұлы, Таж ад-дин Зеректің немересі болатын. Қақпаның 

бірі оған (Таж ад-динге) бағынышты еді. Таңертең ол оларды ашып берді. 

Сөйтіп, әскер 671 хижри жылының ережеп айының бірінші жұлдызына сай 

келетін тауық жылының арам (яғни бірінші) айында Бұхара (қаласына) кіріп 

келді, сөйтіп қырғын салуға, тонауға және құлдық пен тұтқынға алуға кірісті. 

Олар қала бойлап қан арналарын ағызды. Ол жердегі ең абаттандырылған және 

ең үлкен медресе болған Масғұтбек медресесіне от қойып, оны аса қымбат 

бағалы кітаптарымен қоса өртеп жіберді. Олар бір апта өлтірумен және тонаумен 

айналысып, 

 

1100-бет 

соңғы түні қаланы (толық) өртеп жібермек болды. Кенеттен бірнеше салт атты 

мұғул келіп Шағатайдың ұлы Байдардың ұлы Алғудың ұлдары: «Шубай мен 

Қабан он мың аттымен келе жатыр» деген хабарды алып келді. Ақбек пен 

Нигубай ол жерден кетті де, көптеген мал-дүниемен, құлдармен және тұтқындармен 

Харамган өзенінен асып өтті. Ерте таңертең Қабан, Тоқу және Нақу жағалаудың 

арғы жағынан келіп, (былай деп) айқай салды: 

– Сендер неліктен мұндай істі жасадыңдар?  

Әмірлер:  

– Сенің ағаң Абақа ханның бұйрығына сәйкес жасадық, ал мынау оның 

жарлығы, – деп жауап берді.  

Қабан оның салт аттыларының саны бес мыңнан көп болмағандықтан, ол 

өзеннен өтіп оларға қарсы соққы беруді пайдасыз деп шешті. Сондықтан ол 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B7/
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Ақбек пен Нигубайдан сыйлықтар ұсынуын талап етті. Олар оған мал-дүние мен 

олжадан үлес берді, сөйтіп ол да кері бұрылып, қылыштан аман қалғандардың 

бәрін қырып салды. Содан елу мыңға жуық адам өлтірілді.  

(Арадан) үш жылдай уақыт өтті, (сол арада) екі жақтан (бір жақтан) Ақбек 

және (екінші жақтан) Қабан мен Шубай (әскермен келіп) қырғын салып, 

тонаумен болды. Соның әсерінен мұндай үлкен қала мен оның айналасы  

түгелдей қиратылды. Содан жеті жыл бойы ол өңірде бірде-бір тірі жан болған 

жоқ.  

Сосын, Ақбек байып, өзін бұл олжамен күшейткен соң, қашып Қайдуға 

аттанғысы келді. Оның бауырларының бірі Арғын ханзадаға келіп, оның 

ойластырғаны туралы айтып берді. Ханзада оны барып кісендеп алып келіп, 

Абақа ханға аттандырулары үшін шабармандарды жіберді. Оны тергеді, бірақ ол 

мойындаған жоқ. Оны дүреге жықты, (сөйтіп) ол мойындады, нәтижеде оны 

Кукча тиңгиз (Көкше теңіз) мекенінде өлімге кесті.  

Сол уақыттары, 671 жылы қыста, Тебризде күшті жер сілкініс орын алды, 

(оның күшті болғаны) соншалықты, тіпті мұнаралардың ұштары құлап, көптеген 

үйлер қирап қалды.  

Сол жылдың зул-хижжа айында рейлік Садр ад-динді өлтірді. Және 

 

1101-бет 

зул-хижжа айының он тоғызыншы жұлдызында оны мұғул патшалары өте 

құрметтеген және оған Хұлағу хан мен Абақа хан толықтай құрмет көрсеткен 

Жаңлауын бақсы дүние салды. 

673 жылдың зул-хижжа айында тустық Радканның жайлауларында әмір 

Арғын аға дүние салды, сөйтіп оны сол жерде жерледі.  

Осымен бітті. 

 

Бұндұқдардың Рұмға келуі және Абақа ханның сол өңірлерге аттануы,  

оның Рұм тұрғындарына ашулануы, кейбір рұмдық әмірлер мен 

пәруаналардың59 өлімге кесілуі, сондай-ақ ол өңірге сахиб-диуан  

Шамс ад-диннің баруы жайлы хикая 

 

674 жылы Хатирдың ұлы Зиядуддин және Мұғинуддин Сүлеймен Кеши  
                                                           
59 Пәруана – түнде ұшатын көбелекті парсы тілінде осылай атайды. Ол – түнде отты жарық деп санап, 

отқа өзі барып түсіп өртенетін «жынды» көбелек. Ауыспалы мағынасы: жан-тәнімен, біржола, мүлдем 

берілген. 
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Пәруананың ұлы рұмдық жүз адаммен бірге Шамға, Рукн ад-дин Бұндұқдардың 

алдына барды, сөйтіп оны Рұмға жорыққа баруға үндеді. Содан ол (6)75 жылы 

толықтай санды әскерімен Рұм өңіріне аттанып, Абулстан тауы арқылы Абулстанға 

барар жолмен жүрді. Ол шекарада мұғул әмірлері Елугай ноянның ұлы Тоқу, 

оның бауыры Ұрықту мен сұлдұс руынан шыққан Сұнжақ ноянның бауыры 

Сүдүн (Судын) ұлы Тудаун бір-бір түмен әскермен отырған еді.  

Аталған жылдың зул-қағда айының оныншы жұлдызы, жұма күніне сай 

келетін сиыр жылының оныншы айының он екінші жұлдызында әскерлер 

кездесіп, олар шайқасты. Қатты ызғар болып тұрды. Тоқу мен Тудаун әскерімен 

бірге аттарынан түсіп, сұрапыл шайқасты. Түстен кейін мұғул әскері қиратылып, 

азғана (адам) аман құтылды.  

Сосын Бұндұқдар Қайсарийаға (Кейсарияға) келді, содан ол жерде бір апта 

болды. Өз атынан құтба оқыды да, өз атынан ақша басып шығарды. Азық-түлік 

олар үшін аз болып қалды.  

Ал Мұғинуддин пәруана Туқат (Тоқат) 

 

1102-бет 

бекінісінде болатын. Бұндұқдар оны шақыртып шабарман жіберді. Ол 

шақыртуды қабыл алған жоқ. Бұндұқдар бірнеше христиандар мен армяндарды 

өлімге кесіп, кері бұрылды. Жолда олардың аттарына жұт түсіп, ол әскердің 

көпшілігі жаяу қалды.  

Тудаунның нөкерінен Бугадай (Бөкедай) атты кісі келіп, болған жағдайлар 

жайлы хабар берді. Абақа хан қатты ашуланды, сөйтіп сол күні-ақ астанасы 

Тебризден жолға шықты. Содан (6)76 жылы көктемге сәйкес келген сафар 

(сапар) айында ол Рұм иеліктеріне қарай беттеді. Ол Абүлүстан (Абулстан) мен 

Ақчаға (Ақшаға) келгенде, Ғияс ад-дин мен сахиб Фаһр ад-дин Исфахани 

(патша) қызметіне келу мәртебесіне ие болды. (Патша) Абулстандағы өлтірілгендерді 

көргенде ол қайғыға түсті, оларды (жоқтап) жылап, Тоқу мен Тудаунның 

(өлімінен) қатты қайғы-қасірет шекті. Ашу үстінде ол бүлікті көтерген  

түркмендердің бір бөлігін және Рұм шенеуніктерінің бір тобын өлім жазасына 

кесуге бұйрық берді. Оған қоса бірнеше Рұм аймақтарын қырғын мен тонауға 

салуға әмір етті. Сахиб Шамс ад-дин Жувайни бірнеше рет қалаларға құн төлеп 

(оларды аман) алып қалып отырды. Сол арада олар Сиуастың (Сивастың) 

жартысын тонауға салды. Сонда Шамс ад-дин сахиб былай деп (патшаға) 

хабарлады: «Әділ патша ақсүйектердің кінәсі үшін қарапайым халықты  

жазаламайды». Оның шапағатшылығы қабыл болып, олардың күнәсін кешті. 

Бірақ Нур ад-дин Жаранги мен Захир ад-дин ибн Худ өлімге кесілді.  
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Абақа хан Шамға (Сирияға) бармақ еді, алайда жаздың қызып тұрған уақыты 

болатын. Әмірлер күздің соңында және қыста барған дұрысырақ болады деп 

(кеңес) айтты. Осы себептен ол кідіріп қалды да, Бұндұқдарға қорқытулар мен 

бопсалаулар айтып хабаршы жіберді, сөйтіп: «Сендер ұрылар сияқты кенеттен 

менің қарауылдарым мен жолдағы сақшыларыма шабуыл жасайсыңдар, сөйтіп 

азын-аулағын өлтіріп кетесіңдер. (Бұл жайлы) хабар бізге жетіп, біз сендерге 

тойтарыс беруге аттанған кезде, сендер ұры сияқты қаша жөнелесіңдер. Егер де 

сендер қарсылық жасап шайқасуға бел буған болсаңдар, еркекше жайлауға 

шығып, табандылық танытыңдар (батыл шайқасыңдар)! 

 

1103-бет 

Өлең: 

Найзамды менің көргісі келген, шық бері, 

Тізгінімді бұруға араңда қайсың мықты еді?! 

«Таумын!» десең – тас-талқан боп шөгесің, 

«Таспын!» десең – тасқынымнан көресің. 

Арыстан түгіл, түлкінің естімегенсің дауысын, 

Шын жауынгерлерді де сондықтан, көрмегеніңнің бәрі шын.  

 

Егер сен шықпайтын болсаң, қыс басталған шақта менің әскерімнің сендермен 

шайқасуға мықты ынтасы бар. Не болған жағдайда да, біздің ашуымыздың оты 

Шамға дейін жеткенде, ол сендер жақтағы құрғақты да, дымқылды да – бәрін 

түк қалдырмай өртейтін болады. Өйткені, Мәңгі Құдай әлем мемлекеттерін 

Шыңғыз хан мен оның ұрпақтарына берді және менменшіл басшыларды біздің 

бағыныштылығымызға кіргізді. (Әрине) бақыттылық иесіне қарсы шыққан 

әрбіреудің басына бейшаралық келеді, – деді. 

Бұндұқдар Дамаскіге келді. Бұған дейін ол түсінде қылыш берген Расул 

(Мұхаммед) пайғамбарды (Алланың оған сәлемі болсын!) көрген еді, сол аптада 

ол патшалыққа отырған болатын. Енді ол қайта оны түсінде көрді, сөйтіп 

(пайғамбар):  

– Біздің саған сеніп тапсырғанымызды кері қайтар, – деп, одан (қылышты) 

алып қойып, оны әлфи60 лақап атымен белгілі болған мәлік Мансұр сұлтан Сайф 

ад-дин Қалаунға берді. Ол оянған кезінде, бұл оның өмірінің соңы және билік 

Әлфидің қолына өтетінін түсінді. Ол оны шақыртып алып:  

– Сен сұлтан болған кезде менің балаларыма құрметпен қара, – деді.  

                                                           
60 Мыңдық. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
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676 жылдың зул-хижжа айында ол Дамаск қаласында дүние салды, сөйтіп 

оны ол сол жерде тұрғызған медреседе жерледі.  

Абақа хан Рұмды дұшпаннан қорғап тұру үшін ханзада Қунқуртай Уғулға 

(Қоңыртай оғылға) көп әскермен қоса Туқат (Тоқат) қасыры мен Мұғинуддин 

пәруананың қонысы болған Куғанийа (Куғания) бекінісін қиратуды (тапсырды).  

 

1104-бет 

Сосын 676 жылға сай келетін сиыр жылы ол қайтадан Алатауға келді. Сонда 

Пәруана қорыққан әрі үрейге түскен күйде ордаға жетіп келді. Әмірлер (шешім 

айтып): 

– Одан үш күнәсі үшін сұрау алынады: бірінші – ол дұшпаннан қашып кетті; 

екінші – ол Бұндұқдардың келуі жайлы жылдам хабар берген жоқ; үшінші – 

қызметке келуге асыққан жоқ, – десті. Соңында оны тұтқынға алу туралы бұйрық 

шықты. Ал Бұндұқдардан елшілер келген кезде, олар:  

– Мен Пәруананың өтініші бойынша келдім. Себебі ол, мен келгенде «Рұм 

иелігін маған береді» деп уәде еткен еді. Ал мен ол жаққа барған кезімде, ол 

қашып кетті, – деп хабарлады.  

Бұл сөзді Абақа ханға жеткізгенде, ол оны (Пәруананы) өлім жазасына кесуге 

әмір етті. 676 жылдың раби әл-әууәл айының бірінші жұлдызында Алатау жазғы 

жайлауында ол Кучук Туғчиның (Күшік тушының) қолынан ажал құшты.  

Аталған жылы раби әл-ахирдің он жетінші жұлдызында (патша) сахиб Шамс 

ад-динді бағыныштылардың жақтас екендігіне көз жеткізу (үшін), дұшпандарын 

бағындырып, елді басқару үшін Рұм иеліктеріне аттандырды.  

Сахиб ол жаққа барып қираған қалалардың абаттығын қайта қалпына келтірді, 

сөйтіп Рұм иеліктерінде ол жақта алдындары әдет болмағандай тамғаны енгізді.  

Сосын Кахраман (Қаһраман) деген біреу Рұм аймағындағы Учкеге жақын 

жердегі орман ішіне тығылып қалды (да, қарақшылықпен айналысты), одан 

(оның қарақшылығынан) жолдар қауіпті болып қалды. Сахиб-диуан Кухургай 

(Кекіргей) ноян және Арқасун (Арқасын) ноянмен бірге аттанып, оны орманмен 

қоса өртеп жіберді.  

676 жылы сафар (сапар) айында (бұрын) қашып кетіп, бұл жаққа он мың 

адамымен қайтып келген шамдық (сириялық) Изз ад-дин Әйбек Шами 

қабылдап, оған Малатья (қаласы) басқаруға берілді. Оның өзінің және әскерінің 

азық-түлігі үшін жылына бес мың динар тағайындады. Ол Малатьяға келген 

кезінде, ол таяқтармен ұрып тұрғындардан отыз мың дирамды өндіріп алып, 

қайта қашып Шамға (Сирияға) қарай жол тартты. Сахиб-диуан Рұмнан келген 
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соң, Илбарз (Эльбрус) тауы жаққа, Дербент пен Легзстанға (Лезгистанға)  

аттанып, жақсы іс-шарамен, олар еш уақытта ешкімге бағынбаған халықтарды 

бағынышты жағдайға келтірді.  

 

1105-бет 

678 жылдың зул-хижжа айының он жетінші, дүйсенбі күні күн батар кезінде 

тыныштық қаласы Дари Сусийанда (Дари Сусиянда) мырза Насыр ад-дин Туси 

(Оның топырағы хош иісті болсын!) дүние салды.  

 

Өлең: 

Жоғарғы мәртебелімен бірге ғылымдар да өледі, 

Патшаға да, ғылымдарға да болсын Хақтың сәлемі! 

 

Мәлік Шамс ад-дин Күраттың сол өңірлерге баруы, оның тұтқынға  

алынуы және оның өлімі жайлы хикая 

 

Мәлік Шамс ад-дин Күрат Ғур мәлігінен еді, қабілетті, шебер, ержүрек кісі 

болатын. Хұлағу хан Мауараннаһрға келгенде ол оның алдына қызметке келді, 

жақсы қарсы алынып Герат, Себзевар, Ғур мен Ғарша билеушісі болып  

тағайындалған еді. Сосын Барақ келген кезде, ол онымен сөзсіз келісімге келді, 

себебі Герат қаласының қақпаларын ашып берді. Тобшын оғыл оны бірнеше рет 

шақыртты, ол шақыртуды қабыл алмады, алдына қызмет етуге барған жоқ. Осы 

себептен Абақа хан оған ренжулі болды. Сөйтіп (6)74 жылдың айларында оны 

тұтқындау үшін әскерін жіберуді қалады. (Алайда) әмірлер мен сахиб-диуан 

Хорасанда ештеңе қалмағанын және әскердің жүріп өтуі мүмкін емес екенін, 

оны жалған мейірімділікпен шақыртып алған дұрыс болатынын айтты.  

Сахиб-диуанға аттану бұйырылды, ол былай деді: «Егер бұйрық болатын 

болса, менің Ирактағы ұлым Баха ад-дин Мұхаммед бұл маңызды істі  

атқарады».  

(Сонда) осы мағынадағы бұйрық шығарып, Баха ад-дин қазы Фаһр ад-дин 

Герат пен Низам ад-дин Убахидің кеңесі бойынша мәлік Шамс ад-динге (былай 

деп хат жазды):  

 

1106-бет 

«Мен өзім саған барғым келген еді, алайда көптеген тосқауылдар себебінен 

нәсіп болмады. Ал қазір (патшаның) мейірімі, игі қалауынан артық ештеңе 

болмағандықтан жолға аттануға тура келеді. Әрі сахиб-диуан, сахиб Сағид 
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Шамс ад-дин де (Топырағы оның хош иісті болсын!) сол кезде оған төменде 

келтірілген өлеңді жібереді:  

 

Өлең 

Патшалықтың нұры – патша Шамс ад-Дин Мұхаммед Күрат. 

Сен нұрдан жаралған періште сияқтысың, пендешіліктен жырақ. 

Айырылысудан сені мен менің жанымды жалмаған қайғының мәнін,  

Не адам баласы, не бір жын ұрпағы түсіне алмайды бірақ. 

 

 

Сен жүргенде ұшқан шаң тіпті бақ боп маған қонар,  

Ол - екі әлемді қамти алмайтын менің көзімнің сүрмесі болар. 

Қандай да бір әлсіз ренжулер қамыққан жүректе тұрар, 

Егер, мейірімді түрде осында келуге машақат жасамасаң біл әр, 

Менің теңдікте тұрған болмысым берекеттен бет бұрар. 

 

Егер, Құдай сақтасын, ниетіңді өзгертер болсаң қауіп, 

Сенің алысты болжай білетін парасаттылығыңды таныт, 

Сен бұл сүйіспеншілік хатты оқыған соң  

келесідей істейтінің анық, 

Жоқ болған шаң-тозаңды мейірімділік суымен басатын кезің, 

Сен ниеттің желімен нық шешіміңнің отын лаулатасың өзің. 

 

Аталған уәлилер де (былай) хат жазды: «Егер мырза Баха ад-дин Ирак 

мәліктермен, садырлармен және ақсүйектермен Гератқа аттанса, мәлікке (Шамс 

ад-дин Күратқа) лайықты қызмет берілмейді, (әуелгі) абыройы қалмайды және 

ол (Абақа хан) Гератқа да көзін салады. Ең дұрысы, ойланбастан осында кел».  

(Сонда) Мәлік Шамс ад-дин (Күрат) өзінің Баха ад-дин атты хажибі мен 

Жамал Харун деген кісіні шабармандарға серіктес етіп (Баха ад-дин) ге жіберді, 

сөйтіп: 

 

1107-бет 

«Мырзам, сен уайымдама, өзіңді әуреге салма, себебі құлың жақында өзі-ақ 

қызметке барады», – деп хабарлады.  

Баха ад-дин оларды мейіріміне алып шапан жапты және мәлік үшін де 

сыйлы шапандар беріп жіберді. Жамал ад-дин барып, (мәлікті) аттануға үндеді. 

Ол Исфаханға аттанды. Баха ад-дин оған толық сый-құрмет көрсетіп, өз атынан 
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оған мал-жануардан, киімнен және өзгелерден болған патшаға лайықты  

сыйлықтар дайындады. Біраз уақыттан кейін ол онымен бірге Тебриздегі ордада 

(патша) қабылдауында болу мәртебесіне ие болды.  

Абақа хан қатты ашулы болғандықтан оған көңіл бөлген жоқ. Шамс ад-дин 

айламен, епшілдікпен оның оң көзқарасын қайтармақ болды, (бірақ) орындалмады. 

Содан оны Тебриз бекінісінде қамап қойды. Ол сахиб пен оның ұлына шағым 

айтты, бірақ олар оған кек қайтаруды қалайтындығын және оның әулеттік 

сарайларын тонап кеткенін түсінгенде, оның жанында тұрған адамдардың  

айтуынша, ол сақина тасының астында сақтап жүрген уды үй кеспесімен бірге 

ішіп, сол қамауда (6)76 жылы өлді.  

Ол жағдайды (патшаға) хабарлағанда былай деп бұйрық етілді: «Ол айлакер 

әрі қу адам және бәлкім тірі қалармын деп, өтірік өлген сыңай танытып жатқан 

болар. (Сол үшін) қару-жарақ әмірі Хулқуту (Құлқыту) аттанып, оның табытын 

шегемен қағып (мекемдеп) тастасын, сөйтіп көрге көмсін».  

Айтылғандай жасалынды. Әрі сол кезде Ифтихаруддин Казвиниге қарсы 

айғақтар көтеріліп, (адамдар) «Ол көп ақшаны жымқырып кетті» деп хабарлады.  

Ол елу мың түмен (құн) төлеп, істің тергеуге баруына жол бермеді. Екі 

жылдай уақыт ол тағдырына ренжіген күйде ордада өмір сүрді, сөйтіп 678 жылы 

дүние салды. 

Осымен бітті.  

 

1108-бет 

Абақа ханның Шахруд өңіріне аңшылыққа шығуы, ол (жердегі) қауымның 

(қастандық ойластырып) көтеріліс жасаулары жайлы хикая 

 

674 жылға сәйкес келетін туңқуз (қақа) жылы (доңыз жылы Абақа хан) 

Арранда қыстауды қалады. Күндердің бірінде ол атқа мініп аңшылыққа шықты. 

Содан ол Шахрудтан бес фарсахқа алыстап кеткен соң орман ішінде қодастарға 

(тау сиырына) аңшылық жасай бастады.  

Кенет сол жақтың тұрғындары арасынан түрі жыртқыш аңға ұқсас адамдар 

тобы қылыш пен найзалармен хазіреттің (патшаның) жағына қастандық жасамақ 

болып көтерілді. Салт аттылар оларға келіп соққы беріп, шайқасты. Соңында 

олар жан-жаққа қашып кетті. (Патша) аймақтағы әскерлерді алып келіп, оларды 

тұтқындауға бұйрық берді. Сосын, әскер жиналған кезде ол халықтардың әкімі 

қорқып кетіп, сарайға қылышымен әрі кебінімен бірге келді. Оған патшаның оң 

көзі мен мейірімі түсіп, (патша) оның жанына рақымшылық жасады. 

Осымен бітті.  
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Нигударлықтардың61 әскерлерінің Фарс пен Керманға келуі және  

(ол жерлердің) тоналуы туралы хикая 

 

Барыс жылына сәйкес келетін 677 жылдың қысында нигударлықтардың екі 

мыңдай атты әскері Фарс өңіріне шабуыл жасады. Қолбасшы Бұлыған, Махмұт 

Жалауаштың туысы Мұхаммедбек, Туйнақ (Тұйнақ), Шамс ад-дин Тазигу мен 

Фарс әмірлері әскермен (қарсы) шықты. Нигударлықтар Кулбар маңында торуыл 

ұйымдастырды. (Түбі) терең өзен кезікті. (Сонда) Нажм ад-дин Шул:  

– Әрі қарай барудың қажеті жоқ, – деді. Мұхаммедбек оны қамшысымен 

сабап жіберіп:  

– Қорқақ, сен неге әскерді қорқытып жатырсың?! – деді. Бұдан қатты ашуы 

келген Нажм ад-дин  

 

1109-бет 

кері бұрылып кетті, ал әлгілер арғы бетке өтті. Торуылда тұрған нигударлықтар 

(кенеттен) лап беріп, әлгі әскерлердің барлығын қырып салды.  

Шамс ад-дин Тазигу мен Бұлыған жанын (әйтеуір) мың айламен аман сақтап 

қалды. Ал Тұйнақ пен Мұхаммедбек әскерімен бірге өлтірілді.  

Нигударлықтар Шираз қақпаларына дейін жетті. Олар Бағи Пирузиден  

аттарды алып кетіп, қала маңына шабуылдар жасап, тонап кетіп отырды. Содан 

Шағатайдың немересі, Божай ұлы Абдулла (6)98 жылға дейін нигударлықтар 

әкімі болды. Соңынан оны Барақтың ұлы Дуаны шақыртып алып, қамап қойды, 

оның орнына өзінің ұлы Құтлық хауажаны жіберді. Ол да 700 жылы Фарс 

маңына әскерін жіберіп, тонады. Оның ондай адуынды іс-әрекет жасауға 

мүмкіндігі Абақа ханның негізгі әскерінің Шамға аттанғандығынан пайда  

болды. Сонда ол өңір қараусыз қалған еді. 

Осымен бітті.  

 

Абақа ханның әскерлерінің Хорасанға қарай аттануы, Қараун  

әмірлерінің мойынсұнып келуі және ханзада Арғынның  

Систанға жорығы жайлы хикая 

 

Таушқан (таулай) (яғни, қоян) жылына сәйкес келетін 677 жылы, мухаррам 

айының бірінші күні Абақа Тебризден Хорасанға аттанды. Сосын 678 жылдың 
                                                           
61 Нигударлықтар – Шағатайдың немересінен тараған ұрпақтар. 
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раби әл-әууәл айының үшінші жұлдызында Арғын ханзаданы әскерімен  

нигударлықтарға тойтарыс беру үшін аттандырды. Ол Систанға дейін жетті, 

(қалаларды) қоршауға алып, кері қайтып оралды. Ол өзімен бірге Мүбарак 

шахтың үлкен ұлы Олжай Бұқа мен оның өзге де ұрпақтарын алып келді.  

Сол жылы, раби әл-әууәл айының он төртінші жұлдызы күні Абақа хан 

Гератқа аттанды. Сосын, сол айдың соңғы күні қараун әмірлері (өздері)  

мойынсұнып келді.  

 

1110-бет 

Содан раби әл-ахир айының екінші жұлдызында олар қабылдауда бас ұрып, 

(мойынсұну белгісі ретінде) сыйлықтар табыстады. (Патша) оларды мейіріміне 

алып, астанасы Тебризге қайтып оралды. Сонда (Абақа хан):  

– Біздің даңқты әкеміз осындай үлкендіктегі иеліктерді бойсұндырған екен, 

сондықтан кез келген жағдайда оның әйелдеріне және ұлдарына (бұдан) үлес 

беру керек, – деді. Ол Құтүй қатынға Майяфарикин аймағын, Олжай қатынға 

Диярбекирдің бір бөлігі мен Жазира аймағын, Жұмқырдың әйеліне Салмасты, 

Нулун қатын мен оның ұлдары: Жошқаб пен Киншуға, сондай-ақ оның 

күңдерінен туылған өзге ұлдарына Бағдаттың кейбір аймақтарын берді. 

Жалайыр руынан шыққан Хугулай қурчиның (Хугулай қоршының) ұлы Буқа 

(Бұқа) әмірге, оның әкесі дүниеден өткенде әлі бала еді, Абақа хан қамқорлық 

жасап, үлкен инақ болғанынша оны өсіріп-тәрбиеледі. (Абақа хан) оған нарын 

(яғни, үлкен) қазынасын тапсырып, оған әл (яғни, тамға) берді, ол ұлы әмірлердің 

бірі болды.  

Сосын 679 жылдың сафар (сапар) айына сәйкес келген ұлу жылы Абатай 

ноян дүние салды. 

Осымен бітті.  

 

Мажд ал-мүлк Йездидің Абақа ханға жасырын хабарлар жеткізе бастауы 

жайлы және өлімге кесілген сахиб Шамс ад-дин мен оның бауырының 

(Олардың топырағы хош иісті болсын!) ісінің құлдырауы жайлы хикая 

 

677 жылдың айларында сахиб-диуан мүбәрак Шамс ад-динді (Алла оны 

рақмет етсін!) құлату үшін жан-жақтан айғақтар (шағымшылар) көтерілді. 

Олардың бірі – Мажд ал-мүлк Йезди еді. Оның әкесін Сафи ал-мүлк деп атайтын 

еді. Ол Йезд атабектеріне қызмет ететін және біраз уақыт бойы Исфаханда сахиб-

диуан мырза Шамс ад-диннің ұлы Баха ад-дин мырзаның қызметінде болды. Ол 
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жақтан ол Шамс ад-дин мырзаның (Топырағы хош иісті болсын!) қызметіне өтіп 

алды.  

 

1111-бет 

(Ол) оған қамқорлық жасап, екі-үш рет (маңызды) істерді оған тапсырды. Тіпті 

бір жолы оны Гүржістанның және сол аймақтардың тұрғындарының санын 

анықтау үшін жіберді.  

(Шамс ад-дин) оның сырт көрінісіне қарай, ол сенімге лайық па, жоқ па анық 

көзі жетпегендіктен, ол оны қолдауға да, қамқоршылық жасауға да тырыспады.  

Мажд ал-мүлк мұны түсінген кезінде ол рұқсат сұрап Йездке аттанды, сөйтіп 

біраз уақыт өз үйінде болды.  

Келесі жолы ол (жұмыс іздеп) ол жақтан (Шамс ад-динге бармай) Баха ад-

дин мырзаға келді де, оның қасында қызметте болды. Оның дәнекерлігімен 

сахиб-диуан Шамс ад-дин мырза (Алла Тағала оның тұрақтау орнын керемет 

етсін!) оны бір іс бойынша Рұмға жіберді. Біраз уақыт ол сол жақта болды, ал 

қайтып келген соң бұрынғыдай Шамс ад-дин мырзаның қызметінде болды.  

(Кездейсоқтықпен) бірде мүбәрак сахиб Ала ад-диннің (Алла оған рақмет 

етсін!) орынбасары болған Мажд ад-дин Асир оның жолсерігі болып қалды. 

Әңгіме барысында ол Мысыр әскерінің құдіреті және ұлылығы мен оның қару-

жарағының көптігі жайлы айтып берді. Мажд ал-мүлк осыған (Мажд ад-дин 

Асирдің сөзіне дәйек ретінде) жабысып алды. Есу Бұқа гургенге барып сахиб-

диуанның бауырының найыбы екі ағайындының келісімі мен кеңесі бойынша, 

олар дұшпан болып табылатын мысырлықтармен бірге тіл біріктірді, олар әлгілердің 

барлық ісі жайлы біледі. Олар әлгілерге: «Бағдат иелігін тапсыру үшін, ол 

жақтан бұл өңірлерге әскер келуін күтуде», – деп айтты.  

Есу Бұқа гурген бұл сөздерді Абақа ханның алдында айтты. Мажд ад-дин 

ибн Асирды тұтқынға алуға бұйрық шықты. Оны бұл сөздер жайлы тергеуге 

алып, сот тергеуі нәтижесінде оған жүз дүреден астам соққы берді. Алайда оның 

кінәсі дәлелденген жоқ, сөйтіп оны сахиб-диуанға тапсырды. Сахиб-диуан 

Мажд ал-мүлктің кесірінен болған нәрсені кешірді де, оның атына Сивас 

әкімінің 

 

1112-бет 

қызметіне тұруға бұйрық жазып берді. Және оның бейшара жағдайы мен 

дүниесінің аздығы жайлы хабардар болғанда бір бәліш ақша, лағыл тас және 

оның атына Рұм сахибына он мың динарға берат жазып берді.  
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Мажд ад-дин осылай жасағандықтан, ол ойланып қалды да, кеңес іздей 

бастады. Бұл үшін ол Есу Бұқа гургеннің қызметіне тұрды. Сөйтіп, әркез тырысып 

сахиб-диуандардың екеуінен де кек қайтаруға бар ынта-ықыласымен әрекеттер 

жасады. Сөйтіп, 678 жылдың зул-қағда айының басында Абақа хан Хорасанға 

аттанғанға дейін ыңғайлы сәтті күтті.  

Ол Казвинге келіп, Арғын ханзада оның қарсысынан шыққан кезде Мажд ал-

мүлк оның жақын адамдарының бірі Айачи (Аяшы) атты біреудің ықпалымен 

ханзаданың алдына келді, сөйтіп:  

– Міне, бір жылдан асты құлың бірнеше сөздерді (саған) жеткізгісі келіп 

жүр, себебі оларды әмір мен нөкерлердің тілімен жеткізу мүмкін емес. Егер ол 

(Мажд ал-мүлк) солай жасағанда, сахиб-диуан біліп қоятын еді, сөйтіп бұл 

сөздерді жасырын ұстауы үшін оларға патшаның дүниесінен пара беріп қоятын 

еді. Сонда мен былай деп ойладым: Әмірлер патша мүддесін қызметтер мен 

параға сатып жатса, ханзада өз мүддесін сатпайды. Міне, сондықтан мен келіп 

хабарлап отырмын. Иеліктерден қазынаға қанша (дүние) түссе де, ол патша 

дүниесіне сатып алған сахиб-диуанның иеліктерінің пайдасына (есебіне) кетіп 

отырады. Оның арамзалығының жеткені соншалықты, тіпті ол Мысыр сұлтандарымен 

тіл табысқан. Ал Рұмдық болған Пәруана оның кеңесі бойынша Бұндұқдармен 

бірге болды, сөйтіп Тоқу, Тудаун баһадүр мен Ұрықту оның сатқындығының 

кесірінен өліп кетті. Ал оның бауыры Ала ад-дин болса, өзінің қолына Бағдат 

иелігін алып алды. Өзіне патшаға (ғана) лайықты бағалы тастармен безендірілген тәж 

жасатып, сансыз көп байлық жинап, сансыз көп қазыналарды көміп қойды. Егер 

патша құлына қолдау көрсетсе, мен  

 

1113-бет 

сахиб-диуанның (айыбын), оның патшаның дүниесінен болған төрт мың түменге 

өз атына үйлер сатып алғанын дәлелдеймін. Оған қоса оның қолма-қол ақша 

ретінде екі мың түмені бар және де отарлары мен табындары да бар. Ал егер 

патшаның барлық қазыналарынан дінбұзарлардың қасырлары мен Бағдаттан 

алып келгенінен басқа мың түмен ақша жиналар болса, мен кінәлі болып, өліп 

кетейін. Мұны айтып жатқанымның себебі – құлың бұл жағдайлар жайлы біледі 

және оның хабары бар. Сондай-ақ ол бұл құлыңа – ол (яғни Мажд ал-мүлктің 

осылар туралы) үндемеуі үшін Сивасты басқаруға жарлық пен бір бәліш 

алтынды, лағыл тасы мен он мың динарға бератты берді, – деп айтты.  
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Сөйтіп, оның барлығын (яғни, сахиб-диуан оған берген дүниелерді) Арғын 

ханзадаға көрсетті. Ханзада бұл сөзді Абақа ханның алдында айтып берді. 

(Абақа хан):  

– Сен оған ақырын-ақырын дайындық жасалынбағанша, бұл сөздерді 

ешкімге айтпа, – деді. Сосын Абақа хан астанасы Тебризге қайтып келді де, ол 

қысты Арран аймағында өткізді. Сол қыста мәлік Рази ад-дин Бабаи Казуини 

(Рази ад-дин Бабаи Казвини) мен Жамал ад-дин Хатти өлімге кесілді.  

Сол жылдың көктем айында (Абақа хан) Шаруийазға (Шарвиязға) келген 

кезде ол бірде Мусалләм рибатында62 моншада болды. Мажд ал-мүлк Тағашар 

(Тағажар) әмірдің өтінішіне орай моншаның киім ауыстырар бөлмесіне барып 

(Абақа ханға) ол алдын Арғын ханзадаға айтып жеткізгендерін, тіпті одан да 

көпті айтып берді.  

Абақа хан сахиб-диуанға ашуланып кетті де, бұл жағдай оның алдында ұсақ 

тұсына дейін анықталуы үшін иеліктің барлық жағына оның орынбасарларын 

ұстап алып, есеп кітапшаларымен бірге алып келуі үшін шабарман жіберді.  

Сахиб-диуан Олжай қатынның көмегіне жүгінді, сөйтіп (нақты) құжатпен 

барлық осы кезге дейін сатып алынған иеліктер патшаның атында, иелігінде 

екенін көрсетті. Қатын ол айтылғандарға сай оның ісі жайлы хабар беріп, оған 

жақтасушылық жасады, Абақа ханның (оған) оң көзқарасын туғызды. Сөйтіп, 

сахиб-диуанды бұл құрдымнан құтқарып, «Шабарман қайтсын және сахиб-

диуанның орынбасарына тиіспесін!» деген жарлықтар жіберілді.  

Мажд ал-мүлк үмітін жоғалтты да, (патшаға мынадай) хат жазды: «Демек, 

патша сахиб-диуанды 

 

1114-бет 

оң көргендіктен, ол құлыңды бір сәтке де аман қалдырмайды. Құлың оны 

әлгінің (сахиб-диуанның) зиянкестігінен қорғау үшін бірер әмірге тапсыруыңа, 

әлде «Құлың бұл патшалықтан кетсін!» деп бұйрық шығаруыңа үміт етеді».  

Абақа хан жауап ретінде:  

– Мен сахиб-диуанға оң көзқарасымды танытқаныммен Мажд ал-мүлкті айыптаған 

жоқпын. Ол ордада болсын, әлде Тағашар (Тағажар), Жошы, Урдуқийамен  

                                                           
62 Рибат – қайырымдылық жасаушы тарапынан салынған керуен сарай немесе қонақ үйі. 

(Аудармашының түсініктемесі). 
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(Ордықиямен) бірге жүрсін, – деді. Мажд ал-мүлк көмекке үміттене бастады да, 

шығарылған үкімге сәйкес үздіксіз қызмет етіп, Садр ад-дин Занжанимен бірге 

тіл табысып, 679 жылға сәйкес келетін ...63 жылдың көктемінде Маж-ал-мүлік 

Йезди Әмудария жағалауларынан сонау Мысырға дейінгі (елдің) мушрифі64 әрі 

сахиб-диуанның серіктесі болуына үкім шыққанша бірер ыңғайлы сәтті күтті.  

Күндердің бірінде Абақа хан барлық әйелімен, ханзадаларымен, әмірлерімен, 

мемлекет ұстындарымен және сарай ақсүйектерімен бірге Мерагидағы пұтханаға 

келген кезде, ол осы жарлықты жалпыға жар салып айтуды бұйырды. Барлығы 

бірауыздан:  

– Мұғул патшалары ешқашан тәжікке мұндай жарлықты бермеген», – десті. 

Ал Абақа хан болса Мажд ал-мүлкке:  

– Патшалық ісінде, дүниесінде, қазынасы мен байлығы жайлы өте сақ бол 

және барлық нәрседен хабардар болып жүр. Барлық істердің үстінен сенің 

орынбасарларың қарап тұрсын, жақсылап сақтанып жүр, ешбір жағдайда  

сарайдан қалып қойма (алыстап кетпе). Егер де саған біреу қастандық жасайтын 

болса, оған мен қалай жауап қайтаруды білемін, – деді. 

Ол мұндай күшті қамқорлыққа ие болған соң, барлығы оны құрметтей 

бастады, сөйтіп ол толық билікке ие болды. Осы себептен сахиб-диуан Шамс ад-

диннің ісі құлдырап, ол қанша күшейтуге тырысса да, артық өркендеуге келмеді.  

Сонда Мажд ал-мүлк сахиб Шамс ад-динге (Алла оған рақым етсін!) 

келесідей бір шумақ өлеңді жіберді:  

 

1115-бет 

Өлең: 

Мен қайғыңның теңізіне шомылғым келетіні себепті, 

Не батып кетуім, не інжу алып шығуым керек-ті. 

Саған қастандық жасау қауіпті,  

                                           ал мен жасағым келіп тұр. 

Қанға боярмын не мойынды, не бетті.   

 

Ал ол (сахиб Шамс ад-дин) болса, жауап ретінде мынаны қайтарып жіберді:  
                                                           
63 Түпнұсқада ай аты жазылмаған. 
64 Мушриф – жалпы билігі жүретін, жоғарғы қадағалау қызметі. 
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Өлең: 

Ешқашанда болмасын Патшаменен таласың,  

Бұл тіршілік тауқыметтеріне төзе білу дара шың. 

Сен аяқ басып, бастаған іс дәл осылай болған соң,  

Бетіңді де, мойныңды түбінде қанға маласың.  

 

Мажд ал-мүлк оның қастық әрекеттері сахиб-диуанға әсер етпей жатқанын 

көргенде, ол оның бауыры Ала ад-динге бет бұрды. Сөйтіп, оған түрлі 

қастықтар жасай бастады. Оны тұтқындауға бұйрық шығарылды, сөйтіп оның 

орынбасары болған Мажд ад-дин ибн әл-Асир тергеуде оның алдында отырып:  

– Пәлен жерден сен мынанша (пайда), ал пәлен адамнан мынанша аласың, – 

деді. Сахиб Шамс ад-дин істің (жағдайдың) қараңғыланып (қиындап) бара жатқанын 

көрген кезде, ол бауырын былай деп хабарландырды: «Сен, істің қиындап 

кетпеуі үшін, (айтылғандарды) еш жоққа шығарма, себебі «Мал-дүние ісі 

шиеленген соң, Алла Тағала берекет бермейді», – деп айтады.  

Ала ад-дин үш жүз түмен алтын ақша беруге келісті. Ақша төленген соң, бұл 

(алды да әлі) жазылатындай, одан тағы да талап ете бастады. Сосын істің  

өршігені сонша – оны кісендеп Бағдат көпіріне алып шығып қойды, сөйтіп түрлі 

ұру-соғулармен және азаптаумен ол ие болғанының бәрін бермегенше қинады. 

Содан соң ол, тіпті, өз балаларын да сатып жіберді. Соңында оның жағдайы 

мүлдем нашарлап кетті, ал Мажд ал-мүлктің дәрежесі өсті.  

 

1116-бет 

Абақа ханның Шам (Сирия) жағына жорығы, ханзада Мөңке Темірдің 

мысырлықтармен соғысуы және патшаның тыныштық  

мекені Бағдатқа қайтып оралуы жайлы хикая 

 

Шамдықтар (Сириялықтар) Рұм мен Диярбекир өңіріне басып кіріп,  

шабуылдар жасап, мұсылмандардың иеліктерін ойрандатып, азық-түлікті улап, 

бүлік тудырғандықтан Абақа хан ол кісілерге қатты ашуланды да, ол аймақтарға 

жорыққа баруға нық шешім қабылдады. Аңшылық жасап ол Хабур мен шамдық 

(сириялық) Рахбаға дейін барды, алайда Евфраттан асып өткен жоқ. Сосын 

алдыңғы шепкі әскермен өз бауыры Мөңке Темірді жіберді. Ол Химсқа жетіп 

тоқтады. Ал Абақа хан өзеннің мына бетінде, Дийр-и Бирахтың қарама-қарсысына 



 150 

орналасты. Дийр тұрғындары қашып кетті. Ол жерді тонап, Залибийа (Залибия) 

бекінісін өртеп жіберу және рахбалықтармен шайқасу бұйырылды.  

Сосын 680 жыл болғанда, сол жылдың жумада әл-ахир айының жиырма 

тоғызыншы жұлдызында (Абақа хан) Санжарға қайтып келіп, ережеп айының 

ортасында Мосул ауданындағы Маләбиеде (Махлябияда) ордаларға қосылды.  

Жылан жылының тоғызыншы айының он жетінші жұлдызына сәйкес келетін 

ережеп айының он төртінші жұлдызы, бейсенбі күні әскерлер Химс төңірегінде 

кездесті. (Әскери) шептер төрт фарсахтай (ұзындықта) болды.  

Мазуқ aкa (Мазұқ аға) мен Хундуқур жасағы оң қанатта, ал Илинақ (Елинақ), 

Тайжу баһадүр және Хұлашы мен Қара Бұқай ханзадалар сол қанатта болды.  

Түркілер садақтан оқ жаудырып біршама мысырлықтар мен шамдықтарды 

жаралады. Илинақ (Елинақ) олардың оң қанатына шабуыл жасап, оларды сонау 

Химсқа дейін қуды. Олар бұл шабуылдан қорқып, бірден жұмыла ортаға соққы 

берді. Мөңке Темір ханзада әлі жас жігіт болатын, сондықтан әлі сұрапыл 

шайқастарды көрмеген еді. Сол себептен ұлы әмірлерден Тигна мен Доладай 

жарғышы (әскерді) басқарды.  

 

1117-бет 

Олар біршама абыржып қалып, кері бұрылды, жауынгерлер қаша жөнелді. 

Сонда мұғул әскерінен көп адам мерт болды.  

Бұл хабар Абақа ханға жеткенде ол әмірлерге қатты ашуланды да:  

– Жазда, Құрылтай уақытында мен кінәлілерді жауапқа тартамын. Келесі 

жылы өзім қайтадан ол жаққа барып, бұл істі жөнге келтіремін, – деді.  

Сосын ережеп айының он жетінші жұлдызы, жексенбі күні ол (Абақа хан) 

Тигрді асып өтіп, Кушафта орналасты, кейін ол жақтан Бағдатқа беттеді. Шағбан 

айының екінші жұлдызында, жексенбі күні ол Мухаууәлға (Myхаввалға) жақын 

жерде орналасты.  

Ал Мажд ал-мүлк мырза Ала ад-дин беруге келіскен үш жүз түмен ақшаны 

алу үшін Бағдатқа келді. Ол қолында барының барлығын ақырына дейін дереу 

беріп жіберді, тіпті балаларын да сатып жіберді. Сондай-ақ ол бұдан былай 

оның қарамағында бірнеше дирам (болсын) табылар болса, ол кінәлі болатын 

болып қолхат жазып берді. Абақа хан оған аяушылық танытты, сөйтіп 680  

жылдың рамазан айының он төртінші жұлдызында оны тұтқыннан шығарды.  
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Мажд ал-мүлк қайтадан оған арам ой ойластырды. Ол Тағашар (Тағажар) 

және Ордықия әмірлермен Бағдатқа аттанып, мырза Ала ад-диннің есебін 

тексерді. Сөйтіп, «Оның есебінде қалған жүз отыз түмен алтынды да алып 

келсін» (деп үкім етті), ол өз еркімен бермесе, ол ұрып-соғып, күштеп тартып 

алуға бұйырды. Ештеңе қолға түспегендіктен азаптау мен қинауға кірісті. Оны 

қала бойлап алып жүріп, ұрып-соқты.  

 

Абақа ханның Бағдаттан қайтып оралғаннан соң, Хамадан қаласында  

дүние салуы жайлы хикая 

 

Абақа хан 680 жылдың зул-қағда айының үшінші жұлдызында астанасы 

Бағдаттан  

 

1118-бет 

Хамаданға қарай жолға шықты. Ол Хамадан қаласына зул-хижжа айының 

алтыншы жұлдызында, сәрсенбі күні келіп мәлік Фаһр ад-дин Мунучахрдың 

сарайында қоныстанды. Содан тоқтаусыз (үзіліссіз) тойлау мен ләззатқа  

берілумен айналысты.  

Сөйтіп, 680 (хижри) жылының зул-хижжа айының жиырмасыншы жұлдызы, 

сәрсенбі күніне сәйкес келетін ...65 жылдың екінші айының 21 жұлдызында тым 

көп ішкен соң, түн ауғанда дәрет сындыруға (сыртқа) шықты. Жағдайды  

өзгертуші және ажал (өлім) сағатын белгілеуші (Хақ Тағала) сол жердегі 

ағаштардың бұтақтарының бірінде бір қара құс отырғандай етіп оның көзіне 

елестетті.  

Ол: «Ол қандай қара құс?» – деп айқайлап жіберді де, сақшыға оны оқпен 

атып түсіруге бұйырды. Олар қаншама қараса да, ешқандай құсты көрген жоқ. 

Кенеттен ол көзін жұмып, алтын тақ үстінде шырын жанын тапсырды.  

Сосын 681 жылдың мухаррам айының он алтыншы күні, жексенбіде Мосул 

аймағының бір ауданында Мөңке Темір де дүние салды. Абақа ханның  

ордасында марқұмды жоқтап, табытын Шахутілләге (Шахитиллеге) алып барып, 

үлкен елханның (Хұлағу ханның) қасына жерледі. Оның даңқты ұрпақтарына 

дәуренді өмір мұраға өтті.  

Осымен бітті. 
                                                           
65 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
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1119-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

Абақа хан туралы дастан: оның мақтауға тұрарлық өмір салты мен мінез-

құлқының керемет сипаттары, оның айтқан және бұйырған керемет 

үкімдері, сол уақыттарда орын алған, алайда жоғарыдағы екі бөлімге 

кірмей қалған түрлі кітаптар мен адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған 

оқиғалар мен хикаялар 

 

... ... ... ... ... ... ...  

(Бұл тақырыпқа қатысты деректер жазылмаған) 

 

1120-бет 

(Бұл бетте ештеңе жазылмаған) 

 

1121-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, ХҰЛАҒУ 

ХАННЫҢ ҰЛЫ ТИКУДАР ЖАЙЛЫ ДАСТАН 

 

Ол хан тағына отырған соң, оны «Сұлтан Ахмед» деп атай бастады,  

бұл (дастан) үш бөлімнен тұрады 

 

Бірінші бөлім 

Оның болмысы жайлы хикая, оның әйелдер, ұлдары, қыздары мен қазірге 

дейін көбейіп, тараған немерелерінің толықтай атап өтілуі, оның күйеу балалары 

туралы жаднама және оның ұрпақтарының шежіре кестесі 

 

Екінші бөлім 

Оның хан тағына отыруына алғышарт болған оқиғалар, хан тағына отырған 

кездегі оның тағының, әйелдерінің, ханзадаларының және әмірлерінің суреттелуі. 

Оның билік ету заманының хикаялары мен тарихы және ол уақыттары орын 

алған оқиғалар мен бүліктер жайлы жаднама 

 

Үшінші бөлім 

Оның мақтауға лайықты өмір салты, мінез-құлқының қасиеттері, дәстүрлері 

мен әдеттері жайлы, оған қатысты болған кейбір хикаялар, жоғарыдағы екі 
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бөлімге кірмей қалған, түрлі адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған оның кезіндегі 

оқиғалар мен еске алуға тұрарлық жағдайлар 

 

1122-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Сұлтан Ахмед жайлы дастан. 

Оның болмысы жайлы хикая, оның әйелдері, ұлдары, қыздары, қазірге 

дейін көбейіп, тараған немерелерінің толықтай атап өтілуі, оның күйеу 

балалары туралы жаднама және оның ұрпақтарының шежіре кестесі 

 

Ахмед – Хұлағу ханның жетінші ұлы, Құтүй қатыннан дүниеге келген және 

оның көптеген әйелдері мен күңдері бар еді.  

Ең үлкен әйелі қоңырат руынан шыққан Тоғыз қатын болатын.  

Одан соң ол Ирмани қатынды әйелдікке алды, ол да қоңырат руынан еді.  

Одан соң Хусайн ақаның (Хұсайын ағаның) қызы Байтигинді (Байтегінді) 

(әйелдікке алды). 

Одан соң Мұса гургеннің қызы Тудагу қатынды (әйел етіп алды).  

Одан соң оны «Сиқыр жасады» деген күдікпен өзенге лақтырған Туғашақтың 

анасы, Киншу қызы Илқутлуқты (Илқұтлұқты) алды. Оны ол патшалық ету  

кезінде алды да, оған буғтақ (тәж) кидірді.  

Және ол (өмірінің) соңына қарай Тудай қатынды алды.  

Ал оның ұлдары келесідей тәртіпте үшеу еді:  

(1)  Қабланчи (Қабыланшы), Ирмани қатыннан дүниеге келді.  

(2)  Арыстаншы, оның да анасы Ирмани қатын болатын.  

(3)  Туқачир (Туқашыр), оның анасы Қурқучин (Қорқошын) атты күң  

болатын.  

Ал оның қыздары болса, келесідей ретте алтау болатын:  

Үлкені – Кучук. Ол Тоғыз қатыннан дүниеге келді, оны ол Илинаққа (Елинаққа) 

ұзатты.  

 

1123-бет 

Екіншісі – Күншақ. Анасы – Ирмани қатын. Қазіргі кезде ол ұлы әмір  

Саружаұлы Иринжіннің (Еріншіннің) әйелі.  
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Үшіншісі – Чичак (Шешек). Ол да Ирмани қатыннан туылды. Оны Диярбекир 

әмірі болған Дурбайдың ұлы Буражуға (Бурашы) ұзатты.  

Төртіншісі – Майну. Ол да Ирмани қатыннан дүниеге келді. Оны Кирай 

баурчиның (Керей бауыршының) ұлы Жанданға ұзатты.  

Бесіншісі – Сайлун. Тудагу қатыннан дүниеге келген. Оны Урук (Өрік)  

қатынның ордасынан болған ийу-оғландардың бірі Қарачаға (Қараша) ұзатты.  

Алтыншысы – Келтурмиш (Келтұрмыш). Ол Қунқурчин (Қоңыршын) атты 

күңнен туды. Оны түменбасы әмір болған Туғу уғули (Туғы оғлы) Шәдіге 

ұзатты.  

Қазіргі уақытта ол Шәдінің ұлы Туғанда.  

 

1124-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Сұлтан Ахмед жайлы дастан 

Оның хан тағына отыруына алғышарт болған оқиғалар, хан тағына 

отырған кездегі оның тағының, әйелдерінің, ханзадаларының және 

әмірлерінің суреттелуі, оның билік ету заманының тарихы және сол кездері 

орын алған оқиғалар мен бүліктер жайлы жаднама 

 

Оның таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар 

 

Абақа хан дүние салғанда әйелдері, ханзадалары және әмірлері оның 

жоқтауын Шағатуда орындады. Ахмед Күрдістаннан келді. Абақа ханға болған 

бұл оқиғаға (қайтыс болғанға) дейін Тебриз қолбасшысы Нардуй ақташы бір іс 

бойынша Арғын ханды шақырып келуге барған болатын, содан ол салт күйінде 

осы өңірлерге келді. Сол уақытта оны (Арғын ханды) шақыртып, Шықтұр  

(Шіктұр) ноянды да жіберді. Төртінші аялдамадан өткен кезде ол ханзаданың 

алдына келіп, ханзада саны азғана адамдарымен Мераги қаласында қатындар 

мен (өзге) ханзадаларға қосылды. Олар әкесін еске алу рәсімі бойынша оған кесе 

ұсынды.  

Бұқа оның алдында үздіксіз тұрып: «Абақа ханның жеке өзіне қызмет еткен 

қолшатыр ұстаушылар, атқосшылар, сақшы мен бірнеше жақын кісілері  

бұрынғыдай әрдайым ханзада алдында тұрсын!» – деп бұйырды. Ұлы әмірлердің 

арасынан (оның алдында) Бұқа, Шиши бақсы, Толадай қақпашы,  
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1125-бет 

Жошы және Ордықия болды. Жоқтау рәсімдерін орындап болған соң, олар 

Нағатуға қарай аттанды. Арғын ханзада келіп жеткенше сол жерде (Абақа хан 

ордасында) болған ханзадалар Темудар, Ажай, Қоңыртай, Хұлашы, Тағатемір, 

Жошқаб, Киншу, Байду және қатындар мен әмірлер патшалық ісі бойынша кеңес 

жасады, сөйтіп былай деп ой жүгіртті: «Тақ бос болып тұр, басқа ханзадалар 

жиналғанша мемлекет істеріне бірер пәлекет келмесе екен».  

Сол кеңесте Қоңыртай, Хұлашы, Жошқаб пен Киншу, ал әмірлерден Шықтұр 

(Шіктұр) ноян, Сұнжақ аға, Араб, Асиқ (Асық) пен Қарабуқа (Қарабұқа) «Патша 

Ахмед болсын!» деп өзгелермен келісті.  

Олжай қатын, оның қызметінде болған әмірлермен бірге Мөңке Темірді 

қалады.  

Бұқа мен оның бауыры Арық пен Ақбұқа және Абақа ханның өзге жақындары: 

«Арғын ханзада басқалардан ақыл-парасаттылығымен, көрегендігімен әрі қатал 

басқаруымен ерекшеленіп тұрады. Патшалық ету оған лайық», – десті. 

Осы кезде «Мөңке Темір ханзада дүние салды» деген хабар келді, сөйтіп ол 

туралы (мәселе) тынышталды.  

Құтүй қатын да Арғын ханзаданың жағына бұрылып, осы іс жөнінде әрекет 

жасады. Соңында олардың ортасында келіспеушілік орнады.  

Шиши бақсы өте ақылды әрі қабілетті әмір болатын. Ол әмірлердің көп 

бөлігі Ахмедтің тарапына бұрылғанын көргенде, ол Арғын ханзадаға:  

– Біз бұл мәжілістен аман-сау кетуіміз үшін, сен және біз үшін жақсылық – 

сен Ахмедтің патшалық етуіне келісім беруіңде болып табылады, – деді. 

Ханзаданың алдында жасағы болмағандықтан, ол амалы жоқтан келісімін берді. 

681 жылдың мухаррам айының жиырма алтыншы жұлдызына сәйкес келетін, 

қунин жылы (яғни, қой жылының) үшінші айының жетінші жұлдызында барлық 

әмірлер (өзара) келісіп, патшалықты Ахмедтің атына бекітті.  

Арғын үш күннен соң Алатаудан кері бұрылып,  

 

1126-бет 

Сийахкухқа (Қаратауға) қарай кетті де, ол әкесінің қазынасына қол жеткізді. Ал 

Тағашар (Тағажар) болса, Фарстан келе жатқан еді, сол жақта оның алдына  

келді.  

Құтүй қатын онымен келісімде болған ханзадалармен бірге Алатауға  

аттанды. Сахиб-диуан Шамс ад-дин Арғын ханзаданың қызметінде болды. Патшалық 
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Ахмедтің атына бекітілгенде Құтүй қатынның ордасының әмірі Асықты 

Ахмедтің ордасына жіберді. 

681 жылдың раби әл-әууәл айының он үшінші жұлдызы, жексенбі күніне сай 

келетін ...66 жылдың ...67 айында олар бұрыннан қалыптасқан дәстүр бойынша 

қолхат жазып, ант берді. Қоңыртай Ахмедті оң, ал Шықтұр (Шіктұр) ноян сол 

қолынан ұстап, оны таққа отырғызды. Сөйтіп, мұғулдардың дәстүріне сәйкес 

олар құттықтау мен тойлау рәсімдерін атқарды.  

Сосын ол мұсылмандықты ұстанғандықтан оны «Сұлтан Ахмед» деп атады.  

 

Ахмед таққа отырған соң, оның алдына ханзада Арғынның келуі жайлы 

және Қоңыртай ханзаданың өлімінің себебі, мырза Ала ад-дин Ата Мәліктің 

қамқоршылыққа ие болуы, Мажд ал-мүлктің өлтірілуі жайлы хикая 

 

Тойлату рәсімін атқарған соң, (патша) Шахитилледе жиналған қазынаны 

алып келіп көрсетуін бұйырды да, оларды әйелдерге, ханзадаларға, әмірлер мен 

пақырларға таратып берді. Әрі жалпы әскер бойынша (жауынгерлердің) әрбіріне 

жүз жиырма динардан берді.  

Кенет Арғын ханзада екі-үш мың салт аттымен келіп: «Мен өзім келіп сені 

таққа отырғызуым үшін, сен неліктен таққа отыруды күте тұрмадың?!» – деп 

шағымдана бастады.  

Ахмед оған сый-құрмет көрсетті де, оған арнап сақтап отырған жиырма 

мөлшер бәлішті өз қолымен берді.  

 

1127-бет 

Және екі мөлшер бәлішті Байду ханзадаға берді.  

Сол күндері Арғын мен Қоңыртайдың ортасында тығыз достық орнады, олар 

бұл достыққа дәнекер болған Тоқтай (Түктай) қатынның ордасында одақ 

жасасты. Бұдан соң олардың орталарында хабаршылар келіп-кетіп жүрді. Осы 

себепті, ол туралы әлі айтылатындай, Қоңыртайды өлтіріп тастады.  

Арғын ханзада Ахмедтің рұқсатымен Алатаудан қайтып кетті. Раби әл-әууәл 

айының жиырма алтыншы жұлдызында Сийахкухта (Қаратауда) орналасты. 

Сосын қамауда болған Ала ад-дин Атамәлікті және Мажд ал-мүлкті алып келу 

үшін Хамаданға шабармандарды жіберді.  

                                                           
66 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
67 Түпнұсқада ай аты да жазылмаған. 
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Ахмедтің тұсында Мажд ал-мүлктің қолдаушысы Алтажы ағаның ұлы Есу 

Бұқа болды. (Мажд ал-мүлк) бұрынғыдай Шамс ад-дин мырзаға қарсы арам 

ойларын жүргізе бастады. Содан (оның ықпалы артып), тіпті бір рет оған бүкіл 

иеліктердегі жоғарғы қадағалап-бақылау қызметі тапсырылуға жақын қалды.  

Сахиб Шамс ад-дин (болса) Ирмани қатынның қолдауына жүгініп, оның 

қолдауымен бұрынғы атақ-даңқын қайтарып алды. Ол бірнеше адамдарды олар 

Мажд ал-мүлкке қарсы сөз жеткізіп отыруға және ол туралы шындықты да, 

өтірікті де айтуға үндеді. Сол арада Мажд ал-мүлк Арғын ханзадаға келесідей 

хабарлама жіберді:  

«Мен сенің інжуіңмін, ал сахиб-диуан болса, сенің әкеңе у берді. Ол менің 

бұл жағдайдан хабардар екенімді әрі оны білетінімді білгендіктен, ол маған 

қастандық жасауда. Егер бірер нәрсе болып кетсе, ханзаданың (бұл жағдай) 

туралы білгені жөн».  

Мажд ал-мүлктің Сағд ад-дин деген лақап атқа ие немере бауыры бұл іс 

жайлы біліп қойды. Ол сол күндері, Мажд ал-мүлк оны өзінің қазынасының 

басқарушылығынан босатып жібергендіктен дұшпандық пайда болып, оған 

ренжулі күйде түкпір-түкпірде (жұмыссыз) жүрген еді. Сахиб-диуанның 

жақтаушыларының бір тобы қызықтырып оны сахибтың алдына алып келді. 

(Сахиб) оған Ирак ажамның салық жинаушысының қызметін уәде етті де, оны 

осылай дереу қызықтырып қойды. Ол Ахмедтің алдына келді де, Мажд ал-мүлк 

Арғын ханзадамен  

 

1128-бет 

бірге (сыбайлас) екендігін айтып берді. (Нәтижесінде) оның алдына жарлықпен 

шабарман жіберді.  

Соңында «Ала ад-дин Ата Мәлік мырзаның (мемлекет қазынасы есесіне) 

тәркіленген мал-дүниесі мен заттары оған кері қайтарылсын!» деген бұйрық 

шықты. Және оған жақсы мәміле жасалып, оған түрлі заттар мен ұсақ-

түйектерден сыйлықтар берді. Ала ад-дин оларды (жалпыға) көрсетті де:  

– Біз, бауырлардың, иелігімізге алғанның барлығы елханның жалпы садақасы 

болып табылады. Құлың бұл құрылтайда садақа ету дәстүріне сәйкес барлығын 

таратып береді, – деді, де (адамдарға) барлығын үлестіріп алуларына белгі берді.  

Ұлы әмірлер Сұнжақ аға және Аруқ Мажд ал-мүлкті тергеуге алуға үкім 

берілді. Оның заттарының арасынан бір арыстанның терісін тауып алды. Оның 

бетіне сары және қызыл (бояумен) түсіну мүмкін болмастай етіп бір нәрсе 

жазылған еді. Мұғулдар сиқырдан қатты сескенетіндіктен, олар жазылғаннан 
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қорқып кетті, (бұл істі) тергеуге өткізіп, бұл жайында көп таласты. Бақсылар 

мен қамдар:  

– Бұл тұмарды суға малып, сиқырдың жамандығы оның өзіне қайтуы үшін 

сығып (сол суды) оған іштіру керек, – деді.  

Мажд ал-мүлкті осылай істеуге мәжбүрледі, алайда ол бас тартумен болды. 

Негізінде тұмарды шейх Әбдірахман дайындап, оны оның заттарының арасына 

салып қойған еді. Ол (Мажд ал-мүлк) бұл жерде арамзалық және қастандық бар 

екендігін сөзсіз түсінді. Оны кінәлі деп тапқан соң, Шунжақ ака (Шонжақ аға) 

оның қанына келісім берген жоқ. Оны қанша түсіндіріп, үгіттесе де ол тыңдаған 

жоқ. Кенеттен оның аяғы ауырып қалды. Ол ауырып жатқанда Шейх Әбдірахман 

оны көруге барды. Содан қашан ол Мажд ал-мүлктің өлімге кесілуіне келісімін 

бергенінше оны үгіттеді. Сосын оны өлтіруі үшін, оны оның дұшпандарына 

беріп жіберу туралы Ахмедтің бұйрығы шықты.  

Оны (дұшпандарға) беру туралы хабар тараған кезде үлкен топ жиналды. 

Сахиб Шамс ад-дин (Алла оған рақым етсін!) оның өлімге кесілуіне жол бермеуге 

тырысып, одан оның (күнәсін) кешіруді сұрады. (Бірақ) Ала ад-дин мырза мен 

Харун мырза (оның тірі қалдырылуына) наразылық білдірді (өлтірілуін талап 

етті).  

 

1129-бет 

Содан түн ішінде оны бөлшек-бөлшекке бөліп тастауы үшін (оған ыза болған) 

адамдарға беріп жіберді. Ол 681 жылының жумада әл-ула айының сегізінші 

жұлдызында, сәрсенбі күні ол Алатау аймағында өлтірілді, сөйтіп оның дене 

бөлшектері жан-жаққа жіберілді.  

Ал Ала ад-дин мырзаны Ахмед мейіріміне алып, оған Бағдатты табыстады. 

Содан ол біраз уақыт шаруасыз жүргендіктен ол жаққа (өзі) барған жоқ, бірақ 

қызмет пен істерін жөнге келтіруге орынбасарын жіберді.  

Осымен бітті. 

 

Ахмед пен ханзада Арғынның арасында келіспеушіліктің пайда болуы, 

сөйтіп Арғынның Хорасаннан Бағдатқа келуі және қайта Хорасанға 

оралуы 

 

Ахмед бірнеше рет Бұқаны жіберу туралы өтінішпен Арғынға хабаршылар 

жіберді, ол болса әр жолы сылтаулар айтты. Ақыр соңында ол рұқсат берді,  

сөйтіп Бұқа жылаған күйде жолға аттанды.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF/
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Ол Ахмедтің алдына барғанда Құтүй қатын оған сый-құрмет көрсетті де, 

оған ұлы елханның киімдері арасынан киімдер кигізді. Ол сол жерде жүрді және 

ешқандай іске кіріскен жоқ. Ал Арғын ханзада Суғурлуқтан Хорасанға қарай 

аттанды.  

Сосын 681 жылдың раби әл-ахир айының төртінші жұлдызында Ахмед 

Қоңыртайға ілтипат көрсетіп, оған Тоқтай (Түктай) қатынды әйелдікке берді. 

Сөйтіп, үлкен жасақпен оны Рұм өңірін қорғауға жіберді.  

Раби әл-ахир айының он тоғызыншы жұлдызында оның соңынан Ақбұқа 

әмірді аттандырды.  

(Ахмед) шейх Әбдірахманды қатты құрметтейтін, тіпті оны «Әкетай» деп 

атайтын. Ал Арранда өмір сүретін Баба Йақубтың (Баба Жақыптың) мүриді 

Миңли ишанды (Меңлі ишанды) өзінің бауыры деп атайтын. Ол ишанның үйіне 

жиі барып тұратын, ал ишанның 

 

1130-бет 

үйі ордаға жақын жерде орналасқан еді. (Ахмед патша көбінесе) дәруіштердің 

әуен аспаптары мен өлеңдер арқылы зікір салуына берілетін, сөйтіп мемлекеттік 

істерді басқарумен сирек айналысатын. Ол өте ақылды әрі қабілетті болған 

анасы Құтүй қатын Асықпен бірге мемлекет істерін басқаратын. Ол Шықтұр 

(Шіктұр) ноян мен Шонжақ ағаның арқасында және (солардың) әрекеттерімен 

патша болғанына, әрі Шықтұр (Шіктұр) ноянға қолшатыр беріп, оған сый-

құрмет көрсеткеніне қарамай, ол оларға көп көңіл бөлмейтін.  

Жалпы (атқарылған) істердің арасында, ол (Ахмед 6)81 жылы жумада әл-ула 

айының он тоғызыншы жұлдызында шейх Әбдірахман мен сахиб Шамс ад-

диннің жол сілтеуімен әлемдік деңгейдегі ғұламалар абзалы маулана Қутб ад-

дин Ширазиді Мысырға жіберді.  

(6)81 жылдың мухаррам айының бірінші жұлдызында Ала ад-дин мырзаның 

қарамағындағы әмір Әли чинкибан және оның құлының баласы Құттышах 

Арғын ханзаданың алдына келді. Содан сахиб-диуан Уажихуддин Зангиге 

(Важих ад-дин Зәңгіге) адам жіберіп: «Ханзадаға у беруі үшін біреуді жіберді» 

деп хабарлады.  

Важих мырзаны Кучанда тұтқынға алып, оның үйін тонауға салу туралы 

бұйырылды, алайда Бұлыған қатынның араға түсуі нәтижесінде оны кешірді.  

...68 жылының жумада әл-ахир айының жиырма үшінші жұлдызында ол оны 

босатты. Сөйтіп, бұл іс (толықтай) тексерілмегенінше Әли әмірге ұлы мәртебе- 

                                                           
68 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
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лінің алдында үздіксіз болуы бұйырылды.  

Сосын қысты өткізу ниетімен ол Бағдатқа қарай беттеді, Рейде Фаһр ад-дин 

мәлікті мейірімділігіне алып, сыйлықтар ретінде бұрынғыдай оны сол иеліктің 

басшысы етті. Ахмед бұл туралы хабарды есіткенде, ол мәлікті тұтқынға түсіріп 

Ширванға алып келіп, түрлі азаптаулар мен қинауға салу үшін шабармандарды 

жіберді.  

Арғын ханзада (бұл туралы) біліп, әмірлер мен сахиб-диуанға былай деп 

хабар жіберді: «Мәлікті әкем маған тапсырғандықтан мен оны нәзік іске 

тағайындадым. Оны азаптау мен қинаудың мағынасы неде? Егер де оған зиян 

келтірілетін болса, біз сендерге бұл үшін кек қайтарамыз. Бәлкім, сахиб-диуан: 

«Бізді оның істегендерін жай (жауапсыз)  

 

1131-бет 

қалдыра салады» деп ойлап жатқан шығар. Сосын Ханзада Бағдатқа келгенде 

Ала ад-дин мырзаның орынбасары Нажм ад-дин Асфар дүниеден өтіп кеткен 

еді. (Арғын):  

– Мен Ала ад-диннің есебіндегі алынбай қалған және әкемнің кезінде де 

алынбай қалған (алымдарды) талап етемін, – деді. Ол оның орынбасарларын 

және малайларын тұтқынға алды да, оларды жазалап, олардан сұрау ала  

бастады.  

Сосын Нажм ад-дин Асфарды жерден қазып алды, сөйтіп жол бойына  

лақтырып кетті. Бұл хабар Ала ад-дин мырзаға жеткенде ол қатты ашуланып 

ренжіді, содан басы қатты ауырып, осы себептен Арран өңірінде 681 жылдың 

зул-хижжа айының төртінші жұлдызында дүние салды. Орнына Бағдатты 

басқаруға Шамс ад-дин мырзаның ұлы Харунды жіберді.  

Сосын Арғын ханзада ол қысты Бағдатта өткізді.  

Негізінде Абақа ханның жеке өзіне тиесілі болған, қысты Бағдатта өткізіп, 

жазды Сийахкухта (Қаратауда) өткізетін. Оның (Абақа ханның) ордасында 

тұрған он мыңдық қарауылдар жасағы да, орданың мулазимдері де, Гайхату мен 

Байду, ал әмірлерден Тағашар (Тағажар), Жауқыр, Жинқутур (Жынқотыр 

(Шынқотыр)), Доладай қақпашы, Алшы тұтқауыл, Жошы, Қонжықбал сияқты 

ханзадалардың басшылары және Абақа ханның өзге де сақшылары мен 

күзетшілері – олардың бәрі Арғын ханзаданы жақтайтын еді. Ахмед олардың 

одағынан қорқатын.  
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(Арғын ханзада) Жошқаб, Аруқ, Құрымшы (Қорымшы) басқарған әскерді, 

олар қысты Диярбекирде өткізуі үшін тағайындады. Олардың көмегімен әлгі 

адамдардың Бағдат пен Рұм арқылы байланыс жасауы мүмкін болмайтын, сөйтіп 

ол қауіпсіздікте болатын болды.  

Көктемде Арғын ханзада Бағдаттан Хорасанға қайтты, сонда (Арғын 

ханзада) ордаларда Жошқабты және аталған әмірлерді қалдырды, ал Ордықия 

мен Бөкедей ақташыны өзімен бірге алып кетті.  

Ол Рейге келіп жеткенде, ол жердегі Ахмед тарапынан қойылған қолбасшыға 

қатты дүре соқтырды, оның мойнын айыр ағашқа қысып, есекке отырғызып 

Ахмедтің алдына жіберді.  

Бұдан соң ол «Әкемді улады» деген сылтаумен сахиб-диуанды 

 

1132-бет 

шақыртып, (оған) Ахмед ұстап отырған өзінің малайларын талап етіп жиі 

шабармандарды жіберіп отырды. Осы себепті олардың арасында фитнаның 

(яғни, бүлік пен алауыздықтың) оты өршіді.  

Сосын, (Арғын ханзада) Мазандаранға келіп жеткенде, оның алдынан бір 

түмен әскермен Имгагачи (Емғашын) ноян шықты. Содан екі түмен әскерімен 

Әмудің жағалауларын қорғап тұрған Ханду ноянды (ханзада) өзіне шақыртып 

оларға:  

– Әкем тірі кезінде мені шақыртты, содан мен бұйрыққа сәйкес жасақсыз 

жолға аттандым. Мен ол жерге барғанымда ол (әкем) дүние салған еді, бұл 

(жағдай) істерді астаң-кестең етіп тастады. Менің жасағым болмағандықтан, 

амалсыздан келісуіме тура келді. (Енді) егер Сіздер – әмірлер мені қолдайтын 

болсаңыздар, мен қылыш соққыларымен әкемнің тәжі мен тағын басқыншының 

қолынан азат етіп аламын. Ал сіздердің қызметтеріңіз үшін шүкіршілігімді  

(түрлі сыйлықтар мен мансаптарды) беремін, сөйтіп біздің асыл есіміміз (атақ-

даңқымыз) дүркірейтін болады, – деді. Ханду ноян: 

– Жағдайдың барысы ханзада айтып жатқандай болса да, алайда Ахмед – аға 

болып табылады. Және (егер) ол сол өңірлерде хан болған болса, сен де  

Құдайдың мейірімі және қолдауымен бұл өңірлерде патша әрі басқарушысың. 

Бұл шалдың сөзін тыңда, сөйтіп оған қарсылық жасама. Ал егер ол саған 

шабуыл жасайтын болса, онда біздер – құлдарың өз жанымызды құрбан етіп 

болса да (сені қорғайтын қажетті) іс-әрекеттерді жасаймыз, – деді.  

Ол (Ханду ноян) осы түрдегі ынта-жігерімен (Арғын ханзаданы) үгіттеді, 

(бірақ) ханзада (үгітін) тыңдағысы келген жоқ.  
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(Сосын) Ханду ноян кері қайтып кетті, сөйтіп соның нәтижесінде Ахмедтің 

жағына бұрыла бастады. Себебі ол шығу тегі жағынан ол Құтүй қатынның  

ордасынан болатын.  

Ал ханзада (Арғын) болса, бұл мәселе жөнінде әлі де ойлануда еді. 

Осымен бітті.   

1133-бет 

Қоңыртай ханзадамен болған оқиға және оның өлімі жайлы, Ахмедтің 

Хорасанға жорыққа шығуы мен Арғын ханзаданың шарасыздықтан  

соң жеңіске жетуі жайлы хикая 

 

Ахмед Алатаудың жазғы йайлағына (жайлауына) келді де, шейх  

Әбдірахманды Мысырға елші етіп жіберді. Алайда оны Дамаскіде (тұтқынға 

түсіріп) зынданға тастады, содан ол дүние салмағанынша сол жерде (тұтқында) 

болды.  

Ахмед Құрылтай жасау сылтауымен Қоңыртайды шақыртып алды. Ол 

бұйрыққа сәйкес келді, сөйтіп үздіксіз (Ахмедтің) алдында болды. Сосын өзінің 

жақындарының бірі – Шірік (Шерік) атты кісіні Рұм өңірінде өндірілетін сирек 

кездесетін заттармен бірге Арғын ханның алдына жіберіп, одан үзір сұрады.  

Арғын Шірікті (Шерікті) толықтай сый-құрметпен қарсы алды да, сол 

арқылы Қоңыртайға екі аңшы барысты жіберді. Ахмед бұл жағдай жайлы біліп 

қойғанда, ол Қоңыртайдан мүлдем үмітін үзді. Сөйтіп, олардың араларындағы 

(қарым-қатынас) сондай дәрежеге, тіпті олар кездескен кезде де екеуінің 

маңдайларында ашудың іздері көрінетін болды.  

Содан Қоңыртай кун йаңламиши (күн жаңалану), яғни наурыз күнін тойлау 

кезінде Ахмедті тұтқынға түсіретін болып Арғынмен сөз байласты. Және бұл 

кеңесте Кучук Унуқчи (Күшік унуқчи) мен Чадай ахтачи (Шадай ақташы) 

онымен ауызбірлікте болды. Тағы оның (Ахмедтің) қатал мінездерінен  

қынжылып жүрген жауынгерлердің кей топтары да Қоңыртаймен келісіп, оны 

(Ахмедті) тұтқынға түсіретін болды. Содан бұл маңызды істі атқару үшін бір 

түнді белгілеп те қойған-ды.  

Олардың мұндай келісімі туралы Ахмедке хабар жетті. Содан ол күн  

жаңалану, яғни наурыз күнін тойлауға бір күн қалғанда оның күйеу баласы 
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Илинақтың (Елинақтың) үйіне барды. Ол Илинақ (Елинақ)) келер күні ерте 

Қоңыртайға барып, оны тұтқындап Ахмедке алып келуге үгіттеді.  

682 жылы шәууәл айының жиырма алтыншы жұлдызы күні ол (Илинақ 

(Елинақ)) Ахмедке: «Сұлтанның жүрегі тынышталсын (көңілі тоқ болсын), мен 

(Қоңыртайды да) дәл солай Арғынды да (тұтқындап) қолдары байланған күйде 

алдыңа алып келемін», – деді.  

Ахмед Илинаққа (Елинаққа) сыйлықтар беріп, толық қолдау жасады.  

 

1134-бет 

Оның дәрежесін көтеріп, оған әскерді тапсырды. Келесі күні күн жаңалану, яғни 

наурыз күні таңертең, мешін жылының басында Аррандағы Қарабақта  

Қоңыртайдың ісін бітірді. Орданы шеңбер етіп құрып, олар алты күн сот 

жүргізді де, Күшік унуқчи мен Шадай ақташыны өлімге кесті.  

Олар бұл істен босаған соң, Жошқаб пен Аруқты және Бағдаттағы ордаларда 

қалдырып кеткен Арғынның бірнеше әмірлерін тұтқындауға бұйрық шықты.  

Тағашар (Тағажар), Жауқыр, Жынқотыр (Шынқотыр), Толадай, Алшы 

тұтқауыл, Жошы, Қонжықбалды Тебриз қаласында қамауға алды. Сосын олар 

Арғын келген кезде (ғана) азат етілді. Гайхату мойынсұнды. Оны Ахмедтің 

алдына жіберді. Жолда ол сақшылардан қашып Саваға алып барар жолмен  

Арғын ханның алдына кетті. Ахмед Илинаққа (Елинаққа) әскер беріп Арғынмен 

соғысуға тағайындады. Ол хабар ауыздан-ауызға өтіп Казвинге жетті. Разуддин 

қазы Рей басқағына хабар берді. Ол тың аттармен жолға аттанды да, Арғын 

ханның алдында былай деді: «Қоңыртайдың көзін құртты, оның әмірлері мен 

жақын адамдарын өлімге кесті және ұлы әмірлерді қамап қойды. Ахмед қызын 

Илинаққа (Елинаққа) тұрмысқа беріп, оны саны көп әскермен алғы шепкі жасақ 

етіп, саған қарсы жіберді. Өзі оның соңынан келеді».  

683 жылы мухаррам айының он сегізінші жұлдызында, бейсенбі күні Ахмед 

Тудай қатынды некелеп алып, тойын тойлап өтті.  

(Бұдан екі ай бұрын) 682 жылдың зул-қағда айының тоғызыншы жұлдызында 

ол (Ахмед) мұғулдардан, мұсылмандардан, арманилерден және гуржилерден 

тұратын жүз мыңнан аса ең таңдаулы салт аттыларды толық қаруландырып, 

жарақтандырып, азық-түлікпен қамтамасыз етіп Тубуттың (Тобыттың), Илинақтың 

(Елинақтың) алдыңғы шепкі әскеріне және Жасар оғылды, Ажу шүкіршіні,  

Ғазан аға, Ишик Туқли (Есік Тулы) мен Шонжақтың ұлы Шадайды он бес мың 

салт аттымен (алғы шепкі әскеріне) жіберді.  
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1135-бет 

Сөйтіп, үш күннен соң қалың қар жауып, оның кесірінен болған  

қиындықтардың нәтижесінде алдыда болған Тобыт пен Жасар кешігіп қалды. 

Осыдан кейін Илинақ (Елинақ) Жасар оғыл мен Ахмедтің сүт бауыры Тағаймен 

бірге алдыңғы шепкі әскер ретінде Казвиннен жолға шықты да, Уараминге 

(Вараминге) дейін шауып барды. Сөйтіп, Арғын ханға бағынышты болған  

Уваздың отбасыларының үш жүзін толық тұтқынға түсіріп, олардың үйлерін 

тонауға салды.  

Арғын ол жағдайдан хабардар болғанда Қучанның (Қошан) қазыналарына 

шабармандар аттандырып, олар барып, онда бар болғанның (ақшаның) бәрін 

алып Нишапурдың, Тустың, Исфаханның шеберханаларынан киім (тіктіріп мұнда) 

жіберулері үшін жіберді.  

Жиырма күннің ішінде алтын теңге, бағалы тастар мен гауһардан тұратын 

көп ақшаны және безендірілген киімдерді Қошандағы Адилиеге алып келтірді. 

Сөйтіп, оларды (Арғын хан) әмірлері мен жасақтарының ортасында бөліп берді. 

Рей мәлігі Фаһр ад-дин барлығын жазып отырды. Аталған мәлік есеп (жазылған 

қағаздардың) атауын «Жеңіске жетуші әскерлерге таратып берілген байлықтар 

туралы жаднама» деп жазды.  

Арғын (хан) қазынаға келіп, оның қолынан қағаздарды алып, парсы  

жазуымен таныс болмағанына қарамай, кенет әдемі жазумен «Мансур» сөзін 

жазып қойды. Фарс уәзірі Қауамаддин сол жерде болатын. Ол бұл сирек 

кездесетін нәзік нәрсеге таңданып қалды, сөйтіп: 

– «Жеңіске жетуші» деген сөз патшаның құтты қаламынан шыққан болса, 

бұл – Алла Тағала патшаға жеңіс береді дегеннің дәлелі, – деді.  

Келер күні «Илинақ (Елинақ) нөкерлері және әскерімен бірге Казвин ауданына 

келді» деген хабармен Рейден хабаршы келді.  

Арғын алдымен алдыңғы шепкі әскерімен Ұлайтемірді, соңынан Емғашын 

ноянды жіберді, ал өзі Тамишеге барар жолмен кетті. Ал Шиши бақсыны 

арбалардың жанында қалдырды. Ахмед 683 жылы сафар (сапар) айының 

сегізінші жұлдызы күні Муғандағы Биләсуварден (Билясувардан) сегіз түмен 

әскермен шықты. Сосын сол айдың он үшінші жұлдызында «Арғынның әскері  

 

1136-бет 

Таликан жағында пайда болды» деп хабаршы келді. Ахмед Ардебиль маңынан 

Илинақтың (Елинақтың) ұлы Құрымшыны (Қорымшыны) әкесіне жіберіп: «Егер 
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де сендердің сандарың көп болса шайқасыңдар, керісінше жағдайда біздің 

келуімізді күтіңдер», – деп әмір етті.  

Содан (Ахмед) арбалар жанында Ибуғанды қалдырып, сафар (сапар) айының 

он сегізінші жұлдызында Ардебильден жолға шығып, (күніне) екі аялдамадан 

жүріп отырды.  

Арғын Наурызға, ол өзінің қарамағындағы қарауындар тобының бір түменімен 

оның соңынан жүріп отыруы үшін хабаршы жіберді. Және ол (Арғын) Ханду 

ноянды да әскерімен шақыртты, ал өзі алты түмен салт аттыларымен алға 

шауып кетті.  

Хайл-и Бузург маңында (алдыңғы шептегі) қарауылдар бір-бірімен кездесті. 

(Илинақтың (Елинақтың)) адамдары Арғынның күзетшілерінің бірін ұстап алып, 

Илинаққа (Елинаққа) алып барды. Оны (олар) мас болғанша ішкізіп, тергеуден 

өткізді, сөйтіп жағдайды анық біліп алды.  

Тобыт, Жасар оғыл және Шадай гурген Арқасынның бір түменінен басқа он 

бес мың салт аттыны дайындап аттанды. Сөйтіп, 683 жылдың сафар (сапар) 

айының он алтыншы жұлдызында, бейсенбі күні екі әскер Казвин аумағындағы 

Ақ хауажа айналасында кездесті. Арғын ханзада қаһарлы арыстандай (қарсылас) 

әскерге шабуыл жасап, көпшілігін қырып салды. Олар түс уақытынан түнге 

дейін шайқасты, соңында Тобыт пен Илинақ (Елинақ) қашып, он фарсахтай 

Жамалабадтан Абхар аумағына дейін барды.  

Ол жақтан Ажу шүкірші, Ғазан баһадүр және жалайыр руынан шыққан Есік 

Тулы Арғынның жеңіл арбаларына шабуыл жасап, Нажиб хадымды арбалардың 

бір бөлігімен қоса тонауға ұшыратты. Арғын қызбалыққа салынып, байсалдылық пен 

тыныштығынан айырылды. Содан қашуға түскендердің (шегінген жаудың  

әскерінің) соңынан қуып баруды қалады. Алайда әмірлер бұл істе жақсылықты 

көрген жоқ.  

Илинақтың (Елинақтың), ол шайқаста болған кезінде оның соңынан шауып 

жүретін, оның аты шаршағанда ол оған мініп алатын араб (тұқымды) биесі бар 

еді. Сол күні ол үркіп кетті де, шайқас алаңын шарлай шауып, Илинақты (Елинақты) 

байқамай қойды. Арғын биені танып, оны қоршап (ұстап) алуға бұйырды. Наурыз 

әмір оны арқандап алып келді.  

 

1137-бет 

Сонда Арғын оны оған сыйлық етті, ал Илинаққа (Елинаққа) (былай деп) хабар 

жіберді: «Сенің (атақты) батыр әрі ержүрек деген атағыңа қарап мен ешқашан 

сені осындай азғантай әскерден кері бұрылып, қаша жөнеледі деп ойламаппын. 
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Ал сенің атыңды біз есек сияқты ұстап алдық. Сен тау қойы69 қаһарлы 

арыстанның дауысынан қашқандай, қаша жөнелдің ғой».  

Осы хабарды жіберген соң, ол әмірлердің келісімімен ол жақтан кері 

бұрылды.  

Ол Рейдағы Техранға (Тегеранға) келген кезінде, Емғашын баһадүр мен өзге 

де әмірлер: 

«Өзіміздің әскеріміз бен арбаларымызға келгенімізде, арғы жақтан бізге 

қараундар қосылғанда, егер Ахмедтің әскері ізімізден келетін болса, біз 

Жажармадан жоғары орналасқан Кальпуш аймағында шайқасамыз. Осылай 

істеген жақсырақ болады. Себебі біз үйіміздің қақпалары алдында боламыз және 

аттарымыз да демалып тұрған болады», – деп келісімге келді.  

Осы оймен олар кері бұрылып, Дамганға жеткенде қараундардың ізін де 

таппай қалды. Себебі (олар) жолда «Арғынның әскері қиратылды» дегенді 

есіткен, сондықтан олар да кері бұрылып, жол бойлап шабуылдар мен тонаулар 

жасауға жұмылған еді. Сосын Арғын Бастамға жеткен кезінде, ол арифтар70 

сұлтаны Әбу Йазидтің (Алла оның ұлы жанын нұрлы етсін!) қабіріне зиярат 

етті. Ол қажеттілік кезде оның жақтастығын араға салып Құдай Тағаладан даңқ 

пен жеңіс беруін тіледі. Ал Ахмед болса, шейх Баби және оған ілескендердің 

қорғауына жүгініп, олардан қолдау сұрады. Соңында олардың әрқайсысы әзіреті 

Хақ Тағалаға (қаншалықты) құрбат (жақындық) тапқандығының (сөйтіп қандай 

қолдауға ие болғанының) белгілері көрінді (белгілі болды). 

Өлең: 

Күмәнсіз ісі күйрейді ол кісінің бар үйген, 

Яғни, пана іздеген өзіне көмек – Бабиден.  

Алайда ол кісінің содан соң ісі гүлденген,  

Яғни оған, расында, Баязидтен көмек шын келген.  

 

Содан сафар (сапар) айының жиырмасыншы жұлдызы, дүйсенбі күні Ахмедке 

Тобыттан хабаршы келді де: «Біз Арғынмен шайқастық. Ол қашып кетті. Ал 

оның әскерінің көпшілігін біз  

 

1138-бет 

тұтқынға алып келе жатырмыз. Алайда артта қалған әскер бізге жетіп келген 

жоқ», – деп хабар берді. Ол күні ол қатты қуанды, сөйтіп сафар (сапар) айының 

                                                           
69 Яғни, арқар. 
70 Ариф – Алланы таныған адам деген мағынаны білдіреді. 
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жиырма үшінші күні Ахмед Шарвиязда Тобытқа келіп жетті. Сонда Түгел 

бақсының ұлы Шіріктемірді Арғынға жақтастығы үшін өлімге кесті.  

Келесі күні Хулачу уғулды (Хұлашы оғылды) Рейға бір түмен әскерімен 

жіберді. Сосын (Ахмед) әмірлерге «Бұқаның сөзінен (бұйрығынан) шықпаймыз 

(өзгертпей орындаймыз)» деп келісім берулерін бұйырды. Илинақтан (Елинақтан) 

басқаның барлығы келісімін берді.  

Жиырма сегізінші сафар (сапар) күні (Ахмед) Қунқурулаңнан жолға шықты. 

Ал Ирмани қатын мен ордаларын (сонда) қалдырып, Сұнжақ ағаны оның 

жанында мулазим етіп тағайындады.  

Казвин шекараларынан бастап әскерлер қырғын салып, тонауды бастады. 

Әсіресе гурж (грузин) жасағы Хорасанға жеткенше түрлі азаптаулармен тұрғындарды 

қинап, тапқан нәрселерінің барлығын тонап алып кетіп отырды.  

Арғын олардың ниеттері жайлы білгенде шашырап кеткен жасақтарды  

жинауға шешім қабылдады. Лигзи мен Урду Буқаны (Орды Бұқаны) ол Ахмедке 

елші етіп жіберді.  

Бейбітшілік туралы өтінішпен олар Казвин маңындағы Ақ хауажа жеріне 

келіп, содан келесі күні келісімшарт пен уәде жасасып кері қайтты. Ал Арғынның 

хабары келесідей болатын: «Қалайша мен қылышымды ағама қарсы көтеремін?! 

Ешқашан менің жүрегімде онымен келіспеушілік болмаған. Аладай, Илинақ 

(Елинақ) келіп маған қарасты узандықтарды тонап, құлдыққа алып кеткенде, 

мен өзімнің адамдарымды азат ету үшін оған тойтарыс беруге асықтым. Суқур 

адуынмен (Соқыр адуынмен) ол маған қарсы әскер бастап келді, содан онымен 

шайқасуға тура келді. 

Әмірлер бірауыздан:  

«Арғын – сенің ұлың, ал (мына) екі әскер (негізінде) бір бүтін (әскер). Ауа 

райы ыстық болып кетті, содан көп жануарлар өлді. Енді ең дұрысы кері 

қайтайық, оған қоса Арғын өз кінәсін мойындап, өкініпті», – десті. Ахмед 

тыңдаған жоқ. Келесі күні марқұм мырза Насыр ад-дин Тусидің 

 

1139-бет 

ұлдары Садр ад-дин мен Асилуддин мырзалар «Жұлдыздар бойынша жорамалға 

сәйкес жорықта жақсылық болмайды» деп хабарлады. (Ахмед) қатты ашуланып 

кетті де, оларды балағаттап тастады.  

Сосын 683 жылдың раби әл-әууәл айының он төртінші күні, сәрсенбіде 

Семнандағы Сурха ауылына Ғазан ханзада мен Нигудар оғылдың ұлы Омар 
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оғыл келді. Олардың қасында Нуқай (Ноғай) жарғышы мен Шиши бақсы әрі 

елшілік пен бейбітшілік орнату мақсатымен келген Арғынның елшілері де бар 

еді.  

Үшінші күні (Ахмед) елшілікке жауап ретінде Ахир рабатынан Тағатемір 

мен Сукай ханзадаларды және Бұқа мен Доладай жарғышы әмірлерді жіберді. 

Елшіліктің мазмұны келесідей болатын:  

– Егер де Арғын мойынсұнған болса, өзі келсін, әлде Гайхатуды жіберсін.  

Бұқа:  

– Біз бейбітшілікті іздеп бара жатқандығымыздан сенің алдыға қарай 

жүрмей-ақ қойғаның дұрыс, – деді. (Ахмед): 

– Мен сендер келгенше Харакан жайлауында тоқтап (күтіп) тұрамын, – деді. 

Сөйтіп, ол (Ахмед) раби әл-әууәл айының он жетінші жұлдызында ол (тұрған) 

жерден жолға шығып, келесі күні Дамганға келді де, (оны) тонап, тұрғындарды 

түрлі азаптау мен қинауға салды. Сосын аталған айдың жиырмасыншы  

жұлдызында (Ахмед) Хараканға келіп жетті.  

Ал Ғазан ханзада өзінің серіктестерімен бірге ол жақтан қайтып келді. Сол 

екі күн ішінде бағынғандығын білдіріп мыңдық әмірі Жирқудай, оның бауыры 

Есудар, Шираз қолбасшысы Бұлыған және құсшылардың бір тобы келді . 

(Ахмед) Илинақты (Елинақты) әскерімен алдыға қарай аттандырып, аталған 

айдың жиырма сегізінші жұлдызында, сәрсенбі күні Кальпушқа барып  

жайғасты.  

Раби әл-әууәл айының соңғы күні, жұмада Гайхату ханзада Тағатемір және 

Сукай ханзадалармен, тағы да Бұқа, Наурыз бен Боралғы (Бұралғы) әмірлермен 

бірге келді. Бұқа Ахмедтің өз сөзінде тұрмағанын және күтпегенін көргенде 

ашуланып кетті, сөйтіп мұны «Арғынның бақыты» деп түсінді.  

Келесі күні, раби әл-ахир айының бірінші жұлдызында (Ахмед) Наурыз бен 

Боралғыны (Бұралғыны) кері қайтарды. Сосын сол айдың үшінші күні, дүйсенбіде 

Кальпуштан жолға шықты. Осы екі күн ішінде Булайтимур (Болайтемір) мен 

Сүнітай ноянның ұлы Емғашын бойсұнып 

 

1140-бет 

келді. Ахмед Бұқаның және өзге әмірлердің баяулықтарына көңілі толмады, 

сөйтіп Бұқаға:  

– Кімнің пікірі жақсырақ болып еді? Менікі ме, әлде сендердікі ме? – деді. 

Бұқа (жауап беріп):  
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– Патшаның сөзі дұрыс, біздердің, қарашылардың ойы қай жерге жетеді?! – 

деді. Ахмед:  

– Біз Құтүй қатынның алдына барғанда, біз бұл сөздерді оның алдында 

айтамыз, – деді. Ол бопсалап сөйлегендіктен, Бұқаны ренжітіп, орнына Ақбұқаны 

көтергендіктен Бұқа одан сайын Арғынның күшейгенін қалай бастады, содан 

оған жақтас болды.  

Раби әл-ахир айының тоғызы күні, жексенбіде (Ахмед) Қошанға келді. 

Сонда Арғын «Келаткухта қамалын алды» деген хабарды есітті.  

Арғын болса, Боралғы (Бұралғы), Бөкедей ақташы және Тарбаймен бірге 

түнде Қошаннан Келаткухқа қарай жолға шықты. Таңға қарай оның алдында 

бірнеше таңдаулы әмірлерден басқа ешкім қалмады.  

Арғын Бұлыған қатынмен бірге Килат қамалына кетті. Наурыз болса  

Илинақтың (Елинақтың) келгені жайлы хабарды есіткенде, Арғынның алдында 

тізе бүгіп былай деді:  

– Бізге жеделдетіп аттарға отырып, Әму өзенінен өтіп Қуничиға (Құнышыға) 

баруымыз керек. Сөйтіп, сол жақтан дұшпандарға тойтарыс беру ісін  

жалғастырамыз.  

Арғын бұл сөздерге ыңғай білдірмеді. Ал Лигзи, оның әйелі мен Арғын 

ағаның әйелі болса, Ахмедтің алдына бағыныштылығын білдіріп барды. Сонда 

Лигзи: 

– Егер де бұйрық болатын болса, мен барып Арғынды алып келемін, – деді. 

Ахмед рұқсат берді. Лигзи әскерімен аттанды. Кұтлұғ қатынның ордасына 

шабуыл жасап, олардың көшін тонауға салды. Наурыз барып үгіт-насихат 

жасап, бөгемек болды. Лигзи өзіне сенімді күйде алға жүріп, Наурыздың тізгінін 

ұстап алды да:  

– Мен сенің артыңа қайтуыңа жол бермеймін, сен оған қызмет етуің үшін 

Ахмедтің алдына баруың қажет, – деді. Наурыз қылышын ұстады, сөйтіп:  

– Мен тірі екенмін – Арғыннан бас тартпаймын. Мен оның жаны үшін өз 

кеудемді тосамын. Ол бақытты болсын, себебі әлем өзгермей тұрып қалмайды 

ғой, – деді.  

 

1141-бет 

Өлең: 

Айналдырам дегенше сақинаңды қолдағы, 

Бұл жағдайлар жүз түрлі өзгереді сол бары. 
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Лигзи дегеніне жете алмайтынын түсінгенде оны босатып жіберіп, барша 

қазынасымен Ахмедтің алдына келді. Сонда Ахмед ол олжалардан оған үлкен 

үлес берді.  

Илинақ (Елинақ) келгенде Арғын бекініс ішінде әмірлерімен кеңес жасап 

жатқан болатын. Арғын жалғыз өзі бекіністен түсті, әскерге жақын келіп  

Илинақты (Елинақты) шақырды. Ол әскердің алдында атынан түсіп, жерге 

маңдай ұрып:  

– Әлем ханзадасы, ағаңыз Сізбен көрісуді қалайды, – деді. Алтай:  

– Арғын Ахмедті көру үшін барады, – деді. (Арғын) Бұлыған қатынмен бірге 

дереу Ахмедтің ордасына аттанды. Сөйтіп, раби әл-ахир айының он үшінші 

күні, бейсенбіде Ахмедтің алдына барды. (Ахмед) оны құшақтап, бетінен сүйді, 

(оны) Илинаққа (Елинаққа) тапсырып, оған:  

– Оған жақсылап қара. Құтүй қатынның алдына барып оның пікірін сұрап 

көрелік, – деді. Илинақ (Елинақ): 

– Дұшпан қолға түскен екен, сен осы түні-ақ оның көзін құрт, – деп жауап 

берді. Ахмед:  

– Оның алдында әскері де, мал-дүниесі де жоқ, ол не істей алады?! – деді. 

Сөйтіп, Шиши бақсыны, Қаданды, Узтимур қусчи (Өзтемір құсшы) мен  

Боралғыны (Бұралғыны) тұтқынға алуға бұйрық берді.  

Раби әл-ахир айының он төртінші, жұма күні (Ахмед) көшін кері қарай 

бұрды. Сосын (сол айдың) он бесінші күні, сенбіде Бұлыған қатынның тойы 

және Өзтемір құсшының, Нигубай құсшы мен Қачар ахтачиның (Қашар 

ақташының) Арғын (ханға) жақтасқаны үшін өлімге кесілуі орын алды.  

Ахмед Тудай қатынды ұнататындықтан, Илинақты (Елинақты) оны күзетуге, 

ал ханзадаларды әскер басында қалдырды. Өзі жақтастарымен бірге жексенбі 

күні, раби әл-ахир айының он алтыншы жұлдызында арбаларына қарай аттанды. 

Бұқа:  

– Жошы қасардың руынан Қыпшақ оғыл қызымды өзіне айттыруға рұқсат 

сұраған еді. Біздің ортамызда достық пен одақтастық бар, сондықтан мен 

келісімімді беріп, оны қонақ қылғым келеді, – деді. Ахмед:  

– Ия, (бұл ісің) дұрыс, – деді. 

 

1142-бет 

Сөйтіп, осы себеп бойынша (Бұқа) кідіріп қалды. Арғын болса, көңілі түскен әрі 

қайғылы күйде сақшылар қолында болды. Бұлыған қатын оны жұбатып: 
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– Түн түрлі жағдайға соқтырады. Бұқа әмір Абақа ханның жақсылықтарын 

өтеу үшін Арғынның ісін ұйымдастырып, оған патшалықты алып беруге 

ниеттенді, – деді.  

Алдымен ол, оның туысқандары болып табылатын Есу Бұқа гургенді,  

Аруқты және Құрымшыны (Қорымшыны) көндірді. Одан соң Тигнамен, кейін 

Көкі Елгайдың ұлы Арқасын ноянмен келісті. Сөйтіп, әмірлердің әрбіріне  

басқалар жоқ жерде (оңашада):  

– Ахмед өзіне жақын адамдары (әмірлері) Сукаймен, Тобытпен, Илинақпен 

(Елинақпен), Ибуғанмен кеңес жасап, Арғынның ісін тындырған соң, енді олар 

Исфарайн аймағындағы басқа әмірлердің де бәрін қырып салатын болды. Міне, 

жағдай осылай болған соң, біз осындай ыңғайлы сәт туғанда өз ісімізді 

жайғастырып алмасақ, (кейінгі жағдайымыз) не болады?! – деп айтты. Жошқабтың 

қызметінде болған Аруқ:  

– Бұл сөздер – рас. Себебі Хундуқурдың ұлы Құрымшы (Қорымшы) келіп, 

Бұлыған қатынмен болған той күні (Ахмед) осындай сөздерді Илинақ (Елинақ) 

пен ...71 және ...72, тағы да өзінің нөкерлеріне айтып жатқанын хабарлаған-ды. 

Бұқа мен Аруқ Жошқабқа оны жеткізді, – деді. Сонда Тигна Хұлашы мен Бұқаға 

және әмірлер былай ұсыныс тастады:  

– Бұл істі атқару үшін ханзадалар ішінен басшы Хұлашы болсын. Олар да 

(ақыл қосып):  

– Әмірлер жағынан басшы Бұқа болсын, – деп бәрі бірауыздан оның 

сөздеріне бағынудан шықпайтын болып келісті. Арқасын ноян да өз түменімен 

(бұл іске) қосылды.  

Илинақ (Елинақ) жеңіске жеткендіктен тәкаппарланып және менмендігінен 

күні-түні ішіп көңіл көтерумен болды, сөйтіп тіршіліктің (жағдайдың) өзгеріп 

жатқаны жайлы ойланған да жоқ. Бұқа әмір Арғынның сақшыларының бірі 

Имжакты (Имчак) (Емжақ (Емшекті) шақыртып алып, одан ол оған айтқан 

сырды ешкімге айтпайтыны туралы мұғулша ант алды да, оған:  

– Арғынға айт, ол бүгін түнде Илинақ (Елинақ)ты жақсылап сыйласын, оған 

және оның нөкерлеріне көбірек шарап беріп, өзі сау күйінде болсын, – деді. 

Одан соң ол (Бұқа әмір) осы іс бойынша Арғынның сүт бауыры Боралғыны 

(Бұралғыны) оның (Арғынның) алдына жіберді. Сосын  

                                                           
71 Түпнұсқада есімі жазылмаған. 
72 Түпнұсқада есімі жазылмаған. 
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Қарануқай (Қараноғай) мен Тайтақты есінен танғанша ішкізетін болып Аруқ пен 

Құрымшымен (Қорымшымен) келісті. Және олар біріге, келісе отырып той 

ұйымдастырды, сөйтіп Илинақты (Елинақты) шақырды. Ол:  

– Бүгін Арғынның күзетінде қарауыл болу менің кезегім, маған шарапқа 

берілуге болмайды, – деді. (Сонда) оны күзетіп тұруды Жошқаб өз мойнына 

алды. Илинақты (Елинақты) (шарап) ішу (қызығы) тартып кетті, сөйтіп шам 

намазының кезінде-ақ ол өліктей мас күйінде ұйықтап қалды.  

Түн кезінде Бұқа үш салт аттымен, (өтірік) сақтық үшін күзетке шыққандай 

болды. Сөйтіп (салт аттылардың), бірін Арғынды оятып, былай деуі үшін 

(Арғынның) шатырына жіберді: «Міне, Бұқа саған деген адалдығынан ханзадаларды, 

әмірлерді және жасақтарды сенің даңқың үшін біріктіріп, сені алып кету үшін 

келді».  

Арғын бұл сөздерді айла деп ойлап, біршама абыржып, қорқып қалды. Ол 

кісі рас айтып тұрғанын және ешқандай қауіптің жоқ екендігіне ант берді. 

Арғын шатырдан шықты да, Бұқаны көріп:  

– Бұл қандай көтеріліс? – деп сұрады.  

 

Өлең: 

Бақ-дәулет саған жар болды, 

Дұшпанның бағы сор болды!-  

деді. Сөйтіп, Арғынды атқа отырғызып, олар үшінші шеңберге жеткенде бір 

мұғул:  

– Сендер төртеу болып шығып кетіп едіңдер, қазір бесеу болып кіріп 

жатырсыңдар, бұл неліктен болды?! – деді. Бұқа:  

– Біз бес салт атты едік, бәлкім сенің көзің ұйқылы-ояу болған шығар, әлде 

екі салт атты бірдей қабаттасып өткен шығар, (сондықтан) сен шатасып 

қалғансың ғой, – деп жауап берді. Мұғул:  

– Бәлкім, солай болған шығар, – деді.  

Олардың бәрі аман-сау өтіп кетіп, Бұқаның үйіне қарай аттанды. Арғын 

қаруын асынып, асыл тұқымды сәйгүлігіне отырды. Алдымен Илинақтың  

(Елинақтың) басын алуға барды да, оны шатыр ішінде өлтірді. Бұқаның 

мулазимдерінің бірі, Тебриз тамғашысы Әли әмір 683 жылдың раби әл-ахир 

айының он сегізінші жұлдызында, сейсенбіге қараған түні шатырдың шымылдығын 

көтеріп, оның  
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басын денесінен кесіп алып сыртқа лақтырып жіберді. Және сол түні-ақ олар:  

– Біз Илинақ (Елинақ) мен Тайтақты өлтірдік. Енді сендер Жасар оғыл мен 

Ибуғанды өлтірулерің керек, – деп Арқасынды Ширкух, Хұлашы, Тигнаға (барып 

айтуға) аттандырды. Хұлашы Жасарды жақтырмаушы еді. Ол оны садақ  

адырнасымен қылқындырып өлтірді, ал Ибуғанды қамап қойды.  

Сол түні Алтачуй битикчи (Алташүй бітікші) ұлы Қарабуқаны (Қарабұқаны), 

Тайтақ пен Тобытты, тағы бірнешеуін бірге ұстап алып, келесі күні кейбірін 

өлімге кесіп, кейбірін босатып жіберді. Кеше ғана тұтқын болған Арғын таңертең 

бүкіл әлемнің патшасы болып шыға келді. 

Бұл жағдай орын алған кезде Ахмед әлі Журбудқа жетпеген, орда мен Тудай 

қатынның ордасына қосылмаған еді. Оған Киншу ханзада серіктес болатын, ал 

әмірлерден Емғашын, Ақбұқа және Лигзи (бар еді). Тал түсте оған Тайтақтың 

мыңдығынан біреу келіп, болған жағдайларды баяндап берді.  

Әмірлерімен кеңес жасап, шайқасу ниетімен Ахмед кері бұрылды. Кенеттен 

Мазуқ құсшыдан адам келіп, оған: «Сенің жақтастарыңның барлығын өлтіріп 

тастады. Саған қарсы жұмыла қастандық ойластыруда. Жағдайға көмектесуге 

болатыннан әрі қарай кетіп қалды. Егер сенің күшің және мүмкіндігің болса – 

қаш, тығыл», – деді.  

Ахмед қаша жөнелді. Ол Кальпушқа келіп, бір сәтке (болса да) Тудай 

қатынмен оңашада қалды. Сосын (6)83 жылдың раби әл-ахир айының он 

тоғызыншы жұлдызында Исфарайн аймағынан қашқынға түсті. Жолда оған өз 

жақтастарымен Мазандараннан келе жатқан Болайтемір кезігіп қалды. Ол  

(Ахмед) олардың жолын тосып, оларды қырып салды да, Қумиш пен Ирак 

аймағына жол тартты.  

(Бұл жақта) ханзада мен әмірлер Илинақты (Елинақты) өлтірген соң, олар 

Исфахан қолбасшысы Барақты Сийахкухтың (Қаратаудың) айналасында тұрған 

қараундардың түменіне: «Олар аттанып Ахмедті қолға түсірсін!» – деп хабарлауға 

жіберді.  

 

1145-бет 

Олар Ахмед соңынан Қоңыртай ордасының басшысы Шірік атты мұғулды 

төрт жүз салт аттымен жіберді. Оның соңынан Толадай жарғышыны тағы төрт 

жүз аттымен бірге аттандырды. Олар Ахмедтің соңынан соншалық (жылдам) 

қуды, нәтижесінде ол (бір жерден) шығып үлгермей тұрып, олар келіп жететін. 
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Сосын Бурах (Борақ) қараундарға келген кезде, олар да бірден аттарына отырып 

Ахмедтің соңынан кетті.  

Хұлашы мен Киншу раби әл-ахир айының жиырма төрті күні, дүйсенбіде 

Хараканға Арғынға қызмет етуге келді. Сосын оған Бұқа ашулы болған,  

Ахмедтің инақы болып алған Ақбұқа әмір тұтқынға алынды. Соңынан ханзада 

мен әмірлер патшалық турасында кеңес және тартыс жасады. Бұқа Арғын 

тарапына бұрылды, ал Аруқ Жошқабтың, Тигна болса, Хұлашының (жағында 

болды). (Сөйтіп) Тигна:  

– Хұлашы – Хұлағу ханның ұлы. Ұл тірі кезде (патша иелігі) немереге 

өтпейді, – деді. Аруқ пен Құрымшы (Қорымшы):  

– Ұлы жұртты Жошқаб иеленіп отыр әрі жасы бойынша ол үлкен аға, 

(сондықтан патшалыққа) ол лайық, – десті. Ал Бұқа болса:  

– Қаған – әлемнің ел мекендеген шеңберінің төрттен бірінің патшасы және 

Шыңғыз хан әулетінің барлығының үлкен ағасы Иран жерінің иеліктерінің 

үстінен патшалықты өзінің бауыры Хұлағу ханнан соң, оның ең ақылды және 

кемел болған үлкен ұлы Абақа ханға тапсырды. Ал одан соң ол мұра бойынша 

оның ұлына, заңды мұрагері – Арғынға өтуі тиіс. Егер қатысы жоқ адамдар 

әртүрлі сөздерді айтып салмағанда, тақ пен тәж оның ұлдарына берілетін еді де, 

бұл алауыздық орын алмаған болатын еді. Енді бұл алауыздықтың нәтижелерінің 

қандай болатынын ғаламның Құдайы ғана біледі! – деді. Тигна ашулы және 

дөрекі жауап қайтара бастады. Бұқа қылышын шығарып:  

– Менің қолымда мына қылыш бар екен, Арғыннан басқа ешкім таққа 

отырмайды, – деді. Әмірлер Теңіз гургеннен: 

– Абақа ханның өсиеті қандай болған еді? – деп сұрады. (Ол): 

– Мен және Шықтұр (Шіктұр) ноян аға одан: «Менен соң Мөңке Темір 

патша болсын, ал одан кейін Арғын болсын» деп айтқанын есіттік, – деді. 

 

1146-бет 

Тигна оған айқайлап жіберді:  

– Сен қайдан мұндай сөздерді есіттің? Сен өз ойыңнан айтып отырсың!  

Арғын:  

– Мені (өз жайыма) қалдырыңдар, мен патшалық еткім келмейді. Мен 

әкемнің маған Хорасанды табыстағанына (ғана) разымын, – деді. Бұқа:  

– Ханзада, сен алдымен білместік салдарынан Ахмедтің патшалық етуіне 

келісім беріп қойып едің, ал қазір дайын еместігіңнен алауыздықтың (бүліктің) 

тарап кетуіне келісіп отырсың. Оған қоса біз әлі дұшпанды қолға түсірген 
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жоқпыз. Ендеше, неге біз жанжалдасып, бір-бірімізге қарсы шығудамыз?! Енді 

іске көшіп, бірнеше жасақпен Ахмедті ұстамағанша біз иеліктерді кезіп шығуымыз 

қажет. Сосын Олжай қатын мен өзге қатындарға барып, біріге ақылдасып  

патшалықты ханзадалардың бірінің атына бекітеміз. Ол Арғынның өміріне 

қастық жасап келгендіктен, ол (Арғын) оның соңынан алғы шепкі әскерде жүріп 

отырсын, – деді. (Бұқа) осы сөздермен (әңгімені) аяқтады. Содан Арғын мен 

Бұқа раби әл-ахир айының жиырма бесі, сейсенбіде алдыңғы шепкі жасақта 

Ахмедтің соңынан қуып кетті.  

Олардың соңынан Аруқ пен Жошқаб, олардың ізінен барлық арбаны 

басқарып Хұлашы, Киншу мен Тигна жүріп отырды.  

Раби әл-ахир айының жиырма жетінші жұлдызында, бейсенбі күні Ахмед 

Қоңқорұлаңда орналасып, Бұқаның үйін тонауға салды. Ол оның әйелдері мен 

балаларын ренжітпек болды, алайда Сұнжақ қарсылық жасады.  

Келесі күні ол Шарвиязадан жолға шығып, 683 жылдың жумада әл-ула 

айының екінші күні, дүйсенбіде өзінің ордасына келіп жетті, сөйтіп анасына:  

– Мен Арғынның ісін тындырдым, сөйтіп ең алдымен сенімен көрісуге 

келдім, – деді. Сосын ол қашып Дербент жаққа ұзап кету үшін дайындала 

бастады. Шықтұр (Шіктұр) ноян аға бұл жайлы біліп қойды да, Құтүй қатынға 

хабар жіберіп:  

– Біз тақтың құлымыз, алайда қазір «Барлық ханзадалар Ахмедті тұтқынға 

алуға бұйрық берді» деп хабаршылар келді. Біздердің, құлдардың, мұнда қандай 

кінәміз бар?! Ең дұрысы: туысқандар жиналғанша, бір шешім таппағанша, біз 

Ахмедті  
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оңаша киіз үйге отырғызып қояйық, – деді. Құтүй қатын рұқсат берді де, 

Шықтұр (Шіктұр) ноян Ахмедтің алдына үш жүз адамды сақшы етіп тағайындап 

қойды. Кенет қараундардың қаптаған қолы келіп ол ордаларды соншалық  

тонауға салды, нәтижеде киіз үйлерде ошақтың күлінен басқа ешқандай із де 

қалған жоқ. Құтүй қатынды, Тудай қатынды және Ирмани қатынды олар жалаң 

күйде (ештеңесіз) қалдырды. Сосын екі мың адам Ахмедті күзете бастады.  

Жумада әл-ула айының он бірінші күні, сәрсенбіде Арғын Тамур өзені 

арқылы жолға шығып қатындардың ордаларына орналасты. Сосын ол Нуригай 

жарғышыны аттандырып, Ахмедтің алдына сақшылыққа жауапты етіп 

тағайындады. Ал жексенбі күні ол Йузағач (Жүзағаш) өңіріндегі Шур өзені  

жанында тоқтады. Сонда Тебризде қамауда отырған оның әмірлері: Тағашар 
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(Тағажар), Қонжықбал мен Толадай азат етіліп, сол күні (Арғынның) алдына 

келді.  

Сосын қатындар мен әмірлер Арғынның патшалық етуіне келісім жасап, 

адал қызмет етуге ант қолын созды.  

Ахмедті алып келіп, Тигна мен Нуригай жарғышы және Қоңыртайдың нөкерлері 

оны тергеуге алып:  

– Олар Абақа хан үшін ынталы қызмет атқарған және сені патшалықта 

қолдаған Қоңыртай мен Күшікті қандай себепке байланысты өлтірдің? Және 

Арғын, оған әкесінің орны (мұра бойынша) берілуі керек болғанына қарамай, 

сенің патшалық етуіңе келісімін беріп, Хорасанға қанағат еткенде, неліктен сен 

оған қарасты Узанды және оның жақтастарын барып тонап, құлдыққа алып 

кетуге Илинақты (Елинақты) жібердің? – деп сұрады. Ол:  

– Мен жаман іс жасадым, енді жасамаймын, – деді. Арғын мен әмірлер, ол 

үлкен дәрежеге ие болған оның анасы Құтүй қатынның құрметі үшін оның 

күнәсіне көз жұмбақ болып еді, алайда Қоңыртайдың анасы мен оның ұлдары 

және жақтастары айқай-шу көтерді.  

Осы уақытта Есу Бұқа гурген келіп жетті, сөйтіп:  

– Мұнда қандай кешірім (болуы мүмкін)?!  

 

1148-бет 

Себебі Хұлашы мен Жошқаб ханзадалар Хамадан аймағында аса үлкен қол 

жинап, қарсылық көрсетуді ойластырып жатыр, – деді. Осы себеп болып 

Қоңыртайдың қаны үшін Ахмедті өлімге кесуге бұйрық шығарылды. Сөйтіп, 

тауық жылының алтыншы айына сәйкес келетін, 683 жылдың жумада әл-ула 

айының жиырма алтыншы жұлдызында, бейсенбіге қараған түні, ол (кезінде) 

Қоңыртайды қалай өлтірген болса дәл сондай әдіспен оны да өлтірді.  

 

1149-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

Ахмед туралы дастан: оның өмірлік салты, мінез-құлқы, дәстүрлері мен 

әдеттері жайлы жаднама, оған қатысты кейбір хикаялар, әртүрлі кітаптар 

мен адамдардан белгілі болған, алайда жоғарыдағы екі бөлімге енбей 

қалған кейбір еске алуға тұрарлықтай оқиғалар 

 

Оның (осы тақырыптарға қатысты) жағдайлары осы (жоғарыда келтірілген 

деректер) болып табылады. 
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1150-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, ХҰЛАҒУ  

ХАННЫҢ ҰЛЫ АРҒЫН ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

 

Бұл (дастан) үш бөлімнен тұрады 

 

Оның дүниеге келуі 660 хижри жылының алғашқы күніне сәйкес келетін 

тауық жылы арам айының жиырма бесінші, сенбі күнінде, таң атып, күн бес 

дәреже көтерілген кезде, Байлақан өңірінде Хут (Хұт) бұржысы астында орын 

алды.  

Сосын тауық жылының алтыншы айының жиырма тоғызыншы күніне сәйкес 

келетін 683 (хижри) жылының жумада әл-ула айының жиырма жетінші жұлдызы, 

жұма күні патшалық тағына отырды. 

Ал ...73 екінші айдың сегізінші күніне сәйкес келетін, 690 (хижри) жылының 

раби әл-әууәл айының жетінші жұлдызы, сенбі күні қайтыс болды. 

Оның жалпы өмірі – 33 жыл74, патшалығы 7 жыл болды. 

 

Бірінші бөлім 

Оның текті болмысы жайлы, әйелдерінің, ұлдарының және осы уақытқа 

дейін (көбейіп) тараған немерелерінің толықтай егжей-тегжейлі атап өтілуі, тағы 

оның күйеу балалары мен кейбір туыстары және олардың жағдайлары туралы 

жаднама, сондай-ақ оның ұрпақтарының шежіре кестесі.  

 

Екінші бөлім 

Оның құтты таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар, оның хан тағына 

отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалары мен әмірлерінің суреттелуі, 

оның патшалық ету уақытының тарихы,  

 

1151-бет 

оның жүргізген соғыстары мен орын алған жеңістері туралы хикаялар. 

 

Үшінші бөлім 

Оның мақтауға лайық өмірлік салты мен оның таңдаулы мінез-құлқы, 

даналық сөздері, біліктері (насихаттары), өсиеттері және ол берген керемет 
                                                           
73 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
74 Мәтінде өмірі 33 жыл деп жазылғанымен, ол  660 хижри жылы туылып, 690 хижри жылы қайтыс 

болса, оның өмірі 30 жыл болуы керек. 
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үкімдер мен бұйрықтары, жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған бөлек-бөлек, 

әртүрлі адамдардан белгілі болған оның патшалық ету уақытында орын алған 

оқиғалар мен жағдайлар туралы хикаялар.  

 

1152-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Арғын хан туралы дастан: оның текті болмысы мен оның әйелдерінің және 

(одан) осы уақытқа дейін тараған ұлдары мен немерелерінің толық 

жіктелуі жайлы, оның күйеу балалары және олардың кейбірі 

туралы жаднама және ұрпақтарының шежіре кестесі 

 

Арғын хан – Абақа ханның үлкен баласы. Ол Қаймыш әпкеден дүниеге 

келді. Сосын оның да (бірнеше) әйелдері мен құмайлары бар болатын:  

Алдымен өзіне Тиңгиз курганнің (Теңіз гургеннің) қызы Қутлуғ (Құтты) 

қатынды некелеп алды. Ол дүниеден өткенде өзінің немере бауыры Суламиштің 

қызы, анасы Тудакач (Тудакаш) болған Улжитайды (Олжатайды) некелеп алды. 

Ол (Олжатай) әлі кішкентай қыз бала болғандықтан, ол онымен қосылған жоқ.  

Одан кейін керейт руынан шыққан Саручаның (Саружаның) қызы Өрік 

қатынды алды, ол Иринжін (Еріншін) әмірдің қарындасы, Саружа Тоғыз қатынның 

бауыры еді.  

Одан соң ол Рұм сұлтаны Рукн ад-диннің қызы Салчуқ (Салжұқ) қатынды 

алды. 

Одан соң Абақа ханның әйелі болған бәйбіше Бұлыған қатынды, ол 

дүниеден өткенде орнына Абатай ноянның ұлы Утиман (Өтіман) қызы Бұлыған 

қатынды некелеп алды. Ол (Өтіманның қызы Бұлыған қатын) қазіргі уақытқа 

дейін тірі.  

Сосын ол күңдер арасынан әкесінің күңі Тудай қатынды алды, сөйтіп оны 

Міртәй қатынның орнына отырғызды.  

(Оған қоса) және бірі – Қултақ игачи (Құлтақ әпке атты күңі бар еді).  

Және бірі – Хусайн ақаның (Хұсайын ағаның) ұлы Құтлұғбуқаның  

(Құттыбұқаның) қызы Құтүй есімді (күңі бар болатын). 

Және бірі – Арака игачи (Арака әпке) – ол бұрын Абақа ханның күңі болған 

еді. 
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1153-бет 

Оның (Арғын ханның) ұлдары 

 

Олар төртеу. Олардың баяны мынадай тәртіпте келеді: 

Бірінші ұлы – Ғазан хан. Оның анасы – Қултақ игачи (Құлтақ әпке). 

Екінші ұлы – Йисутимур (Есутемір). Оның анасы – Өрік қатын.  

Үшінші ұлы – Улжайту (Олжайту) сұлтан. Оның да анасы Өрік қатын.  

Төртінші – Хитай уғул (Қытай оғыл). Оның анасы – Құтты қатын. 

Алғашында Сиңдас (Сеңгіртас) деп атайтын еді.  

 

Оның қыздары 

 

Олар келесідей жіктелуде және тәртіпте төртеу болды:  

Бірінші қызы – Улжитай (Олжатай). Оның анасы – Өрік қатын. Алғашында 

ол Қонжықбалға атастырылған еді, бірақ оны Ақбұқаға ұзатты. Ол қазіргі кезде 

оның (Ақбұқаның) ұлы Хұсейін (Үсейін) әмірге тиесілі.  

Екінші қызы – Улжайтимур (Олжайтемір). Оның анасы – Өрік қатын. Алдымен 

оны Тугелге ұзатты, соңынан әмір Құттышах ноянға тұрмысқа берді, ол одан 

(Құттышахтан) бұрын дүние салды.  

Үшінші қызы – Құтлұғтимур (Құттытемір (Құттемір)). Өрік қатыннан 

дүниеге келді, тұрмысқа шықпай тұрып бейбітшілік елі – Бағдатта дүние салды.  

Төртінші қызы – Даланчи (Даланжы). Бұлыған қатыннан дүниеге келді, 

(бірақ) сәби кезінде шетінеп кетті.  

 

1154-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Арғын хан туралы дастан: оның (таққа) отыруына алғышарт болған 

оқиғалар, хан тағына отырған кезіндегі оның тағының, әйелдерінің, 

ханзадаларының, әмірлерінің бейнесі, билік ету уақытының тарихы мен 

оқиғалары, оның жүргізген соғыстары мен жеткен жеңістері жайлы 

хикаялар және билік ету уақытының мөлшері туралы баяндау 

 

Оның хан тағына отыруы туралы кіріспе сөз 

 

(Жоғарыда) Ахмед туралы дастанда егжей-тегжейлі баяндалғанындай, Ахмедтің 

өлімінен соң барлық қатындар, ханзадалар мен әмірлер Жүзағаш аймағындағы 
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Шур өзені жанында жиналып, Арғын ханның патшалық етуіне келісімдерін 

берді.  

Ол жақтан жолға шығып, Сукту жұртында орналасты. Сонда Хұлашы мен 

Гайхату ханзадалар келіп, олармен бұл іс жөнінде келісімге келді.  

Тауық жылының алтыншы айының жиырма тоғызы күніне сәйкес келетін, 

683 (хижри) жылының жумада әл-ула айының жиырма жетінші жұлдызында, 

жұма күні жұлдызшылар таңдаған соң, Мерген бұржысының бақытты талайының 

астында Арғын ханды Хұлашы оң қолынан, ал Анбаршы сол қолынан ұстап оны 

хан тағына отырғызды. Барлығы (дәстүрге) сай мойындарына белбеулерін іліп, 

белгіленгендей тізе бүкті, сөйтіп тағамдарға, тойлатуға және көңіл көтеруге 

жұмылды.  

 

1155-бет 

Арғын ханның (хан тағына) отырған соң жалпы және мемлекеттік істер  

туралы берген үкімдері жайлы хикая 

 

Олар тойлату мен көңіл көтеруді аяқтаған соң, алдымен толқыған әлем 

тынышталуы және бағыныштылардың көңілі жайлануы үшін барша иеліктерге 

патша жарлығы жіберілді. Сол уақытта ол ханзадаларды жақсылап мейіріміне 

алып, жақсы уәделермен оларды үміттендірді.  

Жумада әл-ула айының соңғы күні Киншу ханзада келді. Сөйтіп, ол және 

Жошқаб бұрын да (Арғын ханның патша болуына) наразы болып, бүлік  

ойластырғандарына қарамай ол күні барлығы келісім туралы ант берді. 

Содан Шырмағұнұлы Шераман (Ширамун) ноянның ұлы Ибуғанды соттады. 

Ахмедтің жақын адамдарының бірі болғандықтан, оны өлімге кесті. Соңынан 

бірде-бір тірі жан Ахмедтің жақтастарын ренжітпеуі және мазаламауы туралы 

жарлық-бұйрық шығарылды. Бәрі әкелері мен аталарының жолдарын ұстануға, 

бір-бірлеріне қарсы зорлық-зомбылық пен ренжіту жасамауына, сөйтіп 

бағыныштылар жүректері тынышталып абаттандыру мен ауыл шаруашылығына 

кірісулері үшін үндеу жасалынды.  

Сосын ол (Арғын хан) ханзадалардан Жошқаб пен Байдуды, әмірлердің 

арасынан Аруқты ...75, олар барып Бағдат пен Диярбекирде басшылық етіп, 

басқарулары үшін таңдады. Хұлашы мен Гайхату ханзаданы Рұм иелігіне 

(басшылық етуге) жіберді. Ал Гүржістанды (Грузия) өзінің немере ағасы  

Ажайға тапсырды. Хорасан, Мазандаран, Қумис пен Рей иеліктерін ол (Арғын 

                                                           
75 Түпнұсқада тағы біреудің аты аталған, бірақ оның есімі жазылмаған. 
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хан) өзінің ұлы Ғазанға сеніп тапсырды. Сондай-ақ оған көмек беруге Киншу 

ханзаданы, ал Наурызды Хорасан әмірлеріне (көмекке) тағайындады.  

Сосын (барлығын) таратқаннан соң ол жерден көшіп, Суғурлуққа қарай жол 

тартты. Және (барлық) иеліктердің уәзірлері лауазымына тағайындау туралы 

Бұқаның атына бұйрық шығарды. Сөйтіп, 683 жылдың ережеп айының үші күні, 

ол (Арғын хан) оның басына дейін алтын ақшамен көмуге бұйрық берді, содан 

ол (Бұқа) оларға (көміліп), тіпті көрінбейтіндей болып қалды.  

 

1156-бет 

Ол (Бұқа) мұғулдардың арасындағы өте қабілетті және тапқыр, парасатты әрі 

епшіл кісі болатын. (Арғын хан) оған мемлекеттің жалпы және жеке істерінің 

барлығын сеніп тапсырды, сөйтіп (оны) толық билікке ие етті.  

 

Сахиб-диуан, бақыттылық иесі сахиб Шамс ад-диннің Ахмедтің өлімінен 

кейінгі жағдайы мен оның Иракта тұрақтауы, (сөйтіп) Арғын ханға 

қызметке келуі, (оның) марапатталуы және өлімге кесілуі жайлы хикая 

 

Илинақты (Елинақты) Хорасанда өлтіргенде, содан Ахмед қаша жөнелгенде 

сахиб Шамс ад-дин жүйрік түйеге отырып, екі-үш нөкерімен Жажарма 

аймақтарынан қашып кетті де, шөл жолы арқылы жүріп Исфаханға келді.  

Исфахан тұрғындары жағдайдың өзгергені жайлы хабардар болған кезде оны 

тұтқынға алмақ болды. Олар бұл іс жөнінде Исфаханның Табнай атты қолбасшысын 

ұстап алып, оны Исфаханнан шығармай жатқан Йезд атабегімен кеңесті. Себебі 

ол Арғын ханның жақтасы еді, әрі ешқашан Ахмедке бармаған еді. Ол әлі 

шынайы жағдайды білмегендіктен, жауап беруден жалтарды. Сахиб әлгі  

адамдардың ниеттері жайлы біліп қойып, зиярат ету сылтауымен қаладан 

шығып кетті де, таңдаулы сәйгүліктерге мініп Қумға қарай жол тартты. Ол 

жаққа жетіп, қала сыртындағы қасиетті орынға орналасты. Содан бұл мүбәрак76 

жерде зиярат етіп, дұға жасауға жалғыз өзі қалды. Оның алдындағы кісілердің 

барлығы оның жағдайы туралы ойланып, «(Шамс ад-дин) мырза Хурмуз (Хармуз) 

айлағына барып, ол жақта өз жағдайын дұрыстағаны дұрыс» деген шешімге 

келді. Сахиб:  

– Өзіңнің балаларыңды мұғулдардың қолында құл етіп қалдыру шешім емес. 

Ең дұрысы мен ұлы мәртебелінің алдына барайын. Егер де  

                                                           
76 Құтты, қасиетті. 
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1157-бет 

менің ескі досым Бұқа әмірдің дәнекерлігімен Арғынның жүрегін  

қанағаттандыра алсам, бұл менің қалағаным, егер жасай алмасам, Алланың 

сотына жүгініп, берілемін, – деді. Сөйтіп, бірнеше күн ол осыны ойланумен 

болды.  

Кенеттен ұлы мәртебелінің алдынан сахибтің ісін тергеу үшін мәлік Имам 

ад-дин Казвини келді. Одан соң бірінен соң бірі болып Лур атабегі Юсуф шах 

(Жүсіп шах) мен Қумари (Қамари) келді, сөйтіп Арғын ханның былай деп 

айтқанын хабарлады: «Мәңгі Құдай мейірім жасап маған даңқты әкемнің тәжі 

мен тағын бергендіктен, мен барша қылмыскерге кінәларын кешіремін. Егер де 

сахиб-диуан қызметке келетін болса, мен оған мейірім көрсетемін».  

Қамари сахибпен Савада кездесті. Екі күннен соң олар жолға аттанды да, 

содан 683 жылы ережеп айының оныншы күні, жұмада (сахиб) Құрбаншираға 

келді, сөйтіп Бұқаның алдына барды. Ортасында көне достық болғандықтан, 

олар бір-бірін көріп қуанып кетті. Келесі күні ол адал қызмет етуге ниеттенгенін 

білдірудің рәсімін орындау үшін Бұқа оны Арғын ханның алдына алып барды.  

Арғын хан оған аса көңіл бөле қойған жоқ, дегенмен наразылығын да 

танытпады. (Сахиб) үйіне қайтып келгенде оған өтініш жасаушылар келе  

бастады. Сахиб: «Мен бұдан былай ешқандай қызметті басқармаймын, бәлкім 

Бұқа әмір жоқ кезде орынбасар болармын, ол да егер боламын ба (әлі белгісіз)», 

– деп айтумен болды. 

Тебриз тамғашысы Әли әмір барып оның ұлы Йахйаны (Жақияны) тұтқынға 

алып, зынданға тастады, сахибтің иелігі мен мүлкін алып қойды. Фаһр ад-дин 

мустауфи77 мен хажиб Хусам ад-дин сахиб Шамс ад-диннің (бұрын) 

тағайындаған адамдары оның жоғары дәрежесін көре алмай, оған қарсы тіл 

біріктірді, сөйтіп Бұқаға: «Сахиб тірі кезінде сенің ісің табысты болмайды. 

Оның әлі жеткен кезде ол Арғын акаға және өзге әмірлерге не жасаған болса, 

саған да соны жасайды», – десті. Олар Бұқаны сондай дәрежеге дейін жеткізді, 

нәтижеде ол Арғын ханның алдында оған 

 

1158-бет 

 (Шамс ад-динге) қорқыту айтты. Және сахибтің алдына Буқадай идачиді 

(Бұқадай қақпашыны): «Ол (Шамс ад-дин) қарыз сұрап келушілер үнемі мазалай 

бермеуін қадағалап отыратын адам» деген сылтаумен сахиб жанына тіркеп 
                                                           
77 Мустауфи – бас салық жинаушы, әртүрлі салықтардан түскен мекеме мен ұйым қаржысын сақтаушы, 

қазынашы. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B/
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қойды. Арранға қыстауға аттанған кезінде Ожан аймағында сахибтан екі мың 

түмен ақшасын тартып алу туралы үкім шықты. Ол Бұқаға (адам) жіберіп: 

«Менің ешқандай қолма-қол ақшам жоқ, өйткені мен надандар сияқты алтынды 

жерге көміп қоймаймын. Менің қолыма түскеннің барлығын мен табыс табу 

үшін иеліктерге салып едім. Қазіргі кезде менің сол ісімнен (иеліктерге салған 

қаржымнан жалпы салық ретінде мемлекет қазынасына) түсетін пайда – күніне 

мың динар (қаржы қазынаға) түсіп тұрады», – деді. Ол Бұқаға (тағы мынадай) 

хабарды айтып жіберді: «Бұқа әмір, қой! Патшаны уәзірді өлтіруге үйретпе, 

себебі бүгін мені өлтірсе, бәлкім жақында сені де өлтіреді, (бұған) сенімді бол». 

(Бірақ ол сөздерден) пайда болмады. Доладай жарғышы мен Қаданды оны 

соттауға жіберді. Ол қолма-қол (нақты) ақшасының бар екендігін мойындамай, 

бұрынғы сөздерін айтумен болды. Сол кезде ол қалам мен қағаз сұратты да: 

«Мен дүниелерімді жазып беремін», – деп өсиетнама жазды. Содан ол (өсиет) 

оның қолымен қалай жазылған болса, содан көшіріп жазылып, осы хикаяға 

кіргізіліп отыр, (өсиетнаманың) көшірмесі келесідей:  

 

«Сахиб Шамс ад-диннің өсиетнамасы 

Мен Құранға қарап болжам жасағанымда, (келесідей болып) шықты: 

«Әлбетте, Алла – біздің Раббымыз» деп, (бойсұнуда) тура (табанды) болғандардың 

алдына (өлім кезінде) періштелер түсіп: «Қорықпаңдар, қайғырмаңдар, сендерге уәде 

етілген жәннат жайлы қуанышты хабармен көңілдеріңді шаттандырыңдар» 

(дейді)78.  

Себебі Хақ Тағала өзінің құлына бұл пәни дүниеде жомарттығын төгіп және 

оған бірде-бір қалаған нәрсесінде оның қалауын қайтармай, оған осы өмірде-ақ 

бақи (мәңгі) өмір жайлы қош хабарды жеткізуді қалаған. Осылай болғандықтан 

бұл қош хабарды, олар менің (пәнидің) істерімен араны үзіп, жолға 

аттанғанымды білулері үшін, маулана Мұхи ад-дин және маулана Фаһр ад-дин, 

 

1159-бет 

діндегі бауырларым Абзал ад-дин, маулана Шамс ад-дин, маулана Хумам ад-

дин, сондай-ақ олардың әрқайсысын атап отыру ұзаққа созылып кететін, әрі 

бұған орын да жетпейтін болған ұлы шейхтердің әрқайсысымен (осы жағдай 

жайлы) бөлісу уәжіп болды. Олар маған ізгі дұғаларымен көмек берсін . 

Шаттықтары мәңгілік болсын! Барлық балаларым (Алла Тағала оларды 

                                                           
78 Қасиетті Құран Кәрімнің «Фуссилат», яғни «түсіндіруші» атты 41-ші сүресінің 30-аяты. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
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қорғасын!) мен үшін дұға етсін. Мен оларды Құдай Тағалаға аманат еттім, «Алла 

оған аманатқа берілгенді құр қоймайды»79.  

Менің ойларымда «Бәлкім, (перзенттеріммен) көрісіп, өсиетнама жазылады 

ма?!» деген ой болып еді, алайда бұл менің тағдырыма жазылмағандықтан, (ол 

кездесу) келесі дүниеге қалады. Олар (аталған шейхтер) ұлдарымды қорғап, 

оларды ғылымға үгіттеуі әрі немқұрайлылық жасамауы керек және де әрине, 

олар (перзенттерім) Алла Тағаланың бергеніне қанағат жасап, басқарушы 

қызметтердің соңынан қуып кетуіне жол бермеулері керек.  

Егер де ұлым Атабек пен анасы Хушак қатын отанына қайтқысы келсе, 

оларға рұқсат.  

Наурыз бен Масғұд анасымен бірге Бұлыған қатынның алдында болсын 

және бұл екі ағайынды да біздің (менің) қабіріміздің (қабірімнің) жанында 

жүрсін. Егер де олар шейх Фаһр ад-диннің ханақасының гүлденуіне септік 

тигізе алса, бәріне көмек берсін және өздері де сол жерде болсын. Және де 

пәленше (қатын)80 жайлы, ол менен ешқашан тыныштық көрмеп еді, егер де 

қалайтын болса тұрмысқа шықсын. Фаррух пен оның анасы Атабекпен бірге 

болсын. Зәкәрийаны (Закарияны) Шаханшах-и Әнидің түменінің иеліктерімен 

және өзге де жерлермен бірге мейірімді Бұқа әмірдің қамқорлығына қалдырамын. 

(Закария) оны оған (Бұқаға) тапсырсын, басқа иеліктерді (патшаның алдында) 

көрсетсін. Егер де бірер нәрсе (Закарияға) қайтарылса – жақсы, ал егер олай 

болмаса, (Закария) азға қанағат етсін. Алла Тағала маған рақмет етс ін 

(мейірімділігіне алсын), ал сендерге бақ-береке берсін! Ендігі уақытта менің 

ойларым Алланың ұлылығына қарасын. Не болса да менің жоғарғы дәрежемді 

ұмытпасын. Бақыт мәңгі болсын! Егер де иеліктерден бірер нәрсені сыйға 

тартатын болса, алып соған қанағат етсін. Үлкен гарем Тебризден қай жаққа 

шықса да, олар сол жақта болсын. «Хидаятқа ілескендерге (дұрыс жолмен 

жүрушілердің барлығына Алла Тағаланың) сәлемі (бейбітшілігі) болсын!»81. 

 

1160-бет 

(Сахиб Шамс ад-дин жазып болған соң) бұл қағазды ол күзетшілердің 

алдына тастады. Оны оқып шығып, ешқандай ақша жоқ екендігі анықталғанда, 

                                                           
79 Әбу Хурайра (р.а.) риуаят еткен хадистегі Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) сөзі. (Аудармашының 

түсініктемесі). 
80 Түпнұсқада қатынның аты жазылмаған, тек пәленше деп аталған. 
81 Бір тақырып әлде әңгіме, яки хикая аяқталған кезде айтылатын ізгі дұға-тілектің бірі. 
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жалайырлардан шыққан Туқлуқ қараун (Тулық қараун) оған көп дүре соқты, 

алайда ешқандай пайда болған жоқ. Оны өлімге кесуге бұйрық берілді. 

683 жылдың шағбан айының төрті, дүйсенбіде екінті намазынан кейін Ахар 

қаласының қақпасы алдындағы өзен жағасында оны өлімге тапсырды. «Оған 

шексіз мейірімді Алла Тағала рақым етсін!».  

Сол кезде маулана Нұр ад-дин Расади оның өлімінің жағдайларын өлең 

жолдарына түсірді.  

 

Өлең: 

Кең мемлекеттердің сахиб-диуан дәстүрі мен тәртібі,  

Мұхаммедұлы Мұхаммед – ғасырдың жеке Ар туы. 

Алты жүз сексен үшінші жылы, шағбан айының төртінде, 

Екінті намаз уағында,  

Дүйсенбі күні Ахар өзенінің жанында, 

Жәбірлеушінің ықтияры бойынша, бағынышты қолымен,  

Қылыш уының шербетін ішті толық кеседен.   

 

Бұқа Тебризге Әли әмірді, ол барып оның (Сахиб Шамс ад-диннің) 

иеліктерін және қаражаттарын алып қоюы үшін жіберді.  Біраз күннен соң 

Тебриздегі алаңда оның ұлы Жақияны да өлімге кесті. Қалған ұлдарының 

тағдыры жайлы -  олардың әрбіріне қатысты өз орнында жазылатын болады, 

Алла Тағала қаласа! 

 

1161-бет 

Болат чинсанның және өзге де елшілердің Құбылай қағаннан келуі жайлы 

және ол жақтан Ордықияның келуі, Арғын ханның билігіне хандық 

белгісінің берілуі мен оның екінші рет хан тағына отыруы жайлы хикая 

 

Арғын хан Аррандағы Сарай Мансурийаға (Сарай Мансурияға) келген кезде 

қағанның алдынан әмір Болат чинсан мен Иса киламачи (Иса тілмаш) және өзге 

де елшілер келді.  

Сол (жылдың) қысында (Арғын хан) Лигзиді соттады, сөйтіп (оған) жүз дүре 

соқтырды. Сосын көктемде аттанып Сераб (Серав) пен Ардебиль ортасындағы 

Сайин өңірінде Ұлы Құрылтай жасады.  

Сосын (6)84 жылдың ережеп айының он бірінші жұлдызында Аруқты 

Бағдатқа жіберді.  
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Суғурлуқта жазды өткізген соң, (68)4 жылдың ережеп айының жиырмасында 

(Арғын хан) Тебризге келді де, ол жақтан Арранда қыстауға аттанды. Арранға 

келгенде Арғынның бұйрығына сәйкес Фарстың әкімінің қызметіне барған Имад 

Алауиді, оның (Әбіш қатынның) жақтастары өлтіргені үшін атабек Абиш (Әбіш) 

қатынды соттады. Сосын Әбіш қатынның туысқаны болған Малікханды  

(Мәлікханды) да, оның күнәсі анықталған соң өлімге кесті. Ал Фарстың (басқа) 

әкімдеріне дүре соғылды.  

(68)4 жылдың зул-хижжа айының жиырма жетінші жұлдызында қағанның 

алдынан Ордықия келіп, әкесінің орнына Арғын ханның хан болуы  

 

1162-бет 

және Бұқаға чинсаң лақабы берілуі жайлы жарлық келтірді.  

Содан 685 жылы сафар (сапар) айының оныншы күні Арғын хан екінші рет 

хан тағына отырды, сөйтіп олар дәстүрлер мен рәсімдерді атқарды. 

Осымен бітті.  

 

Хаккар тауының күрттеріне тойтарыс беру үшін әскердің жорыққа шығуы 

жайлы және Бұлыған қатынның дүние салуы мен мырза Харун жайлы 

хикая 

 

685 жылы сафар (сапар) айының жиырмасы күні Мазуқ құсшы, Нурин ақа 

(Нұрын аға), жалайырдан шыққан Ешек Туқлының бауыры Ғазан (әмір) он алты 

мың салт аттымен Күрдістандағы Хаккар тауына аттанып, жолда тонаушылық 

жасап, бүлік шығарып жүрген күрдтердің бір бөлігін қырып салуларына бұйрық 

шықты.  

685 жылы, сафар (сапар) айының жиырма үшінші жұлдызында, жұма күні 

Кур өзенінің жағалауында Бұлыған қатын дүние салды. Оның табытын Сажас 

тауына алып барды. 

Көктемде Арғын хан Тебризге келді. Бұқа чинсаң оның құрметіне той жасап, 

лайықты сыйлықтар ұсынды.  

Раби әл-ахир айының он екінші жұлдызында, жұма күні жолға шығып, 

Мерагиге алып барар жолмен Суғурлуққа қарай жүрді. Сол (жылы) жазда Аруқ 

әмір Бағдат бітікшілерімен бірге ұлы мәртебелінің алдына қызметке келді. Оның 

алдында сахиб Шамс ад-дин ұлы Харун мырза да бар болатын. Аруқ өз бауыры 
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Бұқаның күш-құдіретіне сеніп, ашумен патшаның рұқсатынсыз Мәжид бин әл-

Әсир, Фаһр ад-дин мустауфидің бауыры Сағд ад-дин және Али Жикибанды 

(Әли жикибанды (шекибанды) өлімге кесті. Мәжид бин әл-Әсир Гайхатудың 

інжуінде82 болғандықтан, ол Аруққа ашуланып, оған қарсы істер ойластыра 

бастады. Есу Бұқа гургеннің де бұл іске қатысы бар еді.  

 

1163-бет  

Бұқа өзі ие болған құдіретінің арқасында бауырына жасырын пана болды. 

Біреу «Аруқ бұл істі Харунның үгіттеуімен жасады» деп Гайхатуға айтып 

жеткізді. Ол (бұл кезде) Рұмға кетіп бара жатқан еді. (Сөйтіп), ол өзімен бірге 

Харунды Алатауға дейін алып барып, ол жерде оны өлтірді. Жақын арада Есу 

Бұқа гурген де дүние салып, алауыздық тыншып қалды.  

Күзде Арғын хан Тебризге келді де, сөйтіп 685 жылдың шағбан айының 

алтыншы жұлдызында, жұма күні ол жерге қоныстанды. Сосын 685 жылдың 

рамазан айының жиырма сегізінші жұлдызы, бейсенбі күні Арранға жол тартты.  

Бірде ол шашын тарақпен тарап отыр еді, шашының көбі жұлынып тарақта 

қалып қойды. Ол: «Бұл маған Изз ад-дин Таһирдің ұлы Уәжихтың берген уының 

белгілері», – деді. Сөйтіп, бұл жағдайдан қатты ашуға келіп, оны өлім жазасына 

кесуге бұйырды. Бұл (6)85 жылдың зул-қағда айының жиырмасыншы күні 

болатын. 

Сол жылдың зул-хижжа айының бесінші жұлдызында Арғын хан өзіне 

Тудай қатынды некелеп алып, оны Міртай қатынның орнына отырғызды.  

Ал (6)86 жыл сафар (сапар) айының он тоғызыншы жұлдызы күні ол 

Билясуварға келді, сөйтіп сол жылдың раби әл-ахир айының төртінші жұлдызында 

Тебризге (аттанды).  

Жаз келгенде ол Алатауға қарай барып, ол жақтан қайта келіп, (6)86 жылдың 

рамазан айының екінші жұлдызында Арранға қыстау (үшін) жол тартты.  

687 жылдың мухаррам айының он бесі күні Хорасаннан елшілер келді, сөйтіп 

Киншу мен Наурыздан (келесідей) хабар алып келді: «Олардың қолбасшысы Есұр 

ноян болған Қайдудың отыз мың салт аттысы Панжоб (Пенджаб) өзенін кешіп 

өтіп, Балх пен Мерв аймағын және Шабурған аудандарын тонап кетті, сөйтіп 

Хауаф пен Санганға дейін жетті».  

                                                           
82 Гайхатудың інжуі – мәтінде инжу деп жазылған. көне түркі сөзі, қазақшасы: інжу. шығармадағы інжу 

сөзінің қолдану ерекшелігіне қарағанда, ортағасырлық мұғулдар дәуірінде бұл сөз мұраға қалған, 

сыйлық етілген иеліктер мен әскерлер, әйелдер мен құлдарға қатысты жалпылама айтылған байлық, мал-

дүние мағынасында қолданған. Мәтіндегі Гайхатудың інжуі – Гайхату ханның қарамағындағы иеліктер. 
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Сол жылдың сафар (сапар) айының жетінші жұлдызында ойрат руынан 

шыққан Теңіз гургеннің қызы, ханзада Қытай оғылдың анасы Құтлұғ қатын 

дүние салды.  

Раби әл-әууәл айының жетінші күні Ноғай ұлысынан Жуйинау жағалауына 

елшілер шарил алып келді. Пұтқа табынушылардың келесідей (хикаясы) бар: 

Шигамуни бурханды  

 

1164-бет 

өртеп жібергенде оның пишдилі83 – сүйегі түссіз айна сияқты өртенген жоқ, 

содан оны шарил десті. Олардың айтуы (ойлары) келесідей: Егер де Шигамуни 

бурхан сияқты ұлы дәрежеге жеткен біреуді өртейтін болса, оның шарилі 

жанбайды. Қысқасын айтқанда, оны (шарилді) алып келе жатқанда Арғын хан 

(олардың) қарсысынан шығып, оның үстіне алтыннан шашу шашып, қатты 

қуанды да, бірнеше күн той-томалақ пен көңіл көтеруге берілді.  

Раби әл-әууәл айының соңғы күні Арғын хан Билясуварда тоқтағанда «Тама 

Тоқтай (Түктай) муртад84 бес мың аттымен Дербенттен өтіп, барлық уртақтар 

мен базаршыларды (көпестерді) тонап кетті» деген хабар келді.  

(6)87 жылдың раби әл-ахир айының бірі күні, сенбіде (Арғын хан) оларға 

тойтарыс беру үшін жолға аттанды. Кур өзенінен өтіп, аталған айдың бесінші 

күні Шамахиға жетті де, бір жотаның үстіне тоқтады. Бұқа мен Қонжықбалды 

және өзге де бірнеше ханзадаларды алдыңғы шепкі әскерге аттандырды. Төрт-

бес күннен соң олар оралып, дұшпанның кері бұрылып, Дербенттің арғы жағына 

өтіп кеткені туралы қош хабарды алып келді.  

 

Сағд ад-дәуләнің Бағдат (қаласында жиналатын) салықтарынан түсетін 

табысты жинауға деген талпынысынан даңқының арта бастауы туралы 

хикая 

 

(Арғын хан) 683 жылы Тунсаганы қолбасшы етіп Бағдатқа жіберді. Ол онда 

барған кезде өзінің орынбасары және хажибі етіп, қабілетті де бай және 

мемлекеттің жалпы істерінен де, жеке істерінен де хабары болған кісі, Абхардан 

                                                           
83 Мәйіті, яғни өлі денесі. 
84 Муртад – исламды қабылдағаннан соң діннен қайтқан, яғни қайтадан имансыз болған адам. 
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шыққан Мухаззиб ад-дәуләнің ұлы Хибатұлла ұлы Сағд ад-дәуләні тағайындады. 

Амалы болмағандықтан, ол өз қабілеттілігінен, тәжірибелігінен әрі (көп істен) 

хабардар болғандықтан,  

 

1165-бет 

істерде жеке өзі билік жүргізетін билеушіге айналды. Ол кездері Бағдат әкімінің 

қызметі сахиб-диуан Ала ад-диннің қызметшісінің ұлы Құттышах деген кісіге, 

оның нөкерлері Мәжид ад-дин Кибтиге және де өзгелерге тиесілі еді. Алайда 

оның (Сағд ад-дәуләнің) ол жерде болғандығынан олардың билігі (қарқынды) 

болмады.  

686 жылы олар Суғурлуқтағы жазғы ордаға келді, сөйтіп оның атына әмірлер 

мен уәзірлерге шағымданып, Жошы мен Қошанға және бір топ шүкурчилерге 

(шүкіршілерге): «Сағд ад-дәулә теңдессіз дәрігер, содан ол (ханның) қызметінде 

мулазим болғанға лайық», – десті.  

Олар бұл жағдайды (ханға) хабарлады. Содан оның (патшаның) алдында 

үздіксіз болуы, Бағдатқа сапар шекпеуі туралы жарлық шықты. Ол (Сағд ад-

дәулә) сол күзде және қысқы уақытта Ордықиямен достықтың негізін қалады. 

Себебі ол (Сағд ад-дәулә) оның бойынан өте үлкен ықпалды көретін. Ол оған 

(мынадай сырды) ашып айтты: «Бағдаттың салық табыстарында артықшылықтар өте 

үлкен. Егер де сен ол жердегі әкімнің қызметін алар болсаң, мен – құлың қызмет 

ететін болам. Біз әрі қазына табыстарын өзгелерге қарағанда жақсырақ жеткізіп 

тұратын боламыз, әрі әмірдің өзіне де артылып қалатын болады. Бағдаттың 

иеліктерінің мойнында сансыз алынбаған (қарыздар) бар, біз оларды талап 

етеміз».  

Ордықия Арғын ханның алдында (мұны) хабарлады. (Арғын хан):  

– Бағдаттан алынбаған (ақшаның көлемі) қанша? – деп сұрады. Сағд ад-

дәулә: 

– Бес жүз түмен, – деп жауап берді. Сағд ад-дәуләнің қабілеттілігі мен (оның 

берген) есебі патшаға ұнады. Ол оларды марапаттады, (сөйтіп) жарлық пен 

пайза беріп оларды қарыздарды өндіру мен қазыналық салықтарды жинау үшін 

Бағдатқа жіберді.  

Олар ол жаққа барды да дүре соғулар мен азаптаулар арқылы үлкен 

дүниелерді жинап, кері қайтты. Қунқурулаң мекенінде олар (патшаның) алдына 

келді, сөйтіп қазынаны ұсынды. Патшаға бұл қатты ұнап қалды. Содан 687 

жылдың жумада әл-ула айының төртінші жұлдызында ол (Арғын хан) Бағдат 

әмірлігі қызметін Ордықия әмірге табыс етті. Тунсага дүниеден өтіп кеткендіктен 
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қолбасшылыққа Байду шүкірші тағайындалды. Ал Шарафуддин Семнани 

(Шараф ад-дин Семнани) мәлік қызметіне, Сағд ад-дәулә олардың үстінен 

мүшриф болып (тағайындалды). Сөйтіп, олар бірге Бағдатқа аттанды  

 

1166-бет 

да, осы (аталған) маңызды істерге кірісті.  

Осы (оқиға орын алған) кезде (Арғын хан) Қонжықбал әмірге мейірімін 

төгіп, оған оның атасы Абатай ноянның қызметін, яғни ортаңғы қолды басқаруды 

табыстады. 

Осымен бітті.  

 

Бұқаның жағдайы және (оны) күндейтін әмірлердің көреалмаушылықтан 

опасыздық жасаулары, олардың жеңісі мен оның өлтірілуі жайлы хикая 

 

Бақытты сахиб Шамс ад-динді өлімге кескен соң, Бұқаның істері өрге өрледі. 

Аз уақыт ішінде ол үлкен байлық жинап, өзінің жоғарғы дәрежесі және 

байлығымен мақтанып, тәкаппарлана бастады. Сөйтіп, ұлы мәртебелі Арғынның 

жақын адамдары болған әмірлер: Тағашарға (Тағажарға), Қонжықбалға, Доладай 

қақпашыға, Сұлтан идашыға, Туғанға, Жошы мен Ордықияға менсінбей, мәміле 

жасай бастады. Осы себепті олар ренжіп қалып, онымен жанжалдасты. Әсіресе 

Сұлтан идашы мен Туған бір-бірлеріне Бұқаның менмендігі мен тәкаппарлығын 

айтып, патшаның мүбәрак құлағына да жеткізіп отырды. Ол (Арғын хан 

Бұқаның) қызметін жоғары бағалағандықтан (оған) мән бермейтін.  

Туған Бұқаның үкіміне сәйкес екі рет дүре соғу жазасын өткергендіктен 

және оның балағаттауларын есітуге мәжбүр болғандықтан, оған өте қатты 

ашулы еді, содан кек алуды армандады. Қысқасын айтқанда, аталған кісілер әр 

ыңғайлы сәт туындағанда Арғын ханға оның істерін жиіркенішті, озбырлық етіп 

көрсетумен болды.  

Аруқ та Бағдатта әмірге сай келетіндей емес, тіпті патшалар сияқты өмір 

сүрді. Арғынның елшілеріне мән бермей, ол жақтағы салықтарды қазынаға 

жіберген жоқ. Бірде Ордықия мен Сағд ад-дәулә түрлі әдістермен жинап, бес 

жүз түмен табысты алып келгенде  

 

1167-бет 

олар Арғын ханға Аруқ жыл сайын дәл осындай мөлшерде (ақшаны) өзіне алып 

қалып жатқанын дәлелдеп берді. Алайда (хан) ашуланғандықтың белгілерін 
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көрсеткен жоқ, бірақ ол жаққа Ордықияны, Мәлік Шараф ад-дин мен Сағд ад-

дәуләні (сәйкесінше) әмір, мәлік және мүшриф қызметіне жіберді. Аруқ қызметтен 

алып тасталынды.  

Бір жағынан Тағашар (Тағажар) мен оның орынбасары Садр ад-дин Занжани 

көтерілді, себебі Бұқа одан Фарстың алымдарын талап етті. (Садр ад-дин) 

Тағашар (Тағажар)ға былай деді: «Бұқа патшалықты өзіне дайындап қойды, 

қалаған нәрсесінің барлығын патшаның үкімінсіз және әмірлердің кеңесінсіз 

жасайды және ақшаны өз қалауына қарай жұмсай береді. Бірде-бір жан Арғын 

ханды патша деп есептемейді, тек қана Бұқаны (патша дейді). Істің жеткен жері 

сондай, тіпті Тебриз уәлиі Әли әмір Тебризге жарлықпен және пайзамен келуші 

елшілердің қолында Бұқаның алтамғасы болмаса, оларға ешқандай назар да 

аудармайды, содан еш пайдасыз кері қайтып оралады. Мұндай сөздерді Арғын 

ханның құлағына жеткізгенде, ол Бұқаға өте қатты ашуланып кетті, тіпті оның 

сол арада тұрғанынан қынжыла түсті.  

Осы жағдайдың кезінде Бұқа ауырып қалды, сөйтіп аталған әмірлер оның 

өлімін қатты қалады. Ол жазылып кеткенде Арғын хан дәстүріне сәйкес оны 

мейіріміне алып, қызметке жіберді. Алайда ол басқарған інжуді Тағашар  

(Тағажар) әмірге берді, Қонжықбал әмірге ортаңғы қолды, оның атасының 

қызметін табыстады.  

Бұқа бұған ренжулі болды, сөйтіп хан ордасында сирек көрінетін болып 

қалды. Осының нәтижесінде оның алдында болған әрбір адамды оған жақтас 

деп күдіктене бастады. Осы себептен мұғул әмірлерінің бір бөлігінен басқа 

адамдар онымен қарым-қатынас жасаудан сескеніп, аулақ жүретін болды. Ол 

тағы да бір рет ауырып қалды, сөйтіп адамдардың көз алдында оның бұрынғыдай 

абырой-ықпалы қалмаған-ды. Сол үшін олар (адамдар) ауруды сылтауратып 

оның алдына бармай қойды. (Қарсыластары) Арғын ханның алдында: «Бұқа 

өтірік ауырып жатыр» деп хабарлады. Оның үйінен есеп кітаптары мен  

шоттарды алып келуі жайлы әрі оның орынбасарлары мен диуан шенеуніктері 

болған оның жақтастарын  

 

1168-бет 

қызметтен алшақтатылуы жайлы үкім шықты. Ең алдымен Тебриз әкімі Әли 

тамғашы әмір қызметінен босатылды. Бұқа жеңіліс тапты да, оның ісі күйреген 

жағдайға келді.  

Соның артынша Фарстың айғақтары келіп, ол жаққа оның (Бұқаның) 

орынбасары болып барған «Хусам ад-дин Казвинидің мойнында жүз елу түмен 

ақша бар» деп есептеп шықты.  
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Диярбекирден және ол жақтағы өңірлерден бірінен соң бірі Аруқтың үстінен 

шағымдар келе бастады. Сөйтіп, Бұқа Арғынның көзінде мүлдем (дәрежесі) 

түсіп кетті. Ол (Бұқа) жағдай оның қолынан шығып бара жатқанын түсінгенде, 

(Арғын ханнан) мүлдем күдерін үзді. Ол сансыз көп ақшаны шашты, Арғын 

ханға қарсы жақтасы етіп бірталай әмірді өзіне жақындатып алды. (Олар): өзінің 

бауыры Аруқ, Хинду (Ханду) ноянның ұлы Құрымшы (Қорымшы) түменбасы 

әмір, қару-жарақты басқарушы әмірлер Учан имир (Ошан әмір), Қадан илчи 

(Қадан елші) Ная ноянның ұлы Занги (Зеңгі), Олжай қатынның орда басшысы, 

мыңдық әмір Майжу мен өзгелерді, өз жақтасы Ғазан баһадүрді, төрт мыңдық 

әмірі Ишик Туқли (Есік Туқлы), оның бауыры Ешек Туқлы, мыңдық әмірі 

Тұғлуқ қараун (Тулық қараун), бұл кісілердің барлығы жалайырлар. Содан соң 

Баян мен Алғу бітікшінің ұлы Мигритай, Шірік бітікші және олардың еске алып 

өту (ұзаққа) созылып кететін өзге де жақтастары мен қолдаушылары (оған 

қосылды).  

Айтуларынша, Бұқа Арғын ханға қарсы ханзадалар көмегімен ғана қарсы 

шыға алатындығын түсінгендіктен, (ол) Евфрат өзені жағалауында болған 

Жошқаб ханзадаға елші жіберді де: «Арғын хан маған Тағашардың (Тағажардың), 

Сұлтан идашының, Туған мен өзге де мені күндейтіндердің жамандауының 

арқасында ашуланды, сөйтіп менің (жасаған) қызметтерімді ұмытты. Әкесінің 

тағын менің машақаттарымның арқасында алғаны саған да, барша ханзадаларға 

да, тіпті барлық ұлысқа да белгілі. Қазір ол менің орныма бірнеше өзгелерді жөн 

көріп, оларды өзінің сырларының сақтаушыларына айналдырды. Құдайға шүкір, 

сен Хұлағу ханның әулетінен, патшалық мұрагерлеріненсің, сенің көмегіңсіз бұл 

іс түзелмейді.  

 

1169-бет 

Егер де сен менің сөздерімді тыңдайтын болсаң, сөйтіп осы маңызды іс үшін 

(табан тіреп) тұратын болсаң, мен қызмет етуге дайынмын және саған тақ пен 

тәжді алып беремін. Себебі әмірлер мен жасақтардың көбісі бұл істе менімен 

ойы бір», – деп хабарлады. Бұл хабар Жошқабқа жеткенде ол таңданып қалды 

да:  

– Субханалла85, бұл кісі, патшалықтың билеушісі болған Арғын ханның 

орнына өзгені тағайындайтындай ақылынан адасып, есі ауысыпты. Оған иеленіп 

отырған сол дәрежеден артық не керек?! Қарауымша, ол таққа да көз салуда, 

сөйтіп мені патшалық туралы тәкаппар арманмен арбамақшы. Ахмедті ол 

                                                           
85 Субханалла – араб сөзі, аудармасы: кемшілігі жоқ Құдай!  
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арбады, оны алдап қойды, сондықтан, әрине, ол маған қарсы сатқындық та 

ойластыруда, – деді. Сөйтіп, елшіге:  

– Кері қайт, менен Бұқаға сәлем жеткіз, сөйтіп былай де: «Сенің мен туралы 

ойластырған ойың өте жақсы, бірақ менің жүрегім сендердің сөздеріңе сене 

алмайды. Егер (бұл) шындық болса, сен бұл шешімде сенімен келісімде болған 

адамдармен бірге өз аттарыңды жазып, мен толық сенімді болуым үшін  

кепілдеме жіберіңдер», – деп айтты. Бұл опасыздықта Бұқамен бірге болған 

басқа әмірлер де қол қойып, кепілдемені беріп жіберді. Жошқаб бұл қағазды 

көргенде қорқып кетті, сөйтіп Бұқаға қайтадан: «Егер де сенің қалауың әлі сөне 

қоймаған болса, іске дайындалу керек, себебі мен әскерлерді тәртіпке келтіріп, 

осындай белгіленген түні жетіп келемін. Күт!» – деп хабар жіберді. Өзі болса, 

оның (ол істің) зияны өзіне тиіп кетпеуі үшін, мейлінше тез бұл жағдай туралы 

Арғын ханға хабарлауға шешім қабылдады. Осы шешіммен ол жолға шықты. 

Бұқа болса, келісілген түні жауынгерлерді қаруландырып, аттарға отырғызды 

да, оны күтіп тоқтап тұрды. Оның өзі ол түні барған жоқ. Таңертең Сұлтан 

идашы Арғын ханға: «Бүгін түнде (күзетшілер) қаруланған салт аттылардың 

жасағын көріпті», – деп хабарлады.  

Дәл сол кезде Жошқаб ханзада келіп, дереу қабылдау шатырының ішіне 

кірді. Арғын хан оған мейірімін төгіп, оның келгенінен қуанды.  

 

1170-бет 

Әмірлер тараған соң Жошқаб Бұқаның ойластырған ісі туралы айтып берді. 

Арғын хан:  

– Менің оған деген сенімім бұрынғы кезге қарағанда көп, ал түрлі 

адамдардың оған жала жабуларынан мен тіпті адамдарға сенуді қоюым мүмкін. 

Қандай дәлелмен мен оның ісінен (олардың үстінде жабық тұрған) 

шымылдықты көтере аламын?! – деді. Жошқаб оның және әмірлердің 

кепілдемесін алып көрсетті. Арғын хан бұл қағаздарды көргенде ашу отымен 

өртенді, сөйтіп: 

– Мен Бұқаны, ол менімен (қатынаста) айла жасап, өтірік айтуы үшін оның 

билеуіне иеліктерімді тапсырып, бағыныштылар мен әскерлерді беріп, бүкіл 

әмірлердің арасынан оны ерекшеледім бе?! – деді. Сөйтіп, сол түні-ақ әскерлер 

Бұқаны тұтқынға алу үшін, оның Кур өзені жағалауында орналасқан ордасын 

қоршап алу үшін аттануға бұйрық берді.  

Таң атысымен Сұлтан идашы мен Доладай және Туған оның үйінің ішіне 

кіріп барды, алайда Бұқаны тапқан жоқ. Себебі ол бұл туралы біліп қойып 
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кемеде Курды жүзіп өтіп, Олжай қатынның үйінен пана іздеуге кеткен еді. 

Алайда ол оны қабылдаған жоқ. Ол кері бұрыла берген кезде, оны Олжай 

қатынның ордасының басшысы Наяның ұлы Зеңгі әмір өзінің үйіне жасырып 

қалды. Доладай мен Туған түн ішінде (Бұқаның) өзенді жүзіп өткенін есіткенде 

Олжай қатынның ордасына асықты. Зеңгі әмір қатты қорқып кетіп, қалтыраған 

күйі келді. Одан Бұқа туралы сұрады. (Зеңгі):  

– Ол мына киіз үйде отыр, – деді. Оны дереу ұстап, Арғын ханның алдына 

алып барды. Шықтұр (Шіктұр) ноян әмір оған:  

– Сен қандай бүлік пен фитна шығарып жүрсің? Сен әр күні жаңадан 

патшаны (таққа) отырғызбақпысың?! – деді. Бұқа:  

– Менің патшаға қарсы ештеңем жоқ, тек қана менің жауларым болған 

Сұлтан идашы мен Туған Кухистанға ғана (қарсылығым бар). Мен оларға  

тойтарыс беруге ниеттеніп едім, – деп жауап берді. Жошқаб оның және оның 

нөкерлерінің хатын шығарды. Бұқаның дене мүшелері қалтырап кетті де, ол 

қатып қалды. Арғын хан дереу оның ісін аяқтауға (өлтіруге) белгі берді. Оны 

сыртқа сүйреп кетті.  

1171-бет 

Жошқаб оны өзі өлтіруін сұрады. Сосын өлтірілетін жерге жеткенде, Туған оны 

аяғымен көкірегінен бір тепті, сөйтіп:  

– Сен ішіңде тақ пен патшалықты (алуды) аңсадың, мені мынау саған осы 

үшін жаза! – деді. Жошқаб өз қолымен оның арқасынан таспа (белбеу сияқты 

етін терісінен) кесіп алған соң, бір соққымен оның басын кесіп түсті. 

Сенбі күні, 687 жылдың зул-хижжа айының жиырма бірінші жұлдызында 

оның басының терісіне сабан тығып, өзгелерге өнеге болу үшін төрт базардың 

(жолы) тоғысатын жердегі Шаған көпірінің (ұстындары) астына іліп қойды.  

Келесі күні сот ісін жүргізе бастап, кейбір онымен бірге тіл біріктірген және 

(жоғарыда) аталған әмірлерді өлімге кесті. Қадан – ол қағанның елшісі 

(хабаршысы) болғандықтан бостандық алды. Баян бітікші шындықты  

көрсеткендіктен азат етілді. Мигритайды әмірлердің сұратуы бойынша кешірді. 

Тәжіктерден Әли тамғашы әмірді, Хусам ад-дин Казвиниді, Имад ад-дин 

мүнажжимді (мүнәжжимді)86, Румқалға деп атақты болған Шамғун мен 

насарани87 Баха әд-дәулә Абулкаримді (Баха ад-дәулә Әбілкәрімді) – барлығын 

өлімге кесті.  

                                                           
86 Мүнәжжим – жұлдызшы, жұлдыздарды зерттейтін маман. 
87 Насарани – христиан, яғни христиан дінін ұстанушы. 
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Бұқаны тұтқынға түсірген күні Байтмыш құсшыны, Тамудай ахтачи 

(Тамадай ақташы) мен Тоқудың ұлы Шәдіні – олар барып Аруқ пен оған 

бағынышты кісілерді тұтқындауы үшін бес жүз салт аттымен бірге Диярбекирге 

жіберді. Олар Арраннан (шығып) алты күнде Ирбилге жетті. Ол жерде Аруқтың 

қызметінде нөкерлік қызметте болған Бұқаның Ғазан есімді үлкен ұлын өлімге 

кесті. Ал Аруқты Кушаф бекінісінде тұтқынға түсіріп, олар оны алып келді.  

Сосын ол (Аруқ) Шаған көпіріне жетіп, Бұқаның асып қойылған басын  

көргенде, ол:  

– Ал оның нөкері болған қару-жарақшы Ошанның басы қайда? – деді.  

688 жылдың мухаррам айының жиырма тоғызыншы жұлдызында Аруқ пен 

Ошанды да өлтірді. Кейін Зеңгі әмірге кезек жеткенде, Арғын хан:  

– Оның ісін Олжай қатын шешеді, – деді де, оны оған жіберді. Олжай қатын 

оның басын кесуге бұйрық берді, сөйтіп:  

– Егер Зеңгінің орнында  

 

1172-бет 

менің ұлым Анбаршы болғанда да, оны дәл осындай тағдыр күтіп тұрған болатын 

еді, – деді.  

Бұқаның ұлы Абашы әкесімен болған жағдайдан соң Туғанның қызметінде 

нөкер болды. Туған оған қамқорлық жасайтын еді. Содан оны босатып жібермек 

болды, (бірақ) асығып қойды. Сөйтіп, бірде ол (ханның алдында):  

– Бәлкім, Абашы келіп шынайы бағыныштылығының сезімдерін көрсете ме 

екен?! – деді.  

Алайда патшаның ашуы басылмағандықтан, ол оның әулетін жоюға  

бұйырды. Абашыны, оның бауырлары Мәлік, Тархантимур (Тархантемір) және 

Құттытемірмен (Құттемірмен) бірге өлімге кесті.  

Осымен бітті.  

 

Жошқабтың жағдайы мен оның өлімі және «Наурызбен ымыраға келді» 

деген күдікте болған ханзадалардың тұтқынға алынуы жайлы хикая 

 

Бұқа мен Аруқтың өлімге кесілуі және соттың аяқталып, жазалаулар біткенде 

Арғын хан 688 жылдың сафар (сапар) айының соңында Жошқаб ханзаданы 

мейірімімен сыйлады, сөйтіп оны кері қайтарды.  
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Содан соң Арғын хан ол (Жошқаб) онымен шынайы ниетте емес екенін біліп 

қойды. (Арғын хан) оны қайтаруы үшін оның соңынан бірнеше әмірлерді 

жіберді. Ол Шам (Сирия) өңіріне қарай жол тартты. Арқасын ноян, Байтмыш 

құсшы, Арабтай гурген, Дурабайдың (Дорабайдың) ұлы Бурчу (Бөрші) мен 

Бугадай (Бөкедай) оны Арзан мен Мияфарикин аралығындағы Қараман өзені 

жағасында қуып жетті. Ол шайқасып, қашып кетті. Бірақ үш күннен соң оны 

тұтқынға түсіріп, Арғын ханның алдына алып келді.  

688 жылы жумада әл-ула айының он бесінші жұлдызы күні ұлы мәртебелінің 

алдына алып барып, оны да өлімге кесті.  

Осы себепке байланысты Арғын ағаның ұлы Наурыз Хорасанда көтеріліс 

жасады. Сол кезде Қараноғайға қызмет етіп жүрген Ордықияның бауыры Муқбилдың 

(Мұқбилдің) сөзімен (оның жеткізуімен) «Хұлашы мен Жушұмұттың ұлы  

Қараноғай ханзадалар онымен (Наурызбен) тіл біріктірді» деп күдікті болды. 

Оларды аталған жылдың жумада әл-ула айының сегізінші жұлдызында тұтқынға 

алып, Гирдакух бекінісіне жіберді. Сосын рамазан айының жиырмасыншы  

жұлдызы күні олардың ісін Дамганда  

 

1173-бет 

аяқтады (оларды өлімге кесті). Сол айдың жиырма сегізінші жұлдызында Туған 

жасағымен Ғазан ханзадаға көмектесіп, Наурызға тойтарыс беру үшін Хорасанға 

аттанды.  

Осымен бітті. 

 

Марқұм мәлік Жалал ад-дин Семнанидің өлімге кесілуі, сол істің 

нәтижесінде Сағд ад-дәуләнің көтерілуі жайлы хикая 

 

Аталған жылы Арғын хан Арран қыстауынан қайтып, жазды өткізу үшін 

Қунқурулаң жайлауына жайғасқан кезде, Бағдаттан қайтадан Ордықия мен Сағд 

ад-дәулә келді де, тағы да үлкен қазынаны жеткізді. Арғын ханға бұл өте ұнап 

қалды. Сағд ад-дәулә:  

– Егер қарсылық еткен бітікшілер кедергі жасамағанда, бұл ақшалар екі есе 

көп болатын еді, – деп хабарлады. Ол (Сағд ад-дәулә атаған) адамдар тобын 

өлімге кесу бұйырылды. (Осы бұйрыққа сәйкес) Рабиб ад-дин Ауажи мен 

Құттышах өлтіріліп, олардың бастары Бағдатқа жіберілді. 

Мажид ад-дин ибн әл-Кибти мен Ала ад-дин мырзаның ұлы Мансұрды 

Хилладан әкеліп, Дар-и Шатна қақпасы алдында өлімге кесті.  
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Жалал ад-дин Семнани Туғанның айласының арқасында Бұқаның бүлігінде 

күдікті болды, алайда Беренде бақсының жақтаушылығымен аман қалдырылды. 

Бірақ әлі көп уақыт бойы ол патшаның алдына келуге дәті бармады. 

688 жылдың жумада әл-ахир айының басында Арғын хан Суғурлуқтағы 

жазғы жайлауында Сағд ад-дәуләні уәзір қызметіне тағайындады.  

Ал Жалал ад-дин мәліктің бауыры Шараф ад-дин Семнани Бағдаттан 

алынбай қалған (салықтар) себебінен тұтқынға алынды.  

Бірде таңертең (Жалал ад-дин мәлік) оны көріп қайтуға аттанды. Жол 

бойында ол Болат аға әмірді кезіктірді. Ол мәліктің денсаулығы туралы жылы 

(мәміле жасап) сұрады, сөйтіп оның қызметтен босатылуының жағдайы мен 

оның себептері жайлы сұрай бастады.  

 

1174-бет 

Мәлік:  

– Менің кінәм жоқ. Патша маған қарағанда яхудиді (еврейді) артық көрді, 

сөйтіп оған қамқоршылық жасауда, – деді. Бұл сөз (жансыздар арқылы) дереу 

патшаның құлағына жеткізілді. Ол Болат ағаны тергеуге алды. Ол істің қалай 

болғанын айтып берді. Патша:  

– Бұл менің кінәм. Неге мен оны тірі қалдырдым?! – деді де, хан күзетінде 

қызметте болған Түкашаққа барып мәлікті өлімге кесуді бұйырды.  

688 жылдың ережеп айының он сегізінші жұлдызында Сийахкухтағы  

(Қаратаудағы) Музаффария сарайында (оны өлімге кесті).  

Оны өлтіріп тастаған соң Сағд ад-дәуләнің ісі өрге өсті. Ол құдіретті болып 

кетті, оның билік абыройы мен ықпалы күннен-күнге тез өсті.  

Ал сахиб-диуан Баха ад-дин Мұхаммед мырзаның ұлдары Махмұд пен Әли: 

«Олардың (бар мал-мүлкі тартып алынып) істерінің қиратылғаны (күйрегені)» 

жайлы (ұлы мәртебеліге) өтініш тапсырды. Сол кезде оларға сахибтің Ирактағы 

иеліктерінің бір бөлігін беру туралы бұйрық шықты. Әли өзінің анасы, (яғни) 

Изз ад-дин Таһирдің қызымен бірге ол іс бойынша Исфаханға кетті.  

Ирандағы інжудің мутасаррифі88 Мәжид ад-дин Муъминан Казвини (патшаға) 

хабарлап: «Ол басқаратын барлық інжуді сахибтің ұлдары өздерінің қарамағына 

алып алды, содан Ирак інжуінің табысына түгел зиян келді» деп арыз айтты. 

Арғын хан осы себептен қатты ашуланып, Сахиб-диуан Шамс ад-диннің барлық 

ұлдарын өлімге кесуге бұйырды.  

                                                           
88 Мутасарриф – қазына қаржысын басқарушы, салық жинаушыларды бақылаушы. 
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Содан ережеп айының үшінші жұлдызында Тебризде Масғұд пен  

Фаражулланы өлімге кесті. Махмұдты Бандид бақсы мен Тарду қолбасшы: 

«Жарлықта «ұлдары» деп жазылған, ол (Шамс ад-диннің) немересі» деген 

сылтаумен аман алып қалды. Бұл сұмдықтан (Махмұд) жүрек қағыс ауруымен 

ауыра бастап, Гайхатудың патшалығы соңында дүние салды.  

Йезд атабегін тұтқындауға аттандырған Есударға, ол (барып) Исфаханда 

Әлиді өлімге кесуі туралы бұйырылды. Ол (Есудар) Қошаннан бір нөкерін 

жіберіп, Әлиді ұстап алып өлтіруін бұйырды.  

 

1175-бет 

Оның (Әлидің) өлтірілген жері мен қабірі өте құрметті зиярат етілетін 

орынға айналды. 

Есудардың өзі он алты күннен соң Йездте өлтірілді. Сахибтің ұлдарының 

бірі Атабек те дүние салды. Ал (сахибтің тағы бір ұлы) Закария Абхазда еді, 

сондықтан бұл құрдымнан аман қалды, басқаларының барлығы өліп кетті. Осы 

себептен Сағд ад-дәуләнің ісі өте қатты гүлденді. Бағдаттағы наубатты89 

халифтер сарайының қақпаларының алдынан оның үйінің қақпаларының алдына 

алып келді.  

Ол (Сағд ад-дәулә) 688 жылы шағбан айының жетінші жұлдызында Бағдат 

әкімінің қызметіне өз бауыры Фахр ад-дәуләні және Мухаззиб ад-дәулә мен 

Жамал ад-дин Дастжарданиді жіберді. Фарс иелігін жұлдызшы Мунтажаб ад-

дәуләнің ұлы Шамс ад-дәуләға берді. Диярбекирді басқа бір бауыры Амин ад-

дәуләға тапсырды. Сосын Тебриздің басқаруын өзінің немере бауыры дәрігер 

Мухаззиб ад-дәулә Әбумансұрға берді.  

Ол әрдайым ұлы әмірлер Шықтұр (Шіктұр) нояннан, Тағашар (Тағажар)дан, 

Самғардан, Қонжықбалдан және өзгелерден қорқып жүретін, сөйтіп сақтық пен 

абай болғандығынан ол өзіне арқа сүйей алатын көмекшісі болуын қалады. (Сол 

мақсатта) ол Арғын ханның алдында: «Бұл құлың жалғыз өзі бүкіл маңызды 

істерді игере алмайды. Сондықтан әр күні кешке артықшылықтар мен алынбай 

қалғандар (салықтардың жағдайы) жайлы, әр күнгі істер туралы есеп беріп 

отыратын бірнеше іскер және арам ойы жоқ нөкерлерді қажет етеді», – деді.  

Сөйтіп, ол (Арғын ханды көндіріп) Ордықияны көмекші етіп алды, содан ол 

тек қана оның жеке басқаруында болатын болды. Сосын Шираз әмірлігі 

                                                           
89 Наубат – нағара деп те аталатын, халифтер сарайының қақпаларының алдында белгілі уақыттарда 

дабыл қағылатын барабандар. (Аудармашының түсініктемесі). 
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қызметін Жошыға берді, Арран мен Тебризді Қошанға (берді), сөйтіп олардың 

үшеуі оның нөкерлері мен көмекшілеріне айналды.  

Сосын ол (Сағд ад-дәулә) оның нөкерлері болған үш әмірден басқа бірде-бір 

тірі жан оның үйінің есігі алдына жақындауға дәті бармайтындай етіп қойды.  

Сол жылы Жошы әмір мен Сұнжақ ағаның ұлы Сарбан Фарсқа салықтар 

жинау мен басқару үшін аттанды. Келесі жылы олар қайтып келді.  

Жалал ад-дин Сервистани (былай деп) уәде берді: «Мен Шираздан жүз 

түмен табыс беремін». Ол жердегі аудандардың әмірлері мен бітікшілері: «Егер 

Жалал ад-динді байлап біздің қолымызға беретін  

 

1176-бет 

болса, біз бес жүз түмен табыс береміз», – деп уәде берді. 

Оны кісендеп оларға аттандырды. Осы іс бойынша Жошы мен Сарбан  

әмірлер қайтып келді.  

Бөліктердің (аудандардың) сахибтері мен бітікшілері ол жаққа аттанып көп 

әрекет жасады, бірақ ештеңе шыққан жоқ. Олар өз сөзінде тұра (уәдесін 

орындай) алмағандықтан, оларды өлімге кесу, ал Жалал ад-динді босату туралы 

үкім шықты. (Осы үкімге байланысты) Шамс ад-дин Хұсайын Аляканиды, оның 

ұлы уәзір Низам ад-дин Әбубәкірді, Сайф ад-дин Жүсіпті, Мәжид Руми (Мәжид 

Рұми) мен Фаһр ад-дин Мүбарак шахты Шираз аймағындағы Кушки Зар мекенінде 

өлімге кесті.  

Сағд ад-дәулә диуан істерінде және салық бойынша өте шебер кісі болатын, 

сөйтіп бұл мәселелер жөнінде ешбір әрекеті мен ойларын босқа жібермейтін.  

Осымен бітті.  

 

Арғын ханның жазды өткізу үшін Арран қыстағына аттануы, жаулардың  

Дербенд жағынан шабуыл жасауы және олардың жеңіліп,  

тым-тырақай қашуы жайлы хикая 

 

688 жылы рамазан айының төртінші жұлдызында Арғын хан Мерагида 

орналасып, обсерваторияны көруге аттанды. Ол (Арғын хан) ол жерде, бұл 

туралы әлі (төменде) еске алынатын, қара дәріні іше бастады. (Одан соң) ол 

Арранға жазды өткізуге кетті.  

Сосын барыс жылының екінші айының екінші күніне сай келетін 689  

жылдың раби әл-әууәл айының тоғызыншы күні, сәрсенбіде ол өзіне Абатай 
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ноянның ұлы Өтіманның қызы Бұлыған қатынды (некелеп) алды, сөйтіп оны 

Бұлыған қатынның ордасына отырғызды.  

Раби әл-әууәл айының он үші күні хабаршылар келіп Дербенд жағынан 

дұшпан әскерінің шабуыл жасауы туралы хабарлады.  

 

1177-бет 

Түгел және Шықтұр (Шіктұр) ноян мен Қонжықбалға әскерімен жорыққа 

аттануына бұйрық берілді.  

(Сол айдың) он бесінші жұлдызында олардың соңынан Тағашар (Тағажар) 

мен өзге де әмірлер жолға шықты. Дұшпанның (жасап жатқан) толқуы жайлы 

хабарлар бірінен соң бірі келе бастады.  

Раби әл-ахир айының бірінші күні патша Билясувардан шығып, Шабаранның 

арғы жағындағы Туйнақ (Тұйнақ) жартасына келіп жетті. Он бесі күні ол 

Шабаранға, арбалардың алдына келді. Сол айдың он жетінші жұлдызында  

әскерлердің алғы шепкі жасақтары Қарасу өзенінің жағалауында, Дербендтің 

арғы бетінде кездесті. Арғы жақтан Аяшы, Мөңке Темірдің ұлы Меңлібұқамен 

бір-бір түмен (ұстаған) Йикижа (Екеше) мен Тоқтай (Түктай) муртад, бұл  

жақтан Тағашар (Тағажар), Қонжықбал, Тұғрылша және Тоқудың ұлы Тайжу 

(болды).  

Мыңдық әмір Қонжықбал мен Тұғрылша және Тайжу жүзіп өту үшін өзенге 

секірді. Олардың ержүректігінен дұшпан әскері қаша жөнелді, сөйтіп олардан 

үш жүзге жуық салт атты өлтірілді және біршама адам тұтқынға алынды. 

Өлтірілгендер арасында мыңдық әмірлері Боралтай, Қадай және Екешенің 

бауыры болды. Тұтқындар ішінде Тоқтайдың (Түктайдың) ұлы әмірінің бірі  

болған Чириктай (Шеріктай (Шіріктай)) болды.  

Осылай ол жақтан жеңіспен және даңқпен оралып, раби әл-ахир айының 

жиырмасы күні Билясуварға келіп (Арғын хан) ордаларына жайғасты. Содан 

бірнеше күн тойлауға, көңіл көтеру мен ойын-сауыққа берілді. Сағд ад-дәулә 

хабаршылар арқылы бұл жеңіс туралы хабарды барлық аймақтарға таратты. 

Осымен бітті. 

 

Тағашардың (Тағажардың) хорасандық әскерлерге көмекке баруы жайлы 

және Тебриз маңындағы Шам деген жерде Арғунийа (Арғыния) қаласының  

іргетасының қалануы туралы хикая 

 

Раби әл-ахир айының соңында дұшпан әскерінің келе жатқаны жайлы  
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Хорасаннан үрейлі хабар келді. Тағашар (Тағажар) оларға тойтарыс беру үшін 

жорыққа аттанды. Сол аптада-ақ Тағашардың (Тағажардың) нөкері 

 

1178-бет 

ретінде Хорасанға мырза Нажиб ад-дәуләні сол жақтағы әскерлер ортасында 

ақшаны үлестіріп беруі үшін жіберді.  

Сосын жумада әл-ула айының жетінші жұлдызында Есу Темір (Есутемір) 

ханзаданың өлімі туралы хабарды оның әкесі Арғын ханға жеткізді. Ал бұған 

дейін Мерагида Сұнжақ аға мен оның ұлы Шәді дүние салған болатын.  

Ережеп айының соңында ұлы мәртебелінің патшалық туы Тебризге келіп, 

шағбанның екісі күні Тебризде Мәжид ад-дин Муъминан Казвиниді өлімге 

кесті. Сөйтіп, ұлы мәртебелінің патшалық туы жазғы жайлауға Алатауға кетті 

де, ол жаққа он үшінші күні жетіп барды. Ол жақтан (Арғын хан) Уан мен 

Уұстанға (Останға) алып барар жолмен қайтып келуді қалады. Ол тұрақтау 

орында (патша) алдына ұлы маулана Қутб ад-дин Ширази келді де, бетінде 

көптеген солтүстік пен батыстың мемлекеттері суреттелген және Мағриб теңізі 

мен шығанағы, оның жағалауларының картасын ұсынды.  

(Арғын хан) патшаға онымен (Қутб ад-дин Ширазимен) әңгімелесу қатты 

ұнады, себебі ол Рұм иеліктерін суреттеп беруде еді. Көп әңгіменің арасында 

патша назары ішкі Рұм болып табылатын Аммурияға түсіп, мауланаға ол жайлы 

хикаялап беруді бұйырды. Ол (Қутб ад-дин Ширази) ішінде патшаға 

мадақтаулар мен оның жағдайының сипатталуы айтылған өте көркем хикаяны 

айтып берді. Ол оның (Арғын ханның) көңіліне өте жақты. Ол аңшылыққа бару 

үшін атқа мініп, мауланаға:  

– Мен қайтып келген кезімде кел, әңгімелесеміз. Сен өте көркем сөйлейді 

екенсің, – деді. Сағд ад-дәулә (оған):  

– Үшеуді, яғни «Әміршахты, Фаһр ад-дин мустауфи мен Қажы Лилидің 

ұлын да шақырсын» деп айт, – деп белгі берді. Себебі олардың үшеуін де ұстап 

алып Рұмнан алып келген еді. 

Маулана Қутб ад-дин Әміршах үшін Сағд ад-дәуләнің айтқанындай істеді. 

Ол патшаның соңынан жүгіріп барып, оны (Әміршахты) босатып жіберді. Ал 

Қажы Лилидің ұлын өлтіріп тастады. Фаһр ад-динге күзетші тағайындап қойып, 

бір аптадан соң оны да өлімге кесті.  

(6)89 жылы рамазан айының жиырма үшінші жұлдызы күні Рұмнан Ақбұқа, 

Доладай, Алшы және Құбан келді.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%B9/


 202 

Шәууәл айының бесінші жұлдызында Ақбұқа ол жаққа қайтып кетті. Сосын 

Арғын хан Тебризге келген кезінде рамазан айт мейрамы жақындап қалып еді,  

 

1179-бет 

сол үшін Тебриз қаласына төрт мінбер орнатуды бұйырды. Қазылар, имамдар 

және барша мұсылмандар келіп барлық ережелерге сай мейрам намазын өткізді. 

Қазы мен хатибтар құрметпен, мейірімге бөленген күйде кері қайтты.  

Арғын хан ұлы ғимараттар (салуға) сүйіспеншілігі бар болғандықтан, Тебриз 

айналасындағы Шам жерінде ғаламат қаланың негізін салып, ол жерде 

кереметтей ғимараттардың іргетасын қалап: «Ол араға өздеріне үй тұрғызуды 

қалаған кез келген жан тұрғызсын!» – деп бұйырды. Ол кахриздер90 жүргізіп, 

қаланы Арғыния деп атады.  

Әрі ол Шарвиязда да үлкен қала тұрғызып, құрылысына үлкен қаражат 

жұмсалды. Алайда ол тұрғызып бітірілмеген күйі қалды.  

Сондай-ақ (Арғын хан) эликсир жасау ісіне үлкен қызығушылық танытатын, 

себебі көпшілік оны бұл өнерге (қызықтырып) үгіттейтін.  

Осымен бітті. 

 

Арғын ханның бақсылардың кеңесімен күкірттік және сынаптық дәріні 

ішуі, оның олардың әдісі бойынша қырық күндік ораза ұстауы, содан оның 

сырқатының басталуы жайлы хикая 

 

Арғын хан бақсыларға және олардың ережелеріне өте қатты сенетін, 

сондықтан ол кісілерге әрдайым қамқорлық жасап, қолдау көрсетіп жүретін еді. 

(Бірде) Үндістан жақтан бір бақсы келді, сөйтіп ол ұзақ өмір сүретіндігін 

(сендіріп) айтты. Арғын хан одан:  

– Ол жақтағы бақсылардың өмірі қандай әдіспен ұзақ болады? – деп сұрады. 

Ол:  

– Арнайы (ерекше) дәрімен, – деп жауап берді. Арғын хан:  

– Ол дәрі бұл жақта табылады ма? – деп сұрады. Бақсы:  

– Табылады, – деді. (Арғын хан) оны дайындауға бұйырды.  

Бақсы оның ішінде күкірт пен сынабы бар қойыртпақ аталаны дайындады. 

Сегіз айдай уақыт (Арғын) оны ішіп жүрді де, соңынан қырық күн Тебриз 

                                                           
90 Кахриз – жер асты суғару құбыры, жер асты суғару каналы: кәріз жүйесі: жер асты су құбырларының 

жүйесі, нәжістерді ағызып әкететін жер асты құбырлар жүйесі, яғни канализация. 
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бекінісінде (бақсының тәсілі бойынша) ораза ұстады. Сол (сегіз-тоғыз ай) уақыт 

аралығында оның алдында күні-түні үздіксіз тұрып, өз сенімдері туралы ой-

толғаумен болған бақсыларды есептемегенде, Ордықия, Қошан және Сағд ад-

дәуләдан  

 

1180-бет 

басқа бірде-бір мақұлық (тірі жан) оның алдына кіре алмады. Содан Арғын хан 

оңашаланған орнынан бері шыққан кезде қысты өткеру үшін Арранға аттанды, 

сөйтіп ол жақта оның денсаулығына кенеттен пәлекет орын алды. Сол кезде 

мырза Әмин ад-дәулә дәрігер оның (Арғын ханның) алдында үздіксіз болып, 

емдеді, өзге дәрігерлердің көмегімен әрі керемет тәсілі арқасында біраз уақыт 

оның денсаулығы дұрыстала бастағанға дейін әрекет етті.  

Бірде, кенеттен бір бақсы шығып, Арғын ханға үш кесе шарап берді. Ол 

сіңіп кеткендіктен ауру қайта келіп, сөйтіп ауруы емделмейтін болып қалды. 

Дәрігерлер қалай көмек берерін білмеді.  

Екі ай ауырған соң әмірлер сөз сұрасып аурудың себебін іздей бастады. Кей 

адамдар: «Мұның себебі көз тигендікте, садақа беру керек», – деді. Сондықтан 

мұқтаждарға көп ақша таратылып берілді. Ал біреулері болса: «Бақсылар 

құмалақпен пал ашып, «Аурудың себебі – сиқыр» деп айтуда», – деді.  

Ол істе Туғачақ (Туашақ) қатынды күдікті етті. Таяқ астына және 

азаптаулармен оны тергеуге алып, ақыр соңында көптеген әйелдермен бірге ол 

қатынды да өзенге лақтырды.  

Бұл оқиға (6)90 жылдың мухаррам айының он алтыншы жұлдызында орын 

алды. 

Осымен бітті.  

 

Арғын ханның сырқатының күшейуі, соның нәтижесінде әмірлердің 

арасында алауыздықтың туындауы, кейбір әмірлер мен Сағд ад-дәуләнің 

өлімге кесілуі жайлы 

 

690 жылы мухаррам айының жиырма төртінші жұлдызы күні Арғын хан Кур 

өзенінен өтіп, Арран маңындағы Бағча (Бақша) жұртына (тұрақтау орнында) 

тоқтады. Ауру күшейіп бара жатқандықтан әмірлер оның аман қалуынан 

күдерін үзді. Тағашар (Тағажар) мен өзге де әмірлер бір-біріне ренжулі әрі бәрі 

Сағд ад-дәуләмен нашар (қатынаста), оның тәкаппарлығы мен менсінбеушілігінен мезі 
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болған еді. Сөйтіп (жүріп), сафар (сапар) айының төртінші жұлдызында Тағашар 

(Тағажар) мен Қонжықбал (сыбайласа отырып)  

 

1181-бет 

Түгел және Туғанмен өзара келісті. Содан 690 жылы сафар (сапар) айының он 

төртіне олар (өзара) ант беріп одақтасты, сөйтіп өз дұшпандарымен күресуге 

кірісті.  

Алдымен Сұлтан идашыға қатысты айтылған арызды талқылады да, олар 

былай деді: «Бір бақсы былай айтты: «Мен Хұлашы мен Қараноғайдың кішкене 

балалары Арғын ханның алдына келіп, оған: «Мен бізді қандай күнәларымыз 

үшін өлтіруге бұйырдың?» – деп жатқанын көрдім. Ол болса: «Мен ол туралы 

білмеймін, сендерді менің рұқсатымсыз өлтіріп тастаған Сұлтан идашы», – деп 

жауап айтты».  

Содан сафар (сапар) айының жиырма сегізінші жұлдызы, жұма күні Сұлтан 

идашыны өзге әмірлердің тобымен ұстап алып, сотқа сүйреп келді. (Сөйтіп):  

– Не үшін сен аталған әмірлердің ұлдары мен Туашақ қатынды өлтірдің? – 

деп сұраққа алды. Ол:  

– Жарлықтың бұйрығына сәйкес, – деді. Әмірлер Ордықияны сұрау үшін 

ордаға жіберді. (Ордықия) қайтып келіп:  

– Патша: «Маған бұл жөнінде ештеңе белгілі емес» деп айтуда, – деді. 

Сұлтан:  

– Патша қатты ауырғандықтан көп уақыттан бері сөйлей алмайды. Егер бұл 

сөздерді ол айтқан болса, ғажап (таң қаларлық жағдай), – деді. Әмірлер 

бірауыздан:  

– Егер ол сөйлей алмайтын болса, байқауымызша, сен оларды өзіңнің 

қалауың бойынша өлтіргенсің. Ал патшаның ауруының себебі – сенің 

залымдығың мен зомбылығыңнан. Неліктен күнәні сен жасап, жазаны ол кешуі 

керек?! – деді.  

Осы себепті раби әл-әууәл айының бірі күні оны өлімге кесті. Және сол күні 

Қытай оғыл ханзаданың туылған күнін тойлап жатып, Ордықия мен Жошыны 

ұстап алды. Сосын Туғанды, ол барып Қошан мен Сағд ад-дәуләны ұстап алып 

келуі үшін жіберді. Сол түні Жошы мен Қошанды өлтірді. Ал келесі күні 

Тағашардың (Тағажардың) үйінде Ордықия мен Сағд ад-дәуләні соттады, сөйтіп 

екеуін де өлтірді.  

Түгел мен Туған Сағд ад-дәуләнің ордасына аттанды, сонда жауынгерлер 

тонауға кірісті. Сөйтіп, ол жақта болған мұсылмандар мен еврейлердің үйін 
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тып-типыл етіп тонап кетті. Және (жасырып қойған) қазыналарды іздеп киіз 

үйлер мен шатырлардың астын қазып тастады.  

Таңертең әскер келді, содан тәртіпсіздікке ұласып,  

 

1182-бет 

ол жақта тапқанның барлығын алып кетіп жатты. Ал халық болса, дүрлігу мен 

алауыздыққа кіріптар болды. 

Осымен бітті.  

 

Арғын ханның сырқатының (емделмей) аяқталуы, оның Аррандағы  

Бақша өңірінде дүние салуы жайлы хикая 

 

Арғын хан ол аурумен ауырған күйінде шәууәл айының бірінші жұлдызынан, 

раби әл-әууәл айының басына дейін ауырды, осы себептен мемлекеттің істері 

құлдырауға келді, солайша барлығының өмірі бұзылды.  

Ақыр аяғында, ...91 жылының екінші айына сай келетін 690 жылдың раби әл-

әууәл айының жетінші жұлдызы, сенбі күні, түске жақын Аррандағы Бақша 

өңірінде ол (Арғын хан) қаза болып, пәни дүниені өзінің атақты әулетіне 

қалдырып кетті. Ордаларында оны жоқтау рәсімдері атқарылды, сөйтіп раби әл-

әууәл айының тоғызыншы жұлдызы, дүйсенбі күні оның мәйітін Сажас жаққа 

апарып қойды.  

Құдай Тағала таңдаулы пайғамбары Мұхаммед Мұстафа және оның әулеті 

мен ізгі сахабаларының құрметіне Ислам патшасы Ғазан ханды ұзақ жылдарға 

әрі сансыз ғасырларға өмірлердің мұрагері етсін, сөйтіп оған бақ-дәулет, ықпал 

мен ұлылық және күш-құдірет нәсіп етсін!  

 

Арғын ханға қатысты оқиғадан кейінгі әмірлердің өзара келіспеушілігі мен  

олардың сол уақыттағы істерінің баяны жайлы хикая 

 

Екінші айдың он үшінші күніне сәйкес келетін раби әл-әууәл айының он 

екінші жұлдызында, бейсенбі күні Құбан ақташыны Ғазан ханзадаға жіберді. Ал 

                                                           
91 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
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келесі күні Абақа ханның сүт бауыры әрі Ахмедтің ордасында әмір болған 

Қубайұлы Тайтақты (Қобайұлы Тайтақты) 

 

1183-бет 

Бағдатқа Байду ханзаданың соңынан, Лигзиді Рұмға Гайхату ханзаданың соңынан 

жіберді. Әмірлер бірнеше жасаққа бөлінді, сондықтан аттану кезі келгенде  

дабыл жиырмадан астам жерлерде қағылды. 

Байду қарапайым да байсалды ханзада болғандықтан және әмірлер мен 

әскерлерді билеп-төстемейтін, сондай-ақ билігін асыра қолданбайтын 

болғандықтан, Тағашар (Тағажар), Қонжықбал, Туған, Түгел мен (сол сияқты) 

өзге бүлік шығарғандар Ғазанның ұлылығы мен құдіретінен қорықты да, 

Байдуды (патша болғанын) қалады. Әмірлерден Шықтұр (Шіктұр) мен Самғар 

ноян және Доладай қақпашы, Тигна, Елшідай құсшы, Бөкедей, тағы сол  

қанаттың әмірлері олармен келісімде болды. Ол (Байду) әлі жетіп келмеген еді.  

Раби әл-әууәл айының он бірінші жұлдызында олар бұл іс жөнінде кеңес 

жасады, сөйтіп он алтыншы күні осы ойды бекітіп, қатындарға айтты.  

Раби әл-әууәл айының он алтыншы жұлдызы, дүйсенбі күні Самғар ноянды 

Рұмға жіберді. Келесі күні Лигзиді кері қайтарып келуі үшін Балийазад (Балиязад) 

жолға аттанды.  

Сенбі күні, раби әл-әууәл айының жиырма бірінші жұлдызында Сағд ад-

дәуләнің орынбасары болған, әрдайым науқастанып жүретін Изз ад-дин Жалал 

өлтірілді.  

Раби әл-ахир айының бірінші жұлдызына дейін Хорасан қаласынан екі рет 

елшілер келіп, дүрлігу жайлы хабарлады.  

Жұма күні, раби әл-ахир айының жиырма алтыншы жұлдызында әмірлер 

ордаларда жиналып ханзадалардан келген хабаршыларды (күтіп алып), кері 

қайтарды.  

Жумада әл-ула айының сегізінші күні Хорасан мен Ирактан Аладу әмір 

келді, сөйтіп лурлардың көтеріліс жасағандығы, (олардың) Исфаханды басып 

алып, Исфахан қолбасшысы Байдуды және басқа да көпшілікті өлтіргені, ол 

өңірлерде отырған мұғул жасағына шабуыл жасағаны, сөйтіп оларды  

шашыратып жібергені жайлы хабарды алып келді. Содан соң олардың көтерілісі 

және (жасап жатқан) дүрлігуі туралы сөз тоқтаусыз жүріп отырды. Және сол 

күні Тоқудың ұлы Шәдіні, Шыңқұрдың ұлы Боралғыны (Бұралғыны) Байду 

ханзаданы шақыртуға жіберді. Доладай идашыны лурлар бүлігін басуға  

тағайындады.  
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1184-бет 

Жумада әл-ула айының жиырма екінші жұлдызы, сәрсенбі күні Суке (Сүке) 

ханзада мен әмірлер арасынан Шопан (Шұбан), Илинақ (Елинақ) ұлы Құрымшы 

(Қорымшы) қатындардың ордаларын Гайхатуға қызмет ету ниетімен Алатау 

бағытына қарай алып кетті. Бұл іс Түгелдің келісімімен жүзеге асты. Төрт 

мыңдықтың әмірі Буларғу қийатай (Бұларғы) қиятай оның соңынан кетті. Осы 

себепті Байдудың ісі құлдырауға түсті. Ол істі Өрік қатын ойластырған еді.  

Келер күні Байду ханзаданың алдына Суғурлуқтағы Куйбұлдағ (Күйбұлдақ 

(Күйбалдақ)) жерінде әмірлер келді. Жиырма бесінші күннің түнінде Сати, 

Қабан және Тудажу қашып, Гайхату ханзадаға қосылу үшін Рұмға аттанды. 

Сондай-ақ келесі күні ордалардың ийу-оғландары да кетіп қалды. Келесі түні 

Елшідай құсшы мен Темірбұқа, одан кейінгі күні Қонжықбал мен басқалар 

Гайхатуға жол тартты. Осы себепті Байдуды таққа отырғызу ісі орындалмады, 

сөйтіп (таңдау) Гайхатуға орнықты.  

«Барлық нәрсенің шындығын Алла жақсы біледі және (барлық нәрсе) оған 

қайтады және (барлық нәрсеге) пана болып табылады!»92.  

 

1185-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

Арғын хан туралы дастан 

Оның мақтауға тұрарлық өмірлік салты, мінез-құлқының жақсы 

қасиеттері, оның (айтқан) кереметтей даналық сөздері, бұйрықтары, 

нақылдары мен берген керемет үкімдері жайлы, жоғарыдағы екі бөлімге 

кірмей қалған, әртүрлі кітаптардан және түрлі адамдардан бөлек-бөлек 

белгілі болған, (алайда) сол уақыттарда орын алған 

 оқиғалардың баяны 

 

...............................  

(Түпнұсқада бұл бөлім бойынша ештеңе жазылмаған) 

 

1186-бет 

(Бұл бетте де ештеңе жазылмаған) 

                                                           
92 Бұл Ибн Аббас (р.а.) риуаят еткен хадис «Шарх сүнән Нәсаи» кітабында келтірілген. (Аудармашы 

түсінігі). 
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1187-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ БАЛАСЫ ТӨЛЕ ХАН, ОНЫҢ БАЛАСЫ ХҰЛАҒУ 

ХАН, ОНЫҢ БАЛАСЫ АБАҚА ХАННЫҢ ҰЛЫ ГАЙХАТУ ХАН 

ТУРАЛЫ ДАСТАН 

 

Бұл (дастан) үш бөлімнен тұрады 

 

Оның (Гайхату ханның) құтты дүниеге келуі хижри жыл санауының алты 

жүз қырық ...93 жылына сәйкес келетін 638-ші көне Иазджарди жылының бахман 

айының жиырма бесінші жұлдызында, бейсенбі күні ...94 тұрақтау орнында, 

Сүмбіле (Бикеш) талайлы шоқжұлдызы  астында орын алған еді.  

Сосын қоян жылының алтыншы айының жиырма бесінші жұлдызына сәйкес 

келетін, 690 хижри жылының ережеп айының жиырма төрті күні, жексенбіде 

оны таққа отырғызды.  

Сөйтіп, 694 жылдың жумада әл-ула айының алтыншы күні, бейсенбіде ол 

дүние салды. Оның өмірінің ұзақтығы ...95 жыл, ал патшалық етуі – үш жыл, екі 

ай болды.  

 

Бірінші бөлім 

 

Оның шығу тегі туралы баяндау, оның әйелдерінің, ұлдарының, қыздары 

мен қазірге дейін (көбейіп) тараған немерелерінің толық түсініктемелермен атап 

өтілуі. Оның күйеу балалары туралы жаднама және оның ұрпақтарының шежіре 

кестесі.  

 

Екінші бөлім 

 

Оның таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар, хан тағына отырғандағы 

тағының, әйелдерінің, ханзадаларының және әмірлерінің суреттелуі. Оның билік 

ету уақытының және сол уақыттарда орын алған оқиғалардың тарихы.  

 

1188-бет 

                                                           
93 Түпнұсқада жылдың жалғасы жазылмаған. 
94 Түпнұсқада жер аты жазылмаған. 
95 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
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Үшінші бөлім 

 

Оның өмірлің салты мен мінез-құлқының кереметтей қасиеттері. Көркем 

сөздері, нақылдары, өсиеттері мен ол берген жақсы үкімдері. Жоғарыдағы екі 

бөлімге кірмей қалған және бір-бірінен бөлек-бөлек белгілі болған, оның кезінде 

орын алған оқиғалар туралы хикаялар.  

 

1189-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның шығу тегі туралы баяндау және әйелдері, ұлдары, қыздары мен осы 

уақытқа дейін (одан) тараған немерелерінің толықтай егжей-тегжейлі 

атап өтілуі, оның күйеу балалары туралы жаднама және 

оның ұрпақтарының шежіре кестесі 

 

Гайхату – Абақа ханның екінші ұлы болған. Ол татар қауымынан шыққан 

Нуқдан қатыннан туды. Бақсылар оған Иринжін (Еріншін) доржы деп ат берген, 

оның әйелдері мен күңдері көп болатын.  

Алдымен ол Елугай ноянның ұлы Туғының қызы Айша қатынмен некеге 

тұрды. Одан соң жалайыр Елугай ноянның ұлы Ақбұқаның қызы Дунды  

(Донды) қатынды, содан соң қоңыраттан Құттытемір (Құттемір) гургеннің қызы 

Елтүзміш қатынды, содан кейін Керман сұлтаны Қутб ад-диннің қызы Падишах 

қатынды, содан соң керейттен шыққан Саружаның қызы Өрік қатынды, содан 

соң Бұлыған қатынды алды. Және оның Нәни атты күңі болатын, оны одан 

(Гайхату ханнан) кейін Алафираң (өзіне некелеп) алды. Және оның (Гайхату 

ханның) Есен атты күңі, ол арулат руынан шыққан Ожанның бауыры  

Бекламыштың қызы еді.  

(Гайхату ханның) үш ұлы болды. Барлығынан үлкені – Алафираң, анасы 

Донды қатын.  

Екінші (ұлы) да содан (Донды қатыннан) туылған. (Ол): Ираншах.  

Үшіншісі – Чиңбулад (Шыңболат), Бұлыған қатыннан туылған.  

 

Оның төрт қызы болды: 

 

(1) Біреуі – Улақұтлұғ (Ұлақұтты) есімді. Оны Арабтайға ұзатты. 

(2) Және бірі – Илқұтлұғ (Елқұтты). Оны Құттышахқа ұзатты.  
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(3) Тағы бірі – Арақұтлұғ (Арақұтты). Бұлардың үшеуі де Айша қатыннан 

дүниеге келді.  

(4) және Донды қатыннан да қыздары бар болатын.  

 

 1190-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Гайхату хан туралы дастан: оның хан тағына отыруына себеп болған 

оқиғалар, оның хан тағына отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, 

ханзадаларының, әмірлерінің суреттелуі, оның билік ету кезінің тарихтары 

мен сол уақыттарда орын алған (оқиғалардың) баяны 

 

Оның хан тағына отыруына себеп болған оқиғалар  

 

Алғашында әмірлердің көпшілік бөлігі Байдуды таққа отырғызуды қалады, 

әсіресе бүлік шығарып жатқан кісілер. Шопан (Шұбан), Құрымшы (Қорымшы), 

өзге де әмірлер бірінен соң бірі Гайхатуға қызмет етуге кеткенде, қалғандар 

оның таққа отыруына (көңілдері) суып қалды әрі оның өзі де (бұған) келісімін 

берген жоқ.  

Бұл істе аса үлкен табандылық танытып жатқан Туған қорқып кетіп, Гилянға 

тығылу үшін қашып кетті. Соңынан қуып жасақ аттанды да, ұстап алып  

әмірлердің алдына алып келді. Байду оны қорғап қалды да, Гайхату келгенше ол 

қамауда отырды.  

Гайхату оны әмірлер күтіп жатқанын білгендіктен, ол Рұмнан Иранға қарай 

жолға шықты. Сөйтіп, Алатауға қатындардың, әмірлер мен ханзадалардың 

алдына келді. Барлығы өзара кеңесе отырып, келісіп, 690 жылы ережеп айының 

жиырма төртінші жұлдызы, жексенбі күні Ахлат аймағында 

 

1191-бет 

(аса) бақытты сәттілікпен Гайхатуды патшалыққа (таққа) отырғызды.  

 

Бүлік, ұрыс-керіс тудырып жүрген әмірлердің тұтқындалуы және олардың  

жауапқа тартылып, сотталуы жайлы хикаялар 

 

Тойлап, көңіл көтерулерді аяқтаған соң, шағбан айының басында (бүлік ісіне 

қатысы болған-болмаған) барлық әмірлерді ұстап алып, сот ісін өзі жүргізе 
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бастады. Себебі Гайхату бауыры Арғын ханға болған оқиға және әмірлер мен 

уәзірлердің өлтірілуін тергеуді қалады.  

Алдымен өзі әмірлер басшысы Шықтұр (Шіктұр) нояннан:  

– Істің жағдайы қалай? – деп сұрады. (Шықтұр (Шіктұр) ноян) жауап  

ретінде: 

– Әмірлер осында дайын, патша оларды тергеуге алып, олардың сөздерінен 

құлыңның және әрқайсысының кінәсі анықталып, белгілі болады, – деді.  

Әмірлер бірауыздан былай деп көрсетті: «Ең алдымен бүлік пен 

алауыздықты Тағашар (Тағажар) мен Қонжықбал ойластырды. Содан соң 

Самғар мен Тигнаға айтты, соңында олар өзара келіскендіктен Шықтұр 

(Шіктұр) ноянға айтты. Сонда ол: «Сендер келіскеннің бәрімен мен де  

келісемін», – деді. Олардың сөзі осы тұсқа жеткенде Шықтұр (Шіктұр) ноян 

(тағы): 

– Осынша күшті, ықпалды әмір жасырын бүлікшілік істерді ойластырып, 

іске асырып жатқанда, мен, қауқарсыз шал, (оларға қалайша төтеп беремін), 

себебі мен олардың көмегіне үміт артатын менің бауырларым Рұмда, өздерінің 

патшаларының қызметінде. Егер де мен қарсы сөз айтсам, басымнан 

айырылатын едім, сөйтіп олар маған Жошы мен Ордықияға нені жасаған болса, 

соны жасар еді, – деп айтты.  

Гайхату хан оның үзірін қабыл алып, оған бостандық сыйлады. Сот біткен 

соң (патша) әмірлерді мейірімімен (түрлі сыйлықтар беріп) сыйлады. Шықтұр 

(Шіктұр) нояннан кейін басқа әмірлер де, олар Гайхату ханның кешіретіндігіне 

сенімді болғандықтан, өз күнәларын тез мойындады.  

 

1192-бет 

Туған болса, түрмеге қамалды. Жошы мен Ордықияның ұлдары мен әйелдері 

Туғаннан әкелерінің қаны үшін кегін талап етті. Ақбұқа Туғанмен нашар 

(қарым-қатынаста) еді, Өрік қатын да (онымен) сондай (қатынаста болатын), 

бірақ Гайхату оны (Туғанды) өлімге кесуге асықпады. Өрік қатын оған:  

– Егер Туған ұйымдастырған осы бүлік пен алауыздық болған кезде оны 

өлімге кеспейтін болса, одан ол өлтірген әмірлердің қаны үшін қайтарым талап 

етілмейтін болса, (онда) бұдан былай бірде-бір (тірі) жан адал әрекет етпейтін 

болады, – деді. Гайхату:  

– Әрине, ондай істі жасаушыға осындай жаза болады, – деді. Ақбұқа 

патшадан осы сөзді есіткен соң, Туғанды өлтіруі үшін ол сыртқа шығып,  

Ордықияның ұлдарын жіберді.  
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Гайхату хан шәууәл айының тоғызыншы жұлдызы күні Алатауға барып 

орналасты. Келесі күні Тағашар (Тағажар) мен Қонжықбал және өзге әмірлер 

күнәларынан тазарып (кешіріліп), ханға сыйлықтар ұсынды.  

Рамазан айының төртінші жұлдызы, жұма күні Гайхату Рұм өңіріне қайтуға 

шешім қабылдады.  

Осымен бітті. 

 

Гайхатудың Рұмға аттануы және Шықтұр (Шіктұр) ноянның (патшаның) 

толық билікті орынбасары ретінде (Иранда) қалдырылуы туралы 

 

Гайхату Алатаудан Рұмға аттанарда Иран иеліктеріндегі өзінің толықтай 

билікті орынбасары етіп Шықтұр (Шіктұр) ноянды тағайындады. Ол жерден 

(Алатаудан) Тебризге келді де, әмірлермен бірге Арранға қыстауға шықты. Кур 

өзені жағалауындағы оның көне жұрты Қарачали (Қаражалы) мекенінде тоқтап, 

мемлекеттік істерді және маңызды қажеттіліктерді ұйымдастырумен айналысты: 

жан-жаққа хабаршы мен қолтамғалар жіберді.  

Сол қыстың соңында, 691 жылдың мухаррам айының жиырма сегізінші 

жұлдызы, жексенбі күні Шағатуда Жушымұттың ұлы Занбу ханзада  

 

1193-бет 

дүние салды.  

Гайхату Анбаршы ханзаданы бір түмен әскерімен Хорасанға аттандырып, өзі 

Рейдің айналасында қыстау үшін тоқтады.  

Тағашар (Тағажар) Шықтұр (Шіктұр) ноянның алдында нөкер еді. Ол 

«Балаларымен кездесу» деген сылтаумен (Шықтұрдан (Шіктұрдан)) рұқсат 

сұрап, өзінің үйіне қарай кетті. Оның орынбасары Садр ад-дин Занжани оған 

Баба атты бір казвиндік кісіні Казвинге жіберіп, бауыры Қутб ад-динге былай 

деп хабар берді: «Рұм түркмендері мен карамандары Гайхату үстінен жеңіске 

жетіп, оның ісін бітірді. Енді барлық әмірлер Анбаршының патшалық етуіне 

разы. Ол өзінің Хорасанға жорығын қойып, Арранға кері бұрылуы үшін, 

бауырым бұл жағдай туралы оған хабар беріп, осы іске кірісуі керек».  

Қутб ад-дин жағдайды ханзаданың алдында мүлтіксіз қызметте болған 

қызметшінің бірі шейх Жамал Ширазиге әңгімелеп берді. Ал ол оның 

(Анбаршының) алдында айтып жеткізді.  
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Ханзада ақылды әрі қабілетті болғандықтан, ол «сақтық шарасын қолға алу 

керек» деп шешті. Ол Мулайид атты өз нөкерлерінің бірін, ол жағдай туралы 

сұрастырып білу үшін, Шықтұрдың (Шіктұрдың) алдына елші (хабаршы)  

ретінде жіберді. Жолда ол Тағашармен (Тағажармен) кездесті. (Тағашардың 

(Тағажардың) орынбасары) Садр ад-дин оған:  

– Сенің Шықтұрға (Шіктұрға) баруыңның қажеті жоқ. Ханзада мейлінше тез 

келіп таққа отыруы үшін кері қарай асық, – деді. Мулайид айлакер және зерек 

адам болатын. (Ол):  

– Менің солай істегенім дұрыс болар. Алайда біздің үйіміз жақын арада 

болғандықтан, мен туысқандарымды көріп, сосын кері қайтамын, – деді. 

Оның алдынан кеткен соң ол Қаражалыға, Шықтұрдың (Шіктұрдың) алдына 

келді. Жол бойы ол Рұмнан жарлықпен келе жатқан, Гайхату (олар арқылы) 

қатындарға, ханзадаларға және күллі әмірлерге сыйлықтар жіберген елшілерді 

көрді. Олардың арасында сенімге лайықты өзінің достарының бірін тауып алды 

да, одан  

 

1194-бет 

Гайхатудың денсаулығы туралы сұрады. Ол Гайхатудың тірі, аман-есен, 

көңіл күйі жақсы және бақытты екенінің хабарын айтты.  

Мулайид Садр ад-диннің қулық жасағанын, егер бұл іс ашылып қалатын 

болса, Анбаршы мен оның әмірлеріне жақсылық болмайтынын анық түсінді. 

Содан ол дереу Шықтұр (Шіктұр)дың алдына келді, сөйтіп көпшіліктің алдында 

ханзаданың бұйрығын орындады. Сосын оңаша қабылдауын сұрап, ол оқиғалар 

жайлы басынан аяғына дейін (толық) айтып берді.  

Шықтұр (Шіктұр) ноян бұған дейін-ақ бұл істен бірер нәрседен хабардар еді. 

Ол оған жақсы жауаптар беріп, Анбаршыға да сыйлықтар мен табыстаулар 

жіберді. Өзі болса, екі мың салт аттымен аттанып, бірде таңертең Тағашардың 

(Тағажардың) ордасына шабуыл жасады, оны тұтқындады, Садр ад-динді де 

(тұтқынға алып) өзінің үйіне алып келді. Содан көктемге дейін, Гайхатудың 

келе жатқандығы туралы хабар келгенше оларды қамауда ұстады. (Содан соң 

ол) бес жүз епшіл салт аттылардың күзетуімен оларды оның алдына жіберді. 

Арзан ал-Рұм аумағында оларды Гайхату ханның алдына алып келді.  

(Әскерлерді) мың-мыңнан (қойып тексеруден) өткізген соң, Гайхату хан 

келіп Алатауда орналасты.  

Ұлу жылының алтыншы айының он төрті күніне сәйкес келетін 691 хижри 

жылы ережеп айының он екінші жұлдызы, жексенбі күні ханзадалар мен әмірлер 
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біріге отырып ант беріп, Гайхатуды Алатаудағы жазғы жайлауда дәстүрге сәйкес 

хан тағына екінші рет отырғызды. Сосын көңіл көтеру, тойлату мен құттықтау 

рәсімдерін атқарды.  

Осымен бітті. 

 

Уәзірлік қызметтің Садр ад-дин Занжаниге берілуі және бас қазы болып  

бауыры Құтб ад-диннің тағайындалуы жайлы хикая 

 

Гайхату хан жазды Алатауда өткізді. Сонда Ғазан оны көріп кету ниетімен 

Хорасаннан келді. Ол (Ғазан) 

 

1195-бет 

Тебризге жеткен кезде Гайхатудың бұйрығына сәйкес (онымен) кездеспей кері 

қайтты.  

Садр ад-дин Занжани өлімге кесілген кісілердің қаражаттарынан өзіне 

еншілеп алған дүниеден көп ақшаны Гайхатудың сүт анасы, үлкен құрметке ие 

болған Бурақчин игачиге (Борақшин әпкеге) табыстап, оның қолдауына жүгінді, 

сөйтіп уәзір қызметін сұрады. Шамс ад-дин Ахмед Лакуши де бірнеше 

әмірлердің қолдауымен осы қызметтен үмітті еді. Садр ад-дин Шараф ад-дин 

Семнанидің көмегімен Ақбұқаның жақтастарының көңілін аулап, түмендерді 

басқаруға беру уәдесімен оларды өзіне қаратты. Осы кезде Шамнан (Сириядан) 

дұшпан әскерінің келгені, мәлік Ашраф Қалъат ар-Рұмды шабуылдағаны жайлы 

Рұмнан хабар келді.  

Ережеп айында Мөңке Темірұлы Тайжу оғыл, Тағашар (Тағажар), Бөкедай 

ақташы және Таммачи Инақ (Тамашы инақ) үлкен әскермен дұшпанға тойтарыс 

беру үшін сол өңірге аттанды.  

Шағбан айында Сукай ханзада, Темірбұқа әмір және Қараша Ахлат пен Аржиш 

жолы арқылы Қалғат ар-Рұмға аттанды.  

Ережеп айының соңында мәлік Ашраф Қалғат ар-Рұмды басып алып, ондағы 

тұрғындардың бір бөлігін қырып салды, ал бір бөлігін құлдыққа алды. Сосын 

бекіністі өзінің кутуалдарына96 тапсырып, кері қайтты.  

Гайхату Алатаудан қайтып келе жатқан кезде Алтанның айналасында  

Бұлыған қатынды некелеп алды.  

                                                           
96 Кутуал – қала, қамал, қорған немесе бекініс әскері бастығының лауазымын білдіретін сөз. 



 215 

(6)91 жылдың шағбан айында, сосын сол жылы рамазан айының он сегізінші 

жұлдызында, сейсенбі күні Тебриздің аудандарының бірі Тасу өткелінде оның 

денесіне бір ауру жабысып, қауіпті аурумен ауыра бастады.  

Христиан дәрігерлерінен Рабиб ад-дәулә мен Сафи ад-дәулә оның қасында 

үздіксіз болып, ынта-ықыласымен емдеді. Қырық күн ішінде ол толықтай 

жазылып кетті.  

691 жылдың зул-хижжа айының алтысы күні Аррандағы қысқы ордада 

иеліктердің сахиб-диуаны қызметі Садр ад-диннің атына бекітілді. Сонда ол 

(Садр ад-дин) Гайхатудан өзіне «Садр-и Жахан» және өз бауырына «Қутб-и 

Жахан», ағайынды бауырына  

 

1196-бет 

«Қауам ал-мүлк» деген құрметті лақап ат беруін сұрап, өтініш жасады.  

Сөйтіп, (Садр ад-дин) иеліктегі бас қазының қызметін өзінің бауырының 

атына бекітті. Тебриз әкімінің қызметін де ол оған тапсырды, ал Иракиді Қауам 

ал-мүлкке (берді).  

(6)92 жылдың жумада әл-ула айының үшінші жұлдызы күні Аррандағы 

Мансурия сарайында Тигна тұтқауыл дүние салды, сөйтіп оны Мерагиға алып 

барды (сонда жерледі).  

(69)2 жылдың жумада әл-ахир айының он үшінші жұлдызында Гайхату 

Тебризге келді, сосын ережеп айының он екісі күні ол Мерагиден Сийахкухқа 

(Қаратауға) аттанды.  

Шағбан айының жетісі күні Құнышы оғылдың елшілері ауызбіршілікте 

екендерін білдірді және одақ жайлы өтініш айтып келді.  

Сол айдың тоғызыншы жұлдызында Құттышах ноян мен Ұрықтемір 

оғылдың елшілері мен Наурыздың елшілері Хорасаннан келді. Сөйтіп, сол күні 

Рұмнан Айша қатынның, ал Диярбекирден Байтмыштың келуі орын алды.  

Шағбан айының он жетінші жұлдызында Хорасанға жорыққа шыққан Мөңке 

Темірұлы Керей оғыл, Қонжықбал мен Доладай қақпашы қайтып келді.  

Шағбан айының соңында (Гайхату хан) Ашкамарда қоныстанып қалады, 

сөйтіп ол жақта Садун грузиннің ұлы Құттыбұқаны өлімге кесті.  

Он екінші рамазан күні (патша) Ожанға аттанды, ал он тоғызына Хаштрудқа, 

одан соң Мерагиға қарай шығып Арранға қарай жол тартты, сөйтіп сол жақта 

қыстады.  
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(6)93 жылы раби әл-әууәл айының бесінші жұлдызында Бири ханзада  

дүниеге келді. 

Ал раби әл-ахир айының жиырма сегізі күні Тоқтайдан (Түктайдан) елшілер 

келді. Олардың үлкендері Қалұмтай ханзада мен Болат ұлы мәртебелінің алдына 

Далан наур (өзен)іне келіп, келісім мен бейбітшілік және әртүрлі өтініштер 

айтты. Жумада әл-ула айының үші күні (Гайхату хан) оларды үлкен  сый-

құрметпен шығарып салды.  

Жумада әл-ула айының екінші жұлдызы күні Кур жағалауында (патша) 

үлкен қаланың негізін қалады, сөйтіп оған Құтлұғбалиғ (Құттыбалық) деп 

атады.  

Сосын қысқы қыстауынан қайтып келіп, ол Билясуварда әскерлерді 

тексеруден өткізді.  

(69)3 жылдың жумада әл-ахир айының басында қағаз ақшалар туралы кеңес 

жасалынды.  

Жетінші ережепте Мөңке Темірұлы Керей оғыл дүние салды.  

 

1197-бет 

Аталған ережеп айының он алтыншы жұлдызында Алатауда ұлы мәртебелі 

алдына Байду ханзада келді. Сонда Гайхату ашумен оған қатты ұрысты. Он 

бесінші шағбанда Борақшин игачинің (әпкенің) қорғаштауымен (Гайхату хан) 

оған кері қайтуға рұқсат берді.  

Рамазан айының жетінші жұлдызында Алатауға келіп, ол жерде Құрылтай 

шақырды. Сол айдың жиырма бірі күні, бейсенбіде Құрылтайды таратты.  

Осымен бітті.  

 

Сәтсіз қыпсықты қағаз ақшалардың (яғни, чаудың) шығарылуы және  

сол себептен иеліктерде орын алған зияндықтар туралы хикая 

 

Садр ад-дин мен бірнеше әмірлер уақыт уақытымен Қытай уәлаятында 

айналымда болған чау97 жайлы ойлайтын, оларды қалайша қолданысқа енгізіп, 

осы иеліктерде таратуға болатынын талқылап жүретін еді. Бұл істі олар ұлы 

мәртебелі алдында хабарлады. Гайхату Болат чинсанға бұл жағдайдың (қағаз 

ақшаның) болмысын (мән-жайын, оны айналымға қалай ендіру жайлы)  

түсіндіріп беруін бұйырды. Ол:  

                                                           
97 Чау – бетінде хан мөрі соғылған қағаз ақша. 
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«Чау – онда (оның бетінде) хан мөрі соғылған қағаз. Ол бүкіл Қытайда 

(металдан) құйып басылған дирамдардың орнына жүреді. Ол жердегі (тіллә) 

теңге – бәліш, ол – ұлы мәртебелінің қазынасына арналған», – деп түсіндірді.  

Гайхату өте жомарт патша болғандықтан әрі тым үлкен сыйлықтар жасайтын 

болғандықтан әлемдегі ақшалар оған аздық ететін, содан ол бұл істі құптады. 

Садр ад-дин болса, иеліктерде бұған дейін ешкім ондай дәстүрді орнатпағандай 

тәртіпті орнатқысы келді, сондықтан ол жөнінде өте ынталы жұмыс жасады. 

Әмірлер арасындағы ең парасаттысы Шықтұр (Шіктұр) ноян:  

«Чау мемлекетке құлдырау алып келеді, мемлекетті масқара  етіп, 

бағыныштылар мен әскерлер арасында бүлік туғызады», – деп айтумен болды. 

Садр ад-дин (Гайхату ханға):  

«Шықтұр (Шіктұр) ноян өте алтын сүйгіш болғандықтан, ол қағаз ақшаларды 

жарамсыз сияқты етіп көрсетпекші», – деді. Оларды (қағаз ақшаны) тез жасап 

шығару бұйырылды.  

1198-бет 

Шағбанның жиырма жетісі, жұма күні Ақбұқа, Тағашар (Тағажар), Садр ад-

дин мен Тамашы инақ (әмірлер) чау дайындау үшін Тебризге кетті. Содан 

рамазан айының он тоғызыншы жұлдызында олар ол жаққа жетті де, бұйрықты 

көрсетіп көп қағаз ақша дайындаттырды.  

693 жылдың шәууәл айының он тоғызы күні, сенбіде Тебриз қаласында қағаз 

ақшаны айналымға жіберді, сөйтіп оларды қабылдамағандарды тез арада өлімге 

кесуге бұйрық шығарылды.  

Бір аптадай уақыт бойы қылыштан қорқып (адамдар оларды) қабылдады, 

алайда олар үшін адамдарға көп нәрсе бермейтін. Тебриз тұрғындарының көп 

бөлігі амалсыздан (қаладан) кетіп қалуды жөн көрді. Содан өздерімен бірге 

базардан тауарлар мен азық-түлікті алып кетті, нәтижесінде ештеңе табылмайтын 

болды. Және адамдар жеміс-жидек жеу үшін бау-бақшалар ішінде тығылды. 

Нәтижеде, сондай халыққа толы қала мүлдем босап қалды. Қаңғыбастар мен  

бұзықтар көше бойында кезіккеннің барлығын шешіндіріп кететін болды және 

керуендер ол жақпен жүрмейтін болды. Түн кезінде қаңғыбастар  бақшадағы 

көшелерде торуылдар ұйымдастыратын, сөйтіп егер бірер кембағал бір харвар 

бидай, әлде бір себет жеміс-жидек тапқан болса, олар оны тартып алатын, ал 

егер ол қарсылық көрсетсе, олар:  

«(Бізге мұны) сат, құнын құтты қағаз ақшалармен ал, оған қоса сен оны қай 

жерден сатып алғаныңды көрсет», – деп айтатын.  

Қысқасын айтқанда, халық осындай бәлеге кіріптар болды, сөйтіп пақырлар 

қолдарын дұғада көтерумен болды.  
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Бірде, кездейсоқтық бойынша Гайхату базар бойымен жүріп қалды. Ол 

дүкендердің бос (мүлде) екенін көріп, оның себебін сұрады. Садр ад-дин:  

– Жергілікті ақсақал Шараф ад-дин Лакуши дүние салды. Ал тебриздіктердің 

сондай дәстүрі бар, олар ақсүйектердің қазасын базарлардан тарап кетіп 

жоқтайды, – деді.  

Жұмалардың бірінде қалалық мешітте (жамағат) Қутб ад-динге соншалықты 

үлкен дау көтерді, нәтижесінде (ол жамағатты) таратып жіберді. (Адамдар) 

түкпір-түкпірде азық-түлікті алтын теңгеге сатумен болды. Ал бұл үшін 

адамдарды өлімге кесетін. Осы себептен сауда-саттық пен тамға салықтарын алу 

мүлдем тоқтады.  

 

1199-бет 

Бірде-бір дәруіш Садр ад-диннің тізгінен ұстап алды да, былай деді:  

 

Өлең: 

Өртенген бауыр иісі қаптады жерді, ей, досым, 

Егер мұны сезбесең, мұрның сенің бар болсын! 

 

Садр ад-дин ол сөздің әсерінен және оның нөкерлерінің бірдей әрекетімен 

Басра (қаласы) да күйреген соң, азық-түлікті алтын теңгеге сатуы туралы 

бұйрық шығарды. Осы себепті адамдар біршама көңілденіп, алтын теңгемен 

ашық сауда жасауға кірісті, нәтижесінде босқындар қалаға қайтып келе бастады, 

ол аз уақыт ішінде қайтадан гүлдене бастады.  

Соңында қағаз ақшалардың ісі жүзеге асқан жоқ, одан бас тартылды, сөйтіп 

халық ауыртпашылықтан азат етілді.  

...98 жылының тоғызыншы айына сәйкес келетін 693 жылдың зул-қағда 

айының екінші жұлдызында, жұма күні Нахичевань айналасында Анбаршы 

ханзада дүние салды.  

 

Байдудың Бағдаттағы көтерілісі және бергі жақтың әмірлерінің 

алауыздыққа салынуы, (олардың) кейбіреулерінің Гайхатумен жауласуы 

және оның жағдайының соңы жайлы хикаялар 

 

Байду ханзада Борақшин игачи араға түсіп бостандық алған кезінде, ол 

өзінің ежелгі тұрақтау орнына аттанды. Ол сол реніш себебінен кейбір ашық, 

                                                           
98 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
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кейбір астарлы мағынада өз әмірлеріне Гайхатудан шағымданды. Сосын Тудачу 

ирғичи (Тудажу жарғышы), Шешек гурген, Арғын ағаның ұлы Лигзи мен 

Хундуқур ноянның ұлы Илтимур (Елтемір) Бағдатқа барған кездерінде ол 

олардың көңілдерін өзіне қаратты, Гайхатуға қарсы көтеріліс жасауда өзінің 

жақтастары етіп алды. Бағдаттың хатибтерінен және шенеуніктерінен болған 

Жамал ад-дин Дастжардани оларға қосылды.  

 

1200-бет 

Сөйтіп, оған әмірлері мен жасақтарына қару-жарақтан, жануардан, саури99 мен 

тағардан100 не қажет болса, барлығын дайындап берді. Сол кезде Байду Бағдатқа 

шабармандарды жіберіп, олар барып Гайхату ханның жарлығына сай Бағдатта 

қолбасшы болып отырған Мұхаммед шүкіршіні өлтірулерін бұйырды, содан  

көтеріліс жасап фитна бастады, (қалада) тәртіпсіздік туындатты.  

Арабтай гурген бұл жағдайдан хабардар болған кезде, ол елші жіберіп  

Гайхатуды Байдудың көтерілісі мен аталған әмірлердің қастандығы жайлы 

хабардар етті. Оған өзінің маңайында мулазим болып жүрген әмірлер Доладай 

қақпашы, Қонжықбал, Түгел, Елшідай, Бөкедай сияқты (қастандыққа қатысып 

жатқан) әмірлердің қаскөйлігінен абай болуына кеңес берді.  

Гайхату Ақбұқамен кеңесіп, аталған әмірлердің бәрін, тек Гүржістанда болған 

Түгелден басқасын ұстап алды да, оларды қамауда ұстау үшін кісендеп Тебризге 

жіберді.  

(Гайхату) Аррандағы қысқы ордасынан Диярбекирдегі Байбұқаға Байдуды 

тұтқындап, бері жіберуі үшін елшілер жіберді. Ол елшілер Ирбилдің шекарасындағы 

Заб өзенінің жағалауында жеткенде Байбұқаны Байдудың шабармандары  

тұтқындап алып кетіп бара жатқанын көрді.  

(Шабармандар) ол жақтан шұғыл түрде кері бұрылып, өте асығыстықпен 

жетіп келіп Байбұқаның жағдайы туралы Гайхатуға хабар берді.  

...101 жылының екінші айының соңына сәйкес келетін 694 жылдың раби әл-

ахир айының жиырма сегізінші жұлдызы, бейсенбі күні (Гайхату) Ақбұқа мен 

Тағашар (Тағажар)ды әскермен Байдуға қарсы жорыққа жіберді. 

                                                           
99 Саури  – тұрақ-жай мен киім-кешек түрлері. 
100 Тағар – азық-түлік заттары. 
101 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
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Тағашар (Тағажар) болса, жасырын түрде Байдуға хабар жіберіп оны 

көтеріліс жасауға үндеді. Олар Шағату өзені жағалауына жеткен кезде Ақбұқа 

Тағашардың (Тағажардың) Байдуға жіберген хабарын білмесе де, онымен  

әңгімелесіп отырған кезде:  

– Сен қу, арамза адамсың, қандай іске (араласқаныңды) білесің бе? – деп 

айтты. Тағашар (Тағажар) бұл сөздерді есіткенде «Ақбұқа оның сырын біліп 

қойды» деп ойлады. Қорқып кетіп ол түн ортасында мыңдықтармен ымыраға 

келді де,  

 

1201-бет 

Байду жаққа қарай аттанды. Мұны көрген Ақбұқа әмір қаша жөнелді, сөйтіп 

өзінің арнайы қызметкерлерінен болған үш жүз салт аттымен Ахар өңіріндегі 

Гайхату алдына келді. 

Гайхату ол жағдайдан аң-таң болып, Рұмға қарай жолға шығуды қалады. 

Кейбір парасатсыз әмірлер: «Тақ пен тәжді бүлікшіге тастап қашып кеткенің 

дұрыс болмас. Бұл өңірдің барлық жерінде біздің жасақтарымыз тұр, бірге жиналып 

дұшпанға соққы береміз», – деп айтумен болды.  

Сөйтіп, Гайхату ол жерден Арранға қарай кері бұрылды да, келесі күні 

Билясуварға келді. Түн ортасында, кішкентай кезінен бері (Гайхату ханның) 

қызметінде болған Тоқудың ұлы Хасан әмір өз жолдастарымен бірге қашып 

Байдуға қарай шықты. Бұл туралы хабар Қонжықбал мен Доладайға жеткенде, 

олар Тебриздегі қамаудан босап шығып, қашып кетті. Иринжін (Еріншін) мен 

Байчақ (Байшақ) әмірлер болса, бірнеше өзгелермен бірге сөз байласып қамауда 

жатқан Байдудың ұлы Қыпшақ оғылды босатты да, оны әкесінің алдына алып 

барды.  

Жумада әл-ула айының алтыншы жұлдызы, бейсенбі күні Тайтақ пен 

Туғрилча (Тұғрылша) Хамадан маңайында Башмақ оғыл мен сұлтан Ахмедтің 

күйеу баласы Қарашаға қарсы соғысты, сөйтіп жеңіс Тайтақтың еншісінде 

қалды. Сонда Гүржістаннан жасағымен Түгел келе жатып Тебризге, қамауда жатқан 

әмірлерге былай деп хабаршы жіберді: «Мен саны көп әскерімен Елдар ханзаданың 

көмегімен Арранға, Гайхатуға қарсы тұруға ниет еттім, сіздер де маған тез 

қосылуларыңыз керек».  

Олар жылдам аттанып Кур өзені жағалауында Түгелдің алдына келді де, 

бірге оны (Гайхатуды) іздеуге кетті. Билясуварда тұрған Нарынның мыңдығы 

Гайхатудың қай жерде екендігін біліп қойды да, барып оны ұстап алды. Олар 

оны өлтіруі үшін бүлікші әмірлерге беріп жіберді.  
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...102 жылының үшінші айының жетінші күніне сәйкес келетін 694 жылдың 

жумада әл-ула айының алтыншы күні, бейсенбіде онымен (Гайхатумен) бірге 

оның жақын адамы Тамашы Инақты, Итуғли (Итоғлы) мен Итбуқыны (Итбоғыны) 

өлтірді.  

Байду шақырып алынып жазаға тартылған кезінде  

 

1202-бет 

ол істі басқарған Иттуқлиді (Иттулыны) ұстап алып, оны өзі «лайықты» деп 

тапқан әдіспен жазалауы үшін Байдуға жіберді. Сосын (Иттулы) ол жаққа  

барған кезінде, Байду: «Ол оны патша бұйрығына сәйкес істеді, оны жазалауға 

болмайды», – деді де, оның жанына (өміріне) рақымшылық жасады. Ақбұқа мен 

Тайжуды да ұстап алды. Оларды тұтқында ұстап, Ғазан Байдумен шайқасып 

жатқан кезде Хаштрудтың айналасында өлтіріп тастады.  

694 жылдың жумада әл-ула айының он тоғызы күні, сәрсенбіде Кукра мен 

Шағату өзендерінің тоғысқан жерінен (бірнеше) әмірлер Ғазан ханзаданың  

алдына Гайхатуға болған оқиғаның хабарын айтып Рамазан әмірді жіберді. 

Және олар мейлінше тезірек келіп таққа отыруы үшін Байдуға да хабаршы 

жіберді. Байду бұл сөздерді есіткенде қатты қуанып, шаттанып кетті. Содан 

өзімен нашар қарым-қатынаста болған бірнеше әмірлерді өлімге кесті де, сол 

өңірлерге қарай жолға шықты.  

Оның (Байдудың) жағдайлары жайлы хикаялардың бәрі Ғазан хан жайлы 

дастанда баяндалатын болады, Алла Тағала қаласа. 

 

1203-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

Гайхату хан туралы дастан: оның мақтауға тұрарлық өмірлік салты мен 

мінез-құлқының керемет сипаттары, оның айтқан керемет үкімдері, түрлі 

кітаптар мен адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған, алайда жоғарыдағы 

екі бөлімге кірмей қалған оның керемет нақылдары мен өсиеттері 

 

...................................  

(Бұл бөлім туралы ештеңе жазылмаған) 

                                                           
102 Түпнұсқада жылы жазылмаған. 
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1204-бет 

(Бұл бетте де ештеңе жазылмаған) 

1205-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАН, ОНЫҢ ҰЛЫ ХҰЛАҒУ ХАН, 

ОНЫҢ ҰЛЫ АБАҚА ХАН, ОНЫҢ ҰЛЫ АРҒЫН ХАННЫҢ ҰЛЫ ҒАЗАН 

ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Ол үш бөлімді қамтиды 

Бірінші бөлім 

 

Оның ұлық болмысы жайлы баяндау, оның туылған уақытынан бастап 

Арғын ханның патша тағына отырғанына дейінгі аралықтағы жағдайы жайлы 

жаднама, оның әйелдері мен балалары туралы жаднама және олардың шарапатты 

шежіресі.  

 

Екінші бөлім 

 

Оның құтты таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар, оның патша тағына 

отырған уағындағы қатындары, ханзада мен әмірлерінің суреттелуі. Патшалық 

ету уақытының тарихы. Ол жүргізген соғыстар мен еншісіне тиген жеңістері 

туралы.  

 

Үшінші бөлім 

 

Оның мақтауға лайықты өмірлік салты, мінез-құлқының керемет қасиеттері. 

Оның әділдігі, жақсы-қайырлы істер істеуі, құдайға жақ істері, қайырымдылығы, 

ғалымдардың біліміндей білімі мен керемет әдеттері туралы. Оның түрлі 

уақыттарда өмірге ендірген және бүкіл адамдардың қамын ойлап, шындықты 

айқындау үшін айтқан сөздері. Әртүрлі бабтар (жағдайлар) бойынша шығарған 

мықты үкімдері мен тез орындалуы лазым болған бұйрықтары. Және  

жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, алайда еске алуға тұрарлықтай хикаялар 

мен жағдайлар, олар екі хикаядан тұрады. Біріншісі – бір-біріне қатысты және 
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бірбүтін төрт хикаяны құрайды; екіншісі – бөлек-бөлек жазылған, сәйкесінше 

түрлі оқиғалар мен жағдайлар туралы (хикаялайды). 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Ғазан хан туралы тарихи әңгіме: оның текті болмысы жайлы баяндау, 

оның құтты дүниеге келгенінен бастап Арғын хан патша тағына отырғанға 

дейінгі аралықтағы жағдайлары туралы және әйелдері мен балалары 

туралы жаднама, олардың бекзат шежіресі 

 

Ғазан хан – Арғын ханның үлкен ұлы. Арғын хан оның анасы, дүрбен  

руынан шыққан Кихтар бітікшінің Қултақ (Құлтақ) атты қызын он екі жасында, 

Ұрықту мен Мулайдың бауыры болған Куруктимурден (Көріктемірден айттырып) 

некелеп алды. Ал оның Ашулун (Ашулұн) атты үлкен әпкесін Тобшын ханзада 

өзіне некелеп алды.  

Құлтақ тым ерекше сұлулық иесі болатын, сол үшін Арғын хан оны жан-

тәнімен жақсы көретін. Сондықтан оны ордаға келін етіп алып келе жатқанда, ол 

оның қарсысынан шықпақ болды. Бірақ Сартақ пен Жужаған әмірлер оны 

тоқтатты. Сол кезде ол қатты қуанғандығынан шатырдың ұстынына шығып 

кетіп, үстіңгі тіреуіш үстіне көтерілді де, оған алыстан қарайлап отырды.  

Қысқасын айтқанда, қыздың күйеуінің үйіне ұзату және той рәсімдері  

атқарылған соң, Ғазан ханның шарапатты (қасиетті) өмірінің бастау көздері 

(яғни, әкесі мен анасы) қосылды, сөйтіп ол ай жүздінің (анасының) жатыр 

қабыршағы патша теңізінің (Ғазан ханның) інжуін көтерді. Сөйтіп, тоғыз айдан 

соң, құтты жұма түнінің таң атар шағында, қуйин йил бир йигирминч103 айының 

бірінші күніне сай келетін 670 жылдың раби әл-әууәл айының жиырма 

тоғызыншы жұлдызында Мазандаран өңіріндегі Абескун жерінде Ақырап  

бұржысының құтты талайы астында бақытты билеуші 

 

1207-бет 

Ғазан хан ғайыбтың жасырын жағынан бар болудың шекараларынан аттап 

басып дүниеге келді, сөйтіп әлемнің көздері оның көркімен нұрланды. Оның 

құтты дүниеге келген уақытында сол арада болған біздің жұлдызшылардың 

әрбірі жұлдыздардың орналасуын зерттеді, сөйтіп үлкен мұқияттылықпен  

                                                           
103 Түпнұсқада қуйин йил бир йигирминч деп жазылған. мұндағы қуйин йил – қой жылы дегенді 

аңғартады, ал бир йигирминч сөзінің мағынасы түсініксіздеу жазылған, сондықтан аударылмай, 

түпнұсқаның өзін жазуды жөн көрдік. 
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шешім шығарып, оның өте бақытты жұлдыздың астында дүниеге келгендігін 

анықтады. Олардың әрқайсысы (былай) деді: 

 

Өлең: 

Мен сенің талайыңа назар салып, бақ жұлдызыңның жанатынын көрдім,  

Сенің үлесің жүз мың адамның бақытындай болатынын көрдім. 

 

Барлығы бірауыздан:  

– Ол өте салтанатты да, күш-құдіретті және құрметті ұлы патша болады, – 

деп және:  

 

Өлеңде айтылғандай: 

Оның бұл бақыты мен талайының жұлдызы биік, зор тұрар, 

Және шуақты күндей жарқырар!-  

деп шешті. Оны мінезі жақсы, Құлтақ қатынмен бірге келген қытайлық Ишиң 

атты кісінің әйелі Мұғалжин (Мұғалжын) есімді емізушіге тапсырды. Ол  

ханзадаларды емізуіне лайық (сай келетін), түрі келіскен, мақтауға тұрарлық 

өмірлік салтты жүргізетін әйел болатын. Оның (өзінің) ұлы Хинду әлі тірі.  

Қысқасын айтқанда, мейірімді емізуші оны өзінің қамқор көкірегінде өсірді. 

Сөйтіп, ол бесікте (жатқанда-ақ) өлең жолдарында айтылғандай: 

 

Өлең: 

Бесікте ол өзінің бабасының бақ-дәулеті туралы сөйледі күшті, 

Сөйтіп бекзаттықтың104 белгілері ашық түрде дәлелдене түсті. 

 

Ол көркем сөздерді айтатын әрі барлығы таң қалардай анық сөйлейтін еді.  

Мұғулдардың келесідей әдеті бар, яғни ханзадалардың емізушілердің  

күйеулеріне өздерінің әйеліне жақындасуға (қатынасқа түсуге) рұқсат  

берілмейтін еді. Ал Ишиң қытай болса, сол кездері әйелімен қатынасқа түсті, 

(сөйтіп) ол (Мұғалжын) жүкті болып қалып, оның сүтінен ханзаданың 

 

1208-бет 

іші өтіп кетті. Осы себептен оны Мұғалжыннан алып қойып, үш жасында атқа 

отырғызып, сұлдұс руынан шыққан тушылардың басшысы Хасанның анасына  

                                                           
104 Яғни, асыл тектіліктің. 
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берді. Хасанның әкесінің есімі – Ашату, анасының есімі – Ашатай болатын.  

Ашатудың ұлы Тулай қызметі бойынша идачи мен бауыршылар қатарына 

кіреді.  

Ханзада үш жасқа келгенде Арғын хан Құттышах әмірді Мазандарандағы 

қысқы ордадан бір іс бойынша Абақа ханның алдына жіберді. Муганда патшаның 

алдына келді. Сонда Абақа хан Ғазан ханзаданың денсаулығы туралы сұрады. 

(Құттышах):  

– Оның жасы үште және ол (қазірден-ақ) атқа мініп жүреді, – деп хабарлады. 

Абақа хан оны қатты көргісі келді. Оның (Құттышахтың) қайтып бара жатқан 

уақытында, ол:  

– Мен қазір қартайып қалдым, сондықтан кей-кейде көңіліме ақырет сапары 

жайлы ойлар келеді. Менің ұлым Арғын ұлы Ғазанды өте жақсы көргеніне, ол 

оның жалғызы болғандықтан онымен айырылысуды қаламайтынына қарамай, ол 

(осында) лашындар мен бөктергі105 (яғни шағын сұңқарлар) ұшырып, құстың 

етінен кәуап жасап алып келуі үшін, оны менің алдыма жіберсе екен деген асыл 

арманым бар еді, – деді. Құттышах әмір бұл хабарды Арғынға жеткізгенде, ол:  

– Менің тек қана осы ұлым ғана бар, қалайша мен оны жіберемін, дегенмен 

әкенің бұйрығына бағыну керек. Ең дұрысы мен өзім оның алдына барайын әрі 

оны да өзіммен бірге ала барамын, – деді.  

(6)73 жылдың айларында келген көктемнің басында ол (Арғын ) 

Мазандараннан патша әкесінің алдына аттанды, сөйтіп өзімен бірге ханзаданы 

да алып кетті. Содан Қунқурулаңда ол (әкесінің) алдына келді. Абақа хан 

олардың келгендігі жайлы хабарды есіткенде, Ғазан ханзаданы өте көргісі 

келгендіктен оларға қарсы шықты. Ал оны көргенде онымен дидарласқанына 

қатты қуанды, оны атынан түсіріп өзінің атының ер-тоқымы алдына отырғызып 

алды.  

 

1209-бет 

Сосын ол (Абақа хан) оның (Ғазанның) бойында патшалық береке мен  

сұлтандықтың туа бітер қасиеттерін көргендіктен:  

                                                           
105 Бөктергі - сұңқарлар тұқымдасына жататын жыртқыш құс. дене тұрқы 30 см-дей, салмағы 130-200 

грамдай, арқа қауырсындары қара-көкшіл, сұр келеді, қанатының ішкі жағы көлденең ақ жолақты, 

тұмсығының түбі сары болады. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%83%D0%B0%D0%BF/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D2%A3%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%82%D3%99%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80
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– Бұл бала менің алдымда болуға лайықты, мен оны өзім тәрбиелеп өсіретін 

едім, – деді.  

Ол Арғынды өте жақсы көргеніне қарамай, Ғазанға деген сүйіспеншілігінің 

әсерінен оның жүрегінде оған деген сүйіспеншілік күшейе түсті. Сол кездері 

Абақа хан тек тойлатумен, немересінің аман-есен келгендігінің құрметіне көңіл 

көтерумен ғана болды, сөйтіп барлығына сыйлықтар мен табыстаулар жасады. 

Қайту уақыты келгенде Абақа хан (Арғын ханға):  

– Ұлың Ғазан хан осында қалсын, мен оны тәрбиелеп, өсіремін, – деді. 

Бұлыған қатын бәйбішенің ұл баласы болмағандықтан, Арғын хан:  

– Егер бұйрық болса, мен оны Бұлыған қатынның қызметіне қызметші бала 

етіп берейін, – деді.  

Абақа хан мұны құптады. Бұлыған қатын Суғурлуққа қарай бара жатқан еді. 

Арғын бір өткел оның соңынан жүріп отырды, сөйтіп (жеткен соң) ас беріп, оған 

Ғазанды тапсырды. Сосын өзі Хорасанға қайтып оралды. Бұлыған қатын қатты 

қуанып қалды, сөйтіп:  

– Бұл (маған) Құдайдың кереметі, әрі сыйы, ол маған өзімнің туған ұлымдай, 

– деді. Арғын оның (Ғазанның) алдында үнгіт руынан шыққан он нөкерді 

қалдырып кетті (олар): Хасан, Көкі, Мажар, Урум (Ұрым), Бұқа, Қардағмиш 

(Қартаумыш), Қалжай, Алтын, Буқаш (Бұқаш) және Ақташы. Сосын Абақа хан:  

– Ғазан осы ордада болсын, ал орда оған тиесілі болсын. Ол мен өткен соң 

осы орданы басқарсын және менің орынбасарым болсын, – деп бұйырды.  

(Осылай) Ғазан ханзада Бұлыған қатынның ордасында болды әрі үздіксіз 

(үнемі) Абақа ханның алдында жүретін. Ол кішкентай болғандықтан Абақа хан 

оны өзінің кенже ұлы Гайхатудан көбірек жақсы көретін. Сондықтан Гайхату 

ойын үстінде оны (Ғазан ханзаданы) ренжітер болса, (Абақа хан) одан арашалайтын 

еді. 

Абақа хан адамдардың көпшілік болып (жиналып) топырлап жатуын  

жақтырмайтын болды. Ол өзіне Тудай қатынды некелеп алды, оны өте жақсы 

көрді. Сондықтан  

 

1210-бет 

ол оны ордалардан жарты фарсах жерде орналастырды. Ол жерге бауырлары 

мен ұлдардан ешкімді жақындатпайтын болды, тек Ғазанға деген қатты 

махаббатынан оны оның жанына (жиі-жиі) орналастыратын. Және ол мас 
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кезінде де, сау кезінде де, аңшылықта да, жолда және жұмыс уақытында да, әлде 

бос уақытында да Ғазанды әркез өзінің қасында алып жүретін, әрі оны көрмей 

бір сәт те тұра алмайтын еді, сөйтіп үнемі:  

– Бақыт пен есендік тек қана осы баланың басына орнайды, – деп айтатын.  

(Ғазан) өте ақылды, қабілетті болғандықтан, ол кішкене кезінен-ақ балалар 

мен құрдастарын жиып, оларға жосын, жасақ және шиуаны106 үйрететін және 

олардың ортасында аға-інілердің және анда-құдалардың дәрежелерін белгілеп 

қоятын еді. Егер біреу-жарым шектен шығып бара жатса, ол оны Жасаққа сай 

жазалайтын, (оған) жазалау тағайындап, сөгіс жариялайтын.  

Ол балалардың әдетінше қуыршақ пен ойыншықтармен ойнамайтын еді, 

керісінше оның ойыны келесідей болатын: ол киіз бен маталарды адам мен аттар 

сияқты тігіп, олардың үстіне қару-жарақ кигізіп бір-бірлеріне қарсы екі (жақтың) 

әскер сияқты орналастырып, соғысып, шайқас жасауға бұйыратын. Ол беске 

келген кезде Абақа хан оны тәрбиелеп мұғул мен ұйғыр жазуына және ғылымға, 

олардың жақсы әдептеріне үйрету үшін оны қытайлық Йариққа107 (ағартушыға) 

тапсырды.  

Бес жыл ішінде ол бұл пәндерді кемел түрде біліп алды, содан атқа міну мен 

садақ ату өнерін шыңдау ісін бастады.  

 

Өлең: 

Оның аузынан әлі сүттің иісі шығып тұратын, 

Бірақ ойында қазірден-ақ қылыш пен оқ бұғып тұратын.  

 

Және ол үнемі сұңқарларды ұшырып, аттарды (олармен) жарыса шаптырғанда, 

адамдар таң қалатын еді.  

Сосын 678 жылы Абақа хан,  

 

1211-бет 

Фарсты ойрандатып жатқан қараундар жасағына тойтарыс беру үшін Хорасанға 

аттанғанда өзімен бірге Бұлыған қатын мен Ғазанды ала кетті. Арғын олардың 

қарсысынан шықты, (сөйтіп) Семнанда қызметке келді, осылай әкесі мен ұлы 

қайтадан дидарласты (көрісті).  
                                                           
106 Шиуа – салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптар. (Аудармашының түсініктемесі). 
107 Йариқ – қазақ тіліндегі «жарық» сөзінен алынған, ағартушы мағынасын аңғартады. Бұл сөз кітаптың 

келесі 1211-бетінде Шағатай тіліндегі «Йаруғ» (жарық) сөзімен берілген. (Аудармашының 

түсініктемесі).   
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Олар Семнаннан жолға шығып, Семнан мен Дамган ортасындағы Ахрикухта 

аңшылық жасады. Сол кезде Ғазан ханзаданың жасы сегізде болатын. Ол ол 

жерде аңды атып алды, бұл оның бірінші олжасы болғандықтан оның қолын 

майлау рәсімін атқару үшін үш күнге Дамганда кідіріп, тойлатумен және 

жырғату, яғни көңіл көтерумен айналысты.  

Шебер мерген, яғни аңды дәл атып алатын Қурчи Буқа (қоршы Бұқа) Ғазан 

ханзаданы (оның қолдарын) майлау рәсімін жасады (майлады).  

Сосын Дамганнан келе жатқан кезде әлі ерте көктем болғандықтан және шөп 

әлі мүлдем өспегендіктен, (Абақа хан) Бұлыған қатынға Ғазанмен бірге  

Мазандаран жолы арқылы баруын бұйырды, өзі Бастамға қарай тартты. Олар 

(Бұлыған қатын мен Ғазан) Шахрики Нуға алып барар жолмен жүре отырып, 

Радган жайлауында Абақа ханға барып қосылды. Абақа хан Китужам мен Гератқа 

бара жатқан болатын. Ал Арғын ханды қараундарға тойтарыс беруі үшін Ғұр 

мен Ғарчиға жіберді. Ғазан:  

– Егер бұйрық болса мен барып әкеме ас берсем, – деді. Абақа хан мұны 

құптады, оған жеке өзінің арнайы шарабынан бір торсық берді де, ол Арғынның 

соңынан барды. Содан Тустың төмен жағындағы Бағи Хұсайында ол оған ас 

ұйымдастырды, сосын қоштасып кері қайтты.  

Абақа хан Салжұқ қатынды Дамауандқа (Демавендке) жіберді, сондай-ақ 

онымен бірге Ғазанды да аттандырды. Сонда Тарамдаз әмірдің әкесі Байжу 

бақсы мен оның (Тарамдаз әмірдің) анасы Тукалтайды (Тоқалтайды) шақыртып 

алып:  

– Менің сендерге деген сенімім мол, сондықтан мен Ғазанды ұлым ретінде 

сендерге тапсырам. Және қытайлық Жарық бақсы да сендермен бірге болсын. 

Ол (Ғазан хан) жақсылап рақаттануы үшін, (сендер) Салжұқ қатынмен бірге 

Демавендтегі жаз жайлауға барыңдар, – деп бұйырды.  

 

1212-бет 

Ол жазды олар Демавендте өткізді. Ал күзде Абақа хан қайтып келе жатқан 

кезде Ғазан Рейдағы Вераминде оның алдына келді. Сонда Абақа хан (Ғазанды) 

өте жақсы көргендігінен бос кезінде ескі бас киімін киіп танымайтын күйде 

Ғазанның шатырына келетін, оның ұйықтайтын бөлмесінде онымен көп ойын 

ойнайтын, сонда (оның бас киімін) шешіп тастайтын.  

Сосын (Абақа хан) Ашатай игачиге, ол оған жастық қоймауын бұйырды. 

Сондай-ақ (ол кездері) ханзадалардың ерінің үстіне жастық байлау әдеті болатын. 
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(Абақа хан) оның (Ғазанның) атының ерінің үстіне жастық байламауды, (яғни) 

ол шынығуы үшін оны жабылмаған ердің үстіне отырғызуды бұйырды. Тоқтай 

(Түктай) қатын жиі-жиі:  

– Менің ұлым жоқ қой, кәнекей, егер патша маған ұл етіп Ғазанды берсе еді. 

(Қалай шешсе де) оның өзі төреші, – деп өтініш жасайтын. 

Абақа хан Бұлыған қатынды жақсы көргендіктен және ол орданың Ғазанға 

қалғанын қалағандықтан, ол:  

– Оның әкесі – Арғын оны Бұлыған қатынға ұл етіп берді, қалайша одан 

(оны) тартып алуға болады?! – деп жауап қайтаратын. Және ол (Абақа хан) 

әрдайым:  

– Бұл баланың маңдайында құдірет пен бақыттың белгілері көрінеді, – деп 

айтатын, сөйтіп мұғул мақалын айтатын: «Ол жұмсақ еттегі тіс сияқты, яғни 

онда тіс өсіп келе жатқан жұмсақ ет сияқты». Ойын ойнағанда ол оны дәл солай 

атайтын. 

680 жылдың зул-хижжа айының жиырмасыншы жұлдызында Абақа хан 

Бағдаттан келіп, Хамаданда дүние салған кезде Ғазан он жаста болатын. Ол оған 

болған жағдайдан қатты қайғырып жылады, өзінің жылауымен, еңіреуімен 

қатындар мен әмірлердің ығырын шығарды.  

Одан соң Арғын хан Хорасаннан қайтып Мерагидағы ордаға келді. Ахмед 

таққа отырған соң, кері қайтып кетті. (Бұл уақыттарда) Ғазан әрдайым Бұлыған 

қатынның алдында болды.  

681 жылы Бұлыған қатын Бағдатта қысты өткізгенде де, Гайхату мен Ғазан 

ханзадалар оның алдында болды. Ал Ахмед Арранда  

 

1213-бет 

болатын. Арғын болса, Хорасаннан Бағдатқа келді де, ол қысты сол жақта  

өткізді.  

Көктемде Бұлыған қатын Хорасанға қарай жол тартты. Арғын хан оны 

айттырып, оған үйленді. Ғазан әдеттегідей әрдайым оның (Бұлыған қатынның) 

ордаларында болды.  

Сосын, Арғын туралы дастанда айтылғандай, Ахмед Хорасанға (жорықпен) 

барған кезінде Арғын оның (Ахмедтің) кері қайтуын қалады.  

Ол (Арғын) Ғазанды оған (Ахмедтің алдына) жіберді. Сөйтіп, ол оның  

алдына Семнан айналасында жетіп барды. Ахмед оның бойынан патшалық 



 230 

берекетті көрді, оны мейіріміне алып, толық оң көзімен қарады. Сосын Бестамда 

қайтып кетуіне рұқсат берді.  

Одан соң Арғын Ахмедтің алдына келгенде, Ахмедтің алдында Елдар бар 

еді. Сонда ол Арғынға қарсы ақымақтық сөздер айтты. Ғазан оған қатысты 

(жауап қайырып) сондай көркем шешендік танытты, нәтижесінде бәрі оның 

керемет жауаптары мен сұрақтарына таң қалды.  

Одан соң Хақ Тағала Арғынға жеңісті берген кезде, ол Ахмедтің соңынан 

Әзербайжанға аттанғанда, Бұлыған қатын да сол өңірге қарай шықты. Ғазанды 

Хорасанда, Арғынның орынбасары етіп қалдырды. Сондай-ақ арбалардың көбі, 

ийу-оғландар мен ол орданың әмірі Есен Бұқа (Есенбұқа) мен ондағы барлық 

қазыналар (яғни байлықтар) Ғазан үшін сол жерде қалдырылды.   

Ал Бұлыған қатын дүние салған кезде, Арғын хан біраз уақыттан соң, ол әлі 

тірі болған (екінші) Бұлыған қатынды некелеп алды да, оның (қайтыс болған 

бәйбішенің) жұртына келді. Сонда ол (Арғын хан) марқұм Бұлыған қатынның 

қазыналарын қарап көріп, өзіне киімдер, алтын және күміс заттардан кейбір 

нәрселерді бөліп алып қалғаны жайлы:  

– Бұл байлықтар, жұрт пен ордалар Абақа ханның бұйрығына сай Ғазанға 

тиесілі. Оларды мөрлеп (құлыптап) қою керек, – деді.  

Ол байлықтарды көрген кісілер: «Мұндай байлықтар ешқашан ешкімде  

болмаған» деп айтады. Себебі ол жерде сонша көп інжулер, бағалы заттар мен 

қымбат лағылдар (қызыл тас) бар болатын, оларды сипаттап жеткізу мүмкін 

емес. Оның себебі келесідей болатын: Абақа хан Бұлыған қатынды өте жақсы 

көргендіктен,  

 

1214-бет 

ол әрдайым қазына қоймаларына келгенде сирек кездесетін (көркем) бағалы 

тасты таңдап алып, жасырын түрде оған сыйға тартатын.  

Бұлыған қатын дүние салған соң қазынашылар ұрлық қолын соза бастады. 

Ғазан бұл туралы біліп қоятын және әрдайым бұл үшін жазалап отыратын еді. 

Содан бұл қазына қоймасы әрдайым құлыптаулы тұратын.  

Арғын хан дүние салғаннан соң Гайхату хан Бұлыған қатынды оның 

қалауына қарсы әйелдікке алды, сөйтіп бұл туралы оның дастанында  

айтылғандай, Ғазанның оның (Бұлыған қатынның) алдына келуіне жол бермеді, 

(оған қоса) оны Тебризден алыстатып жіберді. Сонда оған бұл жағдай өте ауыр 
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келді. Ол Гайхатуға болған оқиғадан соң Байдудың үстінен жеңіске жетіп патша 

болмағанынша және Бұлыған қатынды некелеп алмағанша, барлығына сабыр-

лылықпен төзіп келді.  

Сосын 694 жылдың зул-қағда айының соңында әділдік қайта қалпына 

келтірілді. Арғын хан Хорасаннан келіп таққа отырғанда, ол Ғазанды сол жерде 

өзінің орынбасары етіп қалдырып кетті. Бұдан соң олар кездескен жоқ.  

Ендеше оның Хорасандағы жағдайының егжей-тегжейлі баяны (келесі) екі 

бөлімде еске алынатын болады, Алла қаласа.  

 

1215-бет 

Оның әйелдері мен балалары туралы жаднама 

 

(1) Алдымен Ғазан сұлдұс руынан Мөңке Темір гургеннің қызы Йиди-

қуртұқаны (Жетіқұртқаны) алды. Анасы Шағатайдың ұлы Муатуғанның ұлы 

Йисутуйдың (Есутойдың) ұлы Қара Хұлағудың ұлы Мүбарак шахтың әпкесі 

Тұғлұғшах (Тулықшах) болатын.  

(2) Сосын Тусуга (Тису) әмірдің қызы хорасандық Бұлыған қатынды алды. 

Оның анасы Арғын ағаның Миңлитигин (Меңлі тегін) атты қызы болатын. 

(3) Сосын Нуқай (Ноғай) жарғышының ұлы Тоқтемір түменбасы әмірдің 

қызы Ишил (Ишіл) қатынды алды.  

(4) Сосын бәйбіше Бұлыған қатынның туысқандарынан болған Мұғулстаннан 

алып келген (Көкажын (Көкіжін)) қатынды алды. Оны Тоғыз қатын мен Тоқтай 

(Түктай) қатынның орнына отырғызды.  

(5) Абатай ноянның немересі Өтіман (Өтеман)ның қызы Бұлыған қатынды 

алды. Одан оның Алжу есімді ұлы болды, ол сәби кезінде өліп кетті. Және 

Улжақұтлұғ (Олжақұтты) есімді қызы бар еді, оны ол өзінің немере бауырына 

ұзатты.  

(6) Сосын ол Данди (Донди) қатынды әйелдікке алды.  

(7) Содан кейін ол Абатай ноянның ұлы Құттытемірдің (Құттемірдің) қызы 

Керемүн қатынды некеледі, оны Көкажын (Көкіжін) қатынның орнына  

отырғызды.  

Бұл Ислам патшасы Ғазан ханның әйелдері туралы жаднаманың баяндамасы 

болатын.  

Оның бекзат ұрпақтарының шежіре кестесі келесідей түрде баяндалады,  

Алла өзі сәтті етсін!  
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1216-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Ғазан хан туралы дастан 

Оның таққа отыруына себеп болған оқиғалар, хан тағына отыруы кезіндегі 

әйелдері, ханзадалары мен әмірлерінің суреттелуі, оның билік ету 

заманының тарихы, жүргізген соғыстары, жеткен жеңістері жайлы 

 

Оның таққа отыруына себеп болған оқиғалар, Арғын хан оны Хорасанда 

орынбасар етіп тағайындаған кезден бастап Байдуды жеңгеніне дейінгі (аралықтағы 

оқиғалар), олар бірнеше хикая ретінде келеді (баян етіледі). 

 

Әкесі Арғын хан патша болған дәуіріндегі оның Хорасандағы  

жағдайы жайлы хикая 

 

Арғын хан Хақ Тағаланың көмегімен Ахмедтің қолынан аман қалған кезде, 

ол оның соңынан Әзербайжанға барды, сөйтіп патша тағына отырды. Ғазан 

ханзаданы Хорасанда өзінің орынбасары етіп тағайындады, оған бұл иеліктерді 

үлкен жасақтарымен бірге қалдырып, сол шекараны сеніп тапсырды. Ал ол 

(шекаралардың) ең маңыздыларының бірі еді. Әкесінің бұйрығына сәйкес ол сол 

жақта болып, мықты қолымен билік етті, сөйтіп ол иеліктердің істерін тәртіпке 

келтірді. Және әрдайым түрлі  

 

1217-бет 

маңызды істер бойынша ары-бері елшілер (хабаршылар) келіп-кетіп отырды. 

Сонда оған Наурыз әмір мулазим болып, әскери істер мен әмірлік істері  

бойынша ынталы жұмыс атқарды.  

Сосын 687 жылдың зул-хижжа айында Ғазан ханзада Мервтегі қыстаудан 

қайтып келгенде, оның қызметінде болған Наурыз Бұқа мен нөкерлерінің өлімге 

кесілгендігі туралы сөзден қорқып кетіп, былай деді:  

– Дұшпандар туралы сөз жүріп жатыр, ендеше мен өзімнің тұрақтау орныма 

барып, егер қажет болса әскерді бастап бару үшін мыңдықтарды тексеруден 

өткізгім келеді.  

Осындай сылтаумен ол рұқсат алып, кері бұрылды, ал әйелі Туған ханшайымды 

өзінің анасы Сурмиш (Сұрмышпен) және бауырлары Ұйратайғазан (Ойратайқазан), 

Қажы, Нарынхажимен (Нарынқажымен), тағы жиендерімен бірге (Ғазан ханның) 

алдында қалдырып кетті.  



 233 

Сосын Арғын хан Хорасанға ұлы әмір және әкім етіп Тиңна әмірді жіберді, 

сөйтіп ол және Бұқай (Ғазанның алдында) мулазим болды. Алайда Ғазанға  

Тиңнаның жұмыс жүргізуінің әдіс-амалы ұнамайтын. Сөйтіп, ол оның көңілінен 

шықпағандықтан, ол оған (Тиңнаға) қалағанын істеуге жол бермейтін.  

Сосын Әзербайжаннан әмір Құттышах ноян қайтып келіп, науқасының 

себебінен Ошанның маңайында тұрғын болды. Наурыз болса Даражазға, яғни 

өздерінің қыстауына аттанды. Сол (жылы) қыста Киншу ханзада бұйрыққа 

сәйкес Гератта қыстады. Көктем келген кезде Ғазан ханзада Мервтан Серахсқа 

көшіп, ол жерде бірнеше күн тұрақтап қалды. Сосын малдар семіріп алуы үшін 

Серахстағы Қаратупаге (Қаратөбеге) келді, сөйтіп тойлату және садақтан оқ атумен 

айналысты.  

Наурыз, Арғын хан оны Бұқамен бірге деп күдіктеніп қалады ма деп 

қауіптеніп, ол тоқтаусыз (Арғын ханның алдына адам) жіберіп, аяқ ауруы оған 

оның алдына баруға кедергі болып жатқанын айтып кешірім сұраумен болды. 

Ол өзінің жүздіктерін және жақтастарын шақырып:  

– Мен, Арғын ханнан Ғазан ханзадаға «Наурыз  

 

1218-бет 

бен оның жақтастары Бұқаның кеңесінде (қастандығында) бірге сыбайлас  

болған, сондықтан оларды ұстап алып, бәрін өлімге кесу керек» деген жарлық 

келгенін есіттім, – деп айтты. 

Киншу ханзада Наурыздың қарындасын алғандықтан, ол (Наурыз) оған да 

осындай мағынадағы хабарды жіберді, сөйтіп оны да қорқытып өзінің жақтасы 

етіп алды.  

Сол арада Ғазан оларды Арғын ханның алдына жіберген Садақ тархан мен 

Бекламыш келді. Сосын ол (Ғазан) бір ай бойы Қаратөбеде тұрақтап тұрды. 

Сонда Наурыздың фитнасы мен көтерілісі туралы сөз тарады.  

Сол арада Құттышах әмір де келіп жетті. Олар сол жақтағы Наурыздың 

анасы Сұрмыш пен Туған ханшайым және оның сол жердегі бауырлары мен 

немере бауырлары: «Наурыз қызын Нигубайдың ұлы Сарбанға ұзатып жатыр» 

деген сылтаумен:  

– Біздің келіп той жасағанымызды адамдар күтіп отыр, – деп, ол жаққа 

баруға, сөйтіп тойдан соң қайтып келуге рұқсат сұрады.  

Содан олар кетіп Наурызға қосылған соң Ғазан 688 жылы раби әл-әууәл 

айының басында Қаратөбеден жолға шығып, Тус пен Радкан жағына аттанды. 

Сонда ол (Ғазан) Садақты елші етіп Наурызға (былай деп хабар) жіберді:  
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– Біз жолға шығып сол жаққа кетіп барамыз. Сен Кешефруд деп аталатын 

Марғана өзеніне келуің қажет.  

Садақ Наурыздың алдына келгенде, оны ұстап, мықтап байлап шыбық пен 

шоқпардың соққысына алып, былай деп тергеді:  

– Сен Арғын ханның алдында болдың, айт кәне, ол маған қандай үкім 

шығарды.  

(Садақ жауап беріп):  

– Жақсы және мейірімді, – деді.  

(Наурыз) оны өлтіріп тастамақшы болды, (Садақ) жаны үшін қорқып 

бірнеше түсініксіз сөздерді айтты. Оның анасы Сұрмыш пен Туған ханшайым 

оның өлімге кесілуіне тосқауыл болды. (Сонда) оны кісендеп, түрмеге тастады. 

Сосын (Наурыз) барлық жолдарды тосып, бүлік пен фитнаны бастады.  

Ғазан Кешефруд өзеніндегі Пули Мүаййанның (Мүайянның көпірі) алдына 

келіп орналасты.  

688 жылдың раби әл-әууәл айының жиырма жетінші жұлдызы, бейсенбі күні 

Наурыз өзінің қарамағында болған жасақпен  

 

1219-бет 

Үлкен ордаға қарай кетті. Кездейсоқтық бойынша (Ғазан келіп қонған) өзеннің 

алдында Бұқа, Тиңна, Курук (Көрік) және өзге әмірлер келіп орналасқан еді, 

(сөйтіп ол жерде) жер қайысқан қол жиналған еді. Ал (Ғазан орналасқан ұлы) 

орда болса өзен жанындағы жартастың түбінде қонған болатын.  

Осылайша Раббани көмек108 Ғазанның жағында болды. Наурыз ол (әмірлер 

шоғырланған) әскерлерді оның (Ғазанның) ордасы деп ойлады да, оларды 

қоршауға алды. (Содан) мұғулдардың әдетіне сәйкес олар жауынгерлік ұран мен 

айқай салды.  

Тәңірдің (Құдайдың) мейірімі бойынша Ғазан ерте тұрып бетін жуып  

жатқан. (Оның) жақын адамдары келді, әрі Құттышах әмір (де келіп) отырды. 

Аласапыран мен айқай-шу күшейген кезде Ғазан атқа отырып, Құттышах әмірмен 

бірге Нишапур жолымен Сеңбест рабатына қарай шықты. Осылайша, Тәңір  

көмегімен бұл кенеттен келген пәледен құтылды.  

                                                           
108 Раббани көмек – яғни, Құдайдың көмегі. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Наурыз болса, Бұқа әмірді, Тиңна мен Көрікті ұстап алды, сөйтіп әмірлердің 

ордалары мен жасақтары түгел жолға аттануын бұйырды. Оларды Базауанкан 

жағына аттандырып, барлығын тонауға салды. Ал Бұқаны өлтіріп тастады. 

Қалған әмірлерді өзімен бірге қамауда ұстады.  

Сосын Ғазан Нишапурға келгенде ол жақта Саталмыш пен Мулай әмірлер 

бар болатын. Олар оған қосылып, ол (Ғазан) Мазандаранға қарай шықты. Сонда 

ақташылар жол сөмкеден (Ғазанның) өте жақсы және керемет жеке сауытын 

түсіріп алды. Біраз уақыт оны іздеді, бірақ ол табылған жоқ.  

Мазандаранға жолға шығу себебі – ол жақта Хұлашы ханзада бар еді. Ол 

Наурызбен тіл біріктірген, сол кезде Наурыздың аймақтарға: «Хұлашының  

жарлығы бойынша», «Киншудың бұйрығы бойынша» деп жарлық жіберіп жатқаны 

туралы сөз тараған еді. (Сондықтан) Ғазан, Хұлашыны Наурызбен қосылып 

үлгермей тұрып ұстап алмақшы болды. Шұғыл түрде жолға аттанып, Нишапурдан 

жолға шыққанының бесінші күні Шахраки Наудың алдына келіп орналасты. 

Сонда Куртимур (Күртемір) әмір бөлініп кетті. Және Мазандаран жасақтарының 

әмірлері қызметке келді. Хұлашы болса 

 

1220-бет 

Курдағтың (Гүртаудың) маңайындағы Журжанның алдында орналасқан еді.  

Раби әл-ахир айының жетінші жұлдызында (Ғазан) Хұлашыға қарай 

ұмтылды. Оның ордасына жетпей тұрып (әскерлер) жауынгерлік ұран салып, 

айқай көтерді. Хұлашының аяқтары ауыратын еді, сондықтан ол етігін кимей 

уғпен сыртқа шықты да, қаша жөнелді.  

Жауынгерлер оның шатырына барғанда оны тапқан жоқ. Мулай мен Баянжар 

әмірлер оның соңынан қуып кетті де, Саңи Сауад (Сеңгі-Сауад)  маңайында 

қолға түсіріп, кері алып келді және оның ордасын (Мулай мен Баянжар әмірлер) 

тонауға салды. 

Оны (Ғазанның) алдына алып келіп, одан Наурыздың істері туралы сұрады. 

Ол (бәрін) жоққа шығарып:  

– Мен оның істері туралы білмеймін және мен онымен бірге болған жоқпын. 

Менің ешқашан ондай ойларым да болмаған, – деп айтумен болды.  

Ғазан ол күні Журжанның маңайында орналасты. Келесі күні Хұлашыны 

Тайтемірдің қарауына, Арғын ханның алдына жіберді. Және бір күн сонда болып 

(тұрақтап, Ғазан) жасақтарын қарап шықты. Ол жерден Наурызға тойтарыс беру 

үшін Хауиштанға, Тус пен Радканға қарай кетті. Содан жетінші күні сексен  

фарсах қашықтықтағы Сұлтанмайдани Калидарға барып орналасты.  
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Күннің соңына қарай қарауылдардан (барлаушылардан): «Алыста дұшпан 

әскері қарайып келе жатыр» деген (суық) хабар келді. «Барлық әскер шайқасқа 

дайындалсын!» деген бұйрық болды. Бүлікшілер болса, алыстан жеңіске жетуші 

әскерді көрді де, Радканға қарай кетті. Патшаның бақытты тулары (яғни әскері) 

сол түні Сұлтанмайданда түнеді. Қатты нөсер жаңбыр жауып өтіп, нәтижеде 

көпшілік әскерлер мен аттардың сауыт-саймандарына зиян келді.  

Таңертең, раби әл-ахир айының он бесі күні патшаның бақытты тулары 

(әскері) Радканға, Наурызға қарсы жолға шықты. Күн сәскеге таяған кезде  

Инчкасу (Жіңішкесу) мекенінде олар Наурызбен кездесті де, екі жақ та сап 

түзеп тұрды. Жеңіске жетуші әскерлер айбатты ержүректікпен оларға атылды, 

сөйтіп мықты шайқасты, әсіресе Құттышах әмір. Мына жақтан Киншу, Наурыз 

және Тиңна берік тұрды. Соңында осы жақтың жасақтарында әлсіздік пайда 

болып, олар шегіне бастады.  

 

1221-бет 

Ал патшаның бақытты тулары (әскері) болса, өз орнында табандылықпен 

тұрды. (Ғазан) Құттышах, Саталмыш және Сутай әмірлерге жасақтарды  

жинауды бұйырды, бірақ олар қанша тырысса да оларды кері қайыру мүмкін 

болмады.  

Сонда құтты тулар (патша әскері) Арғийан (Арғиян) жолымен Жувейнге 

қарай шықты. Сосын олардың ізінен Ұйғыртай Ғазан (мен өзге қолбасшылар 

келіп жетті. Ал бүкіл Жувейн уәлаятынан қызметке михтар109 Нажиб ад-дин 

фарраштан110 басқа ешкім келмеді.  

(Ғазан) Зирабадқа келгенде ол (Нажиб ад-дин) олардың қарсысынан 

жылдамдатып шықты да, қызмет етудің жақсы дәстүрлерін атқарды, керемет 

аттар ұсынып, түрлі лайықты қызметтер атқарды. Ислам патшасы патша тағына 

отырған кезде, әрине оның ақысын орнына қойып, әділдігі бойынша мейіріміне 

алды. Оған толықтай жақсы мәміле жасап, өзінің жақын адамдарының қатарына 

қосты. Және оған (Ғазанға тиесілі) інжу болып табылатын Зирабад елді мекенін 

табыс етті, сондай-ақ оған тархандық туралы құжат тапсырып, оған қазына-

шының қызметін сеніп тапсырды. Тағы да оған, оның ұлдары мен ұрпақтарына 

Хамадан аудандарының бірі Бузинжирд мекенінде тұрғызылған ханаках  
                                                           
109 Михтар – ортағасырлық жартылай көшпелі түркі тілді хазар қағандығына (650-969) тәуелді барсыл 

тайпа басшысына берілген лауазым. 
110 Фарраш – араб тілінен енген сөз: жинастырушы деген мағынаны аңғартады. (Аудармашының 

түсініктемесі). 

http://kk.wikipedia.nom.si/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%88%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.nom.si/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/650
https://kk.wikipedia.org/wiki/969
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1


 237 

мутәуәллиядан111 орын берді. Бұл (яғни, ханках мутәуәллия) – ол (Ғазан) 

оған Құдайға ұнамды істері үшін табыстаған керемет және үлкен ғимарат (тұрғын үй) 

болып табылады. Солайша (оған) патша мейірімі мен қамқорлығы жұғысты 

болды. 

Ендеше, кімде-кім патшаларға жақсы және мақтаулы қызмет ететін болса, 

оның жемістерін және пайдасын көріп, өзгелердің көзінде сый-құрметке ие 

болатыны (ешкім үшін) жасырын болмасын. Сөйтіп, ол (Нажиб ад-дин) осы 

кезге дейін, (яғни) Олжайту сұлтанның (Алла оның билігін мәңгі етсін!) билік 

уақытында да осы қызметті сый-құрметпен атқарып келеді әрі бұрынғыдай, ол 

намысты (адал), тәртіпті, жақсы мінезді, мақтауға лайықты өмір салтын ұстанатын 

жомарт кісі. Сондықтан ол әзіреті патшаларға қызмет етуге лайық.  

Ол (Нажиб ад-дин) әрдайым жақсы әрі салиқалы істерді атқарады, көптеген 

тақуа, ғалым кісілер және өзге санаттың адамдары оның жомарттығынан 

тыныштық тапқан.  

 

1222-бет 

Жалпы айтқанда, патшаның бақытты тулары (әскері) Жажармаға жақын 

келгенде, (олар):  

– Біздің Арғын ханның алдына барғанымыз дұрыс па, әлде Кальпушта 

қалғанымыз жақсы ма? – деп кеңес жасады. Ғазан (хан):  

– Біз, Йағмиш (Жағмыш) пен Ерминибала (Ерменебала) елшілерді жіберген-

дігімізден, енді қандай шешім келетінін күте тұрайық, – деді.  

Ол (Ғазан) Кальпушта тоқтады. Себебі онда Ұйғыртай Ғазанның жұрты 

орналасқан болатын, ол Мазандаранды басқаратын. Онда ол (Ұйғыртай) жақсы 

қызметтер атқарды, сөйтіп Саманқан мен Журмақанға дейін қарауылдарды 

(күзеттерді) орнатты.  

Ол күндері Байхақ уәлаятынан Низамуддин Йахйа (Низам ад-дин Жақия) 

келіп, ұлы мәртебеліге ордаға қажетті заттарды жеткізіп берді. (Олар): аңшылық 

аттары, алтын және күміс ыдыс-аяқтар, патшаның қабылдау шатыры, сарапарда112, 

кілемдер, ыдыстар, өгіздер мен түйелер келтірді. Әмірлерге де ол жақсы 

қызметтер жасады. Сосын бұйрыққа сәйкес, әскер үшін тағар мен ақша  

дайындау үшін Байхаққа кері қайтты. Сосын Наурызбен шайқасуға екі күн 

қалғанда Аладу әмір мен қарауналар жамағатының әмірі Наурыздың ордасына 

шабуыл жасап, барлығын тонап кетті. Наурыз бұл жағдайдан хабардар болғанда, 
                                                           
111 Ханаках мутәуәллия – қазына есебіне тұрғызылған тұрғын үйлер. (Аудармашының түсініктемесі).  
112 Сарапарда – түрлі шатырлар. (Аудармашының түсініктемесі). 
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ол олардың соңынан қуып кетті. Ал Киншу мен өзгелер болса Радканда тоқтады. 

Қарауналардың әдетіне сай олар әлгі тонаудан соң екі-үш жасаққа бөлініп, 

Аладу әмірден бөлініп кетті. Олардың бір бөлігі Наурызға келді, ал бір бөлігі 

өздерінің үйлеріне қайтып кетіп бүлік пен тәртіпсіздік жасауды бастады. Аладу 

олардың қашып, тарап кеткенін көргенде, ол өзінің ордасын Бадғис өңіріндегі 

Дәрәи Махкамға қоныстандырды да, өзі (ханзаданың) қызметіне қосылды. Ғазан 

оған көптеген жақсылықтар мен мейірімділіктер жасады. Содан (Ғазан ) 

Кальпушта қырық күн тұрақтады.  

Арғын ханнан әскерлер келгенде олардың қолбасшысы Байду ханзада мен 

Нұрын аға, оның ұлы (Ғазан ханның) алдына келді.  

 

1223-бет 

(Сонда олар) бірнеше күнді тойлаумен өткізді. Сосын ол жерден бақытты 

жұлдыздың астында Саманқан жолымен Хауиштан жаққа аттанды.  

Наурыз Ирак жақтан әскердің келгені жайлы хабардар болғанда, олардың 

оған қарсы келе жатқанын түсінді де, ордасы мен үй ішін Гератқа қайтарып, өзі 

Журмақан шекарасына келді. Сонда өзінің қарсылық жасауға күшінің жетпейтінін 

көріп, ол кері бұрылды. Жеңіске жетуші әскер (яғни, Ғазанның әскері) оның 

соңынан Йам (Жам) шекарасына дейін келді. Сонда Жамнан жоғарыда орналасқан 

Нажар сарай жерінде бағыныштылығын білдіріп, Наурыздың нөкерлері Ұлжайту 

қарауналар тобымен және Йікәнидунның (Жекенидунның) ұлы Тамашымен  

бірге келді.  

(Олар) Жамдағы Харжирдке жақын келгенде, Наурыз Хорасандағы барлық 

өзіне, оның әскерлеріне, арабтарға, түркмендер мен өзгелерге тиесілі малдың 

барлығын ұрлап алып кетіп бара жатқаны (белгілі болды).  

Жеңіске жетуші әскер оның (Наурыздың) соңынан алға қарай жүре келе, 

Жамның қақпасынан Гераттың қақпасына дейінгі аралықтағы барша тау мен 

жазық тастап кеткен малға толы екенін көрді. Бірнеше жерде малдар  

соншалықты көп іш тастап, шіріп, сасып жатқандықтан, тіпті ол жерлерден өту 

мүмкін емес еді. Мұғулдар әлгі (тастанды) малдарды ұстап алып өздерімен бірге 

алып кететін, елді мекендерде қойды бір дәнекке113 сататын. Сосын «Әскери 

олжаға мән бермеу» жайлы бұйрық шыққанда, олар (қалып кеткен) малдарды 

ұстауға дәті бармайтын болды.  

Наурыз тапқан қолма-қол ақша мен жеңіл дүниелерді алып Туған  

ханзадамен және бауырларының жұрттарымен, тағы да азғана адамдармен бірге 
                                                           
113 Дәнек – қандай дәнек екендігі ашып айтылмаған, дегенмен данаг дегенде бидайдан немесе арпадан 

жасалған тағамды да түсінуге болады. (Аудармашының түсініктемесі).  
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Фарах пен Себзеварға алып баратын сусыз шөл жолмен кетті. Бұл кез жылдың 

ыстық уақыты болғандықтан, Ғазан бұл (сусыз шөл арқылы өтетін) жолмен 

олардың соңынан қууға әскер жіберудің пайдасы жоқ деп шешті. Ол Герат 

алдында, Пули Малан (Малан көпірі) жанында тоқтады, сөйтіп әмірлерді 

Киншудың соңынан Бадғиске және ұлы ордаға жіберді.  

Киншу бұл жайлы біліп қойып әйелдерімен, ұлдарымен, малайларымен бірге 

Ғұр мен Гаржистан тауларына қарай кетіп қалды. Әмірлер ұлы орданы және  

 

1224-бет 

Тиңна мен оның қарамағында болған қараундар жасағымен бірге, барлығын 

Гератқа көшіріп алып келді. Сол арада Киншудың беріктігі мен байсалдылығы 

мынада көрініс тапты, яғни ол патша қазынасынан бірде-бір динарды, дүниелерді 

және сол жерде болған әмірлердің ордаларынан малдарды еншілеп алған жоқ, 

керісінше жақсы қызметтер атқарды.  

Бірнеше күннен соң (Ғазан) Гераттан шығып Радканға жол тартты. Ол  

жақтан Ұйғыртай Ғазанды Тиңнамен бірге жолдас болып барып Хорасандағы 

әскери істер туралы хабар беру үшін Арғын ханның алдына жіберді. Осындай, 

Хорасанда болып жатқан фитна мен тәртіпсіздікке қарамай, Ғазан әділдік пен 

сот төрелігінің дәстүрлерін бір сәтке де естен шығарған жоқ. Ізгі ынтамен 

бағыныштылардың қамын жасап, әскери адамдар мен өзгелердің қатарынан 

бірде-бір жан тұрғындардың егіндігі мен бау-бақшаларында малын жаймасын, 

мүлдем малына егістіктегі дақылдарды бермесін, иеліктерді ойрандатпасын 

және бағыныштыларға қысым жасамасын деп бұйрық берді.  

Сосын ол (Ғазан) Жамның айналасында орналастырған қараундар тобымен 

бірге Радканнан Шатркухқа, ол жаққа барып жазды өткізу үшін көшті. Содан ол 

жақта Байду ханзадамен, Нұрын әмірмен және сол жерге келген өзге әскери 

әмірлермен бірге тойлатуға және шарапқа берілді, сөйтіп оларға мейірімін төкті.  

Осы уақытта қарауылдардан (яғни барлаушылардан) дұшпанның көрінгені 

туралы хабар келді. Патшаның бақытты тулары (әскері) Радканға қарай жол 

тартты, бірақ (дұшпанның келгені туралы) сөз өтірік болып шықты.  

Ол (Ғазан) әрдайым шарап іше бергендіктен, денесіне ауру жабысты. Содан 

ол жерден Хауиштанға көшті, ал ауруы қырық күндей жалғасты, бірақ кейін 

қайтадан бұрынғы денінің саулығына ауысты. Сол кездері Арғын ханның алдынан 

әмір Шықтұр (Шіктұр) аға мен Туған келді. Сол (жылдың) жазы мен күзін 

(олар) Хауиштан, Радкан, Шатркух маңында өткізді. Күн суытқанда қыстауды 

Нишапурда өткізуге шешім қабылдады.  

Ғазан Мүаййадта (Мүайядта) қыстауға шешім қабылдады.  
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1225-бет 

Байду ханзада болса Байхақ пен Нишапур ортасындағы Шамаган мекенінде 

(қыстауда) болды.  

Ол (жылдың) қысында суық өте қатты болды, көп қар жауып, төрт түліктің, 

аттардың көп бөлігі қырылып қалды да, көп адам жаяу қалды.  

Сосын (6)89 жылдың көктемі келгенде (олар) Радкан, Хабашан мен Шатркух 

аумақтарындағы жазғы жайлауларға көшуге шешім қабылдады.  

Ол жылы жан-жақта қауіпсіздік (тыныштық) болды және Арғын ханнан 

қазына алып келіп оны жауынгерлердің ортасында үлестіріп берді. Туған  

Бадғистың шекараларына дейін жетті, сөйтіп қайтып келді. Хорасанда әскер 

үшін тағар табылмағандықтан, жаздың басында Байду ханзада мен Ирактан 

және Әзербайжаннан келген жасақтар кері қайтады, ал Нұрын аға мулазим 

болып (Ғазан алдында қызметте) қалады деп шешілді. Ғазан Байдумен қоштасқан 

кезде (онымен бірге) Жам мен Арғиянның шекарасына дейін барып, қайта  

оралды.  

Сол (жылдың) жазында қараундардың бір бөлігі сатқындық жасап, 

Данышпан баһадүрдің бастауымен Жувейн аймағына басып кірді, сөйтіп ойран 

салумен болды. Оларға тойтарыс беру үшін Мулай әмір тағайындалды.  

Жаз бен күзде Ғазан Хауиштан мен Радкан айналасында аңшылықпен және 

ойын-сауықпен, әмірлер әскери іспен, диуан шенеуніктері болса, салықтарды 

жинау және әскерге тағарды дайындаумен айналысты. Қысты (Ғазан) Бауардтық 

Тажанда өткізді. Сөйтіп, Кали Тажан аталатын өзен бойында тоған соғуды 

бұйырды. Және бірнеше елді мекендерде абаттандыру жұмыстарын жүргізді.  

Ол (жылы) күзде Арғын ханның алдынан Хорасан ісін және жергілікті  

салықтарды басқаруға Хорезми тархан келді. Ғазан бұйрыққа сәйкес іс-әрекет 

жасауды бұйырды.  

Кухистандағы орынбасардың бұйрығына сай Туғанды ұстап алды, сөйтіп 

(Ғазанның) алдына алып келді. Және хорасандық барлық есепшілер мен шенеу-

ніктерді қамауға алып, олардың жанына күзетшілер орналастырылды. Қыс  

соңында қараундар тобыры Серахс маңайында бүлік шығарып, Мервқа қарай 

ұмтылды. Сонда патшаның бақытты тулары (әскері)  

 

1226-бет 

Дәри Марғаға қарай шықты. Оларға (қараундарға) тойтарыс беру үшін және 

бағынышты халге келтіру үшін (Ғазан ханзада) Аладу ноянды аттандырды.   
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Оның (өзі) біраз уақыт Аржах пен Шаукан аймағында болды. Сосын ол 

жақтан Серахсқа қарай кетті де, Ширсил деп атайтын Қаратөбеге барып  

орналасты.  

(6)90 жылдың айларында «Наурыз Сарбан, Ибуған оғыл, Ұрықтемір, 

Йасауур имир (Жасауыр әмір) және өзге әмірлерімен бірге көп әскермен  

Хорасанға жорыққа келе жатыр» деген сыбыс тарады. (Мұның) себебі мынадай 

еді:  

Наурыз Гераттың маңайынан жеңілген күйде қашқаннан соң, ол Қайдуға 

барды. Көптеген қызметтер жасаған соң, ол одан әскер беруін сұрады. Қайду 

оның өтінішіне сай оған әскер жіберді, ал олардың соңынан өзінің ұлы 

Сарбанды да әскерімен бірге аттандырды. Ғазан Қабартуды баһадүрлердің  

(батырлар) жасағымен бірге барлауға аттандырды. Олар Мургабқа дейін жетті 

де, (одан) кері қайтып, былай деп хабарлама жасады: «Дұшпан шынымен басып 

келе жатыр және әскері көп (үлкен)».  

(Ғазан) Қаратөбеден жолға шықты, (алайда оған қарасты) жасақтар әлі толық 

жиналмағандықтан, Гератта қысты өткізіп жатқан Құттышахтың жасақтарын ол 

жаққа барып күтіп тұру үшін Марғана мен Кешефруд мекендеріне аттанды. 

Және Күнчак (Күншақ) әмірді мазандарандық жасақты алып келуге жіберді.  

Мүайян көпіріне жақындап келгенде Мулай әмір Кухистанға аттанып, ол 

жақтағы әскерді алып келуге рұқсат сұрады. Ал (көтеріліс жасаған) дұшпан 

туралы сыбыс тоқтаусыз келіп жатты. Сондықтан (Ғазан) ол жақтан кетіп 

Ризаның Мешхедінен жоғарырақ жерге орналасып, Құттышахты күте бастады.  

Сол күні Әзербайжаннан Құбан ақташы келді. Ол жақтағы Жошы, Ордықия 

мен Сағд ад-дәуләны өлтірген бүлікші әмірлер, оны (Құбан ақташыны)  

Хорасанға барып бірнеше оңбағандармен бірге бүлік шығаруы үшін жіберген 

еді. Ол (Құбан ақташы):  

– Арғын ханның алдынан Әзербайжан мен Ирактың жасақтары келе жатыр, 

– деп айтты. Ғазан зерек және тез ұғып қоятын кісі болғандықтан,  

 

1227-бет 

оның өтірік айтып тұрғанын түсінді. Бірақ дұшпан туралы сыбыстар тоқтамай 

келіп жатқандықтан, ол бұл істің мән-жайын қазбаламады. Келесі күні Құттышах 

келді, сөйтіп: 

– Дұшпан әскері Сеңбестің рабатына дейін жетті, – деп хабарлады. Ғазан 

оны мейіріміне алды, оған өзінің арнайы шапанын жапты. Кешке қарай оны, ол 

таңертең жасақтарды шайқасуға дайындап, оның (Ғазанның) алдына, Мешхедтің 
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төменірек жағына алып келуі үшін кері қайтарып жіберді. Түн жарымда 

қарауылдардан:  

– Дұшпанның әскері Мүайян көпірінен өтті, – деген хабар келді. Патшаның 

қалауы сол түні-ақ ұлы орданы және әйелдерді Эсферайнға аттандыруды қажет 

деп тапты.  

Сосын таңертең, 690 жылдың раби әл-ахир айының бірінші жұлдызында ол 

(Ғазан) ол жақтан жолға шықты. Оның алдында қызметте Нұрын аға, Аладу, 

Ұйғыртай Ғазан әмірлер және өзгелер болды. Ризаның Мешхедінен төменірек 

жерде орналасты. Ол (Ғазан хан) бір сағаттай кідіріп, ол жерде әскерін жасақтады, 

жауынгерлік сапқа түзеп, дұшпанмен шайқасу үшін Құттышахты күте бастады.  

Түсте Құттышахтың алдынан Чамча (Шамша) келіп, Ғазанға:  

– Біз Сеңбест рабатына жеткенде барлық әскер Уажанг (Веженег) және 

Исхақабад жолы арқылы Нишапурға қарай аттанды, – деп хабарлады. Оның 

соңынан қызметке Құттышах (өзі) келді. Ал бір сағаттан соң (дұшпан жақтан) 

әскердің қарасы көрінді. Олар көпшілік, бұлар аз болғандықтан әмірлер кеңесе 

отырып шайқасудың қажеті жоқ деп шешті. Аладу:  

– Біздің олармен күш сынастыруымыздың қажеті жоқ, – деді де, (мына) 

мұғул мақалын айтты: «Дұшпанмен кездесу оңай, тек одан құтылу қиын». 

Сендердің барлығыңа Арғын ханның жауабы мәлім (белгілі), бұл – бір күнге 

(бүгінге) жауап – менікі.  

(Ғазан ханның) құтты шешімі: барлық жасақ кездесіп, жиналатын жерге 

дейін шегіну қажет екендігіне тоқтады. Сөйтіп, олар ол жерден Радкан жаққа 

кетті. Дұшпан болса, тоқтамай іздерінен келе берді. Күн соңында Тусқа жақын 

жерде 

 

1228-бет 

дұшпан әскеріне шабуыл жасап, шайқас берді. Келесі күні ары қарай кетті. 

Бірнеше жерде (Ғазан хан) шайқасу үшін тоқтауға бұйырды, алайда (ыңғайлы) 

сәті түскен жоқ. Кешке жақын ол Сұлтанмайданға барып қонды да, таңертең әрі 

қарай кетті. Сонда Аладу (Ғазанға):  

– Қазір шайқасу мүмкін болмай жатқандықтан, ал менің отбасым мен  

әскерімнің көбі Жувейнге өтіп кеткендіктен, егер рұқсат болса, мен оларды 

алып келу үшін соңынан барсам, – деді. Рұқсат алып ол (Аладу Жувейнге) кетті. 

Сосын Ширин игачидің (Шырын әпкенің) әкесі Арайтимур (Арайтемір) де:  

– Менің ордам да, жасағым да Нишапур жаққа кеткен еді, мен барып оларды 

алып келейін, – деді. Сөйтіп (рұқсат алып), ол да кетті. 
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Ұйғыртай Ғазан Мүбарак шах ханзаданың қызы Турамиш (Тұрамыш)  

қатынды жақсы көретін еді. Содан ол оны өзінің ордасымен бірге Кабужама 

жаққа жіберген еді, енді оны өзімен бірге алып Наурызға кетіп қалғысы келген 

болатын. Сондықтан ол да: 

– Мен Мазандаран жасақтарын тәртіпке келтіріп, сөйтіп ол жақтағы шекара-

лардың қорғанысын ұйымдастыру үшін үйіме қайтайын, – деп рұқсат алып, 

кетіп қалды.  

Нұрын аға, Құттышах пен Сутай әмірлер оның (Ғазанның) қызметінде 

қалды, сөйтіп (олар) Арғиян жолы бойынша кетті. Ал дұшпан туралы хабарлар 

тоқтамай келіп отырды. Ол (Ғазан) бір сәтке Эсферайн қаласында тоқтап, ол 

жерден өтіп, Эсферайнның аумағына жататын Кисрағ ауылына барып тоқтады.  

Түн ортасында Нұрын, Құттышах және Сутай оларды ордаға Батай үшін 

мыңдықта (мыңдықтың құрамында) алып келген қараундардың жасақтары 

көтерілісті ойластырғанын және олар көтеріліс жасап болып кері қайтып кетуді 

ойластырғанын біліп қалды. Бұл туралы (Ғазан ханға) хабар берді. Сонда ол: 

«Ең дұрысы – әрі қарай жүре беріп, әмір Құттышах (сонда) қалып істі тергегені» 

деп шешті. Сөйтіп, құтты тулар (патша әскері) Журбудқа қарай шығып, ерте 

таңертең ол жаққа жетіп барды.  

Ал ол (қараундар) жасағы болса, ол жерден кері бұрылып Күншақ (Күншық) 

пен Құтлық хауажаның (Құтты мырзаның) және өзге де нөкерлердің ордасына 

шабуыл жасап, тапқанды тонап дұшпанға қосылып кетті.  

Жаудың әскері болса бұрынғыдай 

 

1229-бет 

олардың ізімен Журбудқа дейін жүріп келе жатты.  

Патша ол жерге барған кезде Сартақилуғли Кашырдың (Сартағұлұлы 

Кашырдың), Суқар, Суату мен онда орналасқан өзге де қараундардың ордасы 

Жажарма мен Бестам жаққа көшуін бұйырды. (Ғазан) ол жерде кешке дейін 

болды. Құттышах келіп дұшпанның шабуылы жайлы хабарлағанда ол әрі қарай 

кетті. Жажармада тоқтап, сол жерде түнеді. Дұшпан болса, Журбудтан кері  

бұрылды.  

Сол жылы Хорасанда сонша көп өлтірулер мен тонаулар және қирату орын 

алды, тіпті бәрін сипаттап, әлде хикаялап жеткізу мүмкін емес. Және (дұшпан) 

Нишапурға да шабуыл жасады, алайда Хақ Тағала Ғазанның дәулетімен 

(күшімен) ол жердегі мұсылмандарды кәпірлердің зұлымдығынан аман сақтады. 

Сөйтіп, дұшпандар оларға қол жеткізе алған жоқ. Алайда ауылдардың көпшілігін 

тонап, көп адамды құлдыққа алып кетті.  
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Нишапур өңіріндегі Барубақидегі тұрғындар ержүрек жауынгерлер еді. 

Дұшпандар ол жерді алмақ болып барды. (Ол жақта) жетуі (өте) қиын бекем жер 

бар, тұрғындар мал-мүлкімен ол жаққа барып тығылды. Дұшпандар бір аңғарға 

кірді, ал олар болса жартастар мен шыңдарға шығып алып кәпірлерден мыңға 

жуық салт аттыны қырып салды. (Сонда әлгілер) ол жақтан кері бұрылып, 

Тустағы Мешхедке қарай аттанды. Содан оны тонап, мазарда орнатылған төрт 

күміс ұстынды ұрлап кетті.  

Бұл әскерлердің көпшілігі Хорасанда қырып салынды. Сондықтан олар  

Бадғис шекараларына жеткенде әскерін тексеріп шығуды қалады, сөйтіп бес 

мыңға жуық аттыны тапқан жоқ. Бұл (оқиғада) Наурыз кінәлі деп айыпталды, 

сөйтіп оған дүре соғылды.  

Келер күні патшаның құтты тулары (әскері) Жажармадан Бестамға және  

Дамганға қарай шықты. Барлық әмірлер Арғын ханға болған оқиғадан (оның 

қайтыс болғанынан) хабардар еді, алайда (ол хабарды) одан жасырды. (Ғазан) 

Бестамға келіп бір күн сонда қалды, себебі ол жерде оның әйелдері бар болатын. 

Сосын ол жерден Дамганға қарай шықты.  

Бұған дейін ол Аладудың бауыры Абишқаны Арғын ханның алдына хабаршы 

етіп жіберген еді. Ол (Абишқа) ол жағдай (Арғын ханның қайтыс болғаны) туралы 

есіткенде Дамганда тоқтады.  

 

1230-бет 

Ал Дамганның барша тұрғын қаладан кетіп қалды. Олардың бір бөлігі  

Шахилдузбен (Шах Жұлдызбен) келісіп Гирдакухқа кетті, бір бөлігі болса, өте 

мықты бекініс болған Майан (Маян) елді мекеніндегі бекініске (тығылды). Осы 

себепке байланысты Абишқа Дамганнан кері қайтып, Бестамда (Ғазан ханның) 

алдына келді. Дамган тұрғындарының ісі жайлы хабар берді.  

Сосын патшаның бақытты тулары (әскері) Дамганға (барып) тоқтаған кезде 

бірде-бір жан оның алдына келген жоқ, саури де, азық-түлік те, тұзғу да 

дайындаған жоқ. Ғазан хан ашуланып кетті, сөйтіп ол жердің ақсақалдары мен 

ақсүйектері Маян бекінісінде отырғандықтан, олардың ол жақтан шығуын талап 

етті. Олар бас тартты. Сонда оны (бекіністі) шабуылдау бұйырылды. Үш күн 

шайқастан соң олар рақымшылық сұрады, мойынсұнып қолма-қол ақша мен 

азық-түлікпен үлкен қаражаттар берді, әскерге тағар, сиырлар (ірі қара) мен 

қойларды ұсынды.  

Ғазан аса мейірімді және кешірімді болғандықтан бұл күнәһарлардың  

күнәсін кешті, ал бекіністі бұзып тастауды бұйырды. (Алайда) құтты таққа  

отырғаннан кейін, ол оны қайта абаттандыруды бұйырды. Содан соң Семнан 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81/
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жаққа аттанды. Бұл уақытта ұлы диуанның мустауфиі Муъинуддин (Муғин ад-

дин) мен көптеген бітікшілер Нишапурға кетіп бара жатқан. Оларды ұстап алып 

(оның) алдына алып келді. Оларға (қатты) назар аударылған жоқ, бірақ оларға 

берілген жарлық пен алтамғаларды (қолтаңбаларды)114 қайтарып берулерін 

бұйырды. Сосын олар рұқсат алып қайтып кетті.  

Ғазан хан Семнанға келгенде әмірлер кеңесе отырып Ғазан ханға Арғын 

ханға болған оқиғаны (оның қайтыс болғанын) хабарлады. Ғазан хан жоқтау 

рәсімдерін атқарып, мұғул дәстүріне сәйкес бөріктерінен (сән үшін тағылған) 

қауырсындарды алып тастауды бұйырды. Сосын Мулай әмір Кухистаннан шөлі 

арқылы өтіп Семнанға келді де, (Ғазан ханның) қызметіне қосылып, түрлі  

сыйлықтармен марапатталды. Және оған Саталмыш әмірдің қыз қарындасын 

тұрмысқа беру бұйырылды.  

Ұйғыртай Ғазан Сұлтанмайданнан келіп Кабуд Жама мен Журжанға  

аттанған кезінде оны сол баяғы жаман ниеті мазалады: (соның салдарынан) ол 

өзімен бірге Тұрамыш алып Сұлтандуин мен  

 

1231-бет 

Астрабад аймақтарына кірді, (бұл) уәлаяттарды «Қайдуға тиесілі» деп 

жариялады. Және сол төңіректерде орналасқан мұғул әскеріне қиындықтар 

тудырып, бүлік шығарды. Онда ұлы әмірлер болмағандықтан Сайған Абачи 

(Сайған Абашы), Мамлақ пен өзгелер қосылып, кенеттен оған (Ұйғыртай 

Ғазанға) шабуыл жасады да, оны ол жақтан қуып шығып, Журжан мен Кабуд 

Жаманың шекарасынан шығарып жібергенше қуып барды. (Сосын) ол азғана 

адамдармен қаңғып жүрді. Сөйтіп (жүріп), алдымен Тусқа қарасты Мешхедтегі 

сейіттерге, ол жердің тұрғындары мен бағыныштыларына көп қиындық тудырып 

жүрді.  

Осымен бітті. 

 

Арғын ханмен болған жағдайдан кейін, Гайхату ханның дәуіріндегі 

Әзербайжанға барған кезіне дейінгі Ғазан ханның хал-ақуалы және 

Тебризден Хорасанға қайта оралуы туралы хикая 

 

Одан соң патшаның бақытты тулары (әскері) бірнеше күн Семнанда тоқтап, 

Фирузкухқа қарай жол тартты. Содан олар Мишанға жақын арадағы 
                                                           
114 Алтамға – «ал (қол) таңба» және «ал (қызыл) таңба» деген мағыналарды береді, ал бұл жерде 

«қолтаңба» деген мағынада берілген. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Демавендтың шекараларына дейін жетті де, ол жерде бірнеше күн тұрақтады. 

Сонда хорасандық Бұлыған қатын ол жерде ұлын босанып жатып қайтыс болды.  

Сосын (Ғазан) Фирузкухқа келді. Сонда Рұмнан Гайхатудың келе жатқаны, 

сөйтіп ордада бүлік шығарған әмірлердің қашып кеткені жайлы хабар келді. 

Кейбірі Гайхатуға қосылды, ал біреулері Байдумен бірге болды. Сонда Туған 

Миянадан қашып Хорасанға келді. Осы себепті Ғазан хан Мулайды тұтқындауды 

бұйырды. Туғанның қолға түсірілгені жайлы хабар келгенде, әмірлердің араға 

түсуімен Мулайды босатып жіберді. Гайхатудың таққа отырғаны белгілі болғанда 

(Ғазан) оған Құттышахты Хорасанның қиын жағдайын  

 

1232-бет 

және ол жақтағы әскерлердің істері туралы хабар беру үшін елші етіп жіберді.  

Гайхату Хорасанға (қорғау үшін) әмірлерден Хорқұдықты, Жауыршы ұлы 

Қараны, Құттытемірді (Құттемірді) және өзгелерді жіберді.  

Сосын (Ғазан хан) 690 жылдың жазында Фирузкух пен Семнанның ортасында 

орналасқан, оны «Нукату йайлақ» деп атайтын Асран жерінде орналасты.  

Сөйтіп, барлық кезде аңшылықпен, тойлатумен айналысты. Диуан қызметкерлері 

(шенеуніктері) болса, әскерлер үшін тағар жинаумен және аймақтардың салықтарын 

тәртіпке келтірумен айналысты.  

Құттышах әмір Арранға, Гайхатудың алдына келіп жағдайлар туралы хабар 

берді. Алайда көңіл көтеру, ойын-сауық, ойындар мен тойлатулар себебінен 

Гайхату оған көп уақыт бөлген жоқ, содан ол кері қайтып Ғазанның алдына 

келді.  

Ал күзде патшаның бақытты тулары (әскері) Дамган мен Бестамға келді де, 

ол жақтан Кальпушқа (барды). (Ол жерде Ғазан хан) Құтты мырза мен Лаланы 

Байхақ жаққа Низум ад-дин Жақияны шақыртып жіберді. Ол абыржып қалды, 

қорқып келуден қашты. Себебі ол Хорасан жақта тәртіпсіздік жасап жатқан 

болатын. (Ол) көптеген ақсүйектерді, тіпті олар оның жақтастары болса да өлтіріп, 

тұрғындардан сансыз көп байлықтарды тартып алған еді. 

Патшаның бақытты тулары (әскері) Қалъаи Чанашак жолы арқылы  

Журжанға келді, сөйтіп ол (жылдың) қысын Астрабадтағы Сұлтандуинда өткізді. 

Сосын Гайхату Хорасан әскеріне көмек ретінде Ғазан ханның алдына қызметке 

Анбаршы ханзаданы, әмірлерден Доладай, Қонжықбал және Елтемір әмірлерді 

жіберді. Олар Сұлтандуинда сыйлықтар табыс ету рәсімін атқарды. Соңынан 

оларға Қаратуған аймағында қысты өткізуге бұйрық берілді.  
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Қыс соңында Наурыз Нишапурға басып кірді, сөйтіп «Низам ад -дин 

Жақияны Андамад бекінісінен құтқарып алу үшін Жувейнға келе жатыр» деген 

сөз тарады. Ауа райы әлі суық және аттар арық болғандықтан, патшаның 

бақытты тулары (әскері) Кальпушқа қарай жолға шықты. Ол жақта бірнеше күн 

болып, (Ғазан) хан жан-жаққа барлаушыларды жіберді.  

 

1233-бет 

Наурыз аз адам санымен Жувейнге дейін шауып жетіп, кері бұрылды. Ал 

патшаның бақытты тулары (әскері) болса, аттарды семіртіп алу үшін Журжанға 

қайтып келді.  

691 жылдың көктемінің басында (Ғазан хан) Анбаршы ханзаданы, онымен 

бірге келген әскерімен бірге Дехистан, Язир, Ниса мен Абивердке жіберді. Олар 

иеліктерді ойрандатпауы, тұрғындарды ренжітпеулері үшін олармен бірге тағарды 

және барлық қажеттерді дайындау үшін Хорқұдықты аттандырды. ал (олардың 

соңынан) патшаның бақытты тулары (әскері) да жолға шықты. 

Сол жылы Хорасанда бүлік әсерінен үлкен жоқшылық (қымбатшылық)  

орныққан еді. Сондықтан тіпті жүз ман бидайды жүз динарға сатып алу мүмкін 

емес еді.  

(Ғазан хан) құрметті сахиб мырза Сағд ад-динді әскери тағарды дайындау, 

Хорасан, Мазандаран, Құмыс бен Рейдің салығын басқару үшін диуан  

шенеуніктерінің басына (басшы етіп) қойды. Ол сапарда әскердің көп бөлігі 

үшін азық тек (аулап алынған) аң еті ғана болды. Патшаның бақытты тулары 

(әскері) Жуқжуран аталатын Герат өзенінің жағалауында орналасты. Сосын 

(әскерлер) судың молдығынан үлкен қиындықтармен (өзеннің) арғы бетіне өтті. 

Анбаршы ханзада және Ирак әмірлері (Ғазан ханның) алдына келді. Сонда 

барлаушылардан «Алыстан дұшпан әскерінің қарасы көріне бастады» деген 

хабар жетті.  

Патшаның бақытты тулары (әскері) Бадғис жаққа қарай жолға шықты,  

сөйтіп Бадғистегі Бұлдақта орналасты. (Ғазан хан) жан-жаққа барлаушылар 

аттандырды, бірақ еш жерде дұшпанның ізі де, хабары да табылмады. Ал сосын 

әскердің азық-түлігі таусылып және азық-түлікті табу мүмкін болмай қалған 

жағдайға жетті, әскерлер бір-бірінің аттарын барымталап жей бастады. Азық-

түлік болмағандықтың себебінен қатты қиындықтар туындады.  

Әмірлер (Ғазан ханға) жағдай туралы есеп беріп:  

– Жуық арада Гератта арпа пісіп жетіледі, сол жаққа барған дұрыс, – десті. 

Сөйтіп, олар сол тарапқа қарай кетті де, Малан көпірінің алдына барып 
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орналасты. Бүлік пен толқулардың себебінен қалада Герат ұлықтары мен  

ақсүйектері жоқ еді. Шамс ад-дин Күрат мәлік Хайсар бекінісінде тұратын. 

Өзінің үлкен ұлы Фахр ад-динді, оған ренжігендіктен оны 

 

1234-бет 

қамауда ұстап отырған еді. Кенже ұлы Алау ад-динді ұлы мәртебелінің (ханның) 

алдына қызмет етуге жіберген еді.  

Герат уәлаяты әскерлердің жүріп өткенінен түскен ауыртпашылықтардан 

ойрандалған әрі (ол жерде ешқандай) абаттандыру (істері) жүрмегендіктен,  

Ғазан хан ол жердің тұрғындарын аяды, сөйтіп оларға ешқандай қиындықтар 

тигізген жоқ. Бірақ Фушанж тұрғындары бекініске кеткені (жасырынып алғаны) 

әрі Ирак жасағы ол жаққа жақындап келіп, азық-түлік сұратқан кезінде олар 

бермей шайқасқа түскені себепті Ғазан хан олардың іс-әрекетіне ашуланып 

кетті, сөйтіп оны (бекіністі) шабуылдау бұйырылды.  

Көп машақаттардан кейін оны алды, сөйтіп ол жақтан көп аттарды, қойларды 

және сиырлар (ірі қара) мен тағарды алды, тағы тұрғындардың көп бөлігін 

тұтқынға алып кетті. Патшаның бақытты тулары (әскері) Гераттан кері қайтып 

келе жатып Фушанжға келгенде, ол жердің тұрғындары жағдайларының 

нашарлығын айтып шағымданды. (Ғазан хан) оларға қатысты рақымшылдық 

жасады, сөйтіп олардың құлдыққа алып кетілген әйелдері мен балаларының 

бәрін босатуды бұйырды, осылай ол олардың көңілдерін жұбатты.  

Сосын (Ғазан) бақытты жұлдыздың астында аттанып Радканға келді.  

Гайхату Хорасан әскерлеріне ақша жібермегендіктен, ал ол жақта көп әскер 

жиналып қалғандықтан, олар қиындықтарға душар болды. Сондықтан (Ғазан 

хан) оған барып, жеке әңгімеде істердің жағдайының қалай екенін айтып 

жеткізу үшін нық шешім қабылдады. Бірақ кейін ол шешімінен бас тартып  

Шатркухқа кетті. Сосын дұшпан туралы сөздер (сыбыстар мен хабарлар) 

естілмегендіктен, әрі тағарды табу мүмкін болмағандықтан (Ғазан хан) Анбаршы 

ханзадаға және Ирак пен Әзербайжан жасақтарына қайтып кетуге рұқсат берді. 

(Өзі) Шатркухта жазды өткізді. Сонда Кушки Мурадтың негізін қалады. Ал ол 

аймақтарда патшалар ешқашан абаттандырумен айналыспаған болатын. Сол 

күндері «Хаф ауданындағы Жижад қасабасында қаңғыбастар тобыры жиналып 

Зузан мәлігінің ұлдары мен сол аймақтың көп ақсүйектерін өлтіріп, бір бекіністі 

басып алды» деген хабар келді. Сутай және Мулай әмірлер барып олардың көзін 

құртуға бұйырылды. Олар жақындап  
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1235-бет 

келе жатқанда, Кухистаннан Хафты басып алу қалауымен Систан мәлігінің ұлы 

Шахәли (Шахәлі) келіп, бекіністі қоршауға алды. Әмірлер (Сутай мен Мулай) 

кенеттен оған шабуыл жасап, оның жасағын қоршап алды да, көп бөлігін қырып 

салып, олардың мал-дүниелері мен аттарын тәркілеп алды. Шахәлі өзі мың түрлі 

айламен аман құтылып, қашып кетті. Сосын әмірлер әлгі бекіністі бағындырып, 

бүлікшілер мен арандатушыларды өлімге кесті әрі бағыныштылардың көңілдерін 

өздеріне қаратып, оларды бағыныштылардың қатарына жіберіп, кері қайтты.  

691 жылдың шағбан айында үлкен, әйгілі адам, Нишапур хатибі Имад ад-дин 

Наурызға (оның бүлігіне) қатысты сыбыстар нәтижесінде бүлікшілдік іс -

әрекеттер жасай бастады. Оны тұтқындап, Нишапурдан алып келіп өлімге кесу 

бұйырылды. Ол (жылы) жазда басқа ешқандай оқиғалар орын алған жоқ. Қыс 

келгенде (Ғазан хан) Астрабадтағы Сұлтандуинда қыстауды жөн көрді. Сонда 

Нұрын әмірді ол Саманқан мен Шақанға жіберді.  

Көктемнің басында дұшпан туралы сөз тарады, содан патшаның бақытты 

тулары (әскері) Журжанға, Шахраки Науға және Муржабадқа қарай жолға шықты. 

Ол жаққа Нұрын әмір де жетіп келді.  

Сосын (6)92 жылдың айларының басында ол жақтан жолға шығып, бірнеше 

күн Саманқанда болды. Жан-жаққа барлаушыларды жіберді, алайда бұл сыбыс 

жалған болып шықты, сөйтіп (Ғазан хан) тағы да Әзербайжанға баруды ойлады.  

 

1236-бет 

Гайхату ханды көру үшін Ғазанның Алатауға баруы, сосын Тебризден 

(оның) қайтып келуі, Наурыздың жеңілуі және Нишапурдың алынуы 

жайлы хикая 

 

Әмірлермен кеңес жасап (Ғазан хан) Әзербайжанға баруға шешім қабылдады. 

Ұлы әмір Құттышах ноянды және өзге әмірлерді Хорасанды қорғауға тағайындап, 

өзі Саманқаннан кері бұрылды. Нұрын, Саталмыш және Сутай әмірлер оның 

алдында болды. Олар Шахраки Нау және Мазандаран арқылы жолға шықты. 

Құттышах әмір де оларды Тамишиға дейін шығарып салды да, Жырқутайдың 

қызымен той жасап кері қайтты.  

Патшаның бақытты тулары (әскері) Тамишидан жолға шығып, бір түннің 

ішінде отыз бір фарсах шауып өтіп, ұлы орда тұрған Мазандаран аудандарының 
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бірі Шузилге дейін жетті. Сонда Мазандаранның ұлыларының бірі қорқып кетті, 

сөйтіп ол (Ғазан ханның) алдына қызметке келген жоқ, сол үшін ол бүлікші деп 

аталды. Алайда Ғазан бұған мән берген жоқ. Ирак пен Әзербайжанға жолға 

шығуды бұйырды да, Шахдиз жолы арқылы Фирузкухқа шықты, сөйтіп бірнеше 

күн Демавендта болды. Ол жерден Саталмыш әмірді Құмыс пен Рейда басшы 

етіп және әскери тағардың жеткізілуін басқарып отыру үшін тағайындап, өзі 

Тебризге жол тартты. Сонда оған Нұрын аға жолсерік болды. Сосын Жағмышты 

өзінің келуі туралы хабармен алдыға қарай жіберді. Ол (барып) Абхардың 

шекарасынан қайтып келді де: 

 

1237-бет 

– Гайхату: «Ғазанның мұнда келуінің қандай қажеті бар? Оның Хорасанға 

қайта бергені дұрыс. Сөйтіп, маңызды істер тындырылуы және сұратулардың 

қанағаттандырылуы үшін, бірнеше кісіні жібере салсын» деді, – деп хабарлады. 

Ғазан: 

– Біз осы жерге дейін келген соң, енді бір-бірімізбен көріспей қалайша 

қайтып кетеміз?! – деді.  

Аладу және Мулай әмірлерді, олар барып маңызды істерді атқарулары үшін 

тың аттарды беріп аттандырды. Ал (өзі) Тебриз жаққа кетті. Сонда Зирих 

көпірінің маңында оның қызметіне Арғын ханның жеке ийу-оғландары Нажиб, 

Анбар және Райхан келді.  

(Ғазан) аман-есен Тебризге келгенінде, ол бірнеше күн сонда тоқтады. Сонда 

бірінен соң бірі «Ғазан кері қайтсын!» деп Гайхатудан елшілер келумен болды. 

Соңында Камажу мен Нарду келіп, оның сол күні кері қайту бұйырылғанын 

хабарлады. (Гайхату) бірнеше заттарды беріп жіберген еді. Алайда Ғазан оларға 

назар аударған жоқ, сөйтіп:  

– Оның бізді көргісі келмейді екен (келмейтін болса), біз де оны жүз есе 

артық көргіміз келмейді, – деп жауап атты. Сөйтіп, ол жақсы сәтте Тебризден 

шығып Жүзағашқа орналасты. Сонда өзіне Тоқтемір әмірдің қызы Ишіл 

қатынды алып, ол жерде тойын жасады. Онда Исфаханға әмірлік қызметке 

тағайындалған Мұхаммед идачи әмір қызметке келді. Ол (патшаларға) лайықты 

сирек кездесетін заттарды (Ғазанға) табыстап, өзі түрлі сыйлықтармен марапат-

талған күйі мулазим болып (үздіксіз оның алдында) қызмет ете бастады.  

Бір айдан соң патшаның бақытты тулары (әскері) Хорасанға қарай шықты. 

Абхар қаласында оларға, (кезінде) оларды қағанға аттандырған шенеунік пен 

елшілердің тобы кездесті. (Олар тапсырма бойынша) Арғын ханның (қайтыс 
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болған) бәйбішесі Бұлыған қатынның орнына оның туысқанының бірін алып 

келіп отырғызулары керек болатын. Олар Көкешін (Көкежін) қатынды және 

онымен бірге Қытай мен Шында жасалған патшаларға лайықты сирек кездесетін 

заттармен бірге алып келді. Ғазан хан ол жерде тоқтап Көкешін (Көкежін) 

қатынды некелеп алды. Той істері аяқталған соң, ол әлгі сирек кездесетін  

заттардан бір жолбарыс пен тағы бірнеше нәрсені Гайхатудың алдына жіберді. 

Өзі  

1238-бет 

Демавендқа қарай шықты. Ол Фирузкух шекараларына жеткенде Құттышахтан 

хабаршылар келіп, қош хабарды жеткізді:  

– Біз Наурызбен шайқастық, ол жеңілген күйде бас сауғалап Нишапур  

тауларына қашты. Оның бүкіл дүниелері, аттары және оларға заттар артылған 

малдарының барлығы қолға түсті.  

Патшаның бақытты тулары (әскері) Дамган мен Бестамға қарай жолға  

шықты. Бестамда әмір Құттышах пен (өзге) әмірлер келді. Олар қолға түсірген 

олжаларын ұсынып, түрлі мейірімді марапаттаулармен ерекшеленді. Ол жерден 

Хуррамаба жолы арқылы (олар) Журжанға келді. (Ғазан хан) Астрабадтағы 

Сұлтандуинға барып орналасып тойлатулармен, аңшылықпен айналысты. Құттышах 

әмір тым көп шарап ішкендіктен ауыр сырқатқа ұшырады. Бұйрыққа сәйкес ол 

бұрынғыдай сау күйге келмегенше оның алдында үздіксіз дәрігерлер тұрды. Сол 

уақыттан кейін ол тәубе етіп шараптан бас тартты, содан қазіргі уақытқа дейін 

(шарап) ішкен жоқ.  

(Ғазан хан) Әзербайжанға барған кезінде, сөйтіп оның (Кия Салах ад-диннің) 

уәлаятына келген кезінде, ол қашып (Ғазан ханға келуден) бас тартқан Кия 

Салах ад-дин (Ғазан хан) Тебризден келгенде ұлы мәртебелінің алдына қызметке 

келді. Сонда Нұрын әмір мен өзге де әмірлердің араға түсуімен Ғазан хан оның 

күнәсін кешірді. Бірақ ол өзінің иеліктеріне қайтып кеткен соң, ол қайтадан 

көтеріліс жасай бастады. Ғазан хан оның көзін құртуға Сутай әмірді тағайындады, 

сөйтіп ол (сол жаққа) аттанды. Сол (жылдың) қысында (Сутай) ол істі  

тындырды (Кия Салах ад-диннің көзін жойды), әрі ол жақтан молынан мал-

дүние (алтындар, ақшалар) мен көп аттарды алып келді. Оларды әскерлердің 

ортасында бөліп берді және ол қысты Мазандаранда өткізді.  

(Бұл аралықта дұшпан туралы) ешқайдан сыбыс келген жоқ. Ал көктемде ол 

Демавендқа қарай жолға шықты да, Чахардихке алып барар жол арқылы жүріп, 

бір айдай Дамганда тұрақтап тұрды. Сосын ол жерден Сұлтанмайдан арқылы 



 252 

Фирузкухқа өтіп, жазды Демавендта өткізді. Сонда ол жақтан әскерлердің  

әмірлері Мулай мен Хорқұдықты Хорасанға жіберді.  

Олар кері қарай: «Нишапур тұрғындарының ойында 

 

1239-бет 

өзімшілдік (орныққан), сондықтан олар сыртқа шығайын деп тұрған жоқ», – 

деген хабарды жіберді.  

Ғазан хан бұған назар аудармады, сөйтіп оған тән тым артық мейірімділіктен 

уәделер мен қорқытуларды айтып, бірнеше рет елшілерді жіберді. Алайда 

(бұдан) пайда болған жоқ.  

Күзде ол (Ғазан хан) сол өңірге қарай аттанды. Ол жаққа 693 жылдың зул-

қағда айында жетіп, Мүайядке орналасты. Оларды (яғни қала тұрғындарын) 

барып ескерту жасау және үгіт-насихатпен мойынсұндырып тысқа шығару үшін 

қалаға мырза Сағд ад-динді жіберді. Себебі «Бір топ залымдардың кесірінен 

көне қызметшілердің бәрі қырып салынғаны дұрыс емес» деп шешті.  

Сағд ад-дин мырза қалаға кірген кезде қазы Садр ад-дин, Пахлауан Ұмар 

(пехлеван Омар) мен Нишапур ақсүйектері келіп, былай деді:  

– Біз жандарымыз үшін қорқып отырмыз. Егер де мырза бізге амандық 

берілетіндігін (рақымшылық жасалатынын) растаса, біз шығып қызмет ететін 

боламыз.  

Сағд ад-дин мырза (олардың сөздерін) қабылдап:  

– Мен хабарлап, сіздерге ешқандай зиян тимейтіндей етіп ұйымдастырамын, 

– деп келісімін берді. Садр ад-дин қазы мен пехлеван Омар күллі жамағатымен 

қаладан шығып, ұлы әмірлердің алдына келді. Оларды (Ғазан ханның) алдына 

аттандырды. Ғазан хан Мүайядтен көшіп жолға шықты да, Нишапур маңайында 

тоқтады. Сөйтіп, ол:  

– Біз бірнеше бүлікшілер кесірінен өз иеліктеріміз бен бағыныштыларымызды 

ойрандатпаймыз. Бүлікшілер мен көтерілісшілерді, Фахр ад-дин рәйіс115, Хұсам 

ад-дин Айбик Хитайи (Айбек Қытайы), Абубәкрәли Айша (Әбубәкірәлі Айша), 

Ұсман Мушкани (Оспан Мушкани) мен Мұхаммед Абдулмәлікті (Мұхаммед 

Әбділмәлікті) ұстап берсін, біз де тыныштықпен кері қайту үшін, салықты 

дұрыстап төлесін, – деді. Олар абыржып қалып, сылтау айта бастады. 

Нишапурды шабуылдау бұйырылды. Тұрғындардың бәрі жан сауғалап қала 

мешітінің ішіне тығылды. Әмірлердің әрқайсысы бір жақтан шабуыл жасады. 
                                                           
115 Рәйіс – араб сөзі, қазақшасы: бастық, үлкен ұлық. 
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Оларды жауынгерлер қоршап алған кезде, олар қатты қорқу мен үрейден 

шайқасуын тоқтатты. Жауынгерлер дүкендер мен көшелерді  

 

1240-бет 

тонап, мешітке қарай ұмтылды. Олар (мешіт қабырғасының) бірнеше жерінен 

қазбалар жасап, дуал үстіне шығып кетті. Сол кезде бейбақтар аянышты күйде 

айқай салып, рақым етуін сұрай бастады. Ғазан хан өте рақымшылдығынан ол 

бейшараларға жаны ашып, олардың кінәлары сонша көп болса да кешірді.  

Соған (Ғазан хан оларды кешіргеніне) қарамай әскерлер бірнеше  

тұрғындарды өлтіріп тастады. Сондықтан ол (Ғазан хан) тонау мен өлтіруге жол 

бермеуді жауынгерлерге бұйырды. (Бірақ) жауынгерлер бірігіп іс -әрекет 

жасағандықтан (олар бәрі бірдей тонауға жұмылғандықтан) оларды тоқтату 

мүмкін болмады.  

(Сонда) Ғазан ханның өзі мүбәрак болмысымен атқа отырып қалаға аттанды. 

Күзет сақшылары арасынан бір-екі адамды өлімге кесіп, олардың дене бөліктерін 

қақпаларға асып қоюды бұйырды. Жауынгерлер бұдан қорқып қалды да, тонау 

мен өлтірулерді тоқтатты. Ал аталған бүлікшілер мен көтерілісшілердің тобын ұстап 

алып, өлімге кесті. (Ғазан хан) бұл өңірден тіпті бір малды да алып кетуге жол 

берген жоқ. Осылайша бағыныштылардың сүйіспеншілігін өзіне қаратып, оларды 

абаттандыруға әрі егін егуге үгіттеді. Садр ад-дин қазы мен пехлеван Омарға 

оның алдында жүру бұйырылды.  

Содан соң патшаның бақытты тулары (әскері) Журжан өңіріне қарай кетіп, 

Астрабадтағы Сұлтандуинде қысты өткізді. 

 

Наурыздың мойынсұнуы, оның Ғазан ханға қызмет ету үшін қайта келуі  

және (жасалған) той-думан мен (сыйлықтар) ұсыну жайлы хикая 

 

694 жылдың мухаррам айының бас кезінде Наурыздың алдынан оның нөкері 

Саталмыш келіп, Наурыздың былай деп жатқанын хабарлады: «Мен қызметшімін 

және әуелден қызметшінің ұрпағынанмын. Өзге адамдардың жала жабуы мен 

өтірік сөздерінен мен ұлы мәртебеліге қызмет етуден бет бұрдым. Егер де  

ханзада маған рақымшылық етіп,  

 

1241-бет 

құлының күнәсін кешірсе, кешіріп, құлының қылмыстарын еске алмайтын 

болса, мен қызметке келемін. Сөйтіп, бұдан былай қызмет ету ережелерін  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0/
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орындауда ынта танытатын боламын». Патша мейірімділігінің және әділдігінің 

кемелдігінен оның күнәларын кешірді, үзірлерін қабыл алып, патшалық жауабын 

берді. Елшілік соңында Саталмыш:  

– Егер де патша мейірімін төгіп Маручуқ шекарасына дейін көмекке әскерін 

жіберсе, бұл құлың (Саталмыш) әлгі кісілерден бет бұрады да, ол (жасаққа 

барып) қосылады. Егер де біреу-жарым оны қуатын болса, олар патшаның 

құдіретімен қызмет ету дәрежесіне жету үшін (бүлік шығарғандарға қарсы) 

тойтарыс беруге көмектеседі, – деді116. Патша:  

– (Қазір) қыс болып тұрғандықтан, ешқайдан сыбыстар келмей  жатқан-

дықтан, біз өзіміздің құтты болмысымызбен ол өңірлерге аңшылық жасаған 

сияқты болып барамыз, – деді.  

Саталмыш түрлі марапаттаулармен ерекшеленген күйі қайтып келді. (Ғазан 

ханнан келтірген) елшілігінің жауабы: «Наурыз өз сөзінде тұруы керек» (деген 

жауап болды). Сосын патша аман-есен жолға шықты, ал Нұрын мен Құттышах 

аға әмірлер оның алдында болды. Ол Язир аймағына жеткен кезде Кушки Уабар 

жерінде Наурыздан, (алдында) Саталмыш айтып келгендей сөзбен Наурыздың 

бауыры Хұсайын қажы мен Шарду баһадүрдің ұлы Ижил (Ежіл) келді. Ханзада 

оларды мейіріміне алып, ол жерден Серахсқа қарай аттанды. Сосын жаңа 

жылды тойлап, Даланқұдыққа барар жолмен кетті. Олар тау мен қырлардың 

ортасынан шыққанда Мерв пен Шабұрған жайлауларынан киіз үйлер мен  

шатырлар және шаруа малдары көрінді. Қоршылардың басшысы Байаудайға 

(Баяудайға) олардың кімдер (кімге тиесілі) екенін барып білу бұйырылды. Біраз 

уақыттан соң ол қайтып келді, оның қасында Наурыздың нөкері Саталмыш та 

келді, сөйтіп олар:  

– (Ол жерде) Наурыз орналасыпты, сөйтіп патшаның бақытты туларының 

(әскерінің) келуін күтуде, – деді. Патша қыр төбесіне тұрақтады. Дереу Наурыз 

бен Туған ханшайым  

 

1242-бет 

шауып келді де, (патшаның) алдында сыйлық ұсыну мен қызмет ету мәртебесіне 

ие болды. Патша үш күн ол ауылда болып, той жасады. Елді мекендерге дейін 
                                                           
116 Бұл сөйлемнің мағынасы өте күрделі, сондықтан оның кеңейтілген түсініктемесін еркін аударма 

ретінде мынадай үлгіде беруге болады: Егер патша мейірімін төгіп Маручуқ шекарасына көмекке әскер 

жіберетін болса, бұл құлың (Саталмиш) әлгі (бүлік шығарған) кісілерден бет бұрады да, сөйтіп ол 

(патша жіберген жасаққа барып) қосылады. Егерде (бүлік шығарғандардың арасынан) біреу-жарым 

оның соңынан қуатын болса, олар (патша жіберген жасақтар) патшаның құдыретімен (табандылықпен 

патшаға) қызмет ету дәрежесіне жету үшін (бүлік шығарғандарға қарсы) тойтарыс беруге көмектеседі, - 

деді. (Аудармашының түсініктемесі).  
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алыс және шарап аз болғандықтан, ол әмірлерге жарасу, бітімгершілік ету үшін 

су ішуді бұйырды. (Ғазан хан) ол жерде мұғулдар оны оба деп атайтын дөң 

тұрғызуды бұйырды. Наурыздың күнәларын кешіріп, оны түрлі сыйлықпен  

марапаттады да, (Ғазан хан) Маручуққа қарай кері қайтып, Шахқа алып барар 

жолға түсті. Сонда Нұрын ағаның аяғы қатты ауыра бастады, сөйтіп ол жорықта 

қатты қиналды.  

Сосын қарауналар жасағының қолбасшылары Туғай мен өзгелер (Ғазан 

ханның) қызметіне келіп қосылды. (Ғазан хан одан ары) Андахойға барар  

жолмен кетті. Сонда қызметке Омар оғылдың балалары Еку мен өзгелері келді. 

(Ғазан хан) Фарйабқа (Фарябқа) барар жолмен кетті. Күзетшілер дұшпандардың 

күзетшілеріне шабуыл жасап, олардың көбін қырып салды, ал бірнешеуін ұстап 

алып патшаның алдына алып келді. (Ғазан хан) оларға тергеу жасады, олар 

дұшпан әскерінің Фаряб пен Жузжанда екенін хабарлады. (Ғазан хан барып) 

Фарябта тоқтағанда дұшпан әскері ол жерде қазынасын, аттары шаршаған арбалары 

мен жауынгерлерін қалдырып кеткенін (көрді).  

Содан соң (Ғазан) өте сусыз әрі шөлді жазық арқылы Шабұрғанға кетті. 

Түнде ол (Ғазан хан) Шабұрғанға жақын маңдағы Инчкасу (Жіңішкесу) жерінде 

тоқтады. Дұшпандар біліп қоймауы үшін әрі таңертең оларға кенеттен шабуыл 

жасауы үшін бірде-бір жан от жақпауын бұйырды. Ал дұшпандар алдын ала 

патша туларының (әскерінің) Фарябқа жеткенін білетін еді. Сондықтан олар 

шегініп Сан мен Жарикқа алып барар жолмен жүріп кетті.  

Жеңіске жетуші әскер Шабұрған өзенінің жағалауында орналасты. Құттышах пен 

өзге ұлы әмірлер дұшпанның ізінен баруға бұйырылды. Ал патшаның бақытты 

тулары (әскері) болса сол өңірде тұрақтап қалды. Сонда дұшпаннан қорқып 

жетуі қиын жерлерде тығылып қалған қарауналар жасағының бәрі (Ғазанның) 

алдына қызметке келді, сөйтіп бұйрыққа сәйкес Серахс бағытына аттанды. 

Дұшпандар соңынан кеткен әмірлер болса, 

 

1243-бет 

оларды (дұшпандарды) 694 жылдың раби әл-әууәл айының басында Сан мен 

Жарик таулары маңайында қуып жетіп, үлкен шайқас орын алды. Соңынан олар 

(дұшпандар) қаша жөнелді, сөйтіп олардың көпшілігі өлтірілді. Әмірлер көп 

тұтқынмен әрі сансыз көп олжамен (патша) алдына келді.  

Сосын жиырма күн бойы (Ғазан хан) сол өңірде болды. Оған қызмет еткен 

жауынгерлер қамбадан дәндер шығарып өздері де жеді, аттарына да берді. Оның 

(дәннің) көптігінен мұқтаждық болмады (әскер де, аттар да түгел тойды). Сол 

күндері оның (Ғазанның) қызметіне Наурыз да келді.  
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Ғазан хан ол жақтан көшіп жолға шықты. Фирамурзанға келгенде ол жерде 

Туған ханшайым мен Наурыздың ордасы орналасқан еді. Сонда бірнеше күн 

тойлатып, (Наурыз бен Туған ханшайым) барынша сыйлық табыстап, түрлі қызмет 

етудің дәстүрін орындады.  

Ол жақтан (Ғазан) Серахсқа қарай шықты. Қаратөбеге жеткен кезде 

Гайхатудан Буғадай идачи (Бұғадай қақпашы) келіп, Байду мен әмірлердің 

(Гайхатуға) қарсылығын (мойынсұнбауын) айтып, жағдайды хикаялап берді, 

(Ғазан хан) бұған назар аударған жоқ. Сонда Наурыз рұқсат сұрап Бадғиске, 

өзінің үйіне қарай кері бұрылды. Патшаның бақытты тулары (әскері) бірнеше 

күн сонда тұрып, Ажжа мен Шуканға алып барар жолмен жүріп кетті. Дараи 

Харуға жеткен кезде, ол тырналарға аңшылық жасау үшін Радканның нуларына 

баруды қалады. Сонда Байдудың алдынан Құттышах атты кісі мен елшілер тобы 

келді. Олар Байду мен Гайхатудың ортасындағы дау туралы айтып:  

– Көптеген туысқандар, қатындар мен әмірлер әлем ханзадасы (Ғазан хан) 

сол өңірге барып оған мұрагерлік бойынша және қызметтері бойынша да тиесілі 

болған патша тағына отыруына ой тоқтатты, – деді. Ханзада бұған назар 

аударған жоқ, сөйтіп елшілерді кері қайтарды. Сосын (Ғазан хан) әмірлерімен 

кеңес жасап, Наурыздың соңынан елші жіберді де, бірнеше күн Радкан мен 

Чашмәи Гүләсбта тұрып, Хауиштанға келді.  

1244-бет 

Бірнеше күннен соң әрі қарай жүрді. Ғазан хан Довинде тоқтаған кезде 

қызметке Наурыз келді. (Ғазан ханға қарасты) арбалар мен әскердің көп бөлігі 

және Гайхатудан келген Сука ханзада да Мазандаранда тұрған еді. Сондықтан 

(Ғазан ханның) құтты пікірі (алдымен) Астрабадтағы Сұлтандуинге баруға 

(осындай шешімге) тоқтады. Сөйтіп, ол жақтан (тұрған жерінен) Иракқа және 

Әзербайжанға аттанып, Шахраки Нау жолы арқылы Журжанға келіп , 

Астрабадтағы Сұлтандуинде тоқтады. Содан бірнеше күн үлкен ордада тойлату 

мен көңіл көтерумен айналысты. Сосын Урайтимур идачи (Орайтемір қақпашыны) 

Байдуға жіберіп: 

– Мен (сенің) соңыңнан баруды қалаймын (яғни, сенің ізіңмен келемін), – 

(деді).  

 

Ғазан ханның Хорасан өңірінен Ирак Ажамға аттануы, оның Байдумен 

Хаштруд және Қурбаншира (Құрбаншері) өңірінде соғысы туралы хикая 

 

Орайтемір идачины (қақпашыны) (Байдуға) жіберген соң, Ғазан хан аман-

есен бақытты жұлдыз астында Сұлтандуиннен Ирак пен Әзербайжанға қарай 
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жүріп, Хаштруд (Чахардих) жолы арқылы Дамганға келді. Ол Гирдакух бекінісіне 

серуендеп барып қайтуды қалады, әмірлер: «Алда үлкен іс күтіп тұрғандықтан 

бекініске бармай-ақ қойған дұрыс, ол – жаман ырым», – десті.  

Қасырды қорғап тұрған Таж ад-дин Жұлдыздың ұлдарын, олардың әйелдері 

және бала-шағасымен қоса бекіністен қуып шығу бұйырылды. Қасырды (Ғазан 

хан) мырза Сағд ад-дин Хабашқа сеніп тапсырды. (Ғазан хан) Семнанға келгенде 

Гайхатудың алдынан Урду Бұқа (Орды Бұқа (Ордыбұқа)) бірнеше харвар чау117, 

(оны дайындау үшін қажет) ақ қағаз бен мөр сияқты құрал-сайманмен келді. 

Ғазан хан:  

– Мазандаранда және бұл өңірлерде қатты ылғалдылық болғандықтан, тіпті 

темір заттар мен қару-жарақтар да көпке шыдамайды, қалайша қағаз көпке 

шыдауы мүмкін, – деді. Содан ол бәрін өртеп жіберуді бұйырды. Ол жақтан ол 

Фирузкух жолы арқылы Техранға келді.  

 

1245-бет 

Сонда ол жақта қызмет етуге Боралғы (Бұралғы) және Ирак әмірлері келді. 

Сосын Хайл-и Бузургқа жеткен кезінде Байдудың алдынан Орайтемір идачи 

(қақпашы) қайтып келді де: 

– Ол өзінің сөзінен бас тартты, оның ойында патшалық етуге деген 

құштарлық қатты пайда болды. Бүлік шығарып Ордықия мен Жошының және 

өзгелердің қанын төккен Тағашар (Тағажар), Қонжықбал, Доладай әмірлер 

Ғазанға қызмет етуден қорқып, үрейленген халде бәрі Байдудың патшалық  

етуіне келісіп отыр және көтеріліс пен өзімшілдік жасауды ойластыруда, – деп 

хабарлады.  

Ғазан хан «Байдудың қарсылық көрсетуі мүмкін» деп ойламағандықтан, ол 

өзімен бірге көп әскер алып келмеген еді. Және оған жолсерік болған адамдар 

тобының да өзінде жауынгерлік қару-жарағы жоқ болатын. Тіпті құтты ту мен 

хан дабылын да қалдырып кеткен еді. Әмірлермен кеңесе отырып, ол өзінің 

патшалық батылдығынан бұған назар аудармады. Сөйтіп, Мулай мен 

Жағмышты Байдуға елші етіп (былай хабар айтып) жіберді: «Біз (менің) өзім, 

мүбәрак затыммен келе жатырмын, қай жерде бір-бірімізбен кездесеміз?». 

Сөйтіп, ол Уруклукті (Өріклукті) дұрыс көрді. Ол Қазвин өңіріндегі  

Ақхауажаға (Ақхауажа, Ақмырзаға) аман-есен келгенде Байду мен күллі әмірлер 

                                                           
117 Харвар чау – қағаз ақша. 
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жіберген Шадай гурген оның (Ғазанның) алдына келді де, келесі мағынадағы 

жағымпаздар мен өтірікшілер айтатын түрлі сөздерді (Байдудың атынан) айта 

бастады:  

– Менің патшалық етуге ойым әрі ниетім жоқ еді, тек Ғазан ханзаданың 

алыста болғандығынан ұлыста бүлік пен аласапыран орын алды. Сол үшін 

туысқандар мен әмірлер келісіп мені патшалыққа тағайындады. Қазір ханзада 

нені қаласа берілетін болады және мұнда ешқандай таршылық болмайды. Тек 

сенің келген жеріңнен кері қайтуың керек.  

Ғазан хан бұған құлақ аспай, сөйтіп әрі қарай кетті. Ол Қунқурулаңға жеткен 

кезінде Мулай мен Жағмыш келіп, дәл сондай (жоғарыда айтылғандай) сөздерді 

қайталады.  

Сол күні Наулдар Байдудан бөлініп (Ғазанның) алдына қызмет етуге келді. 

Сөйтіп, сыйлықтар табыстап, шынайы бағыныштылық сезімін білдіру құрметіне 

ие болып, түрлі сыйлықтармен, марапаттаулармен ерекшеленді.  

 

1246-бет 

Ол жақтан жолға шығып (Ғазан хан) Мосалла рабатына барар жол бойында 

орналасты. Ол өзіне Шадай гурген мен Байдудың елшілерін шақыртып алды да, 

оларды сұрақтың астына алды. Сонда Шадай гурген өз өмірінен үмітін үзіп, 

Байдудың патшалыққа отыруы туралы дөрекі ескертуді айтты. Әрі Мулай мен 

Жағмыш ол жаққа кетіп бара жатқан кезде Елдар мас күйінде: «Біз, туысқандар 

келісіп Байдуды патшалық таққа отырғыздық. Егер де Ғазан ханзада бізбен 

келіспесе, ортамызда дұшпандық болғай», – деп айтқан еді.  

Сол арада (Ғазан) елшілерге кетуге рұқсат беріп, ұлы әмірлер Нұрын мен 

Құттышахқа жасақты жауынгерлік жағдайға келтіруін бұйырды. Есен Бұқа 

(Есенбұқа) бітікшіні (Байдуға) елші етіп: «Біз келе жатырмыз!» деп жіберді де, 

(Ғазан хан әскермен) Тукату жолымен жүріп кетті. Содан Сафидрудтан өтіп, 

келесі күні шун айының екінші жұлдызына сай келетін 694 жылдың ережеп 

айының бірінші жұлдызында Байдуға Ғазан ханзаданың келгені туралы хабар 

келді. Алғы шепкі әскерде Елдар ханзаданы, Елшідай мен Шешек әмірлерді 

жіберді.  

Бұл жақтағы сол қанатта Құттышах пен Нұрын аға әмірлер тұрды. Ал 

ортаңғы қолда, Ғазан ханның жанында Сука ханзада, Боралғы (Бұралғы),  

Наурыз және де өзге әмірлер болды. Олар Байдуға жақындап келгенде, олар 

(Байду жақ) Бұқадай ақташыны жіберді. Ол бейбітшілік, достық және туыстық 
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туралы түрлі сөздерді айта бастады. Ғазан хан оған құлақ аспады, екі жақтан да 

жасақтар бір-біріне жақындап келді. Құттышах олардың алдында мызғымас 

таудай тұрды. Елдар ханзада тәкаппар сөздер айтқандықтан, Ғазанның бақытты 

тағдыры ең алдымен оның жазалануын лазым деп тапты.  

Ортаңғы қолда әлі дабылдар қағылмаған және жасақтар әлі қимылға  

келмеген кезде Құттышах оларға қарай шапты. Бір соққымен олардың әскерін 

орнынан ыдыратып тастады. Бұл туралы хабар (дұшпанның) ортаңғы қолына 

жеткенде олар қаша жөнелді.  

 

1247-бет 

Сегіз жүзге жуық кісі өлтірілді, қалғандары қашып кетті, ал Елдардың 

орынбасары Тағай өлтірілді. Арыстан оғылды жаяу күйде (Ғазан ханның) алдына 

алып келді.  

Хорасан әскерлері бірден соққы беріп, оларды жайынан ығыстырып, қырып 

салмақ болды, алайда Ғазан хан өзіне тән ерекше мейірімділігімен:  

– Бұл жасақтардың барлығы біздің ата-бабаларымыздың қызметшілері, 

қалайша Байдуды таққа отырғызған бірнеше бүлікшілердің озбырлығынан оларды 

өлтіруге болады, – деді. Наурыз және өзге әмірлер табан тіреп:  

– Қолайлы сәтті пайдалану керек, – десті. Ол (Ғазан хан) оларға айқайлап 

бергенде, олар тынышталып қалды.  

Арыстан оғылды әкелгенде Бурылтайдың (Боралтайдың) ағайын бауыры: 

«Ол патшаның құдіретінің қызметшілеріне қарсы қылышын жалаңаштағандықтан 

(қылыш көтергендіктен), егер хан рұқсат етсе, мен оны өлтірейін», – деп 

арызданды.  

Патша бұған құлақ салмады, сөйтіп қазынадан шапан, бас киім, белбеу мен 

аяқ киім алып келуге бұйырып, (оларды) оған кигізді де, оны хан  

тұлпарларының біріне отырғызды. Ғазан хан шайқаста жаралы болғандарды да 

алып келуді бұйырды. Өзінің құтты қолымен ол олардың жарақаттарын байлап, 

оларға шараппен араластырып дәрі берді. Әлбетте, Хақ Тағала бұл мейірімділігі 

мен рақымдылығы үшін оның қолына бүкіл иеліктердің барлық шеттерінің 

билігін берді. Байду мен (оның) әмірлері олардың арасындағы ең ержүрек 

саналған Елдар мен Түгелдің қашқанын көргенде, олар өздерінің қарсылық 

жасауға күштерінің жетпейтінін түсінді, сөйтіп бітімгершілік жасауға және  

дәнекерлерге жүгінді де, Байду өз әмірлері Тағашар (Тағажар), Доладай және 

Қонжықбалмен бірге соғыс алаңының ортасындағы дөңге келді. Ислам патшасы 

оларды жеңіп, масқаралап, шарасыз еткеніне қарамай, өзіне осы қалаусыз істі 
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алды (яғни өзі де сол дөңге барды). Наурыз, Нұрын, Құттышах пен Сутай 

әмірлер оның қасында болды. Сөйтіп, екі жақтағылар кездесіп, бір-бірінен 

жағдай сұрасты, сөйтіп (Байду жақ):  

– «Бір-бірімізге ешқандай зиян келтірмейміз» деп 

 

1248-бет 

келісімшарт пен уәделестік жасасуымыз керек, – десті. Бұл (Ғазан хан) жақтың 

әмірлері: 

– Алдымен кімнің патшалық ететінін шешуіміз керек, сосын келісімшарт пен 

уәде жасай беруге болады! – деп айқайлады.  

Қысқаша айтқанда, шарап алып келді, сөйтіп кеселерде оны алтынмен  

араластырып ішті. Ал мұсылман болғандар бір-бірінің қолын алып, арам ой 

ойластырмауға ант берді. «Патшалық туралы іс ертең шешілетін болады» деп 

келісті. Күн соңына таяғанда әрқайсысы өз жағына кетті. Сол арада бәйбіше 

Бұлыған қатынның ийу-оғландары, шейх Хурқасун (шейх Хорқасұн) және 

көптеген өзгелер Байдудан бөлініп (Ғазан ханға) қызметке келді.  

Бағдат пен Муган жасақтары келе жатқандықтан, келіссөз кезінде Байду 

үздіксіз оларды шақыртып елшілерді жіберіп отырды. Әрбір сәт сайын әмірлер 

әскерлерімен жақындап келе берді, сөйтіп күн соңында олардың барлық күші 

жиналды. Келесі күні екі әскер бір-бірімен шайқасуға Құрбаншеріге қарай  

аттанды.  

Патшаның әскері енсіз, ұзындығы бір фарсах келетін әрі бір ғана (барар) 

жолы бар аңғарға кіріп кетті. Кукату (Көкету) баһадүр екі мың аттылармен 

шауып барып аңғардан шығар жолды бөгеп қойды, Қонжықбал болса оның 

соңынан көмек беруге келе жатқан. Байду ол жағдайдан хабардар болғанда, ол 

(мұның соңы) шайқаспен аяқталатынын түсінді. Содан ол шұғыл түрде  

хабаршысын аттандырып, жолды ашуға әрі кедергі жасамауға бұйырды, олай іс-

әрекет жасағанға қатты ашуланды.  

Қысқаша айтқанда, (екі әскер) сол түні бір-біріне жақын орналасқаны 

соншалық, тіпті бір бұлақтан су ішті. Барлық жауынгерлер ол түні демалған 

жоқ, аттарының тізгіндерін ұстап, қаруларын шешпей тұрды.  

Келесі күні, ережеп айының жетінші жұлдызы, дүйсенбі күні бітімшілік 

келіс сөздері бойынша кейбіреулері келіп, кетіп жатты. Сонда Тоқтемір мен 

Сутай сияқты әмірлер ортаға киіз үй тігіп: «Жұрты жақын арада болған Тудай 

қатын келіп екі жақты жарастырсын» деп келісілді. Сол уақытта Қонжықбал 

келіп:  
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– Егер жеңіс Ғазанның жағында болатын болса,  

 

1249-бет 

Ақбұқа әмір біздерге, әмірлерге қастандық жасайды (біздің түбімізге жетеді)», – 

деді. Осы себептен оны (Ақбұқаны) сол күні өлімге кесті. Сосын ұзақ 

келіссөзден соң: «Әмірлер соғыс алаңының ортасына жиналып бір-бірінің 

келісімімен істі аяқтасын» деп шешті. Бұл жақтан Наурыз, Нұрын, Құттышах 

пен Тоқтемір әмірлер келді. Байду жағынан Тағашар (Тағажар), Қонжықбал, 

Доладай келді, сөйтіп түске дейін келіссөздер жүргізді. (Бұл кезде) Байдудың 

жасағы сәт сайын келіп қосылумен болды да, оның күші көбейіп жатты. Әмірлер 

мұны көріп:  

– (Байду) Ғазан ханзаданың қызметіне Арғын ханның ордасын, бәйбішесі 

Бұлыған қатын, Өрік қатын, Харбанда ханзада мен өзге ханзадалардың ордасын 

жіберіп, оның дүниесі мен қазынасын, Ирактағы Сафидрудтың арғы жағын, 

Хорасанды, Құмыс пен Мазандаранды берсін, сөйтіп ол жақтағы інжу жерлерімен 

қоса Фарс иелігінің жартысы Ғазан ханзадаға тиесілі болсын, – деп шешті. Бұл 

шешімді Ғазанға айтқанда, ол:  

– Арғын ханның жеке інжуі болған бір түмен қарауна мен Тағашарды 

(Тағажар) да берсін. Сонда біздер сонымен істі аяқтап кері қайтатын боламыз, – 

деді. Байду әмірлердің алдында:  

– Арғын хан мені де өзінің туған ұлы сияқты асырап отырғанын және әр 

ұлына бірер өңірден бір әмірді серік етіп қыстау бергенін Ғазан ханзада біледі. 

Ал Тағашар (Тағажар) болса, қарауналар түменімен бірге әркез Бағдатта менің 

серігім болды. Егер де Арғын ханның қалауына сай шешкісі келсе, онда оның 

(Ғазанның) өзі төреші, – деп жауап берді. Патша мен әмірлер осылай бекітті, 

сөйтіп:  

– Біз кері қайта алуымыз үшін үкім шығарсын, – деді. Байду оған сыйлық 

беріп, құрмет көрсетіп, кесе ұсынуы үшін (Ғазан ханның) алдына ас пен шарап 

беріп Доладайды жіберді.  

Патша Сияхкух арқылы жолмен қайтуға бұйрық берді. Алайда Байду мен 

әмірлері келіскен жоқ, себебі ол жақта қарауналардың әскері отырған еді.  

 

1250-бет 

Сондықтан олар (Байду мен әмірлері): «Ғазан хан ол өңірлерден өтіп бара 

жатқанда олар оған қосылып кетіп, қайта бүлік шыға ма?!» деп қорықты. Олар 
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Ғазанға Болат чинсанды: «Ол өзінің келген жолымен қайтсын» деп айту үшін 

жіберді.  

Келер күні (Байду) ұлы Қыпшақты әмірлер тобымен оған (Ғазан ханға) 

құрмет көрсетіп, кесе ұсыну үшін оның алдына жіберіп:  

– Байду: «Ханзада бұл жаққа аман-есен келді, содан біздің ортамызда келісім 

мен тыныштық орнады. Енді егер біз бір сәтке болсын көріспей кетсек, алыс пен 

жақын маңдағылар біздің ортамызда «әлі де алауыздық бар» деп ойлап қалуы 

мүмкін. Сондықтан ең дұрысы – бір сағат отырып, кездесудің кәдесін орнына 

қоялық, одан соң аман-есен жолға шыға берсін» деп айтып жатыр, – деді. Осы 

өтінішке сай Сутай мен Тоқтемір бірнеше рет ары-бері барып қайтты. Сөйтіп, 

екі жақтың ортасында шатыр тігіп, «Олардың екеуі де өздерінің нөкерлері 

болған бірнеше адаммен бірге бір-бірімен көрісуге келеді» деп уәделесті. Патша 

ол күні Қыпшақ оғылды мәпелеп, мейіріміне алды, оған құрметті шапан жауып, 

атқа отырғызды, кері қайтарды.  

(Ғазан хан) Наурыз, Нұрын, Құттышах әмірлермен кеңес жасады, бірақ олар 

бұл кездесуден пайда көрмеді, әрі жұлдызшылар да күннің нәжәс (бақытсыз, 

сәтсіз) екенін айтты. (Ғазан хан) Байдуға Сутай мен Тоқтемірді жіберіп:  

– Жұлдызшылардың сөздері бойынша бұл күн бақытты емес екен әрі кеш те 

жақындап қалды. Ертең таңертең бір-бірімізбен көрісеміз, – деді. Сосын Наурыз 

бен Тоқтемір әмірлерге: «Олар күтіп тұрып таңертең Байдуға баруларын, сөйтіп 

иеліктер туралы істерді тындырып, ордаларды жолға аттандыруын бұйырды. 

Кешке жақын, барлық үйлерде от жағылған кезде, ол аман-есен жолға шықты, 

сөйтіп сондай тездікпен шауып кетті, нәтижесінде таңертең Сафидрудтан өтіп 

кетті. Ол жақта тұрған қолбасшылар қызмет етуге қосылды.  

Сосын (Ғазан хан) Дихи Минарға алып барар жолмен кетті де, кешке жақын 

Занжанда орналасты. Келесі күні Мосалла рабатынан Күртемірді Байдудың 

алдына былай деп жіберді:  

– Біз Демавенд жаққа кетіп барамыз. Ал Наурыз бен 

 

1251-бет 

Тоқтемір әмірлерді сол жақта қалдырып кеттік. Сен өз сөзіңде тұруың, сөйтіп 

ордалар мен әйелдерді жіберіп, иеліктерді келісім бойынша шешуің қажет.  

Ол жақтан (кетіп), Қунқурулаңнан өтіп, оны мұғулдар Турган муран (Түрген 

өзені)118 деп атайтын Карарудқа жетті. Ол жерде (Ғазан ханның) алдына Кашмир 

бақсы келіп, Байдудан (келесідей) хабар жеткізді:  

                                                           
118 (Турган – түрген) – «түрген – тез ағар, шапшаң, жылдам, өткір, үшкір» деген мағыналарды 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80/
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– Біз қайта көрісіп, әңгімеде бір-бірімізге аздап болса да үйренеміз бе деген 

үміт бар еді. Алайда ханзада кетіп қалған екен, бұл, әрине, одан да жақсы. Енді 

екеуіміз де сөзімізде тұруымыз қажет.  

Патша оның алдында кері қарай Ибраһим шүкіршіні аттандырды, сөйтіп 

Байдуды (былай деп) хабардар етті:  

– Наурыз, Тоқтемір және Күртемір істерді бітірген соң, сенің оларды тезірек 

жібергенің дұрыс. 

Сосын ол жерден (Ғазан хан) Демавендқа қарай жолға шықты, сөйтіп ол 

жазды сол жақта өткізді. Сосын Наурыз, Тоқтемір мен Күртемір әмірлер қайтып 

келгенде, Байду иеліктер, қатын мен ордаларды жіберуге қатысты келісімге сай 

келмейтін сылтау айтқанда, солай сөзінде тұрмағанда, мұндай жағдай патшаның 

наразылығын тудырды. Сонда ол барлық әмірлер жасақтарымен бірге жайлауға 

аттарын семіртіп алулары үшін жайлауларға аттануларын бұйырды. Ал 

Наурыздың және өзгелердің ісі былай болған еді:  

Олар Байдуға келіп бекітілген иеліктерге қатысты және қатындар мен  

ордаларды жіберуге қатысты жарлық беруін сұрағанда, Байду патшаның қайтып 

кеткенінен қорқып кетті, содан оларды ұстап қалды. Оның (Ғазан ханның) ізінен 

алдыңғы шепкі әскерде Қонжықбал, Доладай және Елшідайды жіберді, ал өзі 

болса келесі күні жолға шықты.  

Ережеп айының тоғызы күні, сәрсенбіде олар (Ғазан хан мен әскері) Сафидрудты 

кешіп өтті. Он бірінші ережеп, жұма күні Күртемір елшілік хабармен келді. 

Әмірлер Шарвияздың алдында ары-бері серуендеп жүрді де, ол жақтан кері 

қайтып Байдумен Сужас маңайында кездесті.  

Дүйсенбі күні, он төртінші жұлдызында олар Шарвияз жартасына дейін 

жетті де, ол жақтан кері қарай бұрылды.  

 

1252-бет 

Ал Байду әмірлерімен «Наурызбен және Тоқтемірмен не істеген дұрыс?!» деп 

кеңес жасады. Олар бірауыздан: 

                                                                                                                                                                                     

аңғартады. «Турган муран (Түрген муран) – Тез ағатын өзен». Негізінде мұғулдар өздері жеңіп алып, 

иемденген аймақтардағы жер-су атауларының орнына өздерінің туып өскен елдеріндегі жер-су 

атауларын қойып алу әдеттері болған. Сол себепті Алматы облысы Жетісу өңіріндегі кейбір жер-су 

атаулары мұғулдар иеленген басқа өнірлерде де кездеседі. Мысалы, Рашид ад-диннің қолжазбасының 

1251-бетінде: «Сосын (Ғазан ханн) ол жақтан кетіп, Қунқурулаңнан өтіп, оны мұғулдар Турган муран 

деп атайтын Карарудқа жетті» деп жазылған. Мұндағы Турган муран атауы Жетісу өңіріндегі Түрген 

өзенінің атауына сай келеді. Ол – Іле өзенінің сол саласы. Бүгінде Алматы облысы, Еңбекшіқазақ 

ауданының жерімен ағады. Бастауын Іле Алатауының мұздықтарынан алып, Іле өзенінің қазіргі 

Қапшағай бөгеніне құяды. (Аудармашының түсініктемесі).  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
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– Оларға зиян тигізуге болмайды, – десті. Тек Наурыздың қанын аңсаған 

Түгел ғана: 

– Наурыз Ғазанның тірегі және қорғанышы, оны өлтіру керек, – деді. Алайда 

Тағашар (Тағажар) мен өзге әмірлер туыстық және достықтың арқасында бұған 

жол бермеді. Түгел оған ренжіп қалды, сөйтіп оның тұрағы болған Гүржістанға 

кетіп қалды. Содан Байдуға болған оқиғаға (ол қайтыс болғанға) дейін ол жақтан 

қайтып келмеді.  

Тудажудың Тағашар (Тағажар)ға көрсеткен қарсылығы әсерінен онда  

(Тағашардың (Тағажардың көңілінде) Байдудың патшалық етуіне жеккөрініш 

сезімі пайда болды. Әрі Садр ад-дин де оған уәзір қызметі берілмей жатқандықтан, 

оны оған итермеледі, сондықтан ол Наурыз бен Ғазан ісін қолдауға келісті. Ол 

Наурызға жұмсақтық жасап, бірер шартты қабылдауын үйретіп қойды. Сосын 

оны үгіттеп, олармен одақ жасап, Ғазанды байланған күйде алып келетін болып, 

уәде етуге көндірді. Осы себептен ол кері қайтуға рұқсат алды. Сөйтіп, көптеген 

сыйлықпен марапатталды. Оның ұлы Сұлтаншахқа Байду жағынан Йездтің 

әмірінің қызметі тапсырылды, сөйтіп оған он мың динарға Йездке берат жазып 

берді.  

694 жылдың ережеп айының он бесінші жұлдызы, сейсенбі күні (Байду) 

Наурыз бен Тоқтемірді және де өзге елшілерді қойып жіберді. Келер күні Ғазанның 

ізінен кеткен Елшідай келді. Ал Байду бұрылып Суқұрлыққа (Сұғырлыққа) 

қарай жол тартты. Содан сенбі күні, ережеп айының он тоғызында Суқұрлықтағы 

(Сұғырлықтағы) ұлы ордаға барып жайғасты. 

Осымен бітті.  

 

1253-бет 

Ислам патшасы Ғазан ханның жувейндік шейхзада Садр ад-дин 

Хаммууидің (Садр ад-дин Хамавидің) (Оның берекеті мәңгі болсын!) 

алдында оның мүбәрак көкірегінің және (оның) әмірлерінің Ислам және 

иман нұрымен ашылуы (нұрлануы, яғни Ислам дінін қабылдаулары) 

туралы хикая 

 

Мәңгі-ежелдік сипатқа ие Құдай Тағала әу баста (пенделердің тағдырларын 

жазып жатқан кезде, қайсыбір) құлын бақытты етіп жаратқысы және оны сан 

түрлі илахи көмектермен ерекшелегісі келсе, оны (анасы) көтерген кезде оның 
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болмысына бақыттылық қабілетін және оған тән қасиеттерді (ана құрсағында) 

қалыптасып жатқан кезінде-ақ ашытқы сияқты оның болмысына салады.  

Пайғамбар(ымыз)дың (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) асыл сөзі 

бұл мағынаны растауға дәлел әрі бұл пайымдауды растауға айдан анық мысал 

және мүлтіксіз дәлел болып табылады: «Анасының жатырында бақытты болған 

адам (ғана) бақытты»119.  

Содан соң Алланың қамқорлық тәрбиешісі аялы қолдарымен оны тәрбие 

бесігінде тербетеді, ақырын-ақырын кемелділік дәрежелеріне жеткізіп, уақыт 

өте келе, ол (пенде) тіршіліктің сыртқы бейнесі мен ішкі мазмұны туралы ой 

жүгіртіп, әрбір істің шындығы мен өтірігін танып білуі және осындай ой жүгірту 

мен пайымдау арқылы оның бақытының күші шынайы күшке ие болуы үшін, 

сөйтіп осы бақытқа талпынуда илахи даналықтың (бізге мәлім емес) сыры 

алдын ала тағдыр етіп жазып қойған болуы және ол «Сөйтіп, Алланың ісі 

(қалауы бойынша) жазып қойылған тағдыры болды»120 дегенге сәйкес көрініс 

табуы үшін оны тіршіліктің ақиқатына назар салуға бағыттайды.  

Осы алғы сөздің мағынасына сай күш-құдірет Иесінің121 қамқорлы әрі 

ешқашан Жойылмайтынның (ешқашан жоқ болмайтын, мәңгі Алланың) қалауы: 

түрлі тараптарына жол тапқан Ислам жамағатының айлар мен жылдардың 

өтуінде және күндер мен түндердің ауысуымен орын алған әлсіздік пен  

қауқарсыздық «Оның қолында мемлекеттер мен қалалардың жоғарғы билігі 

болған Алланың таңдаулыларының бірінің қолымен түзетілсін» деп тағдырға 

жазып қойғандығынан, ол діннің шынайы жолына және илахи кереметтерге 

насихаттау нұрын төгуі (яғни, қол астындағыларға жол көрсетуі) үшін Ғазан 

ханның мүбәрак затын арнайы таңдады.  

(Ғазан хан) өзінің балалық шағының басында, үлкен атасы Абақа ханның 

алдында болған кезінде ол бақсылар іліміне жақын болғандықтан, олардың 

сеніміне сенгені үшін оны екі құрметті бақсыға тапсырды, сөйтіп  

 

1254-бет 

олар өздерінің ілімдерінің тәртіптерін үйретуге және оның оларды өз бойына 

сіңіруге итермелеуге қатысты барлық іс-әрекеттерді жасауларын бұйырды. Олар 
                                                           
119 Абдулла ибн Масғуд риуаят еткен бұл хадис Табаранидің «Әл-Әусат» кітабында келген. 

(Аудармашының түсініктемесі). 
120 Қасиетті Құран Кәрімнің «Әл-ахзаб» сүресінің 38-аяты. 
121 Алла Тағаланың (Аудармашының түсініктемесі).  
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әркез Ғазан ханның алдында тұрды, сөйтіп оны осы дінге итермелеуге бар ынта-

жігерін салды. Сонда ол өзінің зеректігінен әрі ақылы мен парасаттылығының 

кемелдігінен аз уақыт ішінде ол ілімді терең түсініп, ол жамағаттың сөздерінің, 

істерінің жасырын, нәзік мағыналарын үйреніп алды да, бұл мәселеде сондай 

кемелділікке жетті, нәтижеде бақсылар дінінде ұлы шеберге айналды. Алайда, 

илахи қолдаудың арқасында, ол пұтқа табынушылықтың сырларына (өтіріктері 

мен шындығына) ақылының зеректігімен және дұрыс бағытталған пікірмен 

қарайтын, діндер мен жамағаттар туралы ой толғайтын, сөйтіп илхам етілген122 

кереметтің арқасында оның жарқын жүрегі нұрланды, сөйтіп Мұхаммедтің 

(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) дінінің нұрымен жарық болды. 

Сосын оның мүбәрак санасында бұл ақиқат жолындағы жамағатқа деген  

сүйіспеншілік тек көбеюмен болды. Осы негізде күшейіп, нығайып, ол осы 

жолмен жүруді жалғастырды, сөйтіп бұл жөнінде табанды және берік болды.  

Ол (Ғазан хан алғашында) Хорасандағы Хауиштанда ол әдеттерге (бақсылардың 

үйреткеніне) қатты берілгендіктен, керемет әдемі пұтханалар тұрғызды. Олардың 

діндерінің міндеттерін соншалықты ынтамен орындады, тіпті барлық бақсылар 

мен монахтар оның ынталылығы мен тәркі дүниелігіне таң қалумен болды. 

Сонымен қатар ол Байдумен кездескен кезге дейін шындықтың сырын іздеу мен 

шынайы жолды анықтауда үлкен ынта танытты. Сөйтіп (Байдумен Ғазан уәде 

жасаған кезде), сол араға жиылған әмірлер келісімшарт пен уәделестік жасасып 

жатқан еді. Сол кезде мұсылмандар Құранмен ант етті, ал мұғулдар алтынмен. 

Сонда Наурыз:  

– Егер әлемнің панасы патша (Ғазан хан) өз иманымен Исламды күшейтер 

болса, жаман ештеңе болмайды, – деді. (Ғазан хан):  

– Біраз уақыттан бері бұл ой менің ойымда жүр, – деп жауап берді. Наурыз 

кенеттен теңдессіз, өңделген лаъал (рубинді) алып, тізе бүгіп отырды да:  

– Қарашаның осындай ханзадаларға сыйлық беретіндей дөрекілігі орынсыз, 

алайда патша құлына мейірім етіп, құлы оның қызметіне қайтып келгенше мұны 

сыйлық етіп сақтап тұрса еді, – деді. Содан соң Наурыз бен өзге әмірлер  

Байдудан істерді тындырмай қайтып келгенде,  

 

1255-бет 

патша ашуланып кетті. Сөйтіп «Онымен (Байдумен), істі қалай етіп тындырсам 

екен?!» деп ойластыра бастады.  

                                                           
122 Яғни, Алладан шабыт ретінде берілген. (Аудармашының түсініктемесі).  
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Наурыз қайтадан әлгі істі айтты. Ұлы шейх Садр ад-дин Ибраһим ибн Кутб 

әл-әулия шейх Сағд ад-дин Хамави де (Алла оның жанын нұрлы етіп, 

(дәрежесін) көтерсін!) сол жерде еді, әрі уақытының көп бөлігінде (патшаның) 

алдында тұратын. Патша әрдайым одан Ислам дінінің жағдайларын түсіндіруін, 

оның нәзік тұстары мен ақиқи мән-мағынасын ашып беруін сұрап талқыға 

салатын. Осылайша «Алла кімді тура жолға салуды қаласа, оның жүрегін Ислам 

үшін ашады» дегенге сәйкес илахи сакинаттың123 оның құтты көкірегіне кіруі 

жүрегінде иман нұрының жарқырауына күш берді. Содан (Алла жағынан) хидаят 

келіп, оны (санасын) түгелдей баурап алды. Сонда ол:  

«Расында, Ислам мықты әрі түсінікті дін, өзінде барша рухани, дүнияуи 

қағидаларды (жақсылықтарды) қамтыған. Пайғамбардың (Алланың оған салауаты 

мен сәлемі болсын!) мұғжизалары өте керемет, көркем, әрі олардың шынайылы-

ғының белгілері анық, тіршілік кітаптарының бетінде түсінікті де айқын. Сөзсіз, 

олар істеуге шақыратын парыздарды, уәжіптерді, нәпілдерді124, мандубтерді125 

үздіксіз орындау (пендені) Хақпен (Алламен) байланыстырады. Ал пұттарға 

табыну болса, бұл – таза дәрменсіздік және ақыл мен білімнен өте алыс және 

(жансыз) тастың алдында басын сәждеге қою – таза надандық және қауқары бар, 

сау (яғни, мас емес) адам үшін ақымақтық, сондай-ақ рухы мен ақылы бар адам 

үшін ақылға салып қарағанда, тіпті жиіркенішті болып көрінеді. Әрине,  

кемелділікке жеткен әрқандай адам олардың (пұттар) алдында басын сәждеге 

қоюға келіспес. Расын айтқанда, пұттың бейнесі адамдар оның үстінен аяғымен 

басып аттап өтетін табалдырық болуға ғана лайық. Оған қоса, барлық халықтың 

мұсылманшылыққа келісім бергені және пұтқа табынушылықтан бас тартқаны 

да бос ойдан шығарылған нәрсе емес», – деп айтты. 

Қысқасы, 694 жылдың шағбан айының басында Ғазан хан барлық әмірлерімен 

бірге шейхзада Садр ад-дин Ибраһим Хамавидің алдында таухид кәлимасын126 

айтты, сөйтіп олардың барлығы мұсылман болды. Сол айда той жасап, құлшылық 

етумен айналысты. (Ғазан хан) сейіттерді, имамдарды және шейхтерді мейіріміне 

алды, сөйтіп оларды садақа және сыйлықтармен молынан сыйлады. Мешіттерді, 

медреселер мен ханака жайларды  

                                                           
123 Илахи сакинат – Алладан келген көңіл жайлылық. (Аудармашының түсініктемесі).  
124 Нәпілдер – салиқалы және жақсы амалдар мен істерді орындау. 
125 Мандуб – мұстахаб амалға жақын, яғни Алланың Елшісі (с.ғ.с.) кейде орындап, кейде орындамаған 

амал. Мұндай амалды орындаса сауап болады, орындамаса күнә болмайды. (Аудармашының 

түсініктемесі). 
126 Таухид кәлимасы – таухид – Құдайды бір деп білу, яғни Алла жалғыз дегенді білдіреді. Ал кәлима – 

сөз дегені.  Таухид кәлимасы – «Алладан басқа тәңір жоқ және Мұхаммед (с.ғ.с.) Оның Елшісі» деген 

сөз. (Аудармашының түсініктемесі). 
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1256-бет 

және Құдайға ұнамды ғимараттарды тұрғызу жөнінде ол бар көңілімен  

бұйрықтар берді.  

Сосын рамазан айы келгенде ол бірнеше имамдармен және шейхтермен 

тағат және ғибадат (құлшылық) етумен айналысты. Барлық дана адамдар үшін 

Ислам патшасы Ғазан ханның өзін Ислам мен иманға табыстауы шын жүректен 

және адал болғанын, сондай-ақ жалғандық пен екіжүзділіктің кірінен пәк те, 

таза болғаны жасырын емес. Себебі патша өзінің ұлылығы мен құдіретінің бар 

кезінде және билік күшінің толық кезінде (Ғазан ханды біреудің) күштегенін, 

яки міндеттегенін ақылға сыйдыру мүмкін емес. Және қажеттілік мен қатты 

мұқтаждық болмаған кезде екіжүзділік те мүмкін емес. Алла көмек беруші.  

 

Ислам патшасы Ғазан ханның қасиетті патшалық туларының 

(әскерлерінің) екінші рет Байдуға қарсы аттануы және оның әмірлерінің 

 мойынсұнуы жайлы хикая 

 

Ғазан хан жалғыз таухид кәлимасын айтып (Құдайға иман келтіріп) және 

барлық әмірлер оған ілесіп мұсылманшылықты қабылдаған соң, олар Құдайға 

құлшылық етумен айналысты. Байдудан Құттышах деген бір кісі мен үлкен 

шейх Махмұт елші болып келді де, түрлі далбаса және бұлдыр сөздерді айтты. 

(Бірақ кейіннен) шейх Махмұт ыңғайлы сәтті тауып Байдудың жанында болған 

әмірлердің Ғазан ханға жақтас екендігін айтып жеткізді, олардың әрқайсысының 

хаттарын көрсетті. Жауап ретінде ол алтын тамғаларды алды.  

Үшінші күні (Ғазан хан) оларға қайтуға рұқсат берді. Шейх Махмұт қайтып 

барып ол кісілерге алтын тамғаларды жеткізгенде, олардың барлығы бірден шын 

жүректерімен Ислам патшасына жеңіс тілеп, адалдықпен оған жақтас болды. 

Уәзірлік қызмет (Байду) Жамал ад-дин Дастжарданиға беріліп жібергендіктен, 

Садр ад-дин Занжани Байдудың патшалық етуінен пайда шығара алмады. Содан 

ол Тағашар (Тағажар)ды қарсылық жасау және мойынсұнбау жолына итермелей 

бастады.  

1257-бет 

Оның айласынан (Байду) қорқатын, (сол үшін) оған қомақты табыстау жасап 

және жарлық пен пайза беріп, оны Рұм иеліктерін басқаруға тағайындады. Ол 
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жолға шыққан кезде алдында жолсерік болып жүрген Йағлақу (Жақлақ) әмірді 

өз ордасы және жақтастарымен бірге Хаштруд аймағынан Тебризге жіберді. Өзі 

болса салт күйінде «Қарызға ақша сұрау» сылтауымен Серабқа (Серавқа) 

аттанды. Сосын ол жолдан Жиланға (Гилянға) кетті. Суқұрлықтан (Сұғырлықтан) 

Рұмға кетіп бара жатқан жолда өзінің көне қызметшісі әрі сырларының 

сақтаушысы болған Меңліні осы ойын айтып жеткізу үшін Казвиндегі бауыры 

Құтб ад-динге жіберді. Ол (Құтб ад-дин) да бір сылтаумен қала сыртына шықты 

да, Гилянға қарай жол тартып бауырына қосылды. Сосын бірге олар Ислам 

патшасы Ғазан ханның қызметіне барды, сөйтіп Фирузкухте ұлы мәртебелінің 

алдындағы топырақты сүю (құрметіне) жетті. Жақында ғана Хорасаннан келген 

Наурыз әмірдің алдында олар Тағашардың (Тағажардың) атынан жағымды 

сөздерді айтып жеткізді. Сонда Наурыз әскерді тәртіпке, дайын жағдайға 

келтіргендіктен «Барлық әскерлер бірге жиналсын» деген бұйрық шықты. Бұл 

оқиғалар шәууәл айында орын алды.  

Байду қорыққандықтан әрі не істерін білмегендіктен, ол тағы да Құттышахты 

өтірік сөздермен (елші етіп) жіберді. Ислам патшасы аса көрегендігінен бұл 

жерде айла мен арамдық бар екенін түсінді. Ол (Ғазан хан) оны жалаңаштап 

шешіндіріп ағаш пен шоқпардың соққыларымен (сұрауға алып) одан жағдайдың 

мән-жайын біліп алуды бұйырды. Ол егжей-тегжейлі Байду мен оның 

әмірлерінің, әскерінің, оның ойластырған ойларының барлығын айтып берді де:  

– Мені сендердің ол (Байду) жаққа баратындарыңды, не бармайтындарыңды 

білу үшін жіберді, – деді. Оны кісендеп Хабларудтағы Устунабанд бекінісіне 

қамап қою бұйырылды.  

Шәууәл айының орта тұсында, жұма күні патшаның бақытты тулары (әскері) 

мүбәрак түрде (аман-есен) Рейге аттанды. Алдыңғы шепкі әскерде Наурыз бен 

Құттышах әмірлер кетті. Наурыз өзінің әдетіне сай әскердің  

 

1258-бет 

көптігі туралы сөз таратты. Ислам патшасы Хабларудқа жеткенде Шопан 

(Шұбан) әмір мен Илинактың (Елинактың) ұлы Құрымшы (Қорымшы) гурген 

Байдудан қашып (Ғазан ханға) келіп қызмет ету мәртебесіне ие болды. Олардың 

келгені Ислам патшасына өте қош келді, ол мұны бақыттың белгісі деп жорамалдады. 

Содан оларды шапандармен, бас киімдермен және қымбат тастармен әрленген 

белбеулермен марапаттады.  
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Сосын ол жақтан жолға шығып Қуха өзенінің жанында тұрақтады да,  

бірнеше күн (сол жерде) аялдады. Шопан (Шұбан) мен Құрымшы (Қорымшы) 

әмірлер:  

– Егер Ислам патшасы бізді тағайындаса, біз ынта-жігер танытып алдыңғы 

шепкі әскерде ұлы әмірлер Наурыз бен Құттышахқа қосыламыз, – десті. Патша 

оларға рұқсат берді, олар әмірлерге қосылды. Одан соң Ислам патшасы Ғазан 

хан ол жерде хорасандық Бұлыған қатынды қалдырды да, (өзі) әмірлердің 

соңынан кетті. Ол Казвиннің Ақхауажасына жеткенде Наурыздың алдынан  

Бұқадай ақташының бауыры Арға бітікші келіп: 

– Тағашар (Тағажар) мен Бұқадай әмірлер Байдудан бөлініп Ислам патшасына 

қызмет ету ниетімен Наурызға қосылды, – деп жеткізді. Сосын (Ислам) патшасы 

ол жерден Сажасқа алып барар жолмен кетті. Ал ол жақтан қызметке Харбанда 

ханзада мен Елдар ханзада келді.  

Олар Сафидруд жағасындағы Бихистанға келген кезде қызметке Доладай 

идачи мен Хундуқурдың ұлы Елтемір бірнеше өзгелермен (яғни, өзге әмірлермен) 

бірге келді. Және (Ғазан хан) ол арадан жолға шығып Жүзағашта тұрақтады. 

Байду мен Түгелдің соңынан Нахичевань мен Аракс жаққа кеткен Наурыз бен 

Құттышах әмірлерді күтті. Одан соң Ужанға (Ожанға) келді. Сонда Наурыз бен 

Құттышах әмірдің алдынан әмір Байанчар (Баянжар) келді. (Сөйтіп):  

– Байдуды ұстап Нахичевань аймағынан Тебризге алып келді. Ол: «Менің 

патшаға айтар бір-екі сөзім бар» деп айтуда. Қандай бұйрық болады? – деп 

хабарлады. Патша өзінің көрегендігімен оның (тыңдауға) лайықты сөздерінің 

жоқ екендігін,  

1259-бет 

оның тек сылтау іздеп жатқанын түсінді. (Сондықтан) оны ұлы мәртебелінің 

алдына алып келмей, сол жақта-ақ оның ісін тындыруға бұйрық шықты.  

Байдуды Тебризден алып шықты да, Бағи Никашқа алып келіп сол жерде 

оның ісін 694 жылдың зул-қағда айының жиырма үшінші күні, сәрсенбіде 

тындырды (өлімге кесті). Сонда астана қала Тебризде, Бағдатта және өзге Ислам 

қалаларындағы барлық бақсылардың ғибадатханаларын, пұтханаларды, шіркеулер 

мен синагогаларды127 қирату туралы бекітілген бұйрықтың іске асырылуы 

орындала бастады. Бұл ұлы жеңіс үшін мұсылмандар шүкіршілік ретінде (ізгілікке) 
                                                           
127 Синагога – иуда дінінің ғибадатханасы. 
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сай іс-әрекеттерді атқарды, себебі Алла Тағала бұрынғы кездің адамдарын  

діттеген армандарына жеткізбеген еді.  

Содан соң Ислам патшасы астана Тебризге қарай жолға шықты. Сонда бұл 

қалаға түрлі істерді атқару үшін алдын ала аттанған Садр ад-дин Занжани 

Кандаруға дейін келіп, оның қарсысынан шықты. Ол өзінің дәрежесін халыққа 

көрсетпекші болып дөрекілік танытты, ат үстінде отырып есеп берді. Сол күні 

оның (патшаның) алдында күзетте қызметін атқарып тұрған оған екі рет:  

– Бұл тәсіл (аттың үстінде отырып есеп беру) – сенің жолың емес, дөрекілік 

жасама, – деп айтты. Садр ад-дин бұған мән берген жоқ. Мулай оны басынан 

қамшымен бірнеше рет ұрып, қуып жіберді. Осы және бірнеше өзге себептерден 

Садр ад-диннің ісі бүлінді.  

Ислам патшасы зул-қағда айының жиырма үшінші күні, сәрсенбіде бар 

ұлылығымен Тебриздің алдындағы мүбәрак Шам сарайына орналасты.  

Елшітай құсшыны тергеу жасамай-ақ өлімге кесіп, оған тиесілі болғанды 

(патша) хорасандық Бұлығанға берді. Одан соң Наурыз бен Құттышах келді, 

Суқұрлықтан (Сұғырлықтан) Бұлыған қатын мен өзге де әйелдер келді, сөйтіп 

Кушки Адилийада (Кушки Адилияда) той жасады. Сосын Қонжықбал мен  

Шешекті тергеді. Қонжықбалды Ақбұқаның қаны үшін өлімге кесті. Ол жерден 

(патша) Қаратөбеге қарай жол тартып, онда Шешекке дүре соқтырды, ал  

Тудажуды босатып жіберді. Нұрын әмірді әскермен Хорасан мен 

 

1260-бет 

Мазандаранға жіберді. Содан соң (Ғазан хан) қайтадан Тебризге қайтып келді. 

Сөйтіп барлығы өзінің жолын ұстануы, бір-бірін ренжітпеуі, бүлік пен 

тәртіпсіздік туғызбауы, алтын тамғалы бераттан басқа бірде-бір жанға, тіпті бір 

дәнек ақша бермеуі туралы жар салып айттырды. Әлем және әлем тұрғындары 

Ислам патшасының әділдігінің шапағатымен, оның әділдігінің амалға асуымен 

тәртіптеліп тіршілік дұрыс ізге түзелді, сөйтіп толықтай тыныштыққа ие болды. 

Содан алыстағылар да, жақындағылар да, түркілер де, тәжіктер де күннен-күнге 

өсіп келе жатқан (патшаның) бақ-дәулеті үшін дұға жасаумен болды және 

осындай (Құдайдың) үлкен нығметі үшін сансыз көп садақа берді. Ғайып 

шымылдығының арт жағынан бақыт жаршысы былай деп үндеді:  

 

Өлең: 

Әлем иелігі біраз уақыт патшасыз және көсемсіз қалып еді, 

Оның басына өте лайықты көркем патша келгені анық енді.  
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Тебризден Мулай әмірді Диярбекир мен Дияррабиғқа әмір қызметіне жіберді. 

Ал Наурызға толықтай мейірім көрсетті. (Сөйтіп ол туралы) мынадай бұйрық 

шықты: «Оған бүкіл ұлыстың уәзірлік қызметі табысталсын! Енді ол Тебризде 

болсын, сөйтіп маңызды істерді және халықтың қамын жасап, (сосын) ізімізбен 

Арранға келсін».  

694 жылдың зул-хижжа айының алтыншы жұлдызында, дүйсенбі күні  

патшаның бақытты тулары (әскері) астана қаласы Тебризден Арранға қыстау 

үшін жолға шықты және Тебриз аймағында ол (Ғазан хан), ол (Бұлыған қатын) 

оның әкесі Арғын ханның әйелі болғанына қарамай Бұлыған қатынмен мұсылман 

шариғатына сай неке қиды. Олар дінге (шариғат қағидасына) қайшы  

қосылғанымен, шариғат заңы бойынша мұсылман әйел ол неке үшін жарамды 

еді. Сол үшін ол бақытты әрі қуанышты күйде онымен той жасады, сөйтіп 

дәстүрде белгіленгенге сай олар той-томалақ жасады.  

Бұдан соң Ахар және Бишкинге барар жолмен шығып, Муганға кетті де, 

Әбубакрабад (Әбубәкірабад) аумағындағы Пули Хусрау мекенінде орналасты. 

Екі жұмадан соң Наурыз қызметке келді. Сосын барлық қатындар, ханзадалар, 

әмірлер мен патшалықтың ұстындары, сарай ақсүйектері Аррандағы Қарабағта 

жиналды.  

 

1261-бет 

Сөйтіп, риясыз және екіжүзділіксіз Ислам патшасының патшалық етуіне 

келісімдерін берді, осыған бәрі ант берді. Құтты таққа отыру (салтанатты  

дәстүрін атқару) үшін қой жылының тоғызыншы айының жиырма үшінші 

күніне сай келетін 694 жылдың зул-хижжа айының жиырма үшінші жұлдызы, 

жексенбі күнді таңдады. Сөйтіп, бақытты жұлдыз астында Ислам патшасын 

таққа отырғызды.  

Барлық қатындар, ханзадалар мен әмірлер әрқайсысы өзінің орнында тізе 

бүкті, кесе ұсынып, бүкіл әлемді оның бақытты патшалық тағына отыруымен 

құттықтап, былай деді: 

 

Өлең: 

Өз-өзіңді абайла, енді сенің жаның әлемнің жанына айналған,  

Бұдан былай тікелей сен иеленген қымбатты жанмен байланған. 
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М  А  З  М  Ұ  Н  Ы 

 

ШЫҢҒЫЗ ХАН ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ ҚҰБЫЛАЙ ҚАҒАННЫҢ ҰЛЫ 

ЖИМ ГИМНІҢ ҰЛЫ ТЕМІР ҚАҒАН ЖАЙЛЫ ДАСТАН......................................... 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Құбылай қағанның немересі Темір қаған туралы дастан, 

оның шежіресі мен әйелдері және қазірге дейін тармақтанып тараған ұрпақтары 

жайлы толықтай баяндау, сондай-ақ оның қасиетті бейнесі мен ұрпақтарының 

шежіре кестесі.................................................................................................................. 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Темір қағанның таққа отыруы жайлы кіріспе сөз, қағандық 

таққа отырар кезіндегі оның тағының, әйелдерінің, ханзада мен әміршілерінің 

бейнелері, оның патшалық дәуірінің басталғанынан бері орын алған кейбір 

оқиғалар, оның жүргізген соғыстары мен олар туралы белгілі болған жеңістері 

жайлы хикая..................................................................................................................... 

Оның қасиетті таққа отыруына алғышарт болған жағдайлар жайлы алғы 

сөз...................................................................................................................................... 

Қағанның мемлекеттік істерді ұйымдастыруға кірісуі және ханзадалар мен 

әміршілерді (мемлекеттің) аймақтарына жіберуі жайлы хикая.................................. 

Құбылай қағанның ұлы Мыңқаланның ұлы, Таңғұт өңірінде патша болған 

және мұсылмандықты қабылдаған Ананда ханзада туралы хикая және сол 

өңірдің кейбір жағдайлары туралы жаднама, ол мемлекеттің жағдайының 

баяны................................................................................................................................. 

Қағанның әскерлерінің Қайду және Дуаның әскерлерімен екі мәрте 

шайқасуы, Қайдудың жарақат алуы және одан (жарақатынан) мерт болуы жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Қағанның әмірлері мен уәзірлерінің көпестерден сатып алынған гауһарлар 

мен бағалы тастарға қатысты (жасаған) опасыздығы және Танба бақсының 

жақтауымен олардың азат етілуі жайлы хикая............................................................. 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Оның (Темір қағанның) мақтауға тұрарлық өмірлік салты 

мен мінез-құлқы жайлы, оның айтқан нақылдары мен біліктері, оның берген 

жақсы үкімдері жайлы, сондай-ақ жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, түрлі 

кітаптар мен адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған және мемлекетте орын алған 

оқиғалар жайлы................................................................................................................ 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, ТӨЛЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ ХҰЛАҒУ XАН 

ТУРАЛЫ ДАСТАН......................................................................................................... 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Хұлағу хан туралы дастан, оның шығу тегі туралы 

жаднама, оның әйелдерінің, ханзадалары мен осы кезге дейін тараған 

немерелерінің толық аталуы, күйеу балаларының есімдері және оның бейнесі 

мен оның ұрпақтарының шежіре кестесі....................................................................... 

Оның шығу тегі жайлы жаднама............................................................................. 

Оның әйелдері туралы егжей-тегжейлі мәліметтер мен түсініктеме-
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лер...................................................................................................................................... 

Оның ұлдары мен немерелерінің шежіресі............................................................ 

Хұлағу ханның бірінші ұлы – Абақа хан................................................................ 

Хұлағу ханның екінші ұлы – Жұмқыр.................................................................... 

Хұлағу ханның үшінші ұлы – Жушмұт ................................................................. 

Хұлағу ханның төртінші ұлы – Текшін................................................................... 

Хұлағу ханның бесінші ұлы – Тарақай................................................................... 

Хұлағу ханның алтыншы ұлы – Тубсин................................................................. 

Хұлағу ханның жетінші ұлы – Тикудар Ахмет...................................................... 

Хұлағу ханның сегізінші ұлы – Ажай..................................................................... 

Хұлағу ханның тоғызыншы ұлы – Қоңыртай ........................................................ 

Хұлағу ханның оныншы ұлы – Есудар................................................................... 

Хұлағу ханның он бірінші ұлы – Мөңке Темір...................................................... 

(Хұлағу ханның) он екінші ұлы – Хұлашы............................................................. 

(Хұлағу ханның) он үшінші ұлы – Шибаушы........................................................ 

(Хұлағу ханның) он төртінші ұлы – Тағай Темір................................................... 

Хұлағу ханның қыздары........................................................................................... 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Хұлағу хан туралы дастан. Оның таққа отыруына алғышарт 

болған оқиғалар жайлы алғы сөз, хан тағына отыру кезіндегі тағының, 

әйелдерінің, ханзадалары мен әміршілерінің бейнеленуі, оның билік ету кезінің 

тарихы мен хикаясы, сондай-ақ оның түрлі уақыттарда жүргізген соғыстары мен 

жеткен жеңістері жайлы жаднама.................................................................................. 

Оның хан тағына отыруына алғышарт болған оқиғалар....................................... 

Кетбұқа ноянның Хұлағу ханның алдыңғы шепкі әскерімен дінбұзарлардың 

қамалына қарай баруы және оның жеңіп алынуы, Ала ад-диннің өлтірілуі және 

Хуршахтың өз әкесінің орнына отыруы жайлы............................................................ 

Кухистан мухташамы Насир ад-диннің оған елшілік жасап барған мәлік 

Шамс ад-дин Күратпен бірге Хұлағу ханға қызмет ету үшін келуі........................... 

Хұлағу ханның Тус пен Кушаның шекарасына келуі, абаттандыруды 

жалғастыру жайлы бұйрығы, Дамганға жасалған жорық, Аламут пен Ламасардың 

қиратылып, Хуршахтың мойынсұнуы жайлы хикая.................................................... 

Хұлағу ханның дінбұзарлардың қамалдарын жеңіп алған соң Хамаданға 

жасаған жорығы, Байжу ноянның Рұмнан қайтып келу мен оны Хұлағу ханның 

жауапқа тартуы, толық азат етілуі үшін оның қайтадан Рұм жағына 

жіберілуі............................................................................................................................ 

Бағдатта фитнаның пайда болуы және дауатдар мен уәзірлер арасында 

текетірестік пен бір-бірін жеккөрушіліктің орын алуы, содан Багдат халифатында 

қиыншылықтың басталуы жайлы хикая........................................................................ 
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Хұлағу ханның Бағдатқа жорығы, оны мен халифа арасында елшілердің 

жіберілуі және ол жағдайлардың шешімі жайлы хикая............................................... 

Хұлағу ханның Бағдатты алу мен оның айналасын өзіне бойсұндыру үшін 

әскер жасақтап ұйымдастыруы жайлы хикая............................................................... 

Хұлағу ханның Бағдатқа жорыққа шығуы туралы нақты шешім қабылдауы, 

түрлі өңірлерден Ислам қаласына әскерлердің аттануы, оның азат етілуі мен 

Аббас әулетінің билігінің аяқталуы жайлы хикая........................................................ 

Ұрықту ноянның қолымен Ирбиль қаласының азат етілуі және ол жердегі 

қамалдың қоршауға алынуы жайлы хикая.................................................................... 

Бағдат пен дінбұзарлар қамалының байлықтарының Әзербайжанға көшірілуі 

және (байлықтың) Салмас көлі тауындағы қамалда сақталуы, Бадр ад-дин Лулу 

мен Рұм сұлтанының патшаға қызметке келуі жайлы хикая...................................... 

Даналардың сұлтаны, жамағат пен діннің көмекшісі, бақытты маулана сейіт 

Насир ад-дин Туси және Мерагида Хұлағу ханның бұйрығымен 

обсерваторияның салынуы жайлы хикаялар................................................................. 

Хұлағу ханның Шам өңіріне жорыққа шығуы, Халеб пен Шам иеліктерінің 

азат етілуі жайлы хикая................................................................................................... 

Кетбұқа ноянның Мысыр бағытына жорығы, оның сол жақтың әскерімен 

соғысы және оның өлім жазасына кесілуі жайлы хикая.............................................. 

Ханзада Жушмұт пен әміршілер Елгай ноян мен Сүнітайдың Диярбекирге 

жорығы, Майяфарикиннің жеңіп алынуы және Кәміл мәліктің өлтірілуі жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Ханзада Жушмұттың Мардинге жорығы және ол жердегі қамалдың азат 

етілуі жайлы хикая........................................................................................................... 

Сұлтан Бадр ад-дин Лулудың өлімі жайлы, оның ұлы мәлік Салихтың 

(билікті) мейірімділікпен сыйлық ретінде алуы, оның қайта бүлік салып 

көтеріліске шығуы және Мосулдың қиратылуы жайлы хикая................................... 

Хұлағу хан мен Беркенің арасында келіспеушіліктің туындауы, Нуқай 

(Ноғай)дың Беркенің алдыңғы шепкі әскерімен соғысқа келуі, оның Дербент 

Беркенің алдыңғы шепкі әскерімен соғысқа келуі, оның Дербент өңірінде жеңіліс 

табуы туралы хикая......................................................................................................... 

Хұлағу ханның патшалық дәуірінің соңындағы жағдайлары жайлы, Абақа 

ханның Хорасанға жіберілуі, әміршілер мен уәлилерге өңірлердің берілуі, оның 

сырқаттануы мен дүние салуының жағдайы туралы хикая......................................... 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, ХҰЛАҒУ 

ХАННЫҢ БАЛАСЫ АБАҚА ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН............................................ 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Абақа хан туралы дастан. Оның текті болмысы жайлы 

хикаялау, әйелдері мен ұл-қыздарының, (одан) осы уақытқа дейін тараған 

немерелері мен күйеу балалары туралы жаднама және ұрпақтарының шежіре 

кестесі................................................................................................................................ 
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Оның асыл текті шығу тегінің баяны және әйелдерінің егжей-тегжейлі 

жіктелуі............................................................................................................................. 

Хұлағу ханның ұлы Абақа ханның ұлдары, қыздары және күйеу балалары 

жайлы жаднама................................................................................................................ 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Абақа хан туралы дастан. Оның (таққа) отыруына 

алғышарт болған оқиғалар, хан тағына отыру кезіндегі әйелдері, ханзадалары 

мен әміршілерінің бейнесі, оның билік ету заманындағы (орын алған) істердің 

және оқиғалардың тарихы, оның түрлі уақыттарда жүргізген соғыстары, қол 

жеткізген жеңістері, оның билік ету уақыты мен мерзімі жайлы............................... 

Оның хандық тағына отыруының алғышарттары.................................................. 

Абақа ханның мемлекет меншігіндегі мүліктерге иелікті қайта құрып, 

тәртіпке салуы, патшалық істерін ұйымдастыруы жайлы хикаялар.......................... 

Абақа ханның Нуқай (Ноғай) және Беркемен соғысуы, олардың жеңіліс 

табуы туралы хикая......................................................................................................... 

Масғұтбектің Абақа ханға құлдық ұра (бойсұнып) келуі, Құтүй қатын мен 

Хұлағу ханның қалған арбаларының келуі жайлы хикая............................................ 

Барақтың Мауараннаһрдан Хорасанға келуі туралы, оның Абақа ханның 

әскерімен соғысуы және оның жеңіліс тауып қашуы жайлы хикая........................... 

Барақтың жеңіліп, қашып, өзеннен өткен соңғы жағдайы жайы, оның 

бағыныштылары мен жасағының тарап кетуі және оның іс-әрекетінің соңы 

жайлы хикая..................................................................................................................... 

Абақа ханның Барақпен болған соғыстан жеңіспен, даңқпен қайтып оралуы, 

қағаннан түрлі құрметті сыйлықтар және хан белгісімен елшілердің келуі, оның 

қайта таққа отыруы жайлы хикая................................................................................... 

Ақбек деген әлдекімнің Абақа ханға құлдық ете келуі, (оның) Бұхараны 

қирату үшін әскер жинауы, сол істің нәтижесі мен Тебриз қаласында орын алған 

жер сілкінісі жайлы хикая............................................................................................... 

Бұндұқдардың Рұмға келуі және Абақа ханның сол өңірлерге аттануы, оның 

Рұм тұрғындарына ашулануы, кейбір рұмдық әміршілер мен пәруаналардың 

өлімге кесілуі, сондай-ақ ол өңірге сахиб-диуан Шамс ад-диннің баруы жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Мәлік Шамс ад-дин Күраттың сол өңірлерге баруы, оның тұтқынға алынуы 

және оның өлімі жайлы хикая........................................................................................ 

Абақа ханның Шахруд өңіріне аңшылыққа шығуы, ол (жердегі) қауымның 

(қастандық ойластырып) көтеріліс жасаулары жайлы хикая...................................... 

Нигударлықтардың әскерлерінің Фарс пен Керманға келуі және (ол 

жерлердің) тоналуы туралы хикая................................................................................. 

Абақа ханның әскерлерінің Хорасанға қарай аттануы, Қараун әміршілерінің 

мойынсұнып келуі және ханзада Арғынның Систанға жорығы жайлы 
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хикая.................................................................................................................................. 

Мажд ал-мүлк Йездидің Абақа ханға жасырын хабарлар жеткізе бастауы 

жайлы және өлімге кесілген сахиб Шамс ад-дин мен оның бауырының ісінің 

құлдырауы жайлы хикая................................................................................................. 

Абақа ханның Шам (Сирия) жағына жорығы, ханзада Мөңке Темірдің 

мысырлықтармен соғысуы және патшаның тыныштық мекені Бағдатқа қайтып 

оралуы жайлы хикая........................................................................................................ 

Абақа ханның Бағдаттан қайтып оралғаннан соң, Хамадан қаласында дүние 

салуы жайлы хикая................... ...................................................................................... 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Абақа хан туралы дастан: оның мақтауға тұрарлық өмір 

салты мен мінез-құлқының керемет сипаттары, оның айтқан және бұйырған 

керемет үкімдері, сол уақыттарда орын алған, алайда жоғарыдағы екі бөлімге 

кірмей қалған, түрлі кітаптар мен адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған 

оқиғалар мен хикаялар.................................................................................................... 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, ХҰЛАҒУ 

ХАННЫҢ ҰЛЫ ТИКУДАР ЖАЙЛЫ ДАСТАН.......................................................... 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Сұлтан Ахмед жайлы дастан. Оның болмысы жайлы хикая, 

оның әйелдері, ұлдары, қыздары, қазірге дейін көбейіп, тараған немерелерінің 

толықтай атап өтілуі, оның күйеу балалары туралы жаднама және оның 

ұрпақтарының шежіре кестесі........................................................................................ 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Сұлтан Ахмед жайлы дастан: оның хан тағына отыруына 

алғышарт болған оқиғалар, хан тағына отырған кездегі оның тағының, 

әйелдерінің, ханзадаларының және әміршілерінің суреттелуі, оның билік ету 

заманының тарихы және сол кездері орын алған оқиғалар мен бүліктер жайлы 

жаднама............................................................................................................................. 

Оның таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар................................................ 

Ахмед таққа отырған соң, оның алдына ханзада Арғынның келуі жайлы және 

Қоңыртай ханзаданың өлімінің себебі, мырза Ала ад-дин Ата Мәліктің 

қамқоршылыққа ие болуы, Мажд ал-мүлктің өлтірілуі жайлы хикая........................ 

Ахмед пен ханзада Арғынның арасында келіспеушіліктің пайда болуы, 

сөйтіп Арғынның Хорасаннан Бағдатқа келуі және қайта Хорасанға 

оралуы............................................................................................................................... 

Қоңыртай ханзадамен болған оқиға және оның өлімі жайлы, Ахмедтің 

Хорасанға жорыққа шығуы мен Арғын ханзаданың шарасыздықтан соң жеңіске 

жетуі жайлы хикая........................................................................................................... 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Ахмед туралы дастан. Оның өмірлік салты, мінез-құлқы, 

дәстүрлері мен әдеттері жайлы жаднама, оған қатысты кейбір хикаялар, әртүрлі 

кітаптар мен адамдардан белгілі болған, алайда жоғарыдағы екі бөлімге енбей 

қалған кейбір еске алуға тұрарлықтай оқиғалар........................................................... 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ, ХҰЛАҒУ 
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ХАННЫҢ ҰЛЫ АРҒЫН ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН.................................................... 

Бұл дастан үш бөлімнен тұрады.............................................................................. 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Арғын хан туралы дастан: оның текті болмысы мен оның 

әйелдерінің және одан осы уақытқа дейін тараған ұлдары мен немерелерінің 

толық жіктелуі жайлы, оның күйеу балалары және олардың кейбірі туралы 

жаднама, оның ұрпақтарының шежіре кестесі............................................................. 

Арғын ханның ұлдары.............................................................................................. 

Оның қыздары........................................................................................................... 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Арғын хан туралы дастан: оның таққа отыруына алғышарт 

болған оқиғалар, хан тағына отырған кезіндегі оның тағының, әйелдерінің, 

ханзадаларының, әміршілерінің бейнесі, оның билік ету уақытының тарихы мен 

оқиғалары, оның жүргізген соғыстары мен жеткен жеңістері жайлы хикаялар 

және оның билік ету уақытының мөлшері туралы баяндау........................................ 

Оның хан тағына отыруы туралы кіріспе сөз......................................................... 

Арғын ханның (хан тағына) отырған соң жалпы және мемлекеттік істер 

туралы берген үкімдері жайлы хикая............................................................................ 

Сахиб-диуан, бақыттылық иесі сахиб Шамс ад-диннің Ахмедтің өлімінен 

кейінгі жағдайы мен оның Иракта тұрақтауы, Арғын ханға қызметке келуі, оның 

марапатталуы және өлімге кесілуі жайлы хикая.......................................................... 

Болат чинсанның және өзге де елшілердің Құбылай қағаннан келуі жайлы 

және ол жақтан Ордықияның келуі, Арғын ханның билігіне хандық белгісінің 

берілуі мен оның екінші рет хан тағына отыруы жайлы хикая.................................. 

Хаккар тауының күрттеріне тойтарыс беру үшін әскердің жорыққа шығуы 

жайлы және Бұлыған қатынның дүние салуы мен мырза Харун жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Сағд ад-дәуләнің Бағдат қаласында жиналатын салықтарынан түсетін 

табысты жинауға деген талпынысынан даңқының арта басталуы туралы 

хикая.................................................................................................................................. 

Бұқаның жағдайы және оны күндейтін әміршілердің көреалмаушылықтан 

опасыздық жасаулары, олардың жеңісі мен оның өлтірілуі жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Жошқабтың жағдайы мен оның өлімі және «Наурызбен ымыраға келді» 

деген күдікте болған ханзадалардың тұтқынға алынуы жайлы хикая....................... 

Марқұм мәлік Жалал ад-дин Семнанидің өлімге кесілуі, сол істің 

нәтижесінде Сағд ад-дәуләнің көтерілуі жайлы хикая................................................ 

Арғын ханның жазды өткізу үшін Арран қыстағына аттануы, жаулардың 

Дербенд жағынан шабуыл жасауы және олардың жеңіліп, тым-тырақай қашуы 

жайлы хикая..................................................................................................................... 

Тағашар (Тағажар)дың хорасандық әскерлерге көмекке баруы жайлы және 

Тебриз маңындағы Шам деген жерде Арғыния қаласының іргетасының қалануы 
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туралы хикая..................................................................................................................... 

Арғын ханның бақсылардың кеңесімен күкірттік және сынаптық дәріні ішуі, 

оның олардың әдісі бойынша қырық күндік ораза ұстауы, содан оның 

сырқатының басталуы жайлы хикая.............................................................................. 

Арғын ханның сырқатының күшейуі, соның нәтижесінде әміршілердің 

арасында алауыздықтың туындауы, кейбір әміршілер мен Сағд ад-дәуләнің 

өлімге кесілуі жайлы....................................................................................................... 

Арғын ханның сырқатының емделмей аяқталуы, оның Аррандағы Бақша 

өңірінде дүние салуы жайлы хикая................................................................................ 

Арғын ханға қатысты оқиғадан кейінгі әміршілердің өзара келіспеушілігі мен 

олардың сол уақыттағы істерінің баяны жайлы хикая................................................. 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Арғын хан туралы дастан: оның мақтауға тұрарлық 

өмірлік салты, мінез-құлқының жақсы қасиеттері, оның (айтқан) кереметтей 

даналық сөздері, бұйрықтары, нақылдары мен берген керемет үкімдері жайлы, 

жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, әртүрлі кітаптардан және түрлі 

адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған, сол уақыттарда орын алған оқиғалардың 

баяны................................................................................................................................. 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ БАЛАСЫ ТӨЛЕ ХАН, ОНЫҢ БАЛАСЫ ХҰЛАҒУ 

ХАН, ОНЫҢ БАЛАСЫ АБАҚА ХАННЫҢ ҰЛЫ ГАЙХАТУ ХАН ТУРАЛЫ 

ДАСТАН........................................................................................................................... 

Бұл дастан үш бөлімнен тұрады.............................................................................. 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Оның шығу тегі туралы баяндау және әйелдері, ұлдары, 

қыздары мен осы уақытқа дейін (одан) тараған немерелерінің толықтай егжей-

тегжейлі атап өтілуі, оның күйеу балалары туралы жаднама және оның 

ұрпақтарының шежіре кестесі........................................................................................ 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Гайхату хан туралы дастан: оның хан тағына отыруына 

алғышарт болған оқиғалар, оның хан тағына отыру кезіндегі тағының, 

әйелдерінің, ханзадаларының, әміршілерінің суреттелуі, оның билік ету кезінің 

тарихтары мен сол уақыттарда орын алған оқиғалардың баяны................................ 

Оның хан тағына отыруына алғышарт болған оқиғалар....................................... 

Бүлік, ұрыс-керіс тудырып жүрген әміршілердің тұтқындалуы және олардың 

жауапқа тартылып, сотталуы жайлы хикаялар............................................................. 

Гайхатудың Рұмға аттануы және Шықтұр (Шіктұр) ноянның патшаның 

толық билікті орынбасары ретінде Иранда қалдырылуы туралы............................... 

Уәзірлік қызметтің Садр ад-дин Занжаниге берілуі және бас қазы болып 

бауыры Құтб ад-диннің тағайындалуы жайлы хикая.................................................. 

Сәтсіз қыпсықты қағаз ақшалардың яғни, чаудың шығарылуы және сол 

себептен иеліктерде орын алған зияндықтар туралы хикая........................................ 

Байдудың Бағдаттағы көтерілісі және бергі жақтың әміршілерінің 

алауыздыққа салынуы, кейбіреулерінің Гайхатумен жауласуы және оның 
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жағдайының соңы жайлы хикаялар............................................................................... 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Гайхату хан туралы дастан: оның мақтауға тұрарлық 

өмірлік салты мен мінез-құлқының керемет сипаттары, оның айтқан керемет 

үкімдері, түрлі кітаптар мен адамдардан бөлек-бөлек белгілі болған, алайда 

жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған оның керемет нақылдары мен 

өсиеттері............................................................................................................................ 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАН, ОНЫҢ ҰЛЫ ХҰЛАҒУ ХАН, 

ОНЫҢ ҰЛЫ АБАҚА ХАН, ОНЫҢ ҰЛЫ АРҒЫН ХАННЫҢ ҰЛЫ ҒАЗАН ХАН 

ТУРАЛЫ ДАСТАН......................................................................................................... 

Ол үш бөлімді қамтиды............................................................................................ 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Ғазан хан туралы тарихи әңгіме: оның текті болмысы 

жайлы баяндау, оның құтты дүниеге келгенінен бастап Арғын хан патша тағына 

отырғанға дейінгі аралықтағы жағдайлары туралы және әйелдері мен балалары 

туралы жаднама, олардың бекзат шежіресі................................................................... 

Оның әйелдері мен балалары туралы жаднама...................................................... 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Ғазан хан туралы дастан: оның таққа отыруына алғышарт 

болған оқиғалар, хан тағына отыруы кезіндегі әйелдері, ханзадалары мен 

әміршілерінің суреттелуі, оның билік ету заманының тарихы, жүргізген 

соғыстары, жеткен жеңістері жайлы.............................................................................. 

Әкесі Арғын хан патша болған дәуіріндегі оның Хорасандағы жағдайы 

жайлы хикая...................................................................................................................... 

Арғын ханмен болған жағдайдан кейін, Гайхату ханның дәуіріндегі 

Әзербайжанға барған кезіне дейінгі Ғазан ханның хал-ақуалы және Тебризден 

Хорасанға қайта оралуы туралы хикая.......................................................................... 

Гайхату ханды көру үшін Ғазанның Алатауға баруы, сосын Тебризден оның 

қайтып келуі, Наурыздың жеңілуі және Нишапурдың алынуы жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Наурыздың мойынсұнуы, оның Ғазан ханға қызмет ету үшін қайта келуі 

және жасалған той-думан мен сыйлықтар ұсыну жайлы хикая.................................. 

Ғазан ханның Хорасан өңірінен Ирак Ажамға аттануы, оның Байдумен 

Хаштруд және Құрбаншері өңірінде соғысы туралы хикая........................................ 

Ислам патшасы Ғазан ханның жувейндік шейхзада Садр ад-дин Хамавидің 

(Оның берекеті мәңгі болсын!) алдында оның мүбәрак көкірегінің және (оның) 

әміршілерінің Ислам және иман нұрымен ашылуы, яғни Ислам дінін 

қабылдаулары туралы хикая........................................................................................... 

Ислам патшасы Ғазан ханның қасиетті патшалық туларының (әскерлерінің) 

екінші рет Байдуға қарсы аттануы және оның әміршілерінің мойынсұнуы жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 
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Осы кітапты басып шығаруға демеушілік жасаған «ЕRG көмек» корпоративтік 

қорына алғыс білдіреміз.  
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