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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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қазақ тіліне толық аударылып, оқырман қауымның назарына ұсынылып отыр. 
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және көршілес елдердің билеушілерінің тарихы жазылған. 
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Құтты таққа отыруынан соң Ислам патшасының әскер мен иеліктердің 

істерін ұйымдастыруды бастау туралы үкім беруі жайлы хикая 

 

Шаттану мен көңіл көтеру рәсімдерін атқарған соң, иеліктерді тәртіпке  

келтіруші (Ғазан хан) назарының жүзін мықтап билік етуге және  мемлекет 

істерін ұйымдастыруға қаратты.  

Сәрсенбі күні, 694 жылдың зул-хижжа айының соңғы күні ол Тағашарды 

(Тағажарды) Рұм иелігіне әмір қызметіне және оны қорғауға жіберді. Себебі ол 

құбылмалы (төңкерісшіл) кісі болатын, содан оның ұлы мәртебелінің алдынан 

алыстау болғаны дұрыс еді.  

695 жылдың мухаррам айының соңғы күні, жұмада Хорасаннан елшілер 

келіп, «Патшаның бақытты тулары (әскері ол жақта) болмағаны себебінен Дува 

мен Қайдудың ұлы Сарбан ханзадалар Хорасан мен Мазандаранға басып кіріп, 

тонауға кірісті» деген хабарды алып келді. Ислам патшасы әмірлерімен кеңесіп, 

Сука ханзада мен 

1262-бет 

Наурыз әмір оларға тойтарыс беру үшін сол жаққа барғаны жөн деп шешті. Сука 

бұдан бұрын өзінің ордасына кетіп қалған еді, сөйтіп оны қанша шақырса да, ол 

әртүрлі сылтаулармен кейінге қалдыра берді. Ислам патшасы оны шақыртып 

Хорқұдықты жіберді. Сука мас күйінде кейбір бүлікшілдік сөздер айтты. Бұл  

туралы әңгімені (патшаның) мүбәрак құлағына жеткізді. Ол (патша) өте  

ұстамдылығы, байсалдылығы мен мейірімділігінен бұған назар аударған жоқ, 

сөйтіп Сука қызметке келгенде оған толық мейірімін бөліп, оны Хорасанға  

(басшы етіп) тағайындады. Онымен бірге түменбасы әмірлерінен олқұнұт руынан 

шыққан Есұр ноянның ұлы Хауажаұлы Барула мен Жошы Қасардың немерелерінен 

тараған Арыстан оғылды жіберді. Алдыңғы шепкі әскерде Тайжу оғыл ханзадамен 

бірге Наурыз бен Хорқұдықты жіберді. Наурыздың бауыры Қажы Нарын мен 

көне нөкерлерінің бірі Саталмышты орынбасар қызметіне тағайындады. Олар 

сафар (сапар) айының жиырма бірінші жұлдызы, жұма күні ордадан кетті, 

сөйтіп жиырма төртінші күні, дүйсенбіде Иракқа алып барар жолмен жүріп 

кетті.  

Кенет «Диярбекирде, сол өңірлердегі ойрат әмірі Тарақай гурген Есутай мен 

Көкетай баһадүрлермен бірге мал-дүниесімен және ойрат мыңдықтарымен бірге 

Сирия өңіріне қарай жол тартты» деген хабар келді. Мулай әмір оларға тосқауыл 

болуға аттанды, бірақ олар оны жеңіп, кетіп қалды. 

Раби әл-әууәл айының соңында Елдардың үш жүз салт аттымен қашып, кетіп 
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қалғаны туралы хабар келді. Бұтудың ұлы Шадай мен Ешек Тулының  бауыры 

Айнабек үш мың адамымен оны қуып жетіп, шайқасты, жеңіске жетті. Ал ол 

(Елдар қашып құтылып) біраз уақыт Эрзерум өңірінде жасырынып жүрді. Ақыр-

соңы оны бір ауылда ұстап алып, Елағай (Елегей) ноянның ұлы Ұрықтудың ұлы 

Ақбал оны өлтірді.  

Ережеп айының жиырмасы, бейсенбі күні Диярбекирде бүлік жасап жатқан 

Ташмүнку қосчиның (Тасмөңке құсшының) ұлы Йисутайды (Есутайды) өлтірді.  

Сосын раби әл-ахир айының алтыншы жұлдызында, Арғын ханның дәуірінің 

соңында, бүлікші әмірлермен бірге  

1263-бет 

болған әрі бұған дейін де барлық бүліктерге қатысты болған Буларғы қитай  

шукурчині (Бұларғы қытай шүкіршіні) ол өлімге кесті. 

Осымен бітті. 

 

Сука мен Баруланың бүлік ұйымдастыруды ойластыруы, оның 

анықталуы, оларға тойтарыс беру үшін әскерлердің жорыққа аттануы 

және ол оқиғалардың неге орын алғандығы туралы 

 

Сука мен Барула Арраннан шыққанда олар жолда саны көп әскермен бірге 

кеңес жасады, сөйтіп:  

– Біздің әйелдеріміз бен балаларымызды осында бөліп тастап, бізді Хорасан 

әскеріне беру үшін Хорасанға жіберіп жатыр, – десті.  

Бұл кеңестен соң алдымен Наурызға тойтарыс беріп, ал сосын ордаларға 

қарай жол тартып Суканы патшалыққа отырғызатын болып келісті. Бұл жағдай 

(келісім) оны Тұрған муран (Тұрған өзені) деп атайтын Караруд аймағында болған 

еді.  

Наурыз бұл кеңес туралы біліп қойды да, сәске кезінде Сукаға шабуыл 

жасады. Олар сұрапыл шайқасқа кірді. Барула шайқас кезінде өлтірілді. Сука 

болса қашып Харақан мен Сауахқа қарай жол тартты. Хорқұдық салт аттылар 

жасағымен оның соңынан кетіп, Харақан аймағында қолға түсірді. Оны Рейдағы 

Маркуйге алып келді. Хорқұдық олармен бірге болған Лаудайдың ұлы Сатиға: 

– Сен Суканы өлтір, – деді.  

Ол оны дәстүрге сай ханзадаларды өлтіретіндей әдіспен өлтіру үшін шатырдың 

ішіне кірді. Сука Сатидың қарнына пышақ ұрып мерт қылды. Хорқұдықтың 

нөкерлерінің бірі Байтимур (Байтемір) деген кісі кіріп қалып, оның қолындағы 

пышақты тартып алды да, оның ісін тындырды.  
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Бұл кезде Ислам патшасы Әбубәкірабадтан аңшылыққа Ақбаққа қарай жолға 

шыққан еді. Раби әл-ахир айының сегізінші жұлдызы күні Наурыздан Саталмыш 

киламачи келіп, аңшылық орнында Суканың бүлігі жайлы хабар берді.  

 

1264-бет 

Ислам патшасы дереу кері бұрылды да, Муңкатимур (Мөңке Темір) көпірі 

алдына барып тоқтады. Құттышах, Саталмыш және Сутай оның жанында еді. 

Таң сәріде (патша) Қоңыртайдың ұлы Есентемір мен Баруланың бауыры Құрымшы 

(Қорымшы)ны ұстап алуға жіберді. Себебі олар Сукамен кеңес жасауға  

қатысқан еді. Соттан кейін Есентемірді, оның орда басшысы Шірік (Шерік) 

мұғул мен Құрымшы (Қорымшы)ны өлім жазасына кесті.  

Құттышах, Шопан (Шұбан), Саталмыш, Сутай және Елбасмыш әмірлер бірігіп 

жасақ жинады. Ол әскерлерді дайындыққа келтіріп жатқан кезде Хорасаннан 

Мулай әмір келді де, Наурыздың Сука мен Баруланы өлтіргенін, Нұрын әмір 

Хорасанда Шешек пен Доладайды ұстап алғанын және жағдайдың мақсатқа сай 

бара жатқаны, дұшпан әскерінің көп бөлігінің жеңіліс тапқаны, олардың (аман) 

қалғаны Арыстан оғылды басшы етіп Билясуварға келгенін, ал ол жақтан Мансурия 

сарайы мен Баби елді мекеніне барып тоқтағаны туралы хабарлады.  

Ислам патшасы шұғыл түрде Шопан (Шұбан), Суламыш, Тайтақ, Құрымшы 

(Қорымшы), Тұғрылша мен Елбасмыш әмірлерге тойтарыс беруге аттануын  

бұйырды. Содан (олар барып) Байлақан аймағында оларға шайқас беріп, үлкен 

сұрапыл шайқас орын алды.  

(Ол жақта) Арыстан оғылмен бірге болған әмірлер (мыналар еді): Қару 

жарақшы әмір – Ошанның ағайынды бауыры Түлак (Түлек), жалайырлардан 

шыққан Ешек Тулының ұлы Айнабек, Тайжу баһадүрдің ұлы Ғазан, Мұса тархан, 

Наринахмедтің (Нарынахмедтің) ұлы Саркис. Ол күні олар жеңіске жетті. Біздің 

әскерден Тұғрылша қатты жарақат алып, тіпті құлап қалайын деді, бірақ  

Елинактың ұлы Құрымшы (Қорымшы) оны ұстап қалды. Сонда Хорқұдық пен 

Барым екі мың адаммен біздің әскерге көмекке барды.  

Келесі күні (қайтадан) бір-бірінің қарсысына (әскерлер сап түзеп) тұрды. 

Олардың әскерлері шайқассыз берілді, ал олардың әмірлері қаша жөнелді . 

Хорқұдық кері бұрылды, Саркисты ұстап алып өзімен бірге алып келді.  

 

1265-бет 

Өзге әмірлер қашқындардың ізімен кетті де, Түлекті ұстап алып келіп , 

Саркиспен бірге оны өлімге кесті.  
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Сосын 695 жылдың жумада әл-ула айының жиырма үшінші жұлдызы, 

бейсенбі күні Арыстан оғылды тұтқындап алып, сосын мерт қылды. Одан кейін 

Тайжу баһадүрдің ұлы Ғазанды да өлтірді.  

Сол күндері Садр ад-дин Занжаниді ұстап алды да, одан оның есебіне Жамал 

ад-дин Дастжардани жағынан жазылған ақшаларды талап етті. Бұлыған қатын 

оған қорғаушылық жасады. Оның араға түсуімен ол бостандық алып, оны сағалап 

қалды, соңынан көшіп кетті.  

Жумада әл-ахир айының жетінші жұлдызы, бейсенбіде Ислам патшасы тақуа 

Ибраһим ақсақалға барып тағзым етуге жолға шықты, сөйтіп екі күннен соң 

оның ордаларына барып түсті (жайғасты). Сосын ол (Ғазан хан) Хорқұдық 

әмірді Фарс иелігінің әмірінің қызметіне, ол жақтағы істерді тәртіпке келтіріп, 

салықтарды жинап алуы үшін жіберді. Және сол жылы Қыпшақ ұлысының 

патшасы Тоқтай (Түктай) мен Татардың ұлы Ноғайдың (Ноқайдың) ортасында 

соғыс болып, Ноғай (Ноқай) өлтірілді, оның адамдары шашырап кетті. Ноғайдың 

(Ноқайдың) әйелі Шабый қатын, оның кенже ұлы Торай Ислам патшасының 

қызметіне келіп, Ноғайдың (Ноқайдың) қаны үшін кек алуға көмек сұрады. 

Ислам патшасы мейірімділігінен оларды әлпештеді, сөйтіп олардың ашуын  

басуға тырысты.  

Ережеп айының жиырма алтыншы күні, сәрсенбіде Ислам патшасы өз 

әпкесі, ол бұрын Түгелдің әйелі болған Олжайтемірді Құттышахқа ұзатты.  

Тағашардың (Тағажардың) бар болмысы бүлік пен фитнаның  қайнары 

болғандықтан, ал Ислам патшасы бүліктің ұйытқысының мүлдем жойылғанын 

қалағандықтан, ол (жылдың) қысында Харманшы әмірді Рұмға, ол (барып ) 

Балатумен, Арабпен және Рұм әскері әмірлерімен бірге алдымен оның (Тағашардың 

(Тағажардың)) көңілін аулау үшін жарлық алып барып беруге жіберді. Сосын 

ыңғайлы сәтті тауып оңашада оларға (Ғазан хан жіберген арнайы) жарлықты 

беріп, оның (Тағашар (Тағажардың) ісін тындырды. Ислам патшасының оны  

өлтіруге шынайы ынтасы болмаған еді, дегенмен ол бұл бұйрықты мемлекет 

ісінің пайдасы үшін берді. Сөйтіп, бұл жөнінде өзінің жақындарына былай деді:  

 

1266-бет 

– Ертеде Қытай уәлаятында екі патша бір-бірімен соғысып жатқан екен. Бірі 

жеңіліс тапқанда, оның әскері шашырап кетеді. Жеңіске жеткен әскерлер 

бірнеше күн жеңілгендерді қуып барады. (Сонда) әмірлердің бірі әлгі қашып 

кеткен патшасын ұстап алады. Ол өте қауқарсыз әрі байғұс болғандықтан оның 

оған жаны ашып кетіп, оған бостандық беруді қалайды. Ол өңірлерде (әмір 

патшамен бірге) бір құдыққа жетіп:«Біздің жауынгерлеріміз сені көріп қоймауы 
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үшін мына құдыққа түсіп ал», – дейді. Адамдар келгенде, ол жақ шөл 

болғандықтан жел іздердің барлығын өшіріп тастайды, (сондықтан) олар (олардың 

жүрген) жолын таба алмайды. Әлгі әмір: «Жол көрінбейді, сол үшін қайда қарай 

жүру белгісіз. Ол бір жолмен кетіп бара жатыр, ал біздің алдымызда жүз жол. 

Қалай біз оны тауып аламыз, одан да кері бұрылайық», – деді. (Осылай) 

барлығы келісіп кері бұрылады. Ал әлгі патша құдықтан шығып, өз иелігіне 

аттанады. Ақырын-ақырын, жаймен ол әскерін жинап, қайтадан соғысқа барады. 

Сөйтіп, өткен жолы жеңіске жеткен патшаны жеңіп, оны өлтіреді, оның иелігін 

басып алады. Ал оның өмірін сақтап қалған әлгі әмірді, ол түрлі марапаттаулармен 

ерекшелейді. (Сөйтіп) ол өте жақын кісісіне айналады, оған ұлы әмірдің және 

толық билікті орынбасардың қызметі беріледі. Күндердің бірінде әмірлердің бірі 

патшаға: «Бұл кісі өз патшасының ақысын бермеді, оған опа жасаған (адал  

болған) жоқ, сөйтіп оның (өз патшасының) өлімінің және сенің патшалыққа 

келуіңнің себебі болды. Қалайша оны тірі қалдыруға болады, себебі ол көпке 

ұзамай саған да сатқындық ойластырады», – деді.  

Патша өте зерек (ақылды адам) еді, (сондықтан) бұл сөздерді тыңдады да, 

оны өлтіруге бұйрық берді. (Сонда) әлгі әмір: «Сен маған өміріңмен қарыздарсың», 

– деп айқай салды. (Бұл сөзден) патша жылап жіберіп: «Сен рас айтасың және 

мен сенің өлімге кесілуіңе еш разы емеспін, алайда иеліктердің және жоғарғы 

биліктің қамы үшін амал жоқ, сені өлтіру(ім) керек», – деді. Сөйтіп (патша), оны 

өлімге кесті де, өзі жылап отырды. 

Қазір де мемлекет істерін басқару – дәл осындай.  

1267-бет 

Сондықтан біреуді өлтіру мен үшін қаншалық қиын болса да, дегенмен жалпының 

және жекелердің ісінің сақталуы үшін (бүлік шығарар) қарсыласты өлімге кеспейтін 

болса, патшалық ету мүмкін болмайды.  

Содан соң Ислам патшасы көктемнің басында Билясувардан астана қаласы 

Тебризге қарай жолға шығып, аман-есен Тебриз жанындағы Шам сарайына 

жайғасты.  

Ережеп айының жиырма жетінші жұлдызында Айнабекті ұстап алып 

Тебризге алып келді. Жиырма тоғызыншы күні, сенбіде оны алаңда өлімге кесті.  

Шағбан айының оныншы күні, сәрсенбіде Хорасаннан Аладу әмір келіп, ол 

жақтағы жағдайларды нақтылай айтып берді. 

Сосын Ислам патшасы Тебризден (шығып) Сераб (Серав) пен Ардебильдің 

ортасындағы Сайин жайлауларына аттанды. Шағбан айының он жетінші күні, 

сәрсенбіде сол жұртта Құрылтайды бастады да, он тоғызыншы күні Құрылтай 

аяқталды.  
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Нұрын ағаның жағдайы жайлы және Наурыздың оған қарсы зұлымдық 

ойластыруы мен істерінің бүлінуі жайлы хикая 

 

Нұрын аға қият тайпасынан болатын. Ислам патшасы (оны) сыйлайтын, 

құрметтейтін еді. Ол оның толық сеніміне ие әрі оның сырларының сақтаушысы 

болатын. Ол Хорасан мен Мазандарандағы билікте еді, ал Наурыздың бауыры 

Уйратай (Ойратай) оның нөкері болатын. Нұрын аға өзінің сүйегінің (шығу 

тегінің) ұлылығының себебінен оған (Ойратайға) көп назар аудармайтын, сондықтан 

ол өз бауырына (бұл туралы) шағым жасады. Содан (араларында) теке-тірес 

орын алды. Наурыз Хорасан аймағына келгенде, ол дұшпандардың жеңісі мен 

үстемдігін Нұрынның кінәсі деп көрсетті. Сосын оның жақтастары бар жерде де, 

жоқ жерде де қорқынышты әңгімелер айта бастады. Олар Журжанда кездескенде 

бір-біріне наразы еді. Сол кезде Тамиши жолы арқылы Тайжу ханзада келді. 

Наурыз ашуланып және дөрекі түрде:  

– Маған, қалайша  

1268-бет 

дұшпандарға осы иелікке қорықпай (оңай ғана) басып кіруге жол бергені туралы 

Нұрыннан сұрауды (тергеуді) бұйырды. Енді, міне, Тайжу ханзаданың алдында 

мен (оны) бұл туралы сұрап жатырмын, – деді. Барлығы оған ренжіп қалды, 

сөйтіп (оны) елемей қойды. Наурыздың ісінде пайда болған бірінші жарық осы 

теке-тірестің және қырсықтықтың себебінен пайда болды. Ол жақтан олар 

Хұбушанға көшіп барды, сөйтіп әскерлерді тексеруден өткізді. Барлаушылардан 

«Дұшпандарды Радкан жайлауында көрдік» деген хабар келді.  

Наурыз аттанып, барлау жасағанда бұл хабар өтірік болып шықты. Тустағы 

Мешхедте ол әмірлермен кеңес жасап: «Мен дұшпанның жағдайы туралы білу 

үшін төрт мың атты әскермен Гераттың шекараларына дейін жорыққа барамын», – 

деп шешті.  

Ережеп айының он жетінші жұлдызында осы ниетпен ол жолға шықты. 

Тайжу ханзада Нұрын әмірді Радканға жіберді.  

Ережеп айының жиырма бесінші күні Наурыз әмір кері қайтып келіп Тайжудың 

ордасында тоқтады. Ештеңе істемеді, ынта да танытпады, (сосын):  

– Мен әйелімнің ауырып жатқанын есіттім. Ислам патшасының алдына 

барамын. Сіздер мен келгенше әскерді басқарумен, ұйымдастырумен айналысыңыздар, 

– деді де, дереу Әзербайжанға қарай кетті, сөйтіп Хорасан мен ол жақтағы  

әскердің ісін қараусыз қалдырды. Және «Олар соғыс кезінде жасақтың алдыңғы 

шепкі әскері болсын» деп Ислам патшасы оған (Наурызға) жіберген қылмыскерлердің 

барлығы Наурыздың соңынан кетіп қалды.  
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Наурыз әмір келгенде Хорасан әскері әр күн сайын бір сыбыс таратумен 

болды, осы себептен барлығы кетіп қалғанша, (әскерлер бірте-бірте) тарай берді.  

Улсум (Олсум) деген мыңдық әмір төрт жүз адаммен қашып, атажұрты 

Ардебиль аймағына кетті. Наурыз әмір Шарвиязда оның қашқаны туралы 

хабарды есіткенде, ол Ислам патшасына хабар бермей Сарах аймағында атқа 

отырып, олардың үйлеріне аттанды да, (оларды) мазалады. Сонда Ислам патшасы 

оның қайтып келгенінен ашуланып кетті де: 

– Қайт! – деп хабаршы жіберді. Наурыз:  

– Менің әйелім Туған ханшайым ауырып жатыр, мен оны көрмей қалайша 

қайтып кетемін?! – деді. Бұл (оның) бас тартқаны да ашуға себеп болды.  

 

1269-бет 

(69)5 жылы шағбан айының жиырма бірінші жұлдызы күні ол Сайин  

мекенінде Ислам патшасының алдына қызметке келіп, сый-құрметке бөленді.  

Сосын Ислам патшасы Ожанға келіп, шағбан айының жиырма тоғызыншы 

күні, дүйсенбіде Ишіл қатынмен неке қиды. Және Құттышах ноян мен өзге 

әмірлер патшаның жүрегінде Наурызға деген өзгерісті байқағанда, олар: 

– Оны Хорасанға жібергеннен жақсылық шықпас, оның ісін тергеуден өткізу 

керек. Себебі оның табиғатындағы қасиеттерден бүлік пен фитнаның белгілерін 

анық көруге болады, – десті. Алайда Ислам патшасының көңілінің кеңпейілдігі 

бұзылмаған мұхиттай болды, ал сабырлылығы мен байсалдылығы соншалық, 

оны сипаттап жеткізуден жоғары еді.  

Ол:  

– Сендердің сөздерің қаншалықты дұрыс болғанына қарамай, мен уәдені 

бұзуға және анттан аттап өтуге жол бермеймін, – деді.  

Сөйтіп, рамазан айының бірінші күні, сәрсенбіде бұйрыққа сәйкес Наурыз 

қайтадан Хорасанға жолға шықты. Оған орынбасар ретінде Низам ад-дин Жақия 

серік болды. Ол Хорасанға келгенде Ноғай (Ноқай) жарғышының ұлдары әкесінің 

қанына кек алу үшін Наурыз әмірге қарсы зұлымдық ойластыра бастады, сөйтіп 

Наурыз олардан қорқа бастады. Осы кезде оның әйелі Туған дүние салып, оның 

жағдайы құлдырауға қарай ауды. Алайда ол ынталылық танытып, (жағдайды 

түзеуге) тырысты.  

695 жылдың рамазан айының сегізінші жұлдызында Ислам патшасы Тебриз 

жолы бойындағы Науридул (Дула (Дул) өзені) жағалауында тоқтады. Ол жерде 

бау-бақша егіп, құтты сарайдың негізін салды.  

Сол күндері Мардин сұлтаны келіп, қолма-қол теңгемен көп ақша және 
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бағалы тастарды ұсынды. Сөйтіп, өте мейірімге бөленген және шатыр  беріп 

ерекшеленген күйі ол кері қайтты.  

Шәууәл айының он үшінші күні Хаштрудта лурлық Хусам ад-динді өлімге 

кесті. (Сол айдың) жиырма алтыншы күні Алафираңның анасы Дондидің тойы 

болды. Зул-қағда айының сегізінші күні Сеганбадта Шырмағұнның ұлы Ширамун 

ноянның ұлы Байқұтты өлімге кесті.  

Сосын Ислам патшасы Мерагиға келіп, обсерваторияға аттанды. Ол жердегі 

әкімдер той ұйымдастырды. Және сол күні Қоңыртайдың ұлы Елдардың Балтуға 

жазған  

1270-бет 

және (онда) оны (Балтуды) бүлікке үгіттеп жатқан хаты ұсынылды. (Патша) 

шұғыл түрде жолға шығып, ордаларға қайтып келді. Елдарды ұстап алып, оның 

кінәсі анықталған соң, оны өлімге кесті.  

 

Патшаның бақытты туларының (әскерінің) Бағдат бағытына аттануы, 

Афрасияб Лурдың, Жалал ад-дин Дастжарданидің, маулана Изз ад-дин 

Мұзаффар Ширазидің өлімге кесілуі және ханшайым Олжайдың туылуы 

туралы хикая 

 

695 жылдың зул-қағда айының он сегізінші жұлдызы, сейсенбі күні патшаның 

бақытты тулары (әскері) Мераги аймағынан қыстау ниетімен Бағдатқа қарай жол 

жүріп кетті, сосын (олар) Хамадан өлкесіне аттанды. Аталған айдың жиырма  

төртінші жұлдызында Хорасаннан Нұрын аға келді, сөйтіп Ислам патшасы оны 

сыйлықтармен марапаттады. Тайшы ұлы Балату Абақа ханның кезінен бері Рұм 

иеліктерінде болғандықтан ол жерде толық билікті иеленіп алды. Ал Самағар 

ноян дүние салып, оның ұлы Араб әлі бала болғандықтан, осы себептен  

Балатудың күші мен жеке билігі (одан да) күшейді. Содан Ислам патшасы оны 

қанша шақыртса да, ол түрлі сылтаулармен бас тартты. Ал Тағашар (Тағажар) 

өлімге кесілген соң, оның (Балатудың) билігі мен тәкаппарлығы (одан бетер) 

шектен шықты, сөйтіп оған бүлікшінің атауы орнықты (бүлікші болғаны анық 

болды).  

696 жылдың айларында оның қарсыластық жасағандық жағдайлары тиесілі 

орынға (патшаға) хабарланды. Сонда бұйрыққа сәйкес Құттышах әмір үш түмен 

әскерімен оның бүлігіне тойтарыс беру үшін Рұмға аттанды. Балату қашып 

кетіп, бір таудың арасында торуыл ұйымдастырды. Сонда оның соңынан Құттышах 
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әмір Суламыш, Араб, Бурылтай (Боралтай) оғыл, Абишқамен бірге келе жатқан, 

ал Абишқа алдыңғы шепкі жасақта болатын. Ол әлгі тауға барғанда  Балату 

торуылдан атып шықты да, екі жақтан да біраз адам жараланды.  

 

1271-бет 

Мұның соңынан Құттышах әмір жетіп келді. Малйа (Маля) жазығында оның 

бір соққысынан-ақ Балату қашуға мәжбүр болды. Құттышах әмір Суламышты 

оның ізімен жіберді, өзі болса Арран қыстағына кері бұрылды.  

Бағдатқа қарай кетіп бара жатқан патшаның бақытты тулары (әскері) Хамадан 

өлкесіндегі Зак жайлауына жеткен кезде (патша) Жамал ад-дин Дастжарданиді 

Шараф ад-дин Семнани мәліктің орнына уәзір қызметіне тағайындады. (Бұл) 

695 жылдың зул-қағда айының сегізінші жұлдызында болған еді. Содан олар ол 

жерде бір ай болды. Сонда Ирак-и Ажамның мәліктері ұлы мәртебелінің алдына 

келу құрметіне ие болды. Олар маңызды істерді тындырып, қайтып кетуге  

рұқсат алды.  

Фарста салықтарды алудан (жинаудан) қайтып келе жатқан Хорқұдық , 

(патшадан) тағайындау алып қайтып бара жатқан атабегі Афрасияб Лурды 

жолдан қайтарып, өзімен бірге алып келді. Ол (Хорқұдық патшаның) алдына 

келген кезде патша оған Фарстағы жағдайды баяндап беруін талап етті. (Ол):  

– Құлың алдымен бұл тәжік (Афрасияб Лур) туралы хабарласа екен. 

Құлыңның Фарсқа жол тартқан кезде оның (Хорқұдықтың) жолы Лур арқылы 

өтті, ол (Афрасияб Лур) көрінген жоқ. Шираздан мен Кухгилуйден салық  

жинауға салық жинаушыны жібердім, ал оның (Афрасияб Лурдың) адамдары 

онымен теке-тіресіп: «Біз бұл иелікті қылышпен басып алдық, сондықтан 

мұндағы салықтар (бізге) тиесілі» деп айтыпты. Мен мұнда (олардың жасаған) 

қазіргі бүлігі, Исфахан қолбасшысы Байдудың өлтірілуі мен (олардың) Исфахан 

мен Фирузанға жорығы, олардың басып алынуы және соған ұқсас істері туралы 

айтып жатқан жоқпын, – деді. Ислам патшасы қатты ашуға мінді, сөйтіп 

Афрасиябты өлімге кесуді бұйырды.  

Сапандан елді мекені аймағына келгенде Махмұт шейх пен Садр ад-дин 

Занжани бір топ адамдарды Жалал ад-дин Дастжарданиге шағымдануға итермеледі. 

Содан (69)5 жылдың зул-хижжа айының жиырма сегізінші жұлдызында (оның 

үстінен) сот жасап, оны өлімге кесті.  

Сосын ол жерден (патша) әлем ханзадасы Харбанданы Хорасанға, өзінің  

орынбасары қызметіне жіберді. Және ол күндері Фарс амидінің немересі Изз ад-

дин Мұзаффар Фарс әкімі шейх Жамал Ибраһим Савамилиге жала жапты. Ал 
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1272-бет 

Садр ад-дин Занжани оған қол ұшын (көмек) берді. Ол оның сатқындығын  

дәлелдеп бере алмағандықтан, оны (өзін) өлімге кесті.  

(Патша) ол жақтан жолға шығып, 696 жылдың сафар (сапар) айының он  

төртінші жұлдызы, сәрсенбі күні аман-есен Бағдатқа келіп, оны Мәсна деп 

атайтын қала сыртындағы сарайға барып орналасты.  

Бірнеше күннен соң ол аңшылық жасау ниетімен Нил (Ніл), Нуғманийа 

(Нуғмания), Сибхилла (Сиб Хилла) және сейіт Абул Уафаның мүбәрак мазарына 

дейін барды. Жиырма төрт күннен соң ол кері қайтып, Марзбанийада (Марзбанияда) 

тоқтады.  

Раби әл-ахир айының тоғызыншы жұлдызында ол аңшылыққа Хит пен Анбарға 

қарай жолға шығып, сегіз күннен кейін Мухаууәлда (Myхаввалда) қоныстанды. 

Сосын ол Казими мен ұлы имам Абу Ханифа Куфидің (Әбу Ханифа Куфидің) 

қасиетті қабіріне барып зиярат етті.  

Жұма күні Суқ ас-Султандағы қалалық мешітте намазда болды. Жумада әл-

ула айының төртінші жұлдызында, бейсенбі күні кері қайтуға бұйрық беріп, 

Бағдаттан кетті. 696 жылы жумада әл-ула айының он сегізінші жұлдызы, бейсенбі 

күні Шахри Абанда Улжайқұтлұғ (Олжай құтты) ханшайымның дүниеге келуі 

орын алды. 

 

Әмір Наурыздың ғуламы Қайсардың жағдайы және Наурыздың ұлдары 

мен бауырларының өлімге кесілуі, оның билігінің біржола кесілуі (күйреуі), 

сондай-ақ Наурыздың Гератта өлімге кесілуі туралы хикая 

 

696 жылы жумада әл-ула айының он жетінші жұлдызы, сәрсенбі күні 

Бағдатта Наурыздың елшісі Алам ад-дин Қайсарды ұстап алды. Шейх Махмұттың 

бауыры Сүлейменді бұл туралы хабарламамен ұлы мәртебеліге (Ғазан ханға) 

аттандырды. Бұл (оқиға) туралы хикая келесідей:  

Наурыз Байдудың кезінде оның билігін құлатып,  

 

1273-бет  

осындай жақсы қызметтер атқарғандығынан оның күнәлары біржола ұмытылу 

үшін ханның тағын Ислам патшасы Ғазан ханға босатып бергісі келді. Бұл іс 

көпшілік көмегімен жеңілдей бастаған кезде, ол бір Бағдат саудагерінің ғуламы 

болған, содан Сирия мен Мысырға (саудагерлік жұмыстар бойынша) барып-

келіп жүретін, (жоғарыда аттары) аталған Қайсарды Мысыр патшасына елші 
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етіп жіберді де, (Наурыз) былай деді:  

– Байду – кәпір, сондықтан біз мұсылмандарға біріге отырып оның көзін 

жоюымыз керек.  

Қайсар (Мысыр патшасынан) жауапты алып қайтқан кезде Байду жеңіліс 

тапқан, патшалық Ислам патшасының атына бекіген, ал Наурыздың жағдайы  

ұлылықтың жоғарғы дәрежесіне жеткен еді. (Сондықтан) ол бұл іс жайлы патша 

алдында айтуды пайдалы деп есептемеді. Ол (Наурыз) өзінің орынбасары Жалал 

ад-дин Дастжарданиге жағдайға сәйкес келетін бірер (сөз дайындап оны) қолымен 

жазуды бұйырды. Ол жазбаны кейін белгісіз адамның қолымен (ресми) қағаз 

бетіне түсіріп, патшаның алдында оқып берді. Бұйрыққа сәйкес Қайсардың  

көңілін көтеріп кері қайтарды. Сосын Жамал Дастжарданидің үстінен сот болып 

жатқан кезде «Бұл іс» қылмыстардың қатарында айтылды. Бағдат қолбасшысы 

Наулдардың қызметіндегі Фахр ад-дин Рұми Қайсарды танитын, әрі әлгі хат 

(қолдан жазылған қағаз) жайлы хабардар еді. Ол бұл туралы Наулдар әмірге 

айтып берді, ол (патшаға) хабарлады. Фахр ад-дин Рұмиге Бағдатқа аттанып, 

Қайсардың ісін тергеуге алуы туралы бұйрық шықты.  

Наурыз Хорасанға шығып бара жатқан кезінде Ислам патшасының оған 

жақсы көзқараста болмағандығын білгендіктен, ол (Наурыз) жоқ кезде, оның 

мүддесін қорғап тұруы үшін, өзінің қызметшісі Герат шейхул исламының ұлы 

Садр ад-динді ұлы мәртебелі алдына қызметке жіберді. Бұл Садр ад-дин 

Қайсардың жіберілуі туралы жағдайдан хабардар еді, сондықтан (ол) өзінің  

достарының қатарынан болған құрметті бір кісіге Наурыздың Мысыр патшасымен 

достығы туралы әңгімелеп берді. Әлгі адам бұл әңгімені басты шейх Махмұтқа 

жеткізді. Сөйтіп, олар бірге 

1274-бет 

патшаның алдында мұны хабарлады. Патша Садр ад-дин шейхзаданың көңілін 

көтеріп, жақсы уәдемен үміттендірді. Оны Бағдатқа барып Қайсардың ісін тексеріп, 

ол (Қайсар) Хорасаннан келді ме, жоқ па білуге жіберді. Ол Хаштрудтан  

улагпен (ұлақпен) Бағдатқа аттанып, соңынан (Бағдаттан қайтып) Шамшалға, 

Ислам патшасының алдына қызметке келді, сөйтіп: 

– Қайсар әлі келмепті, – деп хабарлады.  

Оған қайтадан Қайсарды тауып келуі туралы бұйрық шықты. Ол (Садр ад-

дин) ол жаққа аттанған кезде Қайсар үш нөкерімен келіп қойған еді. Сол аптада 

ол көшіп-қонып жүрді де, ешқандай арам ойсыз екі нөкерімен Садр ад-диннің 

үйіне келді. Ол бұл туралы кеңесшіні хабардар етті. Ол (болса) қонақтарға беруі 

үшін шейхзадаға естен тандыратын дәрі қосылған екі леген халуа жіберді. Қайсар 



 15 

мен нөкерлері барлығын жеп қойды да, отырған орындарында ес-түссіз құлады. 

Әлгі кісі бірнеше нөкерімен дайын тұрған еді. Олар кенет үйге басып кірді де, 

Қайсарды және нөкерлерін ұстап алып, байлап тастады. Сондай-ақ жақында 

уәзір болған Садр ад-дин Занжани де Наурыздың істерін бүлдіру үшін әркез 

ыңғайлы сәтті күтіп отырған болатын. Мұның себебі – істің басында, ол уәзір 

қызметін күтіп жатқанда, Наурыз өзінің орынбасары етіп Дастжарданиді  

тағайындаған болатын. Сол уақыттан бері ол оның жауы әрі дұшпанына 

айналды, себебі оған (атқаратын) іс қалмаған еді. Бұл оқиғада ол, оның бауыры 

Құтб ад-дин ыңғайлы сәтті тапты. Олар йад байза1 жасап, Мысыр мен Сирия 

әмірлеріне Наурыз атынан келесідей мазмұндағы алты (өтірік) хатты жазды:  

«Патша (Ғазан хан), Құдайға шүкір, Оның (Құдайдың) мейірімімен мұсылман 

болды. Алайда мен Ислам дінін күшейтпекші болғанымда әмірлер қарсылық  

көрсетуде. Мен бұл (әрекетіміз) шариғатпен және ақылмен құпталуы үшін біз 

бір-бірімізбен келіскен күйде оларға тойтарыс беру үшін көтерілеміз деп үміттенем. 

Мен: «Олар біздің келісім жасағанымызға дейін (бұл істі) тындыра алатын болса 

тындырсын, ал тындыра алмаса, біз өзіміз тындырамыз» деп Лигзи мен Қажы 

бауырларға хат жаздым.  

1275-бет 

Сосын Иран иеліктерін азат етіп, мен оларды сіздерге тапсырамын. Және 

бірнеше киімдерді (шапандарды) сыйлық етіп, елші Қайсар арқылы беріп 

жібердім». 

Бұл жасанды (жалған) хаттарды он жеті шапанмен бірге Қайсардың жанында 

болған жүк түйіншекке салып қойды. Садр ад-дин бұл туралы Наурыздың 

атынан Қажы Нарынға да хат жазып (дайындап), оның алдына аттанды. Оған 

кесе ұсынды, сөйтіп ол (бұл хатты) байқамайтындай етіп оның қаптурқасына2 

салып қойды, сөйтіп қайтып келді.  

Шейх Махмұт өзінің бауыры Сүлейменді бұл жағдай туралы хабарламамен 

патшаның алдына жіберді. Патша Керман шахан аймағының Майданынан кері 

қайтып, бір күн ішінде отыз фарсах жердегі Шахри Абанға шауып жетті.  

Жумада әл-ула айының жиырма бірінші күні, жексенбіде Шейх Махмұт пен 

Садр ад-дин Занжанидің бауыры Құтб ад-дин Қайсармен бірге Шахри Абанға келіп, 

оның ісі туралы хабар берді. Ислам патшасы: 

                                                           
1 Йад байза – «ақ қол мұғжизасы». Ең алғашында бұл мұғжиза Мұса пайғамбар көрсеткен мұғжиза 

болатын. Ал бұл кітаптағы Садр ад-дин Занжани мен оның бауыры Құтб ад-диннің айлакерлік пен 

алаяқтық жасағандары туралы бейнелі сөзбен айтылған. (Аудармашының түсініктемесі). 
2 Қаптурқа – яғни, қап-дорба. (Аудармашының түсініктемесі).  
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– Шындығыңды айт, – деді.  

Қайсар жағдайды суреттей отырып, Наурыз әмірге ешқандай кінә тағылмайтындай 

етіп баяндап берді. Олар оның түйіншегін (беруін) талап етіп, оның ішінен хат 

пен шапандарды алды. Олар (шейх Махмұт пен Құтб ад-дин) бұл (хат) Наурыз 

әмірдің хатшысы Рамазан қажының қолы екеніне куәлік берді.  

Патша Қайсарды әлгі нөкерімен қоса мерт болғанынша таяқпен ұруға  

бұйырды. Шейхзада Садр ад-дин қалған екі нөкерді тауып келуге келісім берді, 

сөйтіп бұл іс бойынша Бағдатқа аттанды. Оларды тұтқындау мүмкін болмады. 

Ол оларды ұстап алып келе алмағандығы үшін оны да өлімге кесті.  

Бұл (сатқындыққа қатысты) жағдайдан патша ашуының оты лаулап жана  

бастап, құрғақты да, сулыны да жаға (өртей) бастады. Сөйтіп ол:  

– Оның сырлары ашылған екен, сондықтан сатқындық пен арамдық  

нәтижелері пайда болмай тұрып, сақтықтың және көрегенділіктің шарттарын 

орындау керек, – деді.  

Нұрын әмір мен Баянжар Наурыздың барлық адамын, балаларын, көмекшілері 

мен бағыныштыларын ұстап алып өлтіруі туралы бұйрықтың орындалуы іске 

асырылды. Сосын патшаның бақытты тулары (әскері) ол жақтан Харунийаға 

(Харунияға) қарай жолға шықты. Ал Қажы болса (қашып) жолға аттанбақ болып 

тұрғанда Баянжар келіп,  

1276-бет 

оны ұстап алды да, оның ордасын басқа жаққа көшіріп жіберді. Бұған дейін 

Наурыздың орынбасары Саталмышты, оның ұлы Құттытемір (Құттемір) мен 

Наурыздың ұлы Орды Бұқаны (Ордыбұқаны) өлімге кесті.  

Қажы Нарынды Ханақин жайлауына алып келіп, Нұрын әмір оның сотын 

жүргізді. Оның қаптурқасында Садр ад-диннің хаты табылып, кінәсі анықталғандықтан 

оны жалаңаштап шешіндіріп орданы айналдырып шықты, сөйтіп өлімге кесті. 

Ал оның үй-жайы мен дүниесін талан-таражға салды.  

Оның он екі жасар ұлы Тағай ол жағдайлар болған кезде қашып, хорасандық 

үлкен (бәйбіше) қатын Бұлығанның ордасының басшысы Ежіл әмірдің үйіне 

тығылды. Оны, біраз уақыттан кейін патшаның қаһары бәсеңдегенше, ол жақта 

паналатып отырды. Одан соң ол (патшаның алдында) бас ұрып (өтінім жасап) 

бостандық алды. Ол қазіргі кезде өз нағашысы Хұсайын әмірдің қызметінде . 

Оның адамдары хорасандық Бұлыған қатынға берілген. Сосын (Наурыздың) 

орынбасары Камалкучакты (Кемелқұшақты) да өлтірді. Лигзиді жумада әл-ахир 

айының жетінші жұлдызында Майдашт майданында өлімге кесті. Наурыздың 

немере бауыры Күшлік пен бауыры Йулқұтлұғқа (Жолқұттыға) кешірім берілді. 
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Осы жеңіс себебінен Ұлы Майданға Құтлұғмайдан (Құтты Майдан) деп ат берді. 

Және барлық иеліктерге оның (Наурыздың) барлық туысқандары мен бағыныштыларын 

өлімге кесу туралы бұйрық жіберілді. Хундуқурдың ұлдары Шидұн мен Елбұқаны 

Қасри Ширин аймағында өлімге кесті.  

Ережеп айының жиырмасыншы жұлдызы, сейсенбі күні Бисутундағы тұрақ 

орнында Хорасаннан Харбанда ханзада қызметке келді. Бесінші шағбан күні 

Муган жақтан Асадабадқа Хамадан әмірі Құттышах келді. Одан соң Рей жақтан 

әмір Шопан (Шұбан) мен Буладқийа (Болатқия) келді. Болатқия Наурызды ұстау 

үшін Хорасанға аттануына және Хорқұдық пен Сутай әмірлерге барып қосылуына 

бұйрық шықты. Екі күннен соң (патша) Құттышах әмірді де жіберді. Сосын  

оның соңынан Құтлұғқийаны (Құттықияны) да жіберді.  

 

1277-бет 

Шағбан айының басында Суламыш пен Араб Рұмда бүлікші Тайшыұлы 

Балтуды ұстап, Тебризге алып келді. Сосын Ислам патшасы жазды өткізу ойымен 

Алатауға Асадабадтан келді. Сөйтіп, Караруд аймағынан Хорасан иеліктерін қорғауға 

әлем ханзадасы Харбанданы жіберді. Ол Наушаһарға жеткенде Құттышахтың 

елшілері «Наурыз шайқасып, жеңілді» деген қош хабарды алып келді.  Ал 

Бурлжа кукалташ3 (Бұрлжа кукалташ) Туғаншоқты алып келді.   

Бұл жайлы хикая келесідей: Құттышах әмір Дамган шекарасына жеткенде 

Хорқұдық пен Сутай Рейдағы, Вераминдегі, Хауардағы, Семнандағы, Дамган 

мен Бастамдағы Наурыздың қолбасшыларын қырып салған еді. Олар 

Эсферайнға жеткенде олармен бірге әкелерінің қаны үшін Наурызға кек қайтару 

мақсатымен Бұқатимур (Бұқатемір) мен Алғудың ұлдары аттанды.  

Ол күндері Наурыздың мыңдық әмірлерінен болған Данышпан есімді әмір 

мойынсұнды. Құттышах әмір оны алдыңғы шепкі әскер етіп жіберді. Наурыздың 

бауыры Ойратайғазан Нишапурға барып Наурызды әскердің келе жатқаны 

туралы хабардар етті. Наурыз ол жақтан жолға шығып, Жам тұрағының алдында 

Данышпан баһадүрдің жасағын күтіп алды. Олар шайқас берді, сөйтіп  

Данышпан баһадүрдің жасағының саны аз болғанына қарамай Наурыз жеңіліс 

тапты да, азғантай адамымен қашып кетті. Таңертең оның арбалары мен қазынасы 

дұшпанның қолына түсті.  

Хорқұдық пен Ноғай (Ноқай) жарғышының ұлдары бір түмен әскерімен 

мейлінше тездетіп оның соңынан кетті. Наурыз түнде Жам аймағында өз 

табынына жетіп, табын ортасында тоқтады да, өз нөкерлеріне қабырғалардың 

артында торуыл ұйымдастыруды бұйырды. Жасақ түн жарымда жақындап келіп 
                                                           
3 Кукалташ – көне түркі сөзі, мағынасы: бір анадан емген, сүт бауыр. (Аудармашының түсініктемесі). 
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аттарды айдап алып кетейін дегенде Наурыз бен оның нөкерлері торуылдан 

атып шығып, садақтарын тартты, сөйтіп оқ жаудыра бастады. Біраз халық  

өлтірілді, біразы сасып қалды. (Бірақ ақыр соңында) Наурыз жеңіліс тауып, бұл 

жақтың жасағы басым түсті. Наурыз қаша жөнелді.  

 

1278-бет 

Ол (Наурыз) Гератқа жақындап келгенде Шамс ад-дин Күрдтің ұлы Фахр ад-дин 

оны қалаға шақырды. Наурыз бұл жөнінде ойланып қалды. Оның әмірлері 

Бабакір (Бабәкір), Сарбан және Садум (Сәдім):  

– Уа, әмір, бұл кісінің сөздерінен біздің жүректеріміз тыныштық таппай тұр. 

Ең дұрысы – біздің бұл панажайдың жанынан аман-есен өтіп кеткеніміз және 

оның сөздеріне иланбағанымыз дұрыс, – деді. Наурыз:  

– Менің үш күндік парыз намаздарым қаза болды. Мен оларды оқығым келіп 

жатыр, – деп жауап қайтарды. (Осыдан соң) әмірлер асығыс жолға шықты, 

сөйтіп аяқтың жылдамдығымен жандарын аман сақтап қалды. (Ал) Наурыз болса, 

төрт жүз кісімен қалаға аттанып, қасырдың (яғни сарайдың) ішіне кірді.  

Оның ізімен келе жатқан Құттышах әмір Тустағы қасиетті мазарға келіп 

жеткенде, ол зиярат жасады, екі ракағат намаз оқып, басын сәждеге қойды, 

сөйтіп:  

– Тәңірім, мен дұрыс істеп жатырмын ба, әлде жоқ па мен білмеймін. Екі 

(бір-біріне) дұшпандар да мұсылмандар, сен болсаң мұсылмандар Патшасысың 

және (жасырылған) сырларды білуші Ғалымсың. Егер де сен Наурыздың 

қылмыскер әрі өтірікші екенін, (оның) Ғазан ханға қарсылық жасап, көтеріліп 

жатқанын білсең, оны құлыңның қолына тұтқын күйінде тапсыр да, оны (өзіңнің) 

көмегіңсіз қалдыр, – деп мінәжат етті.  

Сосын ол жолға шықты да, Гератқа жеткенде әскерлер қаланы қоршап алды. 

Екі жақ та шайқасуды бастады. Торғай мен Шамшай әмірлер сұрапыл шайқас 

берді. Ауа райы өте ыстық еді, кейбіреулер:  

– Ең дұрысы – кері бұрылғанымыз жөн. Гераттың дуалдары өте берік және 

Наурыз дұшпан да оңайлықпен берілмейді, – десті. Құттышах әмір қатты ашуланып 

кетті, сөйтіп:  

– Дұшпан әлсіреп қалды және (ақырын-ақырын) беріліп жатыр. Ал дуалдар 

қорғаушысыз және сақшыларсыз қалды, қалайша біз кері қайтамыз. Оған қоса 

біз ұлы мәртебелінің алдында қандай үзір айтамыз?! Бізге Құдайдың көмегімен 

кенет жеңіс келіп қалуы үшін ынта-жігер танытып іс-әрекет жасауымыз керек, – 

деді. Сосын ол (Құттышах) өзінің қасында қызметте тұрған, сондай-ақ Мәлік 

Фахр ад-дин оның күйеу баласы болған Жамның шейхул исламына, ол (күйеу 
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баласы) Мәлікке: «Сен бұл істе көмек беруің қажет, әйтпесе Герат қаласы да, 

және бүкіл Хорасан иелігі де бұл іс үшін құрдымға кетеді» деп хат жазуын 

бұйырды.  

1279-бет 

Сөйтіп, (хатты Құттышах) әмірдің мөрімен безендірді де, бір жансыз арқылы 

қалаға аттандырды. Мәлік ол (хатты) оқыған соң, ол оны Наурызға алып барды. 

Ол (Мәлік) жоқ кезде өзінің айналасындағыларға:  

– Бұл жағдайдан Мәліктің менімен өте адал екені түсінікті болуда, – деді.  

Рамазан қажы оңаша жағдайда Наурызға:  

– Дұрысы – біз Мәлік Фахр ад-динді ұстап алып қамап қоялық. Егер біз 

жеңсек оны құрметті шапан табыстап, марапаттап босатып жібереміз. Ал олай 

болмаса, олар оны таниды ғой. Ең дұрысы абай болып, сақтық шараларын 

орындауымыз керек, – деп айтты.  

Наурыз бұл сөзбен келіскен жоқ. Бір сагзилік сархан оларды (әңгімесін) 

құлағының ұшы есітіп қалып, дереу барып мәлікті хабардар етті. Мәлік қорқып 

кеттіп қала сардарларымен және ақсүйектерімен кеңес жасады, сөйтіп:  

– Ақыр соңында Ғазан ханның әскері бұл қаланы басып алады, сөйтіп біздің 

әйел, бала-шағамызды құлдыққа алып кетеді, сөйтіп көне әулетіміз жоқ болады. 

Наурыз Ғазан ханға «Бұдан былай ешқашан қарсылық көрсетпеймін» деп ант 

берген еді, бірақ (антын бұзып қарсылық) көрсетті. Ең дұрысы – біз мұның 

алдын алғанымыз жөн. Оны айламен және қулықпен ұстап алып, (Ғазан ханға) 

мойынсұнып, бағыныштылық танытуымыз керек. Құттышах әмірден рақымшылық 

ету туралы кепілдеме алайық та, сонда оны беріп жібереміз, – деді. Қала тұрғындары:  

– Мәліктің пікірі – барлығынан үстем. Ол нені дұрыс деп тапса, солай деп 

бұйырсын, – деп айтты. Мәлік бұл кіріспені (жасалатын істі алдын  ала 

ойластырып) орындап (дайындап) болған соң, Наурызға барды да:  

– Герат пен Ғұр жауынгерлері соғыста әлсіздік танытып жатыр. Жағдайға 

көмек беру үшін сен өз жауынгерлеріңнің арасынан әр екі адамды олардың әр он 

адамының арасына жібер, олар барып әлгілерді шайқасқа ынталандырсын және 

салғырттық танытпауларын қадағаласын, – деді. Наурыз оның сөздеріне сәйкес 

(жауынгерлерін) бөліп тастады да, өзінің жасағының барлығын әлгі адамдардың 

ортасына үлестірді, сөйтіп өзі қасырда жалғыз қалды.  

Мәлік жауынгерлеріне:  

– Наурыздың барлық нөкерлерін ұстап алып, байлап тастаңдар, – деді. Өзі 

бірнеше ғұрлық ержүрекпен қасырға көтерілді де, 
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1280-бет 

Наурызды ұстап алып, мықтап байлап тастады, сөйтіп: 

– Бұйрық келесідей – біз сені Құттышах әмірге беріп жіберуіміз керек, – 

деді. 

Бұл істегі ғажап, таң қаларлық жағдай келесідей: Мәлік Фахр ад-дин өз әкесі 

Шамс ад-дин Күрдтің (билік) дәуірінде әкесіне (оның дәрежесіне) өте лайық 

келмейтін, дөрекі және бүлікшіл (адам) болатын. Мәлік Шамс ад -дин оны 

кісендеп Хайсар бекінісінде қамап ұстап отыратын. Ол жеті жыл қамауда болған 

кезде ол жаққа Наурыз барып оның әкесінен оны босатуын сұрады. Шамс ад-

дин:  

– Мен оны білем, оның нәпсісінің (санасының) қандай екенін. Ол өте опасыз 

және арсыз адам. Ол әкесіне адалдық жасамаған соң, саған да (адалдық) сақтамайды, – 

деді. Наурыз тоқтамай араша түсе берді. Мәлік (Шамс ад-дин):  

– Мен оны келесідей шартпен босатамын: сен «Бұдан былай ол жасаған әр 

істің жауапкершілігі әмірдің (яғни Наурыздың) мойынында болады» деген хат 

жазып бер, – деді. Наурыз осындай мазмұндағы кепілдемені берді де, оны кісен 

мен қамаудан құтқарды. Енді қазір, ол оны тұтқындап жатқанда, (Наурыз):  

– Сен менің қанымды (төгіп), одағымызға сатқындық жасайтындай мен 

саған жаманшылық істеген жоқпын. Егер де басқа амалың болмаса, маған бір ат 

пен қылыш бер. Сөйтіп, мен оған мінген күйімде әлгі әскерге соққы беріп, 

шайқаста өлтірілейін, сөйтіп не ғази4, яки шахид болайын, – деді. Мәлік (Фахр 

ад-дин):  

– Сен енді бұдан былай ат мен қылышты басқалардың астында және 

қолында ойнатқанын көресің, – деді. Ол (Фахр ад-дин) оны ұстап алған соң, 

Рамазан қажының басын кесіп, хабаршы арқылы оны (басты) Құттышахқа  

Наурыз бен бауырлары мен нөкерлерінің тұтқындалғаны жайлы хабармен бірге 

жіберді. Сөйтіп, одан рақымшылық жайлы кепілдеме және оның Ғазан хан  

алдында оған араша болып, гераттықтардың күнәсіне жақтаушылық жасайтыны 

жайлы уәде беруін, оның барлығын мұқият түрде ант беріп бекітуін талап етті.  

Хабаршы басты Құттышах әмірдің алдына лақтырып тастады да:  

– Мәлік мұны саған ұсынуда және «Әмірдің бақыты мен құдіретіне жеңіс 

тиесілі болды. Наурыз, оның нөкерлері тұтқынға алынып, кісендерге байланды» 

деп айтуда, – деді.  

(Құттышах) әмір Рамазан қажының басын көргенде ол оның сөздерінің 

шындық екенін түсінді.  
                                                           
4 Ғази – дін үшін болған шайқастан жеңіспен тірі оралған адам. 
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1281-бет 

Ол гераттықтардың сұрауына сай мырза Ала ад-дин Хитайи (Қытайы) растаушы 

кепілдеме жазып беріп әрі соған қатысты мұқият түрде ант беруін бұйырды. Бұл 

хатты қалаға жеткізу үшін елші етіп әмір Болатқияны, мырза Ала ад-динді және 

Жамның шейхул исламын жіберді. Мәлік (Фахр ад-дин) оларды толықтай құрмет 

көрсетіп, жасау жасап күтіп алды, сыйлап (құрметпен) кері қайтарды да:  

– Мен түнде Наурызды байланған күйінде әмірдің алдына жіберемін, – деді. 

Олар кері қайтып келіп, есеп берді. Түн кезінде Мәлік (Фахр ад-дин) Наурызды 

байлаған күйде ғұрлық сархаңдар жасағымен жіберді. Құттышах бұл жеңістен 

қатты қуанды да, одан (Наурыздан): 

– Неге сен былай жасадың? – деп сұрады.  

– Мені Ғазан ғана соттай алады, сендер емес, – деп жауап қайтарды.  

Оны қанша тергесе де, ол жауап берген жоқ. Себебі өзінің ешқандай  

кінәсінің жоқ екенін білетін. Құттышах әмір оны жерге құлатып, екіге бөлуді 

бұйырды. Оның басын Болатқия арқылы ұлы мәртебелінің алдына жіберді. Ол 

жақтан оны Бағдатқа аттандырып, ол бірнеше жыл Нуби қақпаларының алдында 

найзаға қадалып тұрды.  

Оның бауырлары Нарғун (Нарғын) қажы мен Бұлдықты да сол жақта 

өлтірді. Бұл оқиға 696 жылы шәууәл айының жиырма үшінші жұлдызында орын 

алды. 

 

Әмір Наурыздың өлімі әсерінен Садр ад-дин Занжанидың дәрежесі мен 

істерінің өркендеуі, патшаның бақытты туларының (әскерінің) Алатаудан 

Тебризге қайтып келуі және Тебриздегі Шамда биік қуббаның негізінің 

қалануы 

 

Наурыз өлтірілген соң Құттышах Гераттан көшіп кетіп, Башуран жайлауына 

барып қоныстанды. Сосын Наурыздың әмірлерінен Буражар, Алинжа мен Түгалқараны 

(Түгелқараны) және тағы 

 

1282-бет 

бірнешеуін өлтірді. Қарасун (Қарасұн) қашып кетіп, Құттышах әмірдің алдында 

болды.  

Ислам патшасы Алатаудан жолға шығып зул-қағда айының жиырма төртінші 

жұлдызы, жұма күні Тебризге келді. Келесі күні Тебриздің алаңында Балатуды 

және оның ұлын өлімге кесті. Наурыздың өлімінен соң Садр ад-диннің ісі өрлей 



 22 

түсті. Патша оған мейірімін төгіп алтамға (қолтамға) табыстады.  

Зул-хижжа айының бірінші күні Ислам патшасы Шамнан Тебризге келді, 

жұма намазында қалалық мешітте болып, пақырлар мен кедейлерге сансыз көп 

ақша таратты. Дәл осылай келесі жұмада да (қайырымдылық жасады).  

696 жылдың зул-хижжа айының он алтыншы жұлдызы, сенбі күні Шам 

мекеніндегі Адилия бақшасы ортасында ол биік қуббаның негізін қалады. Бұл 

іске ол үлкен ынта және сүйіспеншілікпен беріліп, жұмысшылар мен шеберлерді 

үнемі барып көріп тұрды. Гумбадтың5 жертөлесінің негізін жермен бірдей етіп 

тұрғызғанда, сәулетшілер:  

– Біз жарық түсетін қанша жерден терезе шығарайық? – деп сұрақ қойды.  

– Не үшін? – деп сұрады (Ғазан хан). Олар:  

– Жертөле жарық болуы үшін, – деді. (Ол):  

– Жарықты мына жақтан өткізу керек, әйтпесе күннен түсетін жарықтың ол 

жақта адамға еш пайдасы болмайды, – деді. 

Зул-хижжа айының он сегізінші күні, дүйсенбіде Хорасаннан Құттышах 

ноян келді.  

Патша 697 жылдың мухаррам айының ортасында барлық әмірлерге сәлде 

орады да, келесі күні той жасады. 

(69)7 жылдың мухаррам айының жиырмасыншы күні, жұмада намаз оқып 

болған соң (олар) Арранда қысты өткізу ниетімен Тебризден жолға шықты. Сол 

кезде Гүржістанда қиындықтар болып жатқаны туралы сөз таратылып жатқан. 

(Ғазан хан) жолда келе жатып ол иелікті тәртіпке келтіруі үшін ол жаққа  

Құттышах әмірді жіберді. (Ол) тездетіп кері қайтып, өзімен бірге Дәуід мәліктің 

(патша) бауыры Уахтаңды (Вахтаңды) алып келді, олар марапатталып кері қайтты. 

Сосын патшаның бақытты тулары (әскері) Баку жаққа жол тартып, бірнеше 

күннен соң барып орналасты.  

697 жылдың раби әл-ахир айының тоғызыншы күні, жұмада  

 

1283-бет 

Далан наурда Қытай оғыл ханзада дүние салды.  

Ал (69)7 жылдың жумада әл-ула айының тоғызыншы күні Далан наурда Алжу 

ханзада дүниеге келіп, (бірнеше) күн бойы (олар) тойлату мен көңіл көтеруге 

берілді.  

Осымен бітті.  

                                                           
5 Гумбад – парсы сөзі, қазақшасы: күмбез. 
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Садр ад-дин Занжанидің ісінің құлдырауы мен  

оның өлімге кесілуі жайлы 

 

697 жылдың жумада әл-ахир айының он үшінші күні, жұмада сейіт Құтб ад-

дин Ширази мен Муғин ад-дин Хорасани тізе бүкті әрі иелік қаражаттарындағы 

Садр ад-дин Занжанидің қиянат жасағандығы туралы хабар берді.  

Бұл кітаптың6 жинақтаушысы – Радиш Табиб7 пен Садр ад-диннің ортасында 

біраз уақыт бойы достық болған еді. Кейбір сахиб-диуандары біздің ортамызда 

алауыздық тудырмақшы болып, түрлі қауесеттер айтылатын, алайда бұған назар 

аударылмайтын еді. Олар бұл жақтан (яғни, қауесеттер айтып, алауыздық  

тудырудан) күдерін үзгеннен кейін олар Садр ад-динге барып жағдайды 

шиеленістіру үшін оның ашуын шығарды. Бұл орын алған мағынаға (жағдайға) 

да көп мән берілмеген еді (яғни, мен мән бермеген едім). Садр ад-дин жумада 

әл-ахир айының ортасында, жексенбі күні патшаның алдында маған жала жабу 

және мені шеттету үшін тізе бүкті. Мен оған (сөздеріне қатысты) жауап бере 

бастадым. Патша оған айқайлап берді, сөйтіп: 

– Ол ешқашан сен туралы сөз айтып арызданған емес, – деді. Сонда мен 

сөйлей бастаған едім. (Бірақ) патша:  

– Оған жауап қайтарып өзіңнің тіліңді қорлама, өз өмір салтың мен жолыңды 

ұстан! – деді. Садр ад-динге менің күнәмнің жоқтығы белгілі болды, сөйтіп ол 

әлгі жала жапқандармен (қарым-қатынастары) өте нашар болды.  

Жумада әл-ахир айының соңғы күні, жексенбіде Қаракудари (Қарақудари) 

жағалауында бүлік шығарғандығы үшін Тайжу оғыл мен оның жолдастарын, 

тағы оның қызметінде болып, оған патша билігін алып беруді уәде еткен шейхты 

ұстап алды.  

1284-бет 

Бұл жағдайды кенет патшаның мүбәрак құлағына жеткізді. Ережеп айының 

екінші жұлдызында Далан наур аймағында қайтадан қазылған арна жағалауында 

Тайжу оғылды төрт нөкерімен қосып өлімге кесті.  

Сосын патша өзеннен өтіп, жаңа арнаның бойындағы ордаларына барып  

жайғасты.  

Ал патша Далан наурда болған кезде Құттышах әмір Гүржістаннан (Грузиядан) 

келді. Сол кезде (Құттышах) Садр ад-динді ол жақтағы ақша қаражаты үшін 

                                                           
6 бұл кітапта – Рашид ад-диннің «Жамиғ ат-тауарих» («Тарихтар жинағы») атты кітабы туралы айтылып 

тұр. 
7 яғни, Рашид ад-дин Хамаданидің өзі.  
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сөге бастады. Садр ад-дин оған менсінбеушілікпен мәміле жасады. Сосын  

(патшаға):  

– Құттышахтың жақтастары Гүржістан (Грузия) аймағын құлдырауға ұшыратты, 

– деді (Құттышах ол жайлы білген жоқ). Осы себептен патша мас күйінде де, сау 

күйінде де әмірді сөгетін болды. Әмір Садр ад-диннен:  

– Ұлы мәртебелінің алдында менің атыма шағым айтып, ол мені (әрдайым) 

сөгетіндей кім менің үстімнен шағым айтқанын сен білесің бе? – деп сұрады. 

Сонда Садр ад-дин:  

– Рашид дәрігер8, – деді.  

Наурыз (яғни, жаңа жыл) күні Құттышах әмір ұлы мәртебелінің алдынан 

шықты, сөйтіп кездейсоқ (Құттышах пен Рашид дәрігер ортасында) кездесу орын 

алды. Ол (Құттышах):  

– Біз бір-бірімізбен пікірлес адамдар едік және реніштің себебі болатындай 

ортамызда ешқашан түсінбеушілік орын алмаған еді. Ендеше, қалай сен патшаның 

алдында маған қарсы қастандық іс-әрекет жасадың? – деді. Мен:  

– Менің саған қарсы әрекет ететіндей маған сенен ешқашан зиян келмеген. 

Саған ондай сөзді кімнің әңгімелеп бергенін айтуың керек, әйтпесе мен бұл 

туралы патшаның алдында хабарлаймын, – деп жауап бердім. Ол айтпағандықтан 

мен бұл сөздер туралы аңшылық кезінде (патшаға) хабарладым. Патша әмірді  

шақыртып алып:  

– Басыммен ант етейін, саған мұндай сөзді кім айтты? Шындығыңды айт! – 

деді. Ол (Құттышах әмір): 

– Садр ад-дин, – деді. Ислам патшасы өте қатты ашуланып кетті, сөйтіп:  

– Мен ол адамның қулық жасауын, өтірік сөйлеуін және бүлікке үндеуін қоюын 

ғана қалап едім, алайда байқауымша басқа амал жоқ сияқты. Себебі оның  

табиғаты осындай істерге мықтап байланған екен, – деді. 

Ережеп айының он жетінші жұлдызында, сәрсенбі күні Садр ад-динді де, 

оның бауыры Құтб ад-динді де тұтқындау туралы бұйрық шықты.  

Ережептің он тоғызына, жұма күні Садр ад-динді соттады. Ол әрдайым 

тоқтамай тым артық жауаптар берді  

 

1285-бет 

әрі төрешілермен санасқан жоқ. Егер оған сөйлеуге мұрша бергенде, өзін бұл 

жаман құрдымнан аман алып шығар еді. Алайда патша Құттышахқа Садр ад-

диннің ісін тындыруды бұйырды. 697 жылдың ережеп айының жиырма бірінші 
                                                           
8 Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. 
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күні, жексенбіде, сәске кезінде Жандар ағысының жанында Сутай әмір оны бір 

қолынан, Палуан Мәлік Ғұри екінші қолынан ұстап тұрып, Құттышах әмір оны 

(шауып) екіге бөліп тастады.  

Ұлы Құдайым-ау, ол (Садр ад-дин) үнемі (өмір бойы) өз ісінің өрге өсуі үшін 

қаншама ынта-жігерлікпен іс-әрекет етті, қаншама түрлі бүліктерді көтерді, сөйтіп 

ақыр соңында дегеніне жеткенде, (ол істегендерінің) рақатын көре алмады.  

Сосын патшаның бақытты тулары (әскері) ол жақтан Билясуварға аттанды, 

бір тұрақтау орнынан екіншісіне жүре отырып, шағбанның он екінші  күні, 

сенбіде астана қаласы Тебризге жетті. Шағбан айының жиырма бірінші күні, 

дүйсенбіде Садр ад-диннің бауыры қазы Құтб ад-динді, олардың ағайын бауыры 

Қауам әл-мүлкті Тебриздегі Уаржуна (Варжуна) қақпасының алдында өлімге 

кесті. Ал олардың туысқаны болып келетін қазы Зәйн ад-дин «Бараат түні»9 

Тебриз түрмесінен қашып, Гилян жаққа аттанды. Екі-үш жылдан соң ол қайтып 

келіп, қайтадан қашты. (Бірақ) оны қолға түсіріп, өлтіріп тастады.  

Сосын (69)7 жылдың шәууәл айының оныншы күні, жексенбіде Тебриздің 

қарапайым халқы шу көтеріп, қалған шіркеулерді бұзып тастады. Ислам патшасы 

ашуланып бірнеше бүлікшілерді жазалады. Зул-қағда айының тоғызыншы 

жұлдызы, дүйсенбі күні Тебризде Сунжақ ноянның ұлы Сарбан дүние салды. Ал 

зул-қағданың жиырма бесінші күні Жошы қасардың әулетінен тараған Бурұлтай 

уғул (Бурылтай (Боралтай) оғыл) дүние салды.  

 

1286-бет 

Патшаның бақытты туларының (әскерінің) астана қаласы Тебризден 

Бағдатқа қыстауға кетуі, Мырза Сағд ад-динге уәзір лауазымының берілуі,  

Суламыштың көтерілісі туралы хабардың алынуы және  

әскерлердің оны басу үшін жіберілуі туралы хикая 

 

697 жылдың зул-хижжа айының үшінші жұлдызында, бейсенбі күні Бағдатта 

қыстау ниетімен (патша) астана қаласы Тебризден Ожанға қарай шықты. Ол  

иеліктердің уәзірлік мансабын (қызметін), ол алдын-ақ жақтастығын дәлелдеген, 

әрі барынша жақсы да, жаман жылдары адалдық танытып, үздіксіз қызмет етудің, 

ынталы болудың шарттары мен дәстүрін барынша орындайтын ұлы сахиб Сағд 

ад-дин мырзаға табыстады.  

Нұрын әмірді Дербент аймағын қорғау үшін Арранға жіберді.  
                                                           
9 Бараат түні – Тазару түні, Күнәдан арылу түні деген мағынаны береді. Бұл түн шағбан айының 

ортасына тура келеді, ол түнi нәпіл намаз оқылады, ал күндiз ораза ұсталады. 
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698 жылдың мухаррам айының екінші күні, жұмада (патша) Хамадан  

аумағындағы Зак жайлауына барып қоныс тепті.  

Ноғай (Ноқай) жарғышының ұлы Есен Бұқа (Есенбұқа) гурген да осы мухаррам 

айында дүние салды.  

Мухаррам айының жиырма жетінші күні (патша) Параханнан жолға шықты. 

Сосын Хамадан уәлиі Әбубакр Дадқабадидің (Әбубәкір Дадқабадидің) кінәсі 

анықталып, Буружард аймағында өлім жазасына кесілді.  

Сосын Кухистан таулары жағынан өтіп, сафар (сапар) айының жиырма  

екінші күні, сенбіде Уасит (Васит) аймағындағы Жуқин жайлауына тұрақтады, 

ол жақтан Сиб ойпаты арқылы өтіп Васитке кірді.  

Сол күндері Рұмнан тоқтаусыз Суламыштың көтерілісі туралы сөз (қауесет 

хабар) келіп тұрды. Бұл туралы хикая келесідей: Балату өлімге кесілген кезде 

Ислам патшасы Рұмдағы әмірлікті Баянжар, Бучкур, Дуқузтимур (Тоғызтемір) 

әмірлерге берді. Суламыштың өзі рұмдық әскердің бас қолбасшысы еді. Сұлтан 

Масғұдты «Балатудың нөкерлері қатарында болды» деген күдікпен алып тастап, 

сұлтандық қызметті оның жиені Уарамарз (Ферамурз) ұлы Аладдин Кийқбадқа 

(Ала ад-дин Кейқуадқа) берді, сөйтіп ол аталған әмірлермен бірге  

 

1287-бет 

Рұмға аттанды. Сол жылы қыста ол өлкелерде өте сұрапыл боран болды: қалың 

қар жауып, жолдар жабылып қалды, сөйтіп хабар үзілді. Сонда «Ордадағы істер 

ауысты» деген сыбыс тарады. Осындай алғышарттың негізінде Суламыш Ақбалмен, 

Тастемірмен және өзге бірнеше адаммен тіл біріктірді де, кенеттен Баянжар мен 

Бучқурды тұтқындап, өлтіріп тастады. Содан соң (патшаға) қарсылық көрсетуді 

бастады. Сөйтіп, Шам мен Учтен (Оштан) әскерлер шақыртты және Данышпанд 

уәлаятындағы Қазауа жайлауында тұрған жауынгерлерді өзіне бағынышты халге 

келтірді, тағы да өте көп қаңғыбастарды жинады. 

Ол маңайында елу мыңға жуық атты әскер жиналғанша әскерге ақша мен 

иеліктердің жерлерін таратумен болды. Ал шамдықтар (сириялықтар) көмекке 

жиырма мың әскер жіберуге келісті және кейбіреулерге «Әмір» деген атақ беріп, 

оларға ту және нақарлар10 ұсынды.  

Жол жабық болғандықтан және бұл (Ғазан хан) жақтан елшілер мен хабаршылар 

келмегендіктен (Суламыштың) менмендігі (көкіректенуі, тәкаппарлығы) өсумен 

болды.  

Бұл туралы хабар Ислам патшасы Ғазан ханның құтты құлағына жеткенде, 
                                                           
10 Нақар – яғни нағара, барабан сияқты дабыл аспабы. 
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ол 698 жылдың жумада әл-ула айының он екінші күні, жексенбіде оған тойтарыс 

беру үшін Құттышах әмірді әскермен бірге Диярбекир арқылы Рұмға жіберді.  

Шопан (Шұбан) баһадүр әмір одан бұрын алғы шепкі жасақта жолға шығып 

кеткен еді. Ал Құттышах әмірдің соңынан әмір Сутай әскерімен жіберілді. 

Көктем кезінде екі жақтың әскері Ақшаһар Арзанжан жайлауында кездесті. 

698 жылдың ережеп айының жиырма төртінші күні соғыс басталып, шайқас 

орын алған соң Суламыш жеңіліп қашуға мәжбүр болды, сөйтіп Шам (Сирия) 

өңіріне қарай жол тартты. Оның әмірлерін ұстап, тұтқындап алып келді.  

Сосын Ислам патшасы Жуқиннан Бағдатқа қарай жолға шықты, сөйтіп жумада 

әл-ула айының жиырма бірінші күні, сейсенбіде Ніл қаласынан мүміндер әмірі 

Әлидің (Алла одан разы болсын!) мазарына қарай жүрді. Ол зиярат жасап, 

қасиетті мазардың алдында өмір сүретін және сонда тұратын кісілерді мейіріміне 

алды, оларға түрлі сыйлықтар мен садақалар беріп марапаттады.  

 

1288-бет 

Жумада әл-ула айының жиырма тоғызыншы күні, сәрсенбіде Шам мен 

Мысырдан бірнеше әмір келді: Сайфуддин Қипчақ (Сайф ад-дин Қыпшақ), 

Сайфуддин Биктимур (Сайф ад-дин Бектемір), Илбиги (Елбигі) және Азар. Олар 

Шам әкімі Лачинға (Лашынға) өкпелеп, үш жүз атты әскермен бөлініп кеткен 

еді. Олар Расул-Айнда (келгенде) Лашынның өлімі жайлы хабарды есітті, сөйтіп 

(істеріне) өкінді, алайда енді ештеңені түзеп болмас еді. Олар жақсыны да, 

жаманды да әңгімелеп берді.  

Жумада әл-ахир айының үшінші жұлдызында Ислам патшасы Бағдатқа 

барып орналасты. Сосын аталған айдың он бесінші күні, бейсенбіде Бағдаттан 

жолға шығып Майдан жаққа аттанды. Мойынсұнған мысырлықтардың қатарынан 

Булан (Бұлан) бірнеше өзгелермен бірге қашып кетті, олардың соңынан әскер 

аттанды. Шамдықтардың (сириялықтардың) көп бөлігі өлтіріліп, ал жетеуі тұтқынға 

түсірілді. Бұлан жалғыз өзі қашып, құтылып кетті.  

(69)8 жыл шағбан айының басында Тарум шекарасында тұрған қараунастар 

мыңдығы қашып кетті. Олардың қолбасшысы Бұқа атты кісі болатын. Олар  

Иракқа алып барар жолмен кетіп, Йезд пен Керманның шекарасына дейін жетті 

де, жол бойында тонаушылық жасаумен болды. Сосын Бинигаулық никударлықтарға 

қосылып кетті.  

Шағбан айының он төртінші жұлдызында, сенбі күні Рұмнан Жақлақ  

шүкірші: «Шопан (Шұбан) әмір мен башқұрт Суламышты қиратты, ол азғана 

адаммен қашып кетті, оның қарамағында болған барлық жасақтар бағынды. 

Онымен бірге жүрген Елшідай құсшының бауыры Алғуды өлтірді. Ал Елағай 
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(Елегей) ноянұлы Ұрығту ноянның ұлы Ақбалды және қытай Тастемірді ұстап, 

осы жаққа алып келе жатыр» деген қош хабармен келді. 

Ислам патшасы (бұдан алдын) Суқұрлық (Сұғырлық) аумағындағы Бузуруг 

Қаучинде (Үлкен Қаушынде) орналасқан болатын. Құрбаншеріден Нұрын аға 

Арраннан қайта оралып, (қызметке) келді.  

Шағбан айының жиырма бесінші күні патшаның бақытты тулары (әскері) 

Ожанда тоқтады. Сосын Хорасаннан Харбанда ханзада келді. Бауырлар бір-бірін 

көріп қуанды, бір-біріне қуанышты хабарларды ашып жеткізіп, Құрылтай бастады 

да, тойлатуға кірісті.  

1289-бет 

Ал Құрылтайды аяқтаған соң, шағбан айының жиырма сегізінші күні Ақбалды 

өлімге кесті.  

Рамазан айының жиырма төртінші күні, сәрсенбіде олар Суламышпен бірге 

болған Рұмның әмірлері Карза (Керзе), Чаркас (Шеркес) пен Исанды (Есенді) 

өлімге кесті.  

698 жылдың шәууәл айының он алтыншы жұлдызында, бейсенбі күні Ислам 

патшасы Абатай ноянұлы Құттытемірдің (Құттемірдің) қызы Керемүн қатынмен 

некелесті. Алты жүз түмен мөлшерде мәхр11 беріп, той жасады. Сөйтіп, оны ұлы 

ордадағы Тоғыз қатынның орнына отырғызды.  

Зул-хижжа айының басында (патша): «Харбанда ханзада Хорасанға қайтсын, 

ол иелікті бүліктерден қорғасын!» деп бұйырды.  

Зул-хижжа айының он төртінші күні, жұмада патшаның бақытты тулары 

(әскері) астана қаласы Тебризге барып орналасты. Сонда Суламышты ұстап  

Рұмнан алып келді. Зул-хижжа айының жиырма тоғызыншы күні, сейсенбіде 

оны Тебриз алаңында масқара болған күйде өлім жазасына кесті: оның денесін 

отқа өртеп жіберіп, (күлін) желге тапсырды.  

Ислам патшасы көзі қабынғандықтан науқастанды. Адамдар көз тигенді қайтару 

үшін адыраспан түтетті және көмек болуын тілеп дұға етті. 

Осымен бітті.  

 

Ислам патшасының Шам (Сирия) және Мысырға жорығы, оның 

мысырлықтармен шайқасуы мен Шам (Сирия) өңірін жеңіп алуы 

 

Ислам патшасы аман-есен Тебризге келген сол күндері Рұм мен Диярбекирден 
                                                           
11 Мәхр – әйел кісіге некелесу кезінде берілетін қалыңмал. 
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бірінен соң бірі хабаршылар келіп, ол иеліктердің шекарасына шамдықтардың 

(сириялықтардың) жақындап келгенін, тонау жорықтарын  жасап, жолдарда 

тонаушылықпен айналысып жатқанын, дақылдарды өртеп,  мұсылмандардың 

мазасын алып жатқанын хабарлаумен болды. Олар Мардинді қоршауға алып, 

көптеген мұсылмандарды құлдыққа алып кеткен екен.  

Тағы олар рамазан айында 

1290-бет 

олар мұсылман қыздарымен мешіттердің ішінде ойнастық жасап, кейбіреулері, 

тіпті, шарап та ішіпті. Тек Мардин бекінісінің өзі ғана олардың зиянкестігінен 

аман қалыпты, ал басқа қалалар мен аймақтардың бәрін олар тонап кетіпті. Ол 

жақтан Дунайсирге барып, ол жерде де сол оңбаған істерін жасапты. Расул-Айнда да 

олар осыны істегісі келді, алайда ол жердің тұрғындары мықты жауынгерлер 

болып, қаланың тар көшелерінде шайқас беріп, нәтижесінде әлгілер жеңіске  

жете алған жоқ. Алайда мал мен өзге нәрселерден қаланың сыртында тапқанның 

барлығын олар толық айдап алып кетіп, Халебте өздерін қуанту үшін мұсылман 

құлдарды ең қымбат бағамен сатты.  

Бұл әңгімелер Ислам патшасының мүбәрак құлағына жетті. Ол дін үшін  

күресу және Ислам үшін қаһармандық таныту ниетімен қайнап кетті, сөйтіп бұл 

оңбағандардың залымдығын қайтаруды өзі үшін міндет деп білді.  

Ол (Ғазан хан) дін имамдары мен Ислам ғұламаларынан (осыған қатысты) 

сұраған соң, (олардың) бәрі: «Олардың залымдығына тойтарыс беріп, Ислам  

патшасының билігінде болған мұсылман иеліктерінің аумағынан қуып шығу – 

патшаның міндеті әрі оның үшін уәжіп әрі қажетті екендігі туралы пәтуа берген 

соң, (Ғазан хан) әскердің жиналуына бұйрық берді. Сөйтіп, істің қамы үшін оң 

және сол қанаттан да әмірлерді аттандырды.  

Сөйтіп, 699 жылдың мухаррам айының он тоғызыншы жұлдызында, жұма 

күні патшаның бақытты тулары (әскері) астана қаласы Тебризден шығып Шамға 

қарай жорыққа аттанды.  

Келесі күні Мераги маңайынан жолға шықты. Сонда Диххарганнан Нұрын  

ағаны қайтарып, Арранға жіберді.  

Сафар (сапар) айының оныншы жұлдызында Заб өзенінен өтіп (патша әскері) 

Кашаф бекінісінің қарсысына қоныстанды.  

Сафар (сапар) айының он төртінші жұлдызында, сейсенбі күні құтты сағатта, 

Худ (Құт) (балық) бұржысының астында ол (Ғазан хан) ары қарай кетті. Сонда 

онымен бірге келе жатқан әйелдері (онымен) қоштасып, Мосулден кері қарай 

қайтты.  
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Сафар (сапар) айының жиырма бесінші күні, сенбіде (Ғазан хан) Нисибин 

шекарасына дейін жетті, сөйтіп әскерді (көріктен12 өткізіп) қарап шықты.  

Жиырма жетінші күні, дүйсенбіде Құттышах ноянды әскермен бірге алдыңғы 

шепкі жасақ етіп жіберді.  

Раби әл-әууәл айының он екінші жұлдызында, сейсенбі күні (Ғазан хан) 

Жағбар мен Сиффин бекіністері тұсынан аман-есен Фират (Евфрат) өзенінен 

өтті.  

1291-бет 

Сол кезде дұшпандарға қатысты, олардың ортасында келіспеушілік орын  

алғандығы туралы қош хабар келді.  

Раби әл-әууәл айының он жетінші жұлдызында, жексенбі күні патшаның 

бақытты тулары Халеб қаласына жетті. Ол жақтан жолға шығып бір егін алқабына 

келді. Жауынгерлер:  

– Дақылдарды (аттарға) жем қылып беретін болдық, – деп қуанып кетті. 

Патша тізгінін ұстап дақылдардың жанынан өтіп кетті, сөйтіп:  

– Бұл дақылдар мен біз баратын жердегі өзге дақылдарды жем қылып берген 

әрбір адамды өлімге кессін, себебі адам жейтін тамақты малға беруге болмайды, 

– деді.  

Сөйтіп, раби әл-әууәл айының он тоғызыншы күні, сейсенбіде Сүрмин  

(Сармин) шекарасына жетті. Мұғултай ажажи (Мұғултай ажашы) бірнеше қыпшақ 

нөкерлерімен бірге қашып кетті.  

Сосын раби әл-әууәл айының жиырма бесінші күні, дүйсенбіде (Ғазан хан) 

Хама қаласынан өтіп, Саламия қаласының алдына барып орналасты. Ол жақта 

дұшпанның шабармандары көрінді.  

Ислам патшасы өзінің жауынгерлерінің қамсыз және әскери дайындықты 

елемей жатқанын көрді. Содан (Ғазан хан) өзі батырлар жасағымен бірге шайқас 

алаңын барлап қайту және дұшпанның орналасуы туралы мәлімет алу үшін 

аттанды. (Және) ол әскерлер ортасында «Жау келді» деген сөз таратуға бұйырды. 

Әскерлер іске кірісіп қару-жарағын тәртіпке келтіре бастады да, шайқасқа  

дайындалды.  

Одан соң Шопан (Шұбан) әмір кері қайтып келді. (Ғазан хан):  

– Дұшпан (әлі) жоқ. Ал бұл сыбысты таратудағы мақсат келесідей: біз 

дұшпанға жақын келдік, өте сақ әрі парасатты болыңдар, (орындарыңа) тезірек 

тұрыңдар, – деп айтты. 
                                                           
12 Тексеруден. 
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(Ғазан хан) барлап қайтты да, дұшпандардың өздерінің әскери күштерін  

Мөңке Темірдің уақытындағыдай, дәл сол орынға жайғастырғанын түсінді. (Олар) 

жақсы (соғысуға қолайлы) орындарды алып қойған еді, (нәтижесінде) бұл 

жақтың әскерінің көп бөлігіне нашар (соғысуға қолайсыз) бөлігі тиетін болды.  

Сол кезде ол (Ғазан хан) олардың әскери күштерінің орналасуының ұтымды 

жағын қалай жоққа шығаруға болатыны жайлы ойланды. Сөйтіп, оларға (әскеріне) 

тікелей теңбе-тең тұруды пайдасыз деп тапты. (Сол үшін) ол өзінің сол қанатына 

олардың (дұшпанның) оң қанатына (соның турасына) қарай икемделуді бұйырды.  

Сөйтіп, раби әл-әууәл айының жиырма жетінші күні, сәрсенбіде (Ғазан хан) 

Барик13 өзені жағалауындағы Хомс қаласынан үш фарсах  

 

1292-бет 

жерде орналасты да, (әскерге) үш күндік су қорын жинауды, содан соң шөл 

арқылы олардың (дұшпанның) ту сыртынан өтуді бұйырды. Сонда оларға амалсыздан 

бұл жаққа бет бұруға тура келеді, сөйтіп олардың әскерлерінің орналасуы барлық 

үстемдігінен айырылады (деп шешті). Адамдар су жинаумен айналысты.  

Ал мысырлықтар «Мұғул әскері шегіну үшін солға алды» деп болжамдады. 

Сөйтіп, бейсенбі күні шайқас бастауға шешім қабылданды. (Алайда мұғулдар) 

«шегініп бара жатыр» деп ойлап, сәрсенбі күні-ақ кенеттен аттарына отырып, 

(бері қарай) шаба жөнелді. Ислам патшасы Ғазан хан дұшпанның жақындап 

келе жатқаны туралы есіткенде екі ракағат нияз намазын14 бүкіл әскерімен бірге 

оқыды. Сосын атына отырып, сол жерде бар болған әскер санымен жауға қарсы 

шықты.  

Сонда оң қанаттың басында Мулай әмір болды, оның соңында әмірзада 

Саталмыш, оның артында Құттышах әмір, оның артында Йаман (Жаман) мен 

Муртад (Мұртад), олар әрқайсысы өзінің түменімен (бірге болды).  

Ал ортадағы қолда ұлы тау сияқты Ислам патшасы (өзі) тұрды. Ортаңғы 

қолдың алғы шепкі әскерінде Шопан (Шұбан) мен Сұлтан әмірлер: Шопан 

(Шұбан) оң жақта, ал Сұлтан сол жағында болды.  

Және ортаңғы қолдың оң жағында Ажу шүкіршінің ұлы Тұғрылша болды. 

Ортаңғы, негізгі әскерден төменде ийу-оғландар болды. Олардан соң өзінің 

түменімен Елбасмыш, оның артында Шешек, одан кейін Елинактың  ұлы 

Құрымшы (Қорымшы), ал барлығының соңында артқы әскерді басқарған Курбуқа 

(Күрбұқа (Көрбұқа)) баһадүр тұрды. 
                                                           
13 Барик өзені –  тар, арнасы тар. Барик өзені – тар өзен. 
14 Нияз намазы – нәпіл намазының бір түрі: бір тірлікті атқарар алдында ниеті орындалса, оның өтемі 

ретінде игі бір жақсы тірлікті атқару мақсатында ниеттеніп оқылатын екі ракағат намаз түрі. 
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Барлық әскерлер (аттарына) отырып, әскери тәртіпке келгенше соғыс басталып 

кетті. Шамдықтар (сириялықтар) өздерінің санының көптігіне және қару-жарағына 

қатты сенді, сөйтіп жыланның құйрығын аяғымен басқанын және қолымен тікенді 

ұстағанын білмей қалды.  

Құттышах ноян дабыл қағуға бұйрық берді. Сонда мысырлықтар патша сол 

жақта деп ойлап қалды. Содан олар бірден жұмыла (отырып) сол жаққа соққы 

берді, сөйтіп (әр) мыңдықтан соң мыңдық болып келе берді. Шептерді бұзып, 

олар батырларды аттарынан құлатты, әмірдің жасағынан көп адам өлтіріліп , 

жарақаттанды. Әмір салт аттылар жасағымен патшаға қосылды.  

Мысырлықтар Мөңке Темірдің уақытындағыдай,  

 

1293-бет 

бір жақта Исамұханның (Иса-Мұханның) бес мың араб салт аттыларымен 

торуылда ұстап отырған еді. Ислам патшасы бұл туралы біліп қойды. Сөйтіп, 

Күрбұқаға (Көрбұқаға) бес мың атты әскермен әскердің арт жағын қорғауды 

бұйырды. (Жоспарланғандай) шайқас кезінде араб жасағы кенет торуылдан атып 

шықты. Күрбұқа (Көрбұқа) оларға қарсы ұмтылып, шабуылдап жатқандарды  

шашыратып жіберді. Ислам патшасы амандық аңғарынан: «Қорықпа, сен залымдар 

қауымынан құтылдың»15 деген дауысты есітті. Бұл қош хабардан оның мүбәрак 

нәпісінде (бүкіл болмысында) үлкен күш пайда болды. Ол ашуланған арыстандай 

айбат шегіп әскерлердің шептерін ыдыратып, найзасының соққысымен олардың 

қатарларын құлатумен болды. Сосын ол әскеріне аттарынан түсіп садақ атуын 

бұйырды. Сөйтіп, қайтадан атқа отырып, оларға қарай шабуылдады. Солайша 

сәске уақытынан түн болғанға дейін шайқас жалғасты. Ақыры мысырлықтар жеңіліс 

тауып, қаша жөнелді. Сонда барып соғысты аяқтады.(Сонда) Рұмнан Абишқа 

және оның алдында Тагауүр Сис (Тағауыр Сис) бес мың адамымен бірге келді.  

Ислам патшасы мысырлықтардың соңынан асықпай Хомстан жоғарғы жерге 

дейін қуып барды да, қаладан бір фарсах қашықтықта тоқтады. Хомс қаласының 

тұрғындары мен бекініс ішінде отырғандар мойынсұнды, сөйтіп раби әл-ахир 

айының екінші күні, жексенбіде Мысыр сұлтанының қазынасын шығарып берді. 

Оларды (Ғазан хан) әмірлерге таратып берді және әмірлердің көп бөлігін Мысыр 

сұлтанының киімдерінен болған сыйлы, қымбат шапандарға киіндірді.  

Келесі күні ол Дамаск қаласына қарай жолға шықты да, астана қаласы  

Тебризге және күллі иеліктерге бұл жеңіс туралы қош хабармен шабармандарды 

жіберді.  

                                                           
15 Қасиетті Құран Кәрімнің «Қасас» («Қиссалар») сүресінің 25-аяты.  
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Сосын раби әл-ахир айының алтыншы күні, бейсенбіде Дамаскінің ұлықтары 

мен ақсүйектері және атақты кісілері (патшаның) қарсысынан шықты, бағыныштылық 

танытып, (оларға) қолбасшы (тағайындап беруін) сұрады. (Ғазан хан Димашққа) 

қолбасшы қызметіне Құттықияны тағайындады.  

Раби әл-ахир айының тоғызыншы күні ол Дамаскіден төмен, Маржирахитте 

орналасты. Дамаск тұрғындары қызмет етуге дайындалды, сөйтіп ұлы мәртебелінің 

құдіретті көлеңкесі астынан пана іздеді. Ислам патшасы олардан: 

– Мен кіммін? – деп сұрады. Олардың барлығы:  

 

1294-бет 

– Шыңғыз ханның ұлы Төле ханның ұлы Хұлағу ханның ұлы Абақа ханның 

ұлы Арғын ханның ұлы Ғазан патшасың! – деп жауап берді. Одан соң:  

– Насирдің әкесі кім? – деп сұрады. Олар:  

– Әлфи, – деп жауап берді. (Ғазан хан): 

– Әлфидің әкесі кім еді? – деп сұрады. Барлығы тым-тырыс болып қалды. 

Олардың барлығына бұл (Әлфиден тараған) әулеттің патшалық етуі – шынайы 

құқыққа негізделген емес, (жай) кездейсоқтық екендігін, сол үшін олардың бәрі 

Ислам патшасының атасының атақты ұрпақтарының құлдары екенін түсіндірді. 

Және Ислам патшасы оларға:  

– Сендердің тірілеріңнің арасында ешқандай жақсылық жоқ, бірақ сендердің 

өлілеріңнің (өткен ата-бабаларыңның) арасында жақсылық (илахи ілімдерді 

меңгерген ғұламалар) мен көп береке (тақуалы, кереметті әулиелер) бар еді. 

Сендер, надандардың істеген күнәларын мен сол (қасиетті, дана) өлілердің құрметіне 

кешіремін, – деп айтты.  

Дамаск тұрғындары қатты қуанып кетті, көңілдері көтеріліп патшаның бақытты 

дәулеті үшін дұға жасады.  

Раби әл-ахир айының он екінші жұлдызында (Ғазан хан маңайды) тамашалау 

үшін Майдан әл-Хасаға барды. Ол елді мекенді өте гүлденген күйінде көргендіктен, 

ол оны сақтап қалуды міндетті деп білді.  

Және жауынгерлер қала тұрғындарына қысым келтірмеуі үшін Тума  

қақпаларының алдына қарауылдар жасағын тағайындады. Қалған жеті қақпаны 

жауып, жауынгерлердің бау-бақшаларды бойлап жүрмеуін, (ештеңені) қиратпауын 

бұйырды.  

Дамаскінің әмірлігі қызметін ол жерде әуелден әмір болған, енді (Ғазан 

ханға) мойынсұнып келген Қыпшаққа, қолбасшылықты Құттықияның атына  

бекітті. Салықтарды басқару мен сақтауды бұрынғыдай Фахр ад-дин ибн аш-

Ширжи мен сейіт Зайн ад-диннің құзырында қалдырды. Сөйтіп, олардың бекітілген 
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ережелер мен дәстүрлерге сәйкес билік етуін, ал егер оларда бірер маңызды іс 

орын алатын болса, оны ұлы мәртебелінің уәзірлеріне ұсынуды бұйырды.  

Сосын қазына жазбашылары мен әскери жазбашыларды және өзге де  

қызметші адамдардың барлығын ол мейіріміне алды, сөйтіп олар бұрынғыдай 

қызмет ете берді. Сонда әмірлер:  

– Бекіністе отырғандар берілмей жатқандықтан, әрине тұрғындардың бізге 

шынайы жақтастығы болуы мүмкін емес. Ең дұрысы – қаланы тонауға салайық, 

– деді.  

Барлық әмірлердің бұл жөнінде ойлары бір болды, осы себептен тұрғындар 

басына қайғы мен абыржу түсті.  

 

1295-бет 

Ислам патшасының жаны ашып кетті, ол бұл істі құптаған жоқ. Сондықтан 

бірде-бір жан ол жақтағы тұрғындарды мазаламауын және ренжітпеуін бұйырды. 

Және әмірлер мен жауынгер адамдар арасынан кімде-кім қалаға барғысы келсе, 

ол диуаннан бекітілген (рұқсат) қағазы болмайынша оны мүлдем ол жаққа 

жібермеуі (бұйырылды).  

Айдың он сегізінші күні, сейсенбіде бау-бақшаларға барып бекіністі азат ету 

үшін манжаниқтар жасауға арналған ағаштарды кесуге бұйрық берілді. Осыны 

желеу етіп армян, грузин және исламнан қайтқан куталчилардың16 тобыры Жәбәл ас-

Салихийаға (Жабал ас-Салихияға) басып кіріп, тонаушылық жасады, қырғын 

салып, құлдыққа алып кету жасады.  

Ислам патшасының бұл оқиғадан ашуы қайнап кетіп, Кетбұқаның ұлы Құнышы 

ұлы Арағайға сонда барып халықты қорғап тұруға және әлгі тонаушылық жасап 

жатқан адамдарды өлім жазасына кесуге бұйырды. Ол сол жаққа барғанда  

жауынгерлер (ол жақты) ойрандатып, тарап кеткен еді. Бұдан соң ол грузин мен 

армяндардың үйлерін тінтіп, тұтқындарды кері қайтарып, босатып жіберумен 

айналысты.  

Раби әл-ахир айының жиырма тоғызыншы жұлдызында, сенбі күні жеңіліс 

тапқандардың соңынан қуып Ғазаға кеткен Мулай әмір қайтып келді.  

Сосын ауа райы ыси бастағандықтан, Ислам патшасы бекіністің ішінде отырып 

алып, қырсықтық пен қарсылық жасап жатқандарға мән берген жоқ. Сөйтіп , 

жумада әл-ула айының он үшінші күні, сенбіде Дамаскіден кері қайтты да, 

Құттышах әмір мен Шопан (Шұбан) әмірді «Олар көктем болған соң қайтып 

келсін» деп, сол жерді қорғауға қалдырды. Және Мулай әмірге үлкен әскерімен 

                                                           
16 Куталчилар (қуталшылар) – атқосшылар. 
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жаз айында сонда болуды бұйырды. Насруддин Йахйаны (Наср ад-дин Жақияны) 

Қыпшаққа нөкер етіп тағайындады. Бұрынырақ қызметке келген Бектемір мен 

Елбигіні де лайықты іске тағайындады. Соңында олар да, Қыпшақ та Ислам 

патшасының (сыйлаған) нығметтері мен мейірімділігін ұмытып, Мулай әмірдің 

қайтып келуіне себеп болған әртүрлі өсек, сыбыстарды таратты. Сол арада  

Ислам патшасы жумада әл-ула айының жиырма төртінші күні, сәрсенбіде өзінің 

тапқырлығынан 

1296-бет 

ойластырып, ағаштың қабығынан өріп жасалған жіптермен өзара байланған 

ағаштардан құрастырылған қалқымалы көпір өткелі арқылы Фират (Евфрат) 

өзенінен өтті. (Сөйтіп), сол күні-ақ үлкен көшке қосылды. Сол кезде Ғазаға 

дейін барып қайтқан Сұлтан жасауыл келіп, Синжар шекарасында (патша) қатындарға 

қосылды. Және Керманнан хабаршылар келді де, Махмұт шах пен оған ілескендердің 

көтерілісі және әлемдегі ең ғалым адамдардың бірі Герат қазысы маулана Фахр 

ад-дин мен оның ұлдарының өлтірілгені, тағы да олардың (Махмұт шах пен оған 

ілескендердің) көтеріп жатқан бүлігі жайлы хабар берді.  

Жумада әл-ахир айының он бесінші жұлдызында, сейсенбі күні (Ғазан хан) 

Мосулге келді.  

Ережеп айының бесінші күні, жексенбіде Шамнан Құттышах ноян келіп, 

Қыпшақтың және оның нөкерлерінің қарсылық көрсетуі жайлы хабарды  

жеткізді.  

Шағбан айының бірінші күні Ислам патшасы Дияла арқылы өтті. Он жетінші 

шағбанда Дамаскіден Мулай әмір келді. Он тоғызыншы шағбанда Занги аңғары 

шекарасында Арраннан қайтып келген Нұрын әмір, Шешек және Туған  

қызметке келу бақытына ие болды. Рамазан айының он бесінші күні, сенбіде 

патшаның бақытты тулары (әскері) Мерагида тұрақтады. Келесі күні (Ғазан хан) 

обсерваторияны барып тамашалауға аттанды. Ол ондағы барлық іс-әрекеттер 

мен құралдарға зер салып, бәрін асықпай қарап шықты. Және олардың әрқайсысының 

сипаты туралы сұрады, сөйтіп олардың нәзік тұстарының қиындықтарына  

қарамай көп бөлігін түсінді. Сосын Ұлы Гунбадтың және Шамдағы Абуабул 

бирдің (Абуаб әл-биррдың) маңайында бірнеше іс-әрекеттер (атқару) үшін 

обсерватория тұрғызуды бұйырды. Және бұл істердің табиғатын анық етіп 

сипаттап берді, сондықтан ол жерде тұрған ғұлама кісілер оның керемет  

тұжырымдамаларына аң-таң болды. Себебі олар мұндай істерді еш уақытта әлі 

істемеген болатын. Сонда ғалымдар: 

– Оны тұрғызу өте қиын болады, – десті. (Ғазан хан) оларға үйретіп, жол-

жорықтар көрсетіп, оның (үйреткеніне) назар салып, әрекет етіп кірісулеріне әрі 
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оның үйреткендеріне сәйкес аяқтаулары туралы насихаттар айтты. Олар да, басқа 

шебер сәулетшілер де оған (Ғазан ханның ойластырған обсерваториясына) 

ұқсаған құрылысты ешқашан білмеген және тұрғызбаған екеніне келіседі.  

(Ғазан хан) ол жақтан жолға шығып, Ожанға келді.  

Шәууәл айының жиырма  

 

1297-бет 

төртінші күні, сейсенбіде (Ғазан хан) Құрылтай жинады. Ол аяқталғанда, 699 

жылдың зул-хижжа айының үшінші күні, сенбіде Ожанда Алжу ханзада дүние 

салды, оның табытын Тебриздегі Ұлы Гумбадқа алып барып қойды.  

Зул-хижжа айының алтыншы күні, (Ғазан хан) Харбанда ханзадаға Хорасанға 

қайтуға рұқсат берді де, өзі аман-есен астана қаласы Тебризге қарай жолға  

шықты. Сөйтіп, күн сайын Ұлы Гумбад ғимаратына барып тұрды.  

Осымен бітті.  

 

Ислам патшасының Шам (Сирия) мен Мысырға  

екінші рет жорық жасауы  

 

Күз келгенде Ислам патшасы екінші рет Шам (Сирия) өңіріне (жорыққа) 

баруға мықтап шешім қабылдады.  

700 жылдың мухаррам айының бірінші күні, дүйсенбіде ол (Ғазан хан) алғы 

шепкі әскер етіп Құттышах әмірді үлкен жасақпен жіберді. Ал патшаның бақытты 

тулары (әскері) осы ниетпен аталған айдың он бесінші күні (астана) Тебризден 

жолға шықты.  

Сафар (сапар) айының үшінші күні (Ғазан хан) Нұрын ағаны, ол Арранға 

баруы үшін Шағатудан кері қайтарды.  

Раби әл-әууәл айының төртінші жұлдызында (Ғазан хан) аман-есен Мосул 

қаласына келіп, екі-үш күн ойын-сауыққа берілді.  

Сосын Абумири аумағында таңдалған (күні) ордасынан жолға аттанып, 

алдыңғы шепкі әскерге Шопан (Шұбан) мен Мулай әмірлерді жіберді.  

Раби әл-ахир айының алтыншы күні Синжар аумағында Мүбарак шахтың қызы 

Туғаншақ қатын дүние салды. Қоштасуға келген қатындар Расул-Айн шекарасынан 

кері қарай қайтты.  

Раби әл-ахир айының он екінші күні әскер жақтан Шинқа келіп: «Біздің  

барлаушымыз Қабарту бірнеше салт аттымен олардың (дұшпанның) барлау 

жасағы Күшлікке соққы беріп, олардың әмірлерінің бірі өлтірілді», – деп 

хабарлады.  
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Ислам патшасы жетінші күні Жағбар мен Сиффинның тұсында Фираттан 

(Евфраттан) кешіп өтіп, жиырма бірінші күні, сейсенбіде Халеб маңындағы 

Жаббулдан жоғарырақ барып тоқтады. Сонда Қабарту баһадүр келіп, тұтқын 

етіп алып келген бірнеше Шам (Сирия) жауынгерлерін ұсынды.  

 

1298-бет 

Жиырма жетінші күні күйбелең (үрейлілік) орын алды да, «Дұшпан келіп 

қалды» деген жалған сыбыс тарады. Әскерлердің барлығына бірден аттануға бұйрық 

берілді. Барлау жасалған соң, сыбыстың жалған екені анықталғанда (әскерлер 

орындарына қайта) жайғасты.  

Жумада әл-ула айының бесінші күні (олар) Халебтан өтіп, Халеб қаласының 

өзені болып табылатын Қувайқ өзенінің жағалауындағы Рибати Уасихиге барып 

тоқтады.  

Айдың жетінші күні Қиннасриннің қарсысына барып жайғасты. Сонда дұшпан 

жайлы хабарлар болмағандықтан және Мысыр сұлтаны қорқып бері (шайқасуға) 

шықпай жатқандықтан, Ислам патшасы мұсылман иеліктеріне аяушылық жасады 

да, ары қарай барған жоқ.  

Сосын ол (Ғазан хан) Құттышахқа әскерімен Сарминде тұруына бұйрық 

берді.  

Сол (жылдың) қысында нөсерлі жаңбырлар жауды. Кездейсоқтық бойынша 

Рұмнан келе жатқан Сутай әмір мен Шибаушы әмірдің әскерінің біраз бөлігі 

нашар жерге барып орналасып қалды. Кенет күшті жаңбыр жауып, қатты суық 

болды. (Жердің бәрі) сондай қатты батпаққа айналды, нәтижеде екі әмір бір-

бірімен қосыла алмай, малдардың көпшілігі лай мен суықтың әсерінен қырылып 

қалды. Ислам патшасы Мулай әмірді, барып өз түменінің малдарының (аттарының) 

көмегімен оларды шығарып алу үшін бір түмен әскерімен аттандырды. Олар 

барған кездерінде (жағдайдың қиындығы соншалық) мың түрлі айла-әдіспен 

өздерін (ғана) құтқарып ала алды.  

Жумада әл-ула айының жиырма екінші күні, Ислам патшасы кері қарай 

бұрылып, Раққа (Ракка) қаласының тұсынан (арнайы) тұрғызылған қалқымалы 

көпір бойынша (өзеннен) өтті. Ол Сиффин шахидтері мен Аммар ибн Йасирді 

зиярат етті.  

Жумада әл-ахир айының он бесінші күні, сенбіде (Ғазан хан) Синжардан 

төменіректегі Чахартақта қатындармен және ордалармен қауышты.  

Раби әл-ахир айының соңғы күні Кушаф аймағында Алтажу ағаның туысқаны 

болған Боралғының (Бұралғының) ұлы Саталмыш әмірзада дүние салды. Ислам 

патшасы оған болған жайды (оның қайтыс болғанын) есіткенде қатты қайғырды.  
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Ережеп айының он бірінші күні, бейсенбіде Шамнан (Сириядан) Сұлтан 

жасауыл келді. Ал ережеп айының орта тұсында Құттышах әмір де келді.  

(Ғазан хан) бірнеше күн сол аймақта ойын-сауық пен көңіл көтеру және 

аңшылыққа берілді.  

Бір күні Ислам патшасы жабайы ешкінің соңынан қуып оған оқ атты. Сонда  

 

1299-бет 

оқ оған тимегендей болып көрінді. Кенеттен киік құлады. Сол маңайдағы 

мулазимдер тобы оны қарап көрді де, оған оқтан тоғыз жарақат тигенін көрді. 

Барлық адамдар мұны өз көздерімен көрді де, бұл тоғыз жарақат қалайша 

болғанын түсінді. Оқ мұғулдар оны «туна» деп атайтындай түрде (жасалған) еді. 

Оның ұшының өте өткір үш қыры бар. Ешкі (секіріп) ауаға қалқыған кезде, оның 

аяқтарының төртеуі де жиналғанда оқ олардың төртеуіне де тиіп жарақаттап, ары 

қарай өтіп қарнына, бүйіріне және көкірегіне тиді, сөйтіп әрбір қыры жырып 

оны жарақаттады. Сондай-ақ оқ тамағы мен кеңірдегіне тиеді де, тағы екі жарақат 

жасайды, сөйтіп осы анықталған тәсілмен тоғыз жарақат тиді. Бұл оқиғадан соң, 

оқпен жабайы ешкінің (киіктің) құлағын аяғына қадап қоя алған, содан 1500 

жылдан бері адамдар таңданып оны қабырғалар мен кітаптарда бейнелейтін  

Бахрам Гур туралы әңгіме мүлдем ұмытылып кетті. Бұл жағдайды екі мыңнан 

астам адам өз көздерімен көрді.  

Шағбан айының жиырма үшінші күні, сәрсенбіде Жошы ұлысының патшасы 

Тоқтайдан (Түктайдан) елші келді, сөйтіп патшаның алдында қабылдану құрметіне ие 

болып, тез арада қайтып кетті.  

Сосын шағбан айының соңғы күні, сәрсенбіде (Ғазан хан) Дияланы (Тигрды) 

кешіп өтіп, жол бойында түрлі оңбағандық (қарақшылықтар) жасап жүрген күрдтерді 

ұстауды бұйырды. Сөйтіп (олардың), көпшілігін қырып салды да, рамазан  

айының жиырма төртінші күні (Ғазан хан) Ислам қаласы Ожанға барып  

тұрақтады. 

Осымен бітті. 

 

Мырза Сағд ад-дин сахиб-диуанның (патша) рақымы мен мейіріміне ие 

болуы, оны көреалмаушылардың (күндеушілердің) өлімге кесілуі  

туралы хикая 

 

Ислам патшасы аман-есен Шамға (Сирияға) барған жорығынан қайтып 

келгенде, Ислам қаласы Ожанға барып жайғасып, 700 жылдың зул-қағда 

айының жиырма жетінші күні мырза 
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1300-бет 

Сағд ад-динге үлкен рақымшылық жасады. Оған қолтамға сыйлап, сахиб-диуан 

бойынша істерді тапсырды.  

Зул-хижжа айының бірінші күні Гайхатудың қызы Елқұтты мен Құттышах 

ноянның тойы болды.  

Ол (Ғазан хан) жазғы тұрақта өзінің жақын кісілері және диуанның сахибтарымен 

(кеңесе) отырып, кейбір Сайын қазы, Махмұт шейх, сейіт Құтб ад-дин Інжу 

Ширази мен өзге де нөкер сияқты мырзаларға қалай тойтарыс беру туралы кеңес 

жасап, ыңғайлы сәтті күтті.  

Бір жиында патша шарап ішіп отырып, әмірлерді еске алған кеңесте сейіт 

Құтб ад-дин Ширази бар болатын. Ол:  

– Башмиш керемет өмір салтын ұстанған кісі болатын, – деді. Патша:  

– Сен онымен бірге Ширазға барғандығыңнан және ол саған пайда тартудың 

(табудың) және түсірудің құралына айналғандығының себебінен, сен оның  

керемет қасиеттері жайлы айтып жатырсың. Сендер ол жақтан көп ақша өндіріп 

алдыңдар, – деді. Одан соң ол (және), – Сендер әрдайым бүліктің және жасырын 

істердің соңынан ілесіп жүретінсіңдер, – деді. Құтб ад-дин мас болғандығынан:  

– Патша біздің кеңестеріміздің арасында болғандай, кереметтерді айтып жатыр, – 

деп айтып жіберді.  

Патша көрегендігінен және сезгірлігінен олардың ісін сезіп қойды да, сол 

түні-ақ Махмұт шейхты қамауға алуға бұйрық берді. Таңертең Сайын қазыны, 

сейіт Құтб ад-динді, Муғин ад-дин Хорасаниді, Амин ад-дин идачи (қақпашы)ны 

және Сағд ад-дин Хабашты ұстап алып, олардың үстінен сот ісін жүргізді. Жеті 

күннен соң Амин ад-динді босатып жіберді, және он күннен кейін Сағд ад-дин 

Хабашты да (босатты), себебі олардың екеуінің де кінәсі жоқ болып шықты. 

Зул-хижжа айының жиырма екінші күні, дүйсенбіде Дүл жерінде Сайын 

қазы, сейіт Құтб ад-дин мен Муғин ад-динді өлімге кесті.  

Ал Махмұт шейхті Бұлұған қатынның араға түсуімен 701 жылдың мухаррам 

айының ортасында, сәрсенбі күні босатып жіберді.  

Ислам патшасы Ғазан хан өте рақымшыл (адам) еді, сондықтан ол аңдарды 

қинауға рұқсат бермейтін, тіпті оның (жеп отырған) тамағына бірер уақытта  

шыбын түсіп кетсе, ол өзінің мүбәрак қолдарымен оның қанаттары  

 

1301-бет 

сынып қалмайтындай етіп ақырын шығарып алып, өзіне келуі үшін қасына 

қойып қоятын, (соңынан) ұшып кетуі үшін жіберетін. Алайда (қылмыскерлер 

жөнінде) ол:  
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– Қылмыскер адамды өлтіруге қарағанда бейкүнә шыбынды өлтіру мен үшін 

қиынырақ. Себебі бүлікшіні тірі қалдыру үлкен зиянға алып келеді, әсіресе 

мемлекет пен билік істерінде, – деп айтатын. 

 

Ислам патшасы Ғазан ханның Алатауға аттануы, ол жақтан Нахичевань 

жолымен Арранға қыстауға баруы және Мысырға барған елшілердің  

қайтып келуі туралы хикая 

 

701 жылдың мухаррам айының ортасында, сәрсенбі күні патшаның бақытты 

тулары (әскері) Алатауға қарай аттанды. Аталған айдың жиырма бірінші күні 

Құттышах ноян әскермен бірге Диярбекирге жорыққа бару ниетімен Мераги 

жаққа аттанды.  

Ислам патшасы сафар (сапар) айының екінші күні, бейсенбіде Алатаудағы 

сарайға барып тоқтады. Сосын раби әл-әууәл айының екінші күні, жексенбіде ол 

Алатаудан Нахичевань жолы арқылы Арранға қарай шықты. Сонда: «Құттышах 

әмір Диярбекирден кері қайтсын» деген бұйрық шықты.  

Раби әл-ахир айының он алтыншы жұлдызы, дүйсенбі күні Мысырға елші 

болып барған қазы Камал ад-дин Мосули мен Әли мырза келді.  

Ордалар Аррандағы Қарабағ жұртына орналасқан кезде Ислам патшасы ол 

жақта көп болған жоқ, Ширван және Лезгистан тауларына аңға шығып кетті де, 

бірнеше күн сол жақта аңшылық жасады. Ол жақтан Гаубари жаққа қуларға 

(аққуларға) аңшылық жасауға аттанды. Сөйтіп, біраз уақыт ол жақта құстарға 

аңшылық жасап, балық аулаумен болды.  

Ал сосын ол жақтан, патша оны Қушқыйун (Қошқұйын) деп атаған шығанаққа 

кетті. Ол теңіз жағасы Бармақидың шекарасына дейін барады. Қыстаудан қайтып 

келе жатқан тырналар мен үйректер жазғы тұрағына ұшып бара жатып сол 

жақтан өтеді.  

1302-бет 

Патшаның бақытты тулары (әскері) ол өңірлерге келгенде, ал ол өлкелер  

Дербентке жақын жерде орналасқандықтан, ұлыс патшасы Тоқтай (Түктай) 

қашып кетті. Және ол тарапқа жақын отырған оның ханзадалары мен әмірлері 

жаһангер (патшаның) бақытты тулары «Олардың жағына (жорыққа) келе жатыр» деп 

ойлап, қаша жөнелді, сөйтіп өзеннің арғы бетіне өтіп кетті. Біраз уақыттан соң 

олар шындық өздерінің ойлағанындай емес екендігін түсінді, сөйтіп саудагерлер 

қайтадан ары-бері жүре бастады.  

Сол кезде бұрыннан бүлік шығарып, көтеріліс жасап қолжетімсіз тауларда 

тығылып жүрген Лезгистанның барлық әмірлері мойынсұнған күйде өз еріктерімен 
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шын жүректен қызмет етуге бет бұрды, сөйтіп мойынсұну мен бағынудың  

сабын мықтап қолдарымен ұстады. Сосын Әзербайжан иелігінен (шығып) ол 

тауларға барып тығылып қалған және жол бойларында тонаушылық пен зорлық 

жасап жүрген ұры-қарылар тобырын түгелдей ұстап алып, қырып салды.  

Сосын ол өңірден қайтып (Ғазан хан) Билясувар мен Хамашахрадағы ордаға 

барып қоныстанды, кейін Талшан мен Испахбад уәлаяттарына баратын жолмен 

аңшылыққа шықты. Сонда (Ғазан хан) таулардың екі арасында әрбірінің ұзындығы 

бір күндік жол және олардың екі ұшы ұштасатын етіп қамыстар мен бұталардан 

(араластыра тізіп) екі дуал тұрғызуды, ол екі дуалдың ішкі аралығының 

қашықтығы бір күндік жол, олардың ұштасар жерінде елу газ17 келетіндей ағаштан 

қораның есігі сияқты есігі бар дуал тұрғызуын бұйырды.  

Одан соң жауынгерлер жан-жақтан жұмылып қодастар, журлар, жабайы ешкілер 

мен есектер, шиебөрілер, түлкілер, қасқырлар, аюлар мен өзге сан түрлі жабайы 

және жыртқыш аңдарды дуалдың ішіне қарай, олардың барлығы сол  жерде 

жиналғанша айдады. Олар екі дуал ортасында тұрғандықтан және шығу мүмкін 

болмағандықтан, барлығы амалсыздан қораға кірді. Ислам патшасы Бұлұған  

қатынмен бірге ол (қораның) ортасында тұрғызған төрт аяқты биік шайланың 

төбесінде отырып, ол аңдарды тамашалады.  

 

1303-бет 

Сосын олардың бір бөлігін атып алды, бір бөлігін босатып жіберді.  

Ол жақтан (Ғазан хан) серуендеп бір тұрақтау орнынан екіншісіне жүріп  

астана қаласы Тебризге дейін жүріп келді. Иеліктердің тұрғындары ер кісілер  

мен әйелдер, қарттар мен жастар өздерінің шынайы қалауымен және адалдықпен 

дұғаға қолын көтеріп, ұлы мәртебелі патшаны мақтаумен болды.  

Тебриз тұрғындары мұсылман жалауларымен, барлық дәстүр мен ережелерді 

сақтап қала сыртына шықты, сөйтіп күтіп алу рәсімін атқарды. Ислам патшасы 

оларға толықтай жақсы көзқарас пен жанашырлық танытты, сөйтіп олардың мойнында 

болмауы тиіс болған алым-салықтардың бәрінен оларды қорғады.  

Осымен бітті.  

 

Ислам патшасының Бағи Ожан өңіріндегі Алтын Ордада жалпыға 

ұйымдастырылған тойға келуі, онда Хатым Құран18 жасалынуы (бастан-

аяқ оқылуы) және жаппай сыйлық табыстауы туралы хикая 

Ислам патшасы алдынырақта атақты шеберлерге және кемел сәулетшілерге 
                                                           
17 Газ – орта ғасырдағы парсылық өлшем бірлік: 1 газ 0,838 метрге, кей деректе 0,71 метрге, кей деректе 

62 см делінген. 
18 Хатым Құран – Құранды бастан-аяқ оқып шығу. 
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лайықты құрылыс заттары алтыннан киіз үй мен алтын тақ жасауды бұйырған 

болатын. Үш жыл бойы (адамдардың) үлкен тобы оларды құрастырумен болды, 

сөйтіп енді (Ғазан хан) астана қаласы Тебризге келгенде олар жасалып, аяқталған еді.  

701 жылдың зул-қағда айының соңында (Ғазан хан) Тебризден Ожанға көшіп 

өтті. (Патшаның) құтты тұрақтау орны үшін өте гүлденген, әдемі орманды дуалмен 

қоршады. Ол жерде (шағын) өзендер мен ағын бұлақтар бар. Ол жерде  түрлі 

құстар мекендейтін үлкен хауыздар мен көлдер ұйымдастырылған. Ол қырбұрышты 

теңдей бөліктерге бөлді, сөйтіп халық орманның ортасымен емес осы шекараның 

бойымен жүруі үшін, екі жағынан сырға талдармен (келін ағаштар) және 

аққайыңмен шекаралаларды белгіледі. Әрбір санатына қарай белгіленген адамдар 

қайдан кіріп, қайдан шығатын жолы (белгіленді).  

  

1304-бет 

Ал ортасында сарайлар, мұнаралар, монша мен керемет ғимараттар дайындады.  

(Ғазан хан) Алтын Орданы қабылдау шатырымен және (өзге де) арнайы ол 

үшін дайындалған шатырмен бірге осы бақшаның ортасында тігуді бұйырды. 

Барлық фарраштар мен сәулетшілер жиналып, оның тым ерекше үлкендігінен 

тек бір ай ішінде ғана оны тұрғыза алды. Сосын олар інжу-маржандармен 

безендірілген тақты орнатты.  

Тойды бастамас бұрын (Ғазан хан) Исламға деген құрметінен сейіттер, имамдар, 

қазылар мен машайықтарды (шейхтерді) жинатты әрі олармен бірге өзге де  

тайпалардың жамағаттарын шақырды. 

Сосын ол жиналғандарға мінәжат етті де, шебер тілмен көркем әдісте әңгіме 

жүгіртті, шындық түбіне жетіп болмас жолдар мен ілім жайлы керемет хикаялармен 

жамағатына үгіт-насихат айтты, Құдайдың ұлы мейірімі мен нығметтері үшін 

шүкіршілік айтты. Сонда ол сөз арасында:  

– Мен – әлсіз құлмын, әлсіздігімді, кемшіліктерімді әрі саны көп күнәларымды 

мойындаймын және бұл сыйлықтар мен бұл мейірімге лайықты емеспін. Алайда 

Құдайдың мейірімділігі мен жанашырлығының нөсері мен құдіреті күшті, пәк 

Алланың махаббаты мен жомарттығының әсері өз құлдарына дегенде шексіз. 

Оның пенделеріне жасаған жақсылықтары мен нығметтерінің көптігі сонша, 

тіпті бүкіл адамзат баласы оған шүкіршілік етіп ақысын өтей алмайды. Маған 

илахи күштің арқасында қорғауға берілген Иран жерінің бүкіл халқы мейірімділікпен 

әрі жақсылықпен маған бағыныштылық шеңберіне кіргізілгені үшін шүкіршілік 

ету – мен үшін міндетті және жүз мың ауызбен (айтуға) қажетті екенін мен  

назардан тыс қалдырып жатқан жоқпын. Мен бірнеше мың адамнан (соғысып) 
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тартып алған небәрі бір апталық патшалық19 үшін тәкаппарлықпен алданбаймын. 

Құдай Тағала маған өзінің жомарттығымен берген сан түрлі нығметтерінің  

(жақсылықтарының) арасындағы біреуі – оның маған басқа патшаларға бермеген 

нәрсені бергенінде және менің ата-бабаларымның аңсаған арманына жеткізгені 

болып табылады. Бәрінен кереметі – Оның құлдары менің себепкер болуыммен 

тыныш жасауда, менің патшалық етуімнен разы және оның (жалғасуын) қалайды. 

Осы пікірлерге және алғышарттарға негізделе отырып, мен тәкаппар және  

қолынан барлығы келетіндей патшаның күйінде бұл – «Патшаның қабылдау 

шатырына» келгім келмеген. Енді патша мен бағыныштылар, (яғни) сіз бен біз 

бірауыздан, екіжүзділіксіз 

1305-бет 

әрі риясыз бұл ұлы жақсылық үшін шүкірлік арнауымыз және күнәларымыздың 

кешірілуі үшін зор ынтамен дұға етуіміз, сөйтіп бұл патша шатырына (Аллаға) 

мойынсұнған, бас иген күйде кіріп Құран Кәрім оқуды бастауымыз, сол арқылы 

(Құдайға) тағат пен ғибадат (құлшылық) етуміз қажет, ал сосын ойын-сауық пен 

көңіл көтеруге берілеміз, – деді.  

Бұл керемет сөздерді айтып және Алла Тағаланың және Расулдың (Пайғамбардың 

(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!)) есімдерін ұлықтау және салауат 

айту арқылы зікір етіп (яғни, еске алып Ғазан хан) мүбәрак табанымен хан шатырына 

кірді, сөйтіп арқасымен құдірет сүйенішіне сүйенді.  

Сосын ол сансыз әрі есепсіз көп ақшалар мен киімдерді алып келуді бұйырды 

және адамдарды түрлі тағамдармен тойдырған соң, бәрін өз қолымен шүкіршілік 

етіп садақа етті, сөйтіп нәтижесінде барлық тайпаларға (жамағаттарға) үлес тиді. 

Содан үш тәулік бойы әрбір жамағат күнделікті Құранды басынан  аяғына 

дейін оқуға және құлшылықтың парыздарын орындаумен айналысты  (сосын 

той басталды).  

Той күні (Ғазан хан) ол сияқтыны әлі ешкім көрмеген қымбат бағалы тастармен 

безендірілген тәжді басына қондырды (киді), сәйкес белбеуді байлап, өзіне өте 

қымбат алтынмен әрленген киім киді. Қатындарға, барша ханзадалар мен әмірлерге 

және жақын адамдарына, олар өздерін түрлі әшекеймен сәндеп безендірулерін 

бұйырды. Барлығы теңдессіз аттарға отырып, қызық үшін (оларды) мініп жүрді.  

(Тойлау) аяқталған соң, ол құтты райының назарын иеліктердің ісін басқаруға, 

патшалық тіршілігін тәртіптеу мен барлық бағыныштылардың жақсы өмір сүруін 

көздеуге қаратты. Сөйтіп, патшалықтың әмірлерімен және сарай ақсүйектерімен 
                                                           
19 Небәрі бір апталық патшалық – уақыты шектеулі, аз болса да, көп болса да бәрібір шегіне жетіп 

таусылатын, мәңгі емес деген сөз. 
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кеңес жасап (Ғазан хан) Харбанда ханзада қысты Мазандаранда және сол жақтағы 

өлкелерде, ал жазды Туста, Абивердте, Мервте, Серахста, Бадғис шекараларында 

өткізуін, ал Нұрын әмір бұрынғыдай оған тағайындалған әскермен Арранда қысты 

өткізіп, сол өңірдің субайасы (субаясы) болуын, Құттышах әмір болса әскерімен 

Гүржістанға (Грузияға) баруын, сөйтіп гурж әскерінің бір бөлігі Диярбекирға 

аттанып, Мулай әмірдің түменіне қосылып, Шамға (Сирияға) жорыққа аттануға 

дайын болуды бұйырды. Ал Хұлашының түменіне егер 

 

1306-бет 

қажеттілік болатын болса, ол Садақ әмірге және Керман сұлтанына қосылуы 

үшін Фарс пен Керман маңайына баруын (бұйырды).  

Осылай белгілеп, бұйырылғанға сай (бәрі) өз жақтарына тарап кетті.  

Осымен бітті.  

 

Патшаның бақытты туларының (әскерінің) Ислам қаласы Ожаннан 

Бағдат жаққа аттануы және жол-жөнекей орын алған оқиғалар туралы, 

(патша әскерінің) Васит пен Хиллаға келіп жетуі, сосын Шамға (Сирияға) 

аттану туралы шешім қабылдануы туралы хикая 

 

702 жылдың мухаррам айының бірінші күні Ислам патшасы Ислам қаласы 

Ожаннан Шамға (Сирияға) сапарға аттану ниетімен Хамадан өлкесіне жол  

тартты. Ол күндері Нұрын әмір қыстауға, ол аймақ пен маңайлас жерлерді  

қорғау үшін Арранға аттануына үкім берілді. Алайда ол рұқсат сұрамай ұлы 

мәртебелінің алдында болған кезде Хаштрудқа қарай жолға шығып кетті.  

Біраз уақыт Тебризде әкімдер, сосын Рұм иеліктеріне мустауфилер болып 

барған Шараф ад-дин Әбдірахманның ұлдары қара жамылып, сарай алдында 

патшалық панасынан (Ғазан ханнан) әділдік сұрады, өйткені Уажих мырзаның 

ұлы Низам ад-дин Жақия олардың әкесін өлтіруге бұйрық берген еді.  

Патшаның бақытты тулары (әскері) Хаштрудқа келген кезінде Нұрын әмір ас 

беріп, кері қарай бұрылды, сөйтіп Арранға аттанды.  

Ашура күні Жүзағаш пен Хаштруд маңайында Уажих мырзаның ұлы Низам 

ад-дин Жақия мен Әбубәкір Дадқабадидің ұлы Дәулетшахты өлімге кесті. Сол 

сияқты келесі күні Керман сұлтаны Хажжаждың немересі Арабшахты да (өлімге 

кесті).  

Сосын ол жақтан Хамаданға жақындап келіп, (Ғазан хан) оны өзі Бузинжирд 

елді мекенінде тұрғызуға бұйрық еткен, оған уақуф (вақуф, (уақып)) етіп сансыз 

көп иелік берген,  
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1307-бет 

өте жақсы әрі керемет жайғастырылған ғимарат болып табылатын құтты ханакаға 

барып қоныстанды.  

Ол жақтан ол (Ғазан хан) Фарахандағы Шаған наурға аттанды, (ол жақта) 

бірнеше күн болып, Нехауанд жолы арқылы Жамжамал жолына шықты.  

Сосын Бисутун аймағынан бағыныштылығын білдіріп үш Шам (Сирия) әмірі 

келді. Олардың басшысы Әлішер болатын. Ислам патшасы оларды мейіріміне алып, 

(бағалы) сыйлықтармен марапаттады.  

(Ғазан хан бұрынырақ) Наурыздың бүлігі кезінде, оның бауырлары мен 

жақтастарының Керман шахан аймағында тұтқындалған кезінде ол (Ғазан хан) 

бірде өзінің бірнеше жақын адамдарымен бірге шатырсыз жайлауда қалып, түнде 

жотаның үстінде ұйықтауға жатты. Сонда оның қарсысында көлеңкелі ағаш өсіп 

тұрған еді. Ол кезде әлі Лигзи ұстап алмағандықтан және Наурыздың қайда екендігі 

де белгілі болмағандықтан, оның құтты жүрегі толқулы болатын. Осы орында ол 

бұл туралы ойлауға берілді, сөйтіп ғайып дүниеден қуаныш пен көңілділік (нышаны, 

белгісі) келді. Ал енді ол (Ғазан хан) ол жерге қайта оралған кезде және ол  

(Лигзи мен Наурыздың) ісі ойлағанындай орындалған соң, сол жерді, сол ағашты 

есіне алды. Сөйтіп, ол жерге зиярат ету ниетімен барлық қатындарымен және 

әмірлерімен бірге аттанды. Сонда ол жылап жіберді, өзінің ол жерде айтқан 

дұғалары мен салауаттарын есіне алды, (Құдайдың) берген көмегімен қол  

жеткізген жеңісі үшін шүкіршілік айтты да, екі ракағат намаз оқыды. Басын 

сәждеге қойып, ол толық берілген күйде Құдайдан барлық жағдайларда көмек 

беруін сұрады. Содан соң басын көтеріп барлығына насихат етіп айтты:  

– Бақытты кездерде де, қиыншылық кездерде де бәрінен биік ұлы Құдайдың 

көмегін сұрап жалбарыныңдар. Ешбір жағдайда оның мейірімінен күдер үзбеңдер. 

Еш нәрсемен мақтанбаңдар және тәкаппарланбаңдар, сондай-ақ оның (Алланың) 

сендерді бір сәтке де тастап қоймайтындығын анық біліңдер. Өздеріңнің күш-

құдіреттеріңе алданып қалмаңдар және Құдайдың қаһарынан қорқыңдар!  

Сосын ол өзі мұқтаж болған нәрсенің орындалуын Хақ Тағаладан сұрады. 

Дұға етіп жатып жақсы ниеттерді ойластырды: әсіресе әділдік пен әділ сот төрелігін 

күшейту жөнінде. 

Сонда жиналғандардың әрқайсысы ол ағашқа белгі байлады, сөйтіп ол бейне 

бір зиярат 

1308-бет 

орнына айналды. Сосын күйшілер бір әуенді орындады да, әмірлер билей 

бастады.  
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Әмір Болат чинсан да сонда болатын, (ол) Ислам патшасының үлкен 

атасының (Шыңғыз ханның) немере ағасы Құтула қаған өз дәуірінде бірнеше 

халықтардың патшасы болғанын, тіпті оның ержүректігі туралы мақал-мәтел 

айтатындай өте ержүрек әрі батыл болғанын, бұл туралы көп шумақтар жазылғанын 

әңгімелеп берді. Оның дауысы сондай күшті және айбатты болатын, тіпті жеті 

қырдың астынан естілетін. Кездейсоқтық бойынша бірде ол меркіттермен соғысқа 

аттанды. Жолда ол бір ағашқа жетті, атынан түсіп Мәңгі Құдайға мінәжат етіп, 

одан көмек сұрады. Дұға етіп жатқанда ол:  

– Егер мен дұшпанның үстінен жеңіске жетер болсам, бұл ағашты өзімнің 

зиярат ету орныма айналдырамын, оны түрлі-түсті киімдермен безендіремін, 

– деп ниет етті.  

Хақ Тағала оған дұшпанның үстінен жеңісті нәсіп етті. Жеңіске жеткен соң, 

ол кері бұрылып, әлгі ағаштың алдына келді де, уәде еткеніндей оны безендірді. 

Ол барлығынан ұлық және барлық нәрседен биік Жаратушыға шүкіршілік дұғасын 

жасады. Сосын жауынгерлермен бірге сол ағаштың маңында биледі. Олар сондай 

(күшпен) аяқтарын тепсініп биледі, тіпті айналадағы (аяқтарының астындағы) 

жерлер бір газ тереңдіктегі шұңқырға айналды. 

Ислам патшасының көңіліне бұл әңгіме өте қош келді, сөйтіп ол:  

– Егер де біздің ата-бабаларымыз осылай дұға етпегенде және осындай пәк 

ықыласты (көңілді) болмағанда Құдай Тағала оларды әлем патшаларының  

сардарлары етпес еді, олардың әулетін ұлылықтың биік дәрежелеріне көтермес 

еді, – деп айтты.  

Осындай жақсы көтеріңкі көңіл күйде (әуеннің және бидің ортасында Ғазан 

хан) бір сағаттай сол ағаш астында отырды, сөйтіп ордалардың соңынан жолға 

түсті.  

Кенет Құттышах әмірден хабаршылар келді, олар өздерімен бірге ол жақтан 

қашып кеткен, бағыныштылығын білдіріп келген Шам (Сирия) әмірлерін алып 

келді. Олардың басшысы Ала ад-дин болатын. Патша оларды мейіріміне алып, 

жақсы уәдемен үміттендірді. Және сол өңірде сыйлықтар және табыстаулармен 

Стамбұл патшасы Фасилийустан елші келіп, Фасилийус Ислам патшасының 

панасында болуды, оның алдына өзінің қызын құмайлыққа жіберуді қалайтынын 

хабарлады. Патша оларға мейірімін төкті, сөйтіп ол жерден Банданижинге  

аттанды.  

1309-бет  

Сосын үш күн (сол жерде) тұрған соң, ол әйелдері мен арбалар көшін 

Бағдатқа қарай жіберді. Сосын раби әл-ахир айының он төртінші күні, сәрсенбіде 
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Банданижиннен Жуқинге барып, аңшылық жасау ниетімен аттанып кетті . 

Бірнеше күн (ол) Шиб пен Васит аймағында, одан соң Сейіт Абул Уафаның 

(Алла одан разы болсын!) кесенесінің маңайында аңшылық жасады. Сонда ол 

кесенені зиярат етуге барып, кесене алдында тұратын кісілерді садақамен және 

сыйлықтармен марапаттады. Сосын Фират (Евфрат) өзенінен бұл сусыз шөлді 

жерге арна тартып, оның әсерінен бұл зиярат ету орны қалаға ұқсап кететіндей 

суғару арнасын жөнге келтіруді бұйырды. Сосын ол жақтан ол Хиллаға келді де, 

ордаларға барып жайғасты.  

Арран маңайынан Мысырға елшілікпен жіберген Тебриз қазысы маулана 

Насир ад-дин мен Камал ад-дин Мосули қазы мысыр елшілерімен бірге ол 

жақтан қайтып, Хиллада патшаның алдына келді де, (Ғазан хан жақтан барған) 

елшілерге (мысырлықтардан) берілген лайықсыз жауапты (Ғазан ханға) 

жеткізді.  

Сосын Тоқтай (Түктай)дан да үш жүз салт атты елші келді.  

Түрктердің (түркілердің) жаңа жылының басы болып табылатын жумада әл-

ахир айының бірінші күні, жексенбіде той жасады. Мысырдан келген және 

Тоқтайдан (Түктайдан) келген елшілер бұл күні тағзым етуге келіп, сыйлықтарын 

ұсынды. Тоқтай (Түктай)дың елшілеріне (Ғазан хан) көп сыйлықтар мен жақсылықтар 

жасады. Мысыр елшілерін Тебризге аттандырып, қала ішінде қамап қойды.  

Жумада әл-ахир айының тоғызыншы күні, дүйсенбіде Шам (Сирия) өлкесіне 

аттану ниетімен (Ғазан хан) Хилладағы көпірден өтті.  

Аталған айдың он алтыншы күні, дүйсенбіде ол (Ғазан хан) мүміндердің 

әмірі Хусайнның (Хұсайынның) (Оған Алланың сәлемі болсын!) қабіріне зиярат 

етті. Осы жерге арнап жасауға бұйрық берген әсем перделерді (ол жерге) іліп 

қойды, әрі кесене маңында өмір сүретіндерге және (жалпы) жиналғандарға сансыз 

көп садақа таратып берді. Тағы да сол аумақта қазып тартылған, қазіргі таңда 

ондағы су кесенеге қарай ағатын Ғазани (аталатын) суғару арнасынан түсетін  

қаржылардан ол жерде өмір сүретін сейіттерге күніне үш мың ман дақыл (беріп 

отыруды) белгілеп берді. Осы күні Хорасаннан Ирминибала келіп, дұшпанның 

үш-төрт мың аттыларының жақындап келгенін, жеңімпаз әскер оларға соққы 

беріп барлығын қырып-жойып салғанын хабарлады.  

 

1310-бет 

Патшаның көңіліне бұл өте қош келді де, бауырына деген оның мейірімі мен 

шапағаты арта түсті.  

702 жылдың ережеп айының төртінші күні, жұмада хабаршы келіп, жумада 

әл-ахир айының басында Аррандағы қыстауда Нұрын аға әмірдің дүние салғаны 
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туралы хабарды жеткізді. Ол жағдайдан Ислам патшасының жүрегіне қайғы 

түсті.  

Сосын ол Фираттың (Евфраттың) жағалауын бойлап жүріп келді. Хадисаға 

жеткен кезде ол қатындардың көп бөлігі мен барлық арба көштеріне Фират 

(Евфрат) өзенінен өтіп, Синжар өлкесіне баруын және сонда орналасуларын 

бұйырды. Өзі әскерімен Ана қаласына кетті. Бұлұған қатын мен бірнеше өзге 

қатындар салт күйінде оны шығарып салу рәсімдерін жасап жатқандай күйде 

оған серік болды.  

Ережеп айының он екінші күні, сенбіде Ана қаласына барып орналасты. 

Расында, әлемде одан таза, көркем орын жоқ. Қала Фираттың (Евфраттың) 

ортасындағы аралда орналасқан. (Оның) екі жағынан енін бір фарсах етіп, тіпті 

олардан жерге күннің нұры да түспейтіндей ағаштарға, гүлдерге, иісті шөптерге 

толы баулар мен бақшалар жасап қойған, сарайлар тұрғызып, олардың іргетасын 

(Евфраттың) түбінен көтеріп, өңделген мәрмәр тастардан керемет ғимараттар 

(тұрғызған), олардың жан-жағынан Фиратқа (Евфратқа), жұмақ бейнелі бақшаларға 

қарата терезелер шығарған. Бұл бақшалар мен құрма бауларының (беретін) рақаты 

мен қуанышын сипаттауға келмейді. Ал Фират (Евфрат) ауданының абаттануы 

ұзындығы бойынша Анбар маңындағы Сикри Фаллужадан бастап Саруж бен 

Харранның соңына дейін тоғыз фарсахтай қашықтықта, бәрі осы айтылғандай 

(көркем) күйде. Фираттың (Евфраттың) екі жағында да жоғарыда аталғандай  

қашықтықта және еніне бір фарсахтан аса жерде сондай қалың бау-бақшалар 

бар, тіпті ағаштардың көлеңкесі бір жерде (бірі екіншісінен алыстап) үзіл іп 

қалмайды. Бірінен соң бірі келетін тоғандар тұрғызып қойған, екі жағалаудағы 

айналма шеңберлерін күні-түні су қозғалысқа келтіріп отырады, әрі сарайлар 

мен ғимараттар бір-біріне тығыз жақындықта орналасқан.  

Сонымен, сегізінші күні Бұлұған қатын қош айтысып, өзеннен өтті де,  

Синжарға қарай аттанды. Патшаның бақытты тулары жеңімпаз әскермен бірге 

Шамдағы (Сириядағы) Рахбаға қарай бет алды.  

 

1311-бет 

Патшаның бақытты тулары (әскері) Шамдағы (Сириядағы) Рахбқа келгенге 

дейін, Сирия жағынан «Жау көрінді» деген сөз тарады. Сыбыстың өтірік болғанына 

қарамай, патша жасақтарды әскери дайындыққа келтіріп, қару-жарақ пен сауыттарды 

түзетулерін бұйырды.  

Ережеп айының жиырма сегізінші күні Рахбаның маңына шауып жетті. Ол 

жақтың тұрғындары тас лақтырғыштар мен өзге де саймандарын ретке келтірді. 

Алайда (Ғазан хан) бұған мән бермеді, өзінің шатырынан шығып кетіп, әскерінен 
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бөлектеніп, бекініске жақын жерде ұйықтады.  

Әмір Әләмуддин Ғанми (Әлем ад-дин Ғанми) мен Рахба тұрғындары қамал 

ішіне бекініп алды. Ережеп айының соңғы күні Ислам патшасы ұлы әмірлер 

Сутай мен Сұлтанның және осы кітаптың жинақтаушысы Рашид Табиб пен 

сахиб-диуан Сағд ад-диннің қамалға аттануын, оларды бағынуға және мойынсұнуға 

шақыруын бұйырды. Бұйрыққа сәйкес олар қамалға жақындап келді. Сонда 

(Ғазан хан) араб тілінде келесідей мәтіндегі жарлық жазуларын бұйырды:  

«Бұл жорықтың негізі – мысырлықтардың біраз уақыттан бері жасап жатқан 

әділетсіз істері болып табылады. Бірнеше рет (оларға біздің жағымыздан) үгіт-

насихат айтып барған елшілер жіберілді. Алайда олар кеңесті қабылдамай 

дөрекі жауаптарды айтып жіберді. Мен мұны надандықтың және үлкен істерде 

тәжірибелерінің жоқтығының есебіне жатқызып, сабырлылық жасап жүрген 

едім. Сосын мұндай әрекеттер шектен шыққан кезде, жеңімпаз әскер амалсыздан кек 

алу ниетімен жолға шықты, сөйтіп осылай оның (яғни әскердің) жолы осы өңір 

арқылы өтіп отыр. Оған қоса, сендерге, шамдықтарға (сириялықтарға) қарсылық 

көрсетуге ешқандай себеп жоқ. Сендердің өздерің де бұл іс жайлы ойланып, 

өздеріңнің жандарың мен мал-дүниелеріңнің қамын жасағандарың, сөйтіп 

бағыныштылық пен мойынсұнуға келгендерің дұрыс. Әрі сендер шындықтың ол 

(Ғазан хан) жақта екенін білгеннен соң қырсықтық жасамаңдар және өз жандарыңды 

өлімге кеспеңдер». 

Осындай мазмұнда жарлық жазылды да, оған тамға (мөр) басып, оны 

қамалға аттандырды. (Хатты) жеткізген кісіні (бекіністегілер былай деп) кері 

қайтарды:  

– Бұйрықтың ұйқасы (құралуы мен мағынасы) өте терең мағыналы және 

шешен тілді болғандықтан,  

1312-бет 

біз оның мағынасын ұғынуымыз үшін бұл түнге уақыт сұраймыз. Ертең күндіз 

жауабын береміз.  

Келесі күні, шағбан айының бірінші жұлдызында, бейсенбіде жарлыққа жауап 

беруге Жалаладдин Искандари (Жалал ад-дин Ескендари) мен ұлы сейіт Ахмедтің 

мүридтерінің бірі шейх Шараф ад-динді жіберді. Олар келіп: «Ислам патшасының 

бұйрығын тыңдаймыз және мойынсұнамыз», – деп айтты.  

(Ғазан хан) оларды мейіріміне бөлеп, кері қайтарды. Келер күні қасырдың 

кутуалы Әлем ад-дин Ғанмидің орынбасары Хұсам ад-дин Лашын төмен түсіп, 

бағынғанын әрі мойынсұнғандығын білдірді. Мейірімге бөленген күйі ол да кері 

қайтты. Келесі күні Ғанмидің үлкен ұлы Сейфуддин Қилич (Сейф ад-дин Қылыш) 

пен қазы Нажм ад-дин және Рахбаның ақсүйектерінің тобы төмен түсіп , 
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бағынудың шарттарын түгел орындады. Оларға ұлы мәртебелінің алдында 

қабылдану құрметі көрсетілді.  

Ғанми мен ұлдарының, ол жердегі орынбасарларының, қазылардың, қызметтегі 

кісілердің ісі мен жұмыстары, қала әрі бекініс тұрғындарының, (жалпы) өлкенің 

қауіпсіздігі туралы араб тілінде тиянақты бұйрықтар жазып берілді, сөйтіп  

құтты таңбамен бірге оларға табысталды.  

Шағбан айының алтыншы күні, сейсенбіде (Ғазан хан) Рахба бекінісінен 

шығып кетті. Сол кезде Хорасаннан «Қайдудың әскері қиратылды, Қайду өлді, 

Дуа жарақат алды» деген хабар келді.  

Осы кезде Құттышах, Шопан (Шұбан) және Мулай әмірлер әскерімен бірге 

Раққа маңайында Фираттан (Евфраттан) өтіп, Халеб шекарасына жетті. Ислам 

патшасы Дир Бисирден жоғарырақта Фират (Евфрат) өзені жағалауында орналасты. 

Содан үш күн тұрып, барлық әмірлерді, олар барып Құттышах әмір мен өзгелерге 

қосылу үшін әскерлерімен бірге жорыққа аттандырды.  

Сосын көктем келіп, су тасу басталғандықтан және ауа райы ыстық болып 

кеткендіктен, (Ғазан хан) Синжар мен Мосул жаққа бару ниетімен шағбан айының он 

үшінші күні Фират (Евфрат) өзені мен Максин қаласында Хабур өзенін кешіп 

өтті.  

Сонда (Ғазан хан) Хорасан елшілері Сайған мен Құнышы (Құнышы) 

ақташыны мейіріміне бөлеп, оларға қайтуға рұқсат берді.  

Сосын қызғалдақ пен түймедаққа толы сол жайлаумен тамашалап (көңіл 

көтеріп), аңшылық жасай жүріп отырды да, шағбан айының жиырма бесінші 

күні, жексенбіде  

1313-бет 

Синжардан төменіректегі Чахартақ мекенінде оның (Ғазан ханның) қарсысынан 

(күтіп алуға) шыққан қатындарға қосылды. Содан екі-үш күн ол жерде болып, 

рамазан айының бірінші күні Таллағфардағы ордаларға жайғасты. Сонда  

Диярбекир мен Дияррабиғтың барлығының билігін Мардин сұлтаны Нажм ад-

динге табыстады, сөйтіп оған «Әл-мәликул мансур»20 деген құрметті лақап ат 

берді. 

Сосын (Ғазан хан) Дияла (Тигр) өзенінен өтіп Кушаф жайлауында жайғасты. 

Мосул тұрғындары насарани Фахри Исаның зорлық-зомбылық (жасаушы) қолынан 

(зұлымдық әрекетінен құтылу үшін) көмек сұрап жалбарынуы жетінші аспанға 

дейін жетіп жатқан еді. Сұлтан Нажм ад-дин Мосулге аттанған кезде оның ісін 

тындыру бұйырылды. Сұлтан оны (Фахри Иса) ол жерде «Орынбасар қызметін 
                                                           
20 Әл-мәликул мансур – жеңімпаз мәлік. 
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атқаратын боласың» деп қызықтырып, бірнеше күннен соң оны өлімге кесті.  

 

Құттышах ноянның Мысыр әскерлерімен кездесуі және ол жақтан қайтып 

келуі, сосын патшаның бақытты туларының (әскерінің)  

Ожанға қайтып келуі туралы хикая 

 

Ислам патшасы Шамда (Сирияда) болған әмірлер мен әскердің келуін 

Кушафта күтіп тұрды. Олар болса, Хомсқа жеткенде тонау мен жаппай қырғын 

салуды бастады. Сосын Дамаскіге жақындап келгенде олар дұшпанның жақындап 

келе жатқандығын есітті. Содан рамазан айының бірінші күні, сенбіде, таң сәріде 

бәрі дереу аттарына отырып алға қарай бес фарсах жүріп өтті, көптеген  

кішігірім өзендер мен балшықтан өтіп, Маржус Суффар атты мекенде дұшпанға 

жетті.  

Келесі, рамазан айының екінші жұлдызы болған күні, олар шайқасты. Біздің 

әскерлердің сол қанаты олардың оң қанатына соққы беріп, олардың атақты он 

үш әмірі, ішінде Хұсам ад-дин Устад Аддар (Устад Ад-дар) болатын, әскерлерінің көп 

бөлігі өлтірілді, (қалғандары) шаршап, қалжырады, жарақаттанды, сөйтіп қаша 

жөнелді. Біздің батырлардың жасағы олардың соңынан бірнеше фарсах қуып 

барды.  

Құттышах ноян көмек көрсету үшін ортаңғы қолдан солға бұрылды.  Оң 

қанат 

1314-бет 

 (болса) бөлініп жалғыз қалып кетті. Мысырлықтардың сол қанаты оларға соққы 

берді. Әскер саны аз болғандықтан олар (оң қанат әскері) кері шегінді.  

Құттышах ноян сол қанатқа келгенде олар шайқасты аяқтап қойған әрі түн 

болған еді. Әмір қырдың үстіне шығып тоқтады. Біздің әскерлер де сол жаққа 

аттанып, ол түнді бәрі таң атқанша аттың үстінде өткізді. Содан адамдар да , 

аттар да қатты шөлдеді.  

Түнде мысырлықтар ол қырды қоршап алды. Күн шыққанда оларға қарсы 

Болатқияның, Ежіл әмірдің ұлы Түкатимур (Түгетемір)  мен Насир ад-дин 

Жақияның мыңдықтары ғана қалған еді. Олар шайқасуды бастады. Құттышах 

әмір Тайтақ пен Тарсаға:  

– Сендер кеше шайқаспаған едіңдер, ал бүгін оларға көмекке барыңдар, – 

деді. Олардың екеуі де бірге оларға барды, сөйтіп шайқасуды бастады.  

Шамдықтар (сириялықтар) мен мысырлықтар қырдың айналасын қоршауды 

тастап, барлығы бірдей оларға қарсы бұрылды. Алғашқы күні әскерлер билікті 

жоғалтқандықтан және мыңдықтар шатасып кеткендіктен, еш әскери тәртіпке 
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келу мүмкін болмады. Бесін намазына дейін21 олар шыдап тұрды, сосын кері 

бұрылып, шегінді. Жол бойында сансыз көп сулар мен батпақты жерлер  бар 

болатын. Көп аттар батпаққа батып қалды, ал әскерлер шашырап кетті. Тайтақ 

пен Тарса көрінбеді.  

Рамазан айының он тоғызыншы күні Құттышах пен Түгетемір Кушаф 

жайлауында ұлы мәртебелі патшаның алдына келді.  

Келесі күні патшаның бақытты тулары (әскері) жолға шығып, Ирбил алдындағы 

(бір) бау-бақшаға тоқтады. Ол жақтан жолға шығып күрдтердің Кухистанынан 

Занги аңғарына келіп, Ораза айт мейрамын Занги аңғарында тойлады.  

Шәууәл айының он жетінші жұлдызында, сенбі күні патшаның алдына 

Шопан (Шұбан) әмір келді. Ол оның әскері жаяу қалғандықтан, оларды аяп  

артта қалып қойған еді. Ол оларға (әскерге) қамқорлық жасап Бағдат жолымен 

алып келді. (Ғазан хан) оған үлкен сыйлықтар мен жақсылықтар жасалды.  

Сосын (Ғазан хан) Мерагидің алдындағы  

1315-бет 

Пули Сурхқа жеткенде, әйелдері мен арба көшін Сагунбад және Жүзағаш жолы 

арқылы Ожанға жіберді. Ал өзі болса, салт күйінде Саханд тауына аңшылыққа 

аттанды. Бір аптадай аңшылық жасап, 702 жылдың зул-қағда айының оныншы 

жұлдызында, бейсенбі күні Ислам қаласы Ожанға барып орналасты.  

 

Шамнан (Сириядан) қайтып келген әмірлер мен әскерлердің сот тергеуінен 

өтуі, Ожанда Құрылтайдың шақырылуы, олардың (әмірлердің) шын 

көңілдерімен (патшаға) сыйлықтар ұсынуы туралы хикая 

 

Патшаның бақытты тулары (әскері) Ислам қаласы Ожанға келгеннің екінші 

күні, зул-қағда айының он екісіне сот тергеуіне кірісті. Тергеудің өте шебер 

жүргізілгеніне қарамай, істің қағаз бетіндегі шешімін алып келіп ұсынған кезде, 

Ислам патшасы тағы да бірнеше нәзік жағдайларға сілтеу жасады. Тергеуді 

қайта жаңадан бастады, сөйтіп бұл нәзік жағдайларды ескерді.  

Соңында зул-хижжа айының бірінші күні сот ісі аяқталды. Чичак тарханның 

(Шешек тарханның) ұлы Ағутай тарханды (Ағытай тарханды), маңғұт руынан 

шыққан Туғантемірді өлімге кесіп, Ұлы Йасаға (Ұлы Жасаға) сай болғанның 

барлығын орындады.  

                                                           
21 Бесін намазына дейін – бесін намасының уақыты күннің тік төбеге келген тұсынан батысқа қарай ауа 

бастағаннан бастап кіреді, яғни бесін намазына дейінгі уақыт – күн тас төбеден ауа бастағанша деген 

сөз. 
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Содан соң, зул-хижжа айының екінші жұлдызында, бейсенбі күні Құрылтайды 

тойлауға кірісіп, әмірлерге шын көңілдерімен патшаға сыйлықтар ұсыну құрметіне 

ие болуларына рұқсат берілді.  

1316-бет 

Ислам патшасының көздерінің қабынуы және ханзадалардың Хорасаннан 

келуі мен патша тулардың (әскерлердің) Бағдатқа аттануы, олардың Хулан 

муранда (Құлан муранда) тоқтауы туралы хикая 

 

703 жылдың мухаррам айының жиырма бесінші жұлдызы, бейсенбі күні 

патшаның бақытты тулары (әскері) астана қаласы Тебризге келді. (Ғазан хан) 

бекіністе орналасып, әскер мен қару-жарақтың ұйымдастырылуын басқарумен 

болды. Бірнеше күннен соң оның көздері қабынып, дәрігерлер мен ғалым кісілер 

оны емдеп, жазумен айналысты. Бұл аурудың уақыты созылып кетті де, қыстауға 

аттану уақыты таяп келді.  

Сафар (сапар) айының төртінші жұлдызында, дүйсенбі күні Хорасаннан 

үлкен қатын Елтүзміш қатын ханзадалары Бастам мен Абу Йазидпен (Әбу Язидпен) 

бірге келді. Ислам патшасы олардың келгеніне қатты қуанып, қызы Олжақұттыны 

Бастам ханзадамен атастырды. Содан ол әркез оларды өзінің алдына отырғызып, 

назар аударып, көңілдерін аулады.  

Тебризде болу уақытының соңында, раби әл-аууәл айының жетінші күні, 

жексенбіде (Ғазан хан) Қытай дәрігерлерінің нұсқауымен өзінің мүбәрак денесін 

екі жерден күйдірді. Сөйтіп, раби әл-әууәл айының он тоғызыншы күні, жұмада 

Тебризден шығып кетті.  

Үндістаннан ұлы мәртебелінің қызметіне пілдер алып келгендіктен, ол 

пілдің үстіне жақсылап шайла орнатуын бұйырды. Алғашында, ол қала сыртына 

шыққанда пілдің үстіне отырып майданға дейін барды. Сөйтіп, сәске кезінен аср 

намазы уақытына дейін пілдің үстінде серуендеумен айналысты. Ал қала 

тұрғындары болса, қалың топ болып, еркектер де, әйелдер де тамашалап әрі  

шын ықыластарымен оған (ізгілік тілеп) дұға етіп тұрды.  

Сол күні кешке ол (Ғазан хан) Тебриздегі Бағистанда орналасты да, келесі 

күні Ожанға барар жолмен кетті. Оның мүбәрак қарны  

 

1317-бет 

күйдіруден алынған жарақаттардан ауырып жатқандықтан, оның бойын әлсіздік 

басты, (сондықтан) ол аттың үстінде отыра алмай уақыттың көп бөлігін зембіл 

үстінде өткізді, сөйтіп әр күні азғана жол жүріп отырды.  
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Раби әл-әууәл айының соңында Құттышах әмір Жүзағаштан бұрылып, Арранда 

қыстау және сол өңірлерді қорғау үшін аттанып кетті.  

Раби әл-ахир айының он төртінші күні, дүйсенбіде (Ислам патшасы) Сарай 

Журма гургеннің маңайына жетті. Сонда Суқұрлық (Сұғырлық) пен Хамадан 

айналасында қалың қар түсті, өте қатты суық болды, сондықтан Бағдатқа бұл 

өңір арқылы бару мүмкін болмады. Осы себептен Бағдатқа көшуден бас тартылып, 

(патша) Құлан муранның жағалауына барып жайғасты. Себебі ол мекен  де 

қыстаулар қатарына жатады, әрі расында бұл қыстау үшін керемет жер болып 

табылады. Жан-жақтан әртүрлі қажет дүниелерді молынан алып келіп отырды, 

отын да өте көп. Әрбір адам өз жұртына барып орналасып, қолы тигенде 

қажеттіліктермен және істермен айналысты.  

Кездейсоқтық бойынша, Ислам патшасы кішігірім садақа ретінде он кедейге 

ас пен киім-кешек таратып беруді қалады. Ол (бұл заттарды) өзінің құтты  

қолымен таратып бергісі келді де, он кедейді (оның алдына) алып келуді 

бұйырды. Жақын қызметшілердің қатарынан болған және патшаның алдына 

тікелей кіре алатын Нажиб ад-дин фарраш михтар бұйрыққа сәйкес сарайға он 

кедейді алып келді. (Патша) «Олар жесін» деп өзінің алдында оларға ас беріп, 

қазынадан он киім алып келуін бұйырды. (Оларға киімдерді беретін кезде) ол 

әлгілерге ойланып қарап қалды, (сөйтіп) сегізінің әрқайсысына бір киімнен 

берді де, ал екі киімді Нажиб ад-дин михтардың қолдарына ұстатып:  

– Бар да мен оларға беруім үшін екі өзге кедейді алып кел, әйтпесе мынау 

екеуі христиан екен, – деді. Нажиб ад-дин (ол екеуіне):  

– Сендер мұсылманбыз деген жоқсыңдар ма? – деді. Олар:  

– Ия, біз ашкөздіктен саған солай деп айтып едік, алайда патшаға өтірік  

айтуға болмайды, оның құтты (қасиетті) назары шыншыл, біздің екеуіміз де  

христиан дінін ұстанамыз, – деп жауап берді.  

Бұл нәзік жағдай оның (Ғазан ханның (Оған Алла шексіз мейірімді мен рақымы 

болсын!) құдіреті күшті Хақ Тағаланың әулиелерінің арасындағы әулиелерінің 

бірі болғанына айқын дәлел болып табылады.  

Осымен бітті. 

1318-бет 

Ислам патшасының Құлан мурандағы қыстауындағы қылуетте 

оңашалануы туралы, Алафираңның пайда болуы және оның қарсылық 

көрсетуі мен бүлікшілер тобының өлімге кесілуі туралы хикая 

 

Ислам патшасы ол қыстауда қырық күндік шілде әдісіне22 сәйкес бірнеше  

                                                           
22 Шілде әдісі – Парсы тілінде шіллә – қырық деген мағынаны білдіреді. Шілде әдісі – қырық күн 

оқшауланып  жалғыздықта отыру. 
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күнді оңашада өткізуді қалады. Ол (патша) шатырының сыртында киіз үй тігуді 

бұйырып, оның ішінде оңашада отырды, өзіне сарай хауажалары, әлде қарауылдан 

басқа ешкімді жақындатпады. Және әр күні азғана мөлшерлі асқа қанағат етті. 

Сол уақыт аралығында ғажайып бір оқиға орын алды. Ол келесідей болатын: 

Бірнеше сыртқы бейнесін (көрінісін) машайық сияқты көрсетіп жүрген, (алайда 

ішкі сипаттары пасық болған) кісілер (және) олардың басшысы пир Йақуб  

Бағбани (пір Жақып Бағбани) Тебризде Алафираң ханзаданы, оның билік пен 

байлыққа деген махаббатының себебінен өздері жағына шақырып (аудырып) 

алып, олар (өздері) ие болмаған кереметтерді көрсетпек болды. Ол күндері олар 

(патшаға) жақын кісілерді өздерінің жағына қаратып алу үшін ордаға бір  

Махмұт атты мүридін жіберді. Ол өзінің надандығынан ол сырды әшкерелеп 

қойды да:  

– Жақып шейхтің алдына бойы қырық газ, ені (иығының жалпақтығы) бес 

газ келетін бір кісі Меренд пен Уайқан тауларынан келеді, сөйтіп оған тәлім 

беріп, бұл (керемет) сырларды оған ашады. Қазір ол патшалықты Алафираң 

ханзадаға берді, енді ол қаласа да, қаламаса да патшалық онікі болады, 

дәруіштер оны оған табыстап қойды, – деп айтты. 

Бұл сөздер сахиб-диуан мырза Сағд ад-диннің құлағына жетті. Ол оны ұстап 

алып, кісенге отырғызды да, содан соң Ислам патшасына мұны хабарлады. (Ғазан 

хан) көтеріліске үгіттеп жатқан қаскөйлерді шақыртуға Жабай ақташыны Тебризге 

жіберді. Он күннен соң ол қайтып келіп, (өзімен бірге) Жақып пірді, қаған  

елшісі Насир ад-динді, Рашид Бұлғаридің қалпесі шейх Хабиб пен сейіт Камал 

ад-динді, барлығын алып келді. 

Негізінде, шейх Рашид Садр ад-дин Занжанидің  

 

1319-бет 

шейхы және сейіт Камал ад-дин оның мулазимінен еді.  

Енді ғажабы мынада: Ислам патшасы оларды көргенде, ол:  

– Бұл бүлікшілер Садр ад-дин Занжанидің жақтастары екені менің есіме 

түсіп тұр, – деді.  

Істі тергеген соң, дәл осындай болып шықты. (Ғазан хан): 

– Мүрде (өлі) болса да, әлі бүлікке көтеріп (итермелеп) жатыр, – деді. Содан 

соң ол жеке өзі отырып әмірлер мен жақын адамдары алдында тергеуді жүргізді. 

Ал ол надандардың жамағаты болса, сол баяғы болмашы әңгімелерін айтумен 

болды. Іске жақсылап үңілген соң, олардың сенімдерінің сол баяғы Маздактың 

ойлау тәсіліндей екені, ал (олардың) мақсаты – бұл (өздері ойдан шығарған) 

тариқатты23 халық арасында тарату екені анықталды.  

                                                           
23 Тариқат – сопылық жолы. Ал бұл жерде өздері ойдан шығарған жол туралы айтылған. 
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Олардың күнәсі айқындалған соң, Жақып:  

– Пірлер бізді қорғап қалады, – деп айтты. Ислам патшасы:  

– Менің пірлерім – Алла және Мұстафа мен Мұртаза. Көрейік олардың күші 

көп пе, әлде сендердікі ме?! – деп жауап берді. Сөйтіп оны ол (яғни, ол өмір 

сүретін) жердегі тау шыңынан лақтырып жіберуді, ал олардың жолдастарын 

өлімге кесуді бұйырды. Алафираң ханзаданың кінәсін кешірді. Ол (Алафираң) 

былай деді:  

– Патша маған рақым еткендіктен, мен істің жағдайын шынайы күйінде 

айтып берейін. Былай болған еді: Мені Тебризде «Аңшылық жасауға барайық» 

деген сылтаумен екі-үш рет шейх Жақыпқа алып барды. Сонда ол және оның 

мүридтері зікір салу кезінде және сол сияқты уақыттарда өздерінің кереметтері 

туралы айтып, мені патшалық буымен паңдандырып қойды. Алайда мен 

қауіптенгендіктен мұны айтып беруге дәтім бармай, жасырын ұстадым. Сосын 

Тайтақтың орынбасары Йитмишті (Жетпісті) де соттады, ол күнәсін мойындағанда 

оны да өлімге кесті. Тайтақ ұлы Ақбұқаның ол кеңеске (сатқындық іске) қатысы 

болып, оған араласқанымен, Алафираң: «Барлық кінә оның (Ақбұқаның) мойнында» 

деп айтқандығымен, ол әлі жас болғандықтан, тағы да әкесі Шамдағы (Сириядағы) 

соғыста ынталы қызмет етіп, дұшпан қолына тұтқынға түсіп қалғандықтан  

Ислам патшасы оның күнәсін кешірді де, оны қамауға алды.  

Осымен бітті. 

1320-бет 

Елтүзміш қатынның ордасында Әбу Язид ханзаданың туылған күнінің 

құрметіне ұйымдастырылған той және Ислам патшасының шілдеден 

(қырық күндік оңашалануды аяқтауы) шығуы туралы хикая 

 

Жумада әл-ахир айының бірінші күні, жексенбіде Елтүзміш қатынның ордасында 

Әбу Язид ханзаданың туылған күні құрметіне дәстүрге сай той ұйымдастырды. 

Ислам патшасы мен барлық қатындар, ханзадалар мен әмірлер келіп құттықтау 

рәсімдерін орындап тойлады, сөйтіп көңіл көтеріп, шаттануға көңіл бөлді. 

Ислам патшасы ханзадаларды, қатындар мен олардың қызметшілерін түрлі  

жақсылықтармен, құрметтеумен, сыйлықтармен марапаттады.  

Бұдан соң Ислам патшасы қылуеттен (оңашаланудан) шығып иеліктер мен 

патшалық істерін басқаруға және қадағалауға кірісті.  

Оның денсаулығы түзеле бастады, содан оның көңілі көтеріліп, қуанышты  

күйде уақыт өткізе бастады. Сондай-ақ (Жақып) шейхтың, оның жақтастарының 

(ойластырған) арам ойлары мен опасыздықтарының анықталу себебінен орын 
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алған жеңістің нәтижесінде мемлекет ұстындарының барлығы бұл жағдайдан 

қуанышты болды әрі көңілденіп қалды.  

 

Сахиб-диуан Сағд ад-дин мырзаға Алафираңның ісінде көрсеткен 

ықыластылығы (адалдығы) үшін Ислам патшасының мейірім көрсетуі 

Сахиб-диуан мырза Сағд ад-дин Жақып пірдің ордадағылардың жүректерін 

жаулау (өзіне қарату) үшін жіберген және әркімге жақсы уәделер айтылған хабарды 

алып келген хабаршысын ұстап алып, дереу бұл жағдайды ұлы мәртебелінің 

алдында хабарлағандықтан, ол (патша) бұған өте үлкен мән берді. Оның 

 

1321-бет 

барлық істе оған көрсеткен сенімінің толық ақталғандығына көз жеткізіп, оның 

қызметтегі адалдығы мен жақтастықтағы шыншылдығы мен ынталылығы сондай 

екенін, тіпті оған күніне жүз түрлі мейірім мен марапаттау жасаса да, оның бұған 

лайық екенін және өзінің қызметіне сай отырғанын анық түсінді. Сондықтан 

(патша) оны, оның дәрежесі де, құрметі де өсетіндей, ал нөкерлері мен оның 

ұлықтығы көп болатындай етіп марапаттауды қалады. Иеліктердің билігі мен 

мемлекеттік істерді басқаруды (патша) оның қабілетті қолдарына тапсырғандықтан, 

бұған (енді) ешқандай артық қосымша қосу (бұдан артық сыйлық жасау) мүмкін 

еместей болды. Сонда ол оған мұғул әскерінің мыңдығын тұсаулап беріп және 

оған ту мен дабыл сыйлап мейірім көрсетті, әрі барлық әмірлерге барып құттықтау 

рәсімдерін атқаруды бұйырды.  

Расында, ол адами қасиеттерді өзіне қамтыған, адами кемелділіктің қайнар 

көзі болған, періштелердің қасиеттеріне ие болып жаратылған кісі (яғни, Ғазан 

хан) ұлылар мен кішілердің, ақсүйектер мен қарапайым (қараша) халықтың 

тыныштығының себебі, патшалықтың, мемлекеттің, иман мен Исламның  

өркендеуінің негізі болып табылады. Хақ Тағала оған өте кең даңқ пен сан түрлі 

көп кереметтілік берсін.  

Осымен бітті.  

 

Керемүн қатынның дүние салуы, оның табытының Тебризге алып 

барылуы және Ислам патшасының жаратылыс жағдайы туралы айтқан 

бірнеше хикмет сөздері туралы хикая 

 

703 жылы жумада әл-ахир айының он екінші жұлдызы күні таңертең Сарай 

Журма қасындағы қыстауда Ислам патшасының әйелі, Абатай ноянның ұлы 

Құттытемірдің (Құттемірдің) қызы Керемүн қатын кенет дүние салды.  
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1322-бет 

Оның табытын барлық рәсімдерді сақтаған күйде Тебризге алып келді. Ол әлі 

жастығының гүлдеп тұрған кезінде болғандықтан, әрі әлі дүние игілігін татып 

көрмегендіктен Ислам патшасына оның өлімі өте ауыр тиіп, ол жағдайдан ол 

қайғыға берілді. Оған болған оқиғадан соң, ол оның ордасына келіп көп жылады 

да, ол жөнінде орындалуы тиіс болған ережелер мен рәсімдерге қатысты  

шарттарды мейлінше жақсы орындауларын бұйырды. Табытын алып кеткен соң, 

ол оны әрдайым еске алып отырды, оның құтты көздері жасқа толды.  

Бірде оның алдында мемлекет ұстындарының барлығы жиналған еді. (Ғазан 

хан):  

– Әлемде одан ауырырақ және қиынырақ нәрсе жоқ не бар? – деп сұрады. 

Әмірлер (кейбірі):  

– Жауға тұтқынға (құлдыққа) түсіп, дұшпаннан жеңіліс табу, – деп жауап 

берді. Кейбіреулер:  

– Кедейлік, – деп айтты. Тағы біреулер:  

– Өлім, – деді. (Сонда Ғазан хан):  

– Ең қиыны – туылу, (яғни) дүниеге келу. Себебі барлық қиындық пен 

бәлекеттер (бақытсыздықтар), ауыртпашылық пен машақаттар (жамандықтар) – 

өмірден. Сондықтан егер өмір болмағанда, ешқандай қиындық та болмас еді. 

Адамға өлімнен басқа ешқандай тыныштық жоқ. (Мұның) негізі келесідей: Егер 

де жол бойында екі кісі келе жатса және бірі жүгіріп, екіншісі жай жүріп келе 

жатса, олардың қайсысы байсалдырақ (жайбарақат)? – деді. Олар:  

– Жай жүріп келе жатқан, – деп жауап берді.  

– Ал егер бірі жүріп келе жатса, ал екіншісі отырса ше, олардың қайсысы 

(көбірек) жайбарақат? 

– Отырған кісі, – десті. (Ғазан хан)  

– Егер бірі отырса, ал екіншісі жатса, олардың қайсысы көбірек жайбарақат? 

– деп сұрады. Олар:  

– Жатқан адам, – деді. (Ғазан хан) айтты: 

– Демек, бұл салыстыруға және осы ережеге сәйкес өлі жатқан кісі ұйықтап 

жатқан адамнан тынышырақ. Жанның құтылуы мен жалпы пайда (барлық  

қиындықтан арылу) – табиғаттың (өмірдің) таршылығынан құтылуда болып 

табылады. Ешқандай кісен мен түрмелер, қиындықтар мен азаптар надандық  

пен дүниеге деген махаббаттан ауыр емес. Себебі «Құдай» деген адамдар үшін 

бұл әлем – тозақ болып табылады, бақи дүние – олар үшін жәннат. Бұған дәлел 

Алла Тағаланың таңдаулы Пайғамбарының (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) бұл туралы айтқан хадисі:  
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– Дүние – мүміндердің түрмесі, кәпірлердің жәннаты24. Надан адам 

табиғаттың (бұ дүниенің) түрмесінен құтылуды сірә, қаламайды, сөйтіп тым 

надандығынан жанды – өлі, ал денені – тірі деп түсінеді. 

 

1323-бет 

Және шындық мұның керісінше екенін білмейді. Содан ол өзін мақтап, 

тәкаппарланып әртүрлі надандықтармен және ақымақтықтармен айналысады, ал 

өлімнің жағымды жағдай (екенін), таза әділеттілік екенін білмейді. Себебі егер 

әкелер өлмегенде балаларға мансаптар25, байлықтар, ұлылық пен патшалықтар 

қалай тиетін еді?! Әкелердің өлімі ауыр және қиын болғандығына қарамай, 

келесі (келетін) кезек үшін дұрыс себеп болады. (Мағынасыз) ұзақ өмірде пайда 

көп емес, тек қана кемелділікке ұмтылатын, оның өмірі күннен-күнге өрге 

өрлеп, жетістікке жететін кісіге ғана пайдалы. Ең дұрысы – Хақтың (Алланың 

)бергеніне разы болу (қанағат ету). Егер де адамдар сексен жастан астам өмір 

сүретін болғанында26, олардың ағзалары27 жұмыс істеуден қалар еді, (көру, 

есіту, т.б.) сезімдері әлсізденіп, дәрменсіз болатын еді. Және олар басқа адамдар 

көзіне бейшара да, аянышты халде көрінетін, сондай-ақ туысқандары да, бөгделер де 

олардан безер болатын еді. Өмір мәні кемелділік болғандықтан, кемелділікке 

жеткен соң, өмір қанша ұзақ болса да, ол сонша пайдасыз болады. Демек, өмірдің 

(шамадан) артықшасы – пайдасыз.  

Ол осындай көркем тізбектелген нәзік хикаяларды айтатын, (расында) олардың 

бәрі – таза хикмет (даналық).  

703 жылы шағбан айының соңында, ол оған Улжайту Буйнук деп ат берген 

Құлан мурандағы жұртынан жолға шықты да, әйелдері мен арба көштерін Сарай 

Журмадан бір өткел жерде орналасқан Жук бекінісі маңайында қалдырып, өзі 

салт күйде мемлекет ұстындары әрі сарай ақсүйектерін ертіп Муррак жаққа кетті. 

Бірнеше күн Харақан мен Маздақан аймағында аңшылық жасап, Сава қаласына 

барып түсті. Сахиб Сағд ад-дин мырза ол жерде жалпыға той ұйымдастырды. Ислам 

сұлтанына (патшасына) және барлық қатындарға, ханзадаларға және әмірлерге 

ас беріп, өзінің шынайы бағыныштылық сезімін білдіріп, ұлы мәртебелі сұлтан 

                                                           
24 «Бұл дүние мүминдер үшін түрме сияқты, ал кәпірлер үшін жәннат сияқты» деген хадистен алынған 

сөз. (Аудармашының түсініктемесі) 
25 Лауазымдар, мәртебелер, мерейлер, шендер. 
26 Ол дәуірлердегі өмір сүру жағдайы қазіргі біздің дәуіріміздегі жағдайларға қарағанда өте ауыр 

болғандықтан, ол кездің адамдарының өмір сүруінің шегі сексен жасқа ғана жететін болған, дәл біздің 

дәуірдегі адамдардың өмір сүру шегі жүз жаса деген сияқты болған. (Аудармашының түсініктемесі) 
27 Қол-аяқтары және басқа да мүшелері. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BD/
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жағынан түрлі мейірімділік пен сыйлыққа бөленді. Дәл осылай (той мен 

сыйлықтарды), ол иеліктердің муншиі28 және ұлы патшалықтың ұстындарының 

бірі болған, ұлы садр Шихаб ад-дин Мүбарак шах мырза да істеді. Сава 

қаласында оның көне үйі болғандықтан, ол жақта оның әкесі мырза Шараф ад-

дин Сағдан өмір 

 

1324-бет 

сүргендіктен және ол Иранның ұлықтарының бірі әрі әкімі болғандықтан жалпыға 

той ұйымдастырды. Ұлы мәртебелі сұлтанға, барша қатындар мен ханзадаларға, 

әмірлерге лайықты сыйлықтар ұсынды. Барлық сахибтарға ас пен бай сыйлық  

жіберді. Қалған қызметші мен маңайындағыларға киім, динар мен дирамдарды 

молынан таратып берді. 

Содан соң үш күннен кейін патшаның бақытты тулары (әскері) ол жақтан 

жолға шығып, Рейге аттанды. (Ғазан хан) қысқы қыстауынан жолға шыққан уақыттан 

бері оның денсаулығы толық күшіне енді, сондықтан ол аттың үстінде отырып, 

алыс әрі ұзақ жол жүретін және түрлі тағамдарды тойып жейтін болған. Енді 

болса, ол Савадан жолға шыққан кезде аурудың қайта меңдей бастағанының 

белгісі көрінді, қайтадан науқастық басым болып, тамақтан жиіркену пайда болды. 

Осыған қарамай ынталы түрде (өзін) мекем ұстады, бұрынғыдай атқа отырып, 

(жол) жүрді. Бірнеше күнде Рей маңайында болды. Сосын Рей аумағына жататын 

жерлердің бірі Хайл-и Бузург маңайында ауру күшейген соң, ол арба көшіне 

хабаршы жіберіп, шұғыл түрде бәйбішесі Бұлыған қатынды шақыртты. Ол келген 

кезде, ол (Ғазан хан) Хайл-и Бузургтан жолға шығып кеткен еді. Әр күні 

аз-аздап ары қарай жүре отырып, Казвин маңындағы Бишкалаға (Бесқалаға) 

жетті.  

Рамазан айының соңында (Бұлыған) қатын келгенде, олар сол жерге тоқтады. 

Қатын келгенде, кездесу осындай халде орын алғандықтан, олар еңіреп жылап 

кетті, көздерінен жас тамызды. (Ғазан хан) барша әмірлерін, таңдаулылары мен 

жақындарын, мемлекет ұстындары мен сарай ақсүйектерін шақыртты. Олардың 

әрқайсысына (өз) дәрежелеріне сай лайықты және құрметті түрде сөз сөйлеп, 

үгіт-насихат жасады. Сосын, ол өзінің ұлық бауыры (інісі - Олжайту сұлтанның, 

билігі оның баянды болсын!) тақ мұрагері болуы жайлы бес жыл бұрын  

бұйырғанындай және сан рет сәті түскенде бұл туралы қайталап, растап 

отыратынындай, ол осындай өте мейірімді әрі ақкөңіл өсиет қалдырды. Сөйтіп 

(өсиет етіліп айтылғанның), барлығын барынша және 
                                                           
28 Мунши – хатшы. 
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1325-бет 

оның мағынасы мен мақсатын нық сақтауға үндеді.  

(Ғазан хан) өсиетін аяқтаған соң, ол уақытының көп бөлігінде оңаша қалуды 

қалады. Сөйтіп, оның жағдайының әлсіздігі ұлғайып кеткеніне қарамай, ол барлық 

кез (барша нәрселерді) өте жақсы сезетін және тілі шешендігінше қала берді. 

Алайда Алланың ежелде (әу баста, әлімсақта) бекітіп қойған тағдыры бойынша 

«Әрбір үммет (адам) үшін белгіленген (ажал, белгіленген анық бір) мезгіл бар 

(бұл мезгілді тек Алла ғана біледі). Қашан олардың (ажал) мерзімі келсе, (оны 

ешкім) бірер сәтке кешіктіре де, ілгерілете де алмайды»29 дегенге сай, оның 

(Ғазан ханның) өмірлік уақыты соңына жеткендіктен 703 жылдың шәууәл  

айының он бірінші жұлдызында, жексенбі күні, бесін намазы кезінде оның пәк 

рухы жалған мақтаныш мекенінен шынайы қуаныш мекеніне көшті. Бұ (жалған) 

дүние үшін ұлы пәлекет болған ұлы оқиғадан аспандар киімін көп түске бояды 

және жүз мыңдаған көздер жылады. Сөйтіп, әлемнің мекен етілген шеңберінің 

төрттен бірінің тұрғындарының көздерінен Ніл мен Жейхундай (суындай) қан 

арналары (көз жасы) ақты.  

Сонан соң, ғұсыл мен кебінге орау рәсімі орындалған кезде оның құтты 

табытын арнайы (патшаның жеке өзіне тиесілі) ат-көліктеріне артты да, оның 

соңынан Тебризге қарай қатындар мен әмірлер жолға шықты.  

Жол-жөнекей қалалар мен ауылдардан бас киімсіз және жалаңаяқ, ескі, 

тозығы жеткен киімдер киген, бастарына топырақ шашып жылаған әйелдер мен 

еркектер шықты.  

Өлең: 

Бұл әділетті де діншіл патшаның табытының алдында,  

Уақыт та, жер де жылады, беріліп тұрып бар мұңға. 

Әр адам қайғы-мұңға ұрынғаны:  

Дариға-ай, қандай пәлекет мұның мәні?! 

Жылатты жиһан күні бұлтқа барып тығылғаны!  

 

Иран жері иеліктерінің барлық қалалары мұнараларды паластарға орады, 

базарларда, көшелерде және алаңдарда (сабан, шөп-шалаң) төседі. Үлкен мен 

кіші, еркек пен әйел киімдерін жыртып, жұпыны киініп жеті күн жоқтау жасады.  

Құтты мәйітті астана қаласы Тебризден бір өткел жерге алып барған кезде, 

қала тұрғындары: еркектер мен әйелдер, үлкен мен жастар көңіл күйсіз әрі  

шексіз қайғыға берілген күйде бірдей көк киім киіп қарсыларынан аза тұтып 

шықты.  
                                                           
29 Қасиетті Құран Кәрімнің «Әл-ағраф» сүресінің 34-аяты, «Йунүс» («Жүніс») сүресінің 49-аяты және 

«Ан-нахл» («Аралар») сүресінің 61-аяты. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%90%27%D1%80%D0%B0%D1%84_%D1%81%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BB_%D1%81%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96
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1326-бет 

(Өлең жолдары): 

Барша сахараға қарай тартылды жанымен жасып, шын жылап, 

Қайғыдан көкіректерін таспенен қатты ұрғылап. 

 

Әскерлер, нөкерлер, қызметші мен бағыныштылардың бәрі құтты табыт 

төңірегінде еңіреп барды, сөйтіп оны (өзі) тұрғызуды бұйырған ұлы қубба 

жанындағы Шам мекенінде жерледі. «Оның (Алланың) жүзінен (болмысынан) 

басқа барлық нәрсе өледі. Үкім (шығару) Оған тиесілі әрі сендер Оған (дәргейіне) 

қайтарыласыңдар»30.  

Хақ Тағала бұл бақытты сұлтанды шексіз рақметінің (мейірімінің) теңізіне 

батырсын, ал Ислам патшаларының патшасы Олжайту сұлтанды өмірдің (көп  

жыл өмір сүрудің) мұрагері етсін, үміттерінің (ұмтылыстарының) ең шегіне 

жеткізсін!  

Расында, Ол (Алла Тағала) дұғаларды қабыл ету Иесі және Пайғамбарымыз 

Мұхаммедке салауаттар мен оның отбасына (Алланың) сәлемі болсын!  

 

1327-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

Ислам патшасы Ғазан хан (Оның билігі мен әділдігі мәңгі болсын!) 

туралы дастан: оның мінез-құлқының таңдаулы қасиеттері, мақтауға 

тұрарлық өмірлік салты, әділдігінің, мейірімділігінің, қайырымдылығының, 

жақсылықтарының, жан-жақты білімділігі мен дәстүрінің көркемділігінің 

ескерткіштері, түрлі кезде шындықты іздеу мен терең зерттеу жайлы айтқан 

сөздері, әртүрлі себепке байланысты шығарған, барша жаратылыстың 

жақсылығын ойлайтын мықты қаулылары мен бұлжымас заңдары, 

алдағы екі бөлімге енбей қалған еске алуға тұрарлықтай хикаялары мен 

оқиғалары, оны (баяндау) жөнінде екі баяндау (тәсілі) бар: бірі – бөлімдерге 

бөлініп (баяндалған) қырық хикаядан тұратын (баяндау тәсілі), екіншісі – 

түрлі оқиғалар мен жағдайларға байланысты баяндау ретінде берілген. 

 

Бөлімдерге бөлінген өте көркем қырық хикая, төменде көрсетілген тізімге 

байланысты баяндалады.  

                                                           
30 Құран Кәрімнің «Әл-қасас» («қисса») сүресінің 88-аяты. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D2%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81_%D1%81%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96
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Бірінші 

Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) түрлі пәндер саласында 

кемел шеберлігі мен түрлі кәсіптердегі қабілеттері жайлы. 

 

Екінші 

Ислам патшасының (Оның билігі баянды болсын!) нәпсінің (рухының) түрлі 

нашар қасиеттерден пәктігі және (оның болмысының) тазалығы жайлы.  

 

1328-бет 

Үшінші 

Оның шешен тілділігі, оның сөз құрастыру тіркестерінің көркемдігі , 

жақындағылар мен алыстағыларға, түркілер мен тәжіктерге берген жауаптары 

және қойған сұрақтарының әсемдігі жайлы.  

 

Төртінші 

Оның сабырлылығы, (жасалған) келісімшарттары мен келісімдерге беріктігі 

және уәдеге адалдығы (туралы). 

 

Бесінші 

Көп уақыттарда оның (болжап) айтқан сөздерінің көп бөлігінің шындық болып 

шығатыны туралы. 

 

Алтыншы 

Оның жұмыста, сыйлық беруде, мейірімділікте және жомарттықта көркем 

қарым-қатынаста жақтастықта болуы туралы. 

 

Жетінші 

Пұтқа табынушылықтың жойылуы, олардың (пұтқа табынушылардың) 

пұтханаларының толықтай қиратылуы жайлы.  

 

Сегізінші 

Оның Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) отбасына 

(әулетіне), құрметті сейіттерге сый-құрмет көрсетуі туралы.  

 

Тоғызыншы 

Оның әскери жаужүректілігі, әскерді ұйымдастыруы, (қатысқан) соғысы мен 

шайқастағы шыдамдылығы жайлы.  
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Оныншы 

Қазылар, шейхтар, сопылар мен салиқалы адамдарға, ғалымдарға және 

тақуаларға (айтқан) насихаттары жайлы. 

 

Он бірінші 

Әскери адамдардың және өзгелердің күпірлік болатын сөздерді сөйлеулеріне 

тыйым салынуы жайлы. 

1329-бет 

Он екінші 

Оның абаттандыруға деген махаббаты мен оған (абаттандыруға) халықты  

баулуы туралы  

 

Он үшінші 

Тебриз бен Хамадандағы Абуаб әл-бирр туралы және ол иеліктерде (оның) 

орындаған нәзірі31 туралы. 

 

Он төртінші 

Алаяқтардың және негізсіз шағымдардың жойылуы мен әділетсіз адамдардың 

қиянаттарының (опасыздықтарының) жойылуы туралы. 

 

Он бесінші 

Заңсыз қабалаттарды32 жазуға тыйым салу және ескі құжаттардың күшінің 

жойылуы туралы жариялауы. 

 

Он алтыншы 

(Егіннің жеміс көлемін салық салу үшін) болжауды (болжау арқылы бағалауды) 

әрі (болжау арқылы алынатын) салымның жойылуы  және әртүрлі (күштеп) 

тәркілеулерді (заңсыз түрде тартып алуларды) болдырмауы (тоқтатылуы, тыйым 

салу). 

Он жетінші 

Бағыныштыларды қорғау, оларға қамқор (ілтипатты) қарым-қатынаста болу 

және олардан зорлық-зомбылықтың алыстатылуы жайлы. 
                                                           
31 Нәзір – белгілі бір істің орайы келіп орындалса, немесе тілеген тілеуі қабыл болса, атқарамын деп 

ниет еткесін, құдай разылығы үшін ерікті атқарылатын құлшылық. нәзір малмен (садақа беру, мал сою, 

медресе-мешіт салу, т.б.) және жанмен (ораза ұстау, кітап жазу, қайырымдылық жасау) өтеледі, яғни 

нәзір – садақа мен қайырымдылықтар. 
32 Қабалат – мүлік иелігі туралы құжат, неке туралы құжат және өзара келісімшарттар туралы құжаттар. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%83/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%B9
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Он сегізінші 

Елшілер (хабаршылар) үшін ұлағтың жойылуы және олардың иеліктерде 

көбеюіне тыйым салынуы. 

 

Он тоғызыншы 

Ұрылар мен жол қарақшыларын (тонаушыларды) жою және иеліктердегі жолдардың 

зиянкестіктерінен қорғалуы жайлы. 

 

Жиырмасыншы 

Алтын мен күміс сынамаларының бұған дейін болмаған үлгілерін, одан да 

жақсы болуы үшін ең жақсы дәрежеге дейін байытылуы туралы. 

 

Жиырма бірінші 

Алтын ақшаның, бар33, газ, паймана34 мен кафиз35, тағар (әскерлерге берілетін 

белгілі бір азық-түлік) мөлшерлерінің түзетілуі (ретке келтірілуі) жайлы. 

 

Жиырма екінші 

Адамдарға жарлықтар мен пайзаларды берудегі қатаң тәртіптің сақталуы  

жайлы  

 

Жиырма үшінші 

Адамдардың қолында жүрген қайталанатын жарлықтар мен пайзалардың 

қайтарып алынуы (тәркіленуі) жайлы.  

 

1330-бет 

Жиырма төртінші 

Әр уәлаяттан (белгілі бір) жерлерді мұғул әскерлеріне иқтаға36 беру жайлы. 

 

Жиырма бесінші 

Оның өзіне арнап қалайша бөлек әскер жасақтағаны жайлы баяндау. 

 

Жиырма алтыншы 

Өсімге ақша беру мен өрескел алдаумен қарым-қатынас (келісімшарт) жасауға 

тыйым салынуы жайлы. 
                                                           
33 Бар – ауырлық салмақ өлшем бірлігі. (Аудармашының түсініктемесі).  
34 Паймана – жалпы сұйықтық өлшем бірлігі. (Аудармашының түсініктемесі).  
35 Кафиз – сусымалы денелер салмағын өлшейтін өлшем бірлік. (Аудармашының түсініктемесі). 
36 Иқта – бөліп берілген бөлік, яғни пайға бөліп берілген жер телімі. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Жиырма жетінші 

Кауинді37 өте көп мөлшерде төлеуге тыйым салынуы мен он тоғыз жарым 

динар туралы. 

 

Жиырма сегізінші 

Мемлекеттің барша ауылында мешіттер мен моншалар салу (тұрғызу) 

туралы. 

 

Жиырма тоғызыншы 

Халыққа шарап пен өзге де мас қылатын сусындарды ішуге тыйым салуы 

жайлы. 

 

Отызыншы 

Патшаның дастарқан шығындары мен сусындар үшін үлкен ордаға ақша 

бөлінуін ретке келтіру туралы. 

 

Отыз бірінші 

Ордалар мен қатындарға дастарқан шығындары үшін ақша бөлінуінде тәртіп 

орнатылуы туралы.  

 

Отыз екінші 

Қазынаға қарасты шеберханаларда қатаң тәртіп орнатуы мен оларға жағдай 

жасау тиімділігінің ұйымдастырылуы туралы. 

 

Отыз үшінші 

Мисас38 ісі мен қару-жарақ шеберханаларының істерінің тәртіпке келтірілуі 

туралы. 

 

Отыз төртінші 

Қағанның шаруашылық малдарына (қатысты) істердің тәртіпке келтірілуі 

туралы. 

                                                           
37 Кауин – келін алу үшін берілетін қалың малы, яғни қалың беріп қыз айттыру. (Аудармашының 

түсініктемесі).  
38 Мисас – Мисас – қылыш, қанжар, пышақ сияқты қаруларды жасау ісі, сондай-ақ хирургиялық оталар 

жасау үшін қолданылатын аса өткір пышақтарды жасауға да айтылады. (Аудармашының түсініктемесі). 
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1331-бет 

Отыз бесінші 

Құсбегі мен барысшылардың39 ісінің тәртіпке келтірілуі туралы.  

 

Отыз алтыншы 

Барлық иеліктегі жұмысқа тиелетін малдардың (оларға қатысты ұйымдастыру 

жұмыстарының) тәртіпке келтірілуі.  

 

Отыз жетінші 

Құрғақ (пайдаланылмай жатқан) жерлерді өңдеуді қолға алу және бос  

жатқан жерлерге абаттандыру (ғимараттар тұрғызу) жұмыстарын жүргізу 

жайлы.  

 

Отыз сегізінші 

Хабаршыларға арнап иеліктерде ханалар (яғни, арнайы тұрақ-жайлар) 

тұрғызу, сондай-ақ олар (хабаршылар) мен қолбасшыларға адамдардың (жеке) 

үйлерінде қонуға тыйым салынуы туралы. 

 

Отыз тоғызыншы 

(Оның) түйекештер мен есек айдаушылардың халыққа (олардың егіндігін 

таптап) қиындық туғызуларына тыйым салуы жайлы. 

 

Қырқыншы 

(Ғазан ханның) кәнизактарды бұзықтық (жезөкше) үйлеріне күштеп кіргізуге 

тыйым салуы туралы. 

 

БІРІНШІ ХИКАЯ 

Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) түрлі пәндер 

саласы мен ілімдердегі кемел шеберлігі, түрлі кәсіптердегі қабілеттері және 

ол кәсіптердің сырларын аңғаруы жайлы 

 

Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) түрлі пәндер 

(салалар) мен ілімдерде кемел шеберлігі туралы бірінші хикая 

 

Ислам патшасын (Оның патшалығы баянды болсын!) балалық шағында 

оның атасы Абақа хан оны өзінің алдында асырағаны, өсіргені, қорғаштағаны 
                                                           
39 Барысшы – барыс баптаушы. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83/
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әлемдіктерге (әлемде өмір сүрушілерге) жасырын болмасын. Сонда (Абақа хан) 

оған пұтқа табынушы бақсыларды40 мулазим және ұстаз етіп тағайындады. 

 

1332-бет 

Сөйтіп, осының нәтижесінде сол (пұтқа табынушылыққа қатысты) әдеттер оның 

ішінде (санасында) орнықты. Әсіресе бұл сенім оның әкелерінің41 мазхабы 

болғандықтан және олардың осы жолмен жүргендіктерінен. Исламның  

басталуымен барша өңірлерде түгелдей жойылып кеткен пұтқа табынушылық 

үрдісі олардың (Хұлағу ханның ұлдары мен немерелерінің) дәуірінде қайтадан 

бой көрсетті (пайда болды). Бұл (пұтқа табынушылардың) жамағаты күшейді, 

сөйтіп толық сый-құрметпен Үндістан, Кашмир, Қытай, Ұйғыр елдерінен пұтқа 

табынушы бақсыларды әлпештеп алып келді. Жан-жақта пұтханалар соғып, оған 

үлкен байлық жұмсады. Содан олардың діни істерінің гүлденуі сондай дәрежеге 

жетті, барша жұрт өз көздерімен көретін болды. 

(Сол кездері) Ислам патшасы әрдайым бақсылармен пұтхананың ішінде 

болатын, олардың сенімдерін үйренетін. Осыдан күннен-күнге оның бұл іске 

деген жақтастығы өсе түсіп, бұл жөніндегі сенімі күшейе берді. Абақа хан дүние 

салған соң, оны әкесі Арғын хан Хорасандағы әскерлерді басқарып, билеуге 

аттандырғанда, ол Хауиштан қаласында зәулім пұтханалар тұрғызды, өзінің 

уақытының көп бөлігін сол пұтханалардың ішінде бақсылармен әңгімелесумен 

әрі олармен бірге тамақ жеумен өткізетін. Осылайша оның бұл дінге деген 

сенімінің беріктігі мен пұттардың алдында оны сипаттауға келмейтіндей  

дәрежеде (күшті ынтамен) құлшылық етуі Байду патшалықты басып алмағанынша, 

сөйтіп ол (Ғазан хан) оны (билікті) қайтарып алуға кіріскенінше жалғасты.  

Алла Тағала оның (Ғазан хан) бақытты болуын тағдырына жазғандықтан 

және ол Раббанидің қолдауы мен көмегінің арқасында билік пен патшалық оған 

тиесілі болған кезде, ол әділеттілік пен әділ сот төрелігінің үлгілерін әлемге 

жария етуі, бүлінген істерді ретке келтіруі, ойрандаған иеліктерді абаттандыруы 

үшін және Ислам дінінің нығайтылуы мен шариғат істерінің алға басуы оның 

қолында болуын (Алла Тағала тағдырына) бекіткендіктен. Сондай-ақ оның өзі 

                                                           
40 Пұтқа табынушы бақсылар – яғни, Үндістан, Кашмир, Қытай мен Ұйғыр елдеріндегі пұтқа 

табынушы бақсылар. Ал мұғулдардың арасындағы бақсылар пұтқа табынбайтын, керісінше жеке 

Құдайға табынатын бақсылар. Міне, осы тұрғыдан қарағанда бақсы сөзі екі түрлі мән-мағынаны 

аңғартатыны белгілі болады. 
41 Оның әкелерінің – бұл сөзден Хулагу ханның Ғазан ханға дейінгі аралықтағы ұрпақтарын түсінеміз. 

Себебі, Хулагу ханға дейін оның әкесі Төле хан да, оның әкесі Шыңғыс хан да мүуаххид (жеке Құдайға 

табынушы) болған, пұтқа табынушы болмаған. Ал Хулагу ханның әйелдері қытайлық пұтқа 

табынушылардан болғандықтан, балаларын да пұтқа табынушылыққа баулыған. Содан Абақа хан да 

оның баласы Арғун хан да пұтқа табынушылыққа бой алдырған болатын.  
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де, бұл әлемнің тұрғындары да бұл (тағдырда белгіленген хикметтер) туралы 

хабардар болмағандықтан, кенеттен осы уақытта Алланың шексіз мейірімінің 

кеңшілігінен оның пәк кеудесіне хидаяттың нұры келіп еніп, ол құтты аяғымен 

Ислам шеңберіне кірді, қолымен мықты (шынайы) иманның арқанынан мықтап 

ұстады, содан өтірік діндердің ұрандарын (ілімдері мен ұстанымдарын) жоюға 

бұйрық берді.  

1333-бет 

Көпшілік адамдар өз қиялдарында: «Оның Исламды қабылдауының себебі – 

кейбір әмірлер мен шейхтардың үгіт-насихаты мен құптауы болды» деп ойлаған 

еді, алайда анықтап көрген соң бұл күдіктің шындыққа жанаспайтыны белгілі 

болды. Себебі бірде, оңашада ол маған, (яғни) осы кітапты жинақтаушы әлсіз 

құлға42 (мынаны) әңгімелеп берді:  

– Алла Тағала кешірмейтін бірнеше күнә бар. Олардың арасындағы ең ұлы 

күнә – біреудің басын пұттың алдында сәждеге қоюы, себебі оған ешқашан 

кешірім болмайды. Байғұс адамдар надандыққа кенелген, сондықтан пұттың 

алдында бастарын сәждеге иеді. Мен де дәл сондай болған едім. Алайда Хақ 

Тағала маған жарқындық (хидаят) пен білім берді (тура жолға бағыттады), 

сөйтіп одан (пұтқа табынудан) мен құтылдым, Хақтың (Құдай Тағала) алдында 

бұл күнәдан пәк болдым (арылдым). Бұл сөздердің баяны келесідей: Адамды 

тозаққа ештеңе надандықтай (қатты) итермелемейді. Бәлкім (негізінде), надандықтың 

өзі – одан шығу мүмкін болмайтын тозақтың дәл өзі. Әйтпесе, ақыл қалайша 

тастың алдында сәждеге жығылуға жол береді? Мұндай іс-әрекет таза 

надандықтың белгісі. 

Екіншіден, пұтқа табынушылардың ойының негізінде келесі сенім жатыр 

(содан олар: «Бір кемел (қасиетті) адам болған еді, сөйтіп дүниеден өтті. Ал біз 

болсақ оны еске алу үшін ескерткіш ретінде оның мүсінін жасап, оның құрметіне 

көмек пен жақтаушылығын сұрап мінәжат етіп, оның қорғанысына жүгініп 

сәждеге жығыламыз» (деп ойлайды). Алайда олар, ол адамның «адами болмысы» 

деп аталатын нәрсесі (яғни, рухы) денесімен бірге болған кезде, оның көңілінде 

тәкаппарлық пен менмендік пайда болмауы үшін, басқа біреудің оның алдында 

сәждеге жығылуын мүлдем қаламағанын, сондай-ақ (мұны) мүмкін деп те 

есептемегенін білмейді. Демек, оның жақтаушылығына жүгіну және оның  

қорғанышының астына кіру үшін ғибадат етіп, сәждеге жығылып жатқанда 

қалайша оның рухы (бұл) – оның денесінің мүсінінің алдында бастарын сәждеге 

жығып, оның рухынан жақтаушылықты ынта-шынтасымен сұрап жатқан адамдардан 
                                                           
42 Яғни, Рашид ад-динге. 
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қалайша разы болады. Егер біз мұндай жақтаушылық бірер әсер (пайда) береді 

деп ойлайтын болсақ, ол сөзсіз жақсы ниет және разылық емес, (керісінше) наразылық 

және жаман ниет болып табылады. 

Және бірі (үшіншіден): Адам өзінің денесіне деген махаббатты ұмытуы 

(яғни, рухани тәрбиесіне қарағанда денесінің тәрбиесіне артықша мән бермеуі) 

үшін дененің (рухани кемелділік табуда) ешқандай мән-маңызға ие емес екенін 

анық біліп, түсініп алуы қажет. 

1334-бет 

Әрі денені тәркі ететін нәрсе – оның өзінің болмысы екенін білуі және бұл нәрсенің 

не екенін, оның орнын, жағдайын көзіне елестете алуы үшін, оларды түсінуге 

тырысуы үшін «Бұл не нәрсе?», «(Денені) неге тәркі етеді?», «Ол қайда кетеді, 

қалайша мәңгі, тұрақты болады?!» деген сұрақтар жайлы ой толғауы қажет.  

Егер ол денеге ұқсатып жасалған мүсінге сенетін (табынатын) және оның 

алдында сәждеге жығылатын болса, ол шынайы жәннат болып табылатын  

болмыс жайлы ой толғаудан, оны іздеуден тыста қалып қояды. Сөйтіп, оның (жәннат 

жайлы ой толғаудан) керісінше, қарама-қайшыға қарай, (яғни) нағыз азаптың 

түбі болып табылатын тозаққа қарай бұрылады. 

Былай деп ойлаймын: Пұттар, адамдар кіріп, шыққан кезде, оның үстінен 

басып өтуі, сөйтіп әлгі (тірі кезінде осы денеде болған) рух мұны өзінің денесі екенін 

біліп, олардан (пұттарды аяқтарымен басқан адамдардан) разы болуы үшін оларды 

(пұттарды) есік табалдырығы астына қоюға ғана жарайды. Себебі ол (рух) былай 

деп ойлайды: «Мен жерде тірі жүргенімде кішіпейілділік арқылы кемелділікке 

жеткен едім, (денемді) тәркі еткен соң да дәл сондай жағдайдамын».  

Басқа бірі (төртіншіден) былай ойлайды: «Кемелділікке жеткен рухтың денесі 

шаң-тозаңға айналады, (сонда да) оның денесінің мүсіні табалдырық болуға, 

сөйтіп аяқпен басуға ғана жарайды. Біз болсақ кемелділікке жеткен жоқпыз, 

сонда біздің тәнімізге не болмақ?». Осы себепті олар бәрі бірдей бұ дүниеден 

бас тартып, өлімнің ар жағындағы өмір, тақуалардың тұрақтау орындары және 

қасиетті рухтардың жағдайы жайлы ой толғауға бағытталады. Олар, олардың 

дүниеге келгенінен бірер пайда болуы үшін және олар кемелділікке жетулері 

үшін, бәлкім, өздері де шындық болып табылатын осы нәрселерден бірер  

нәрсеге ие болып қалулары үшін, әркез ол жағдай жайлы ой толғап отырады, 

өйткені олардың жаратылу себебі – қараңғылық әлемінен нұр әлеміне қарай 

ұмтылу.  

Ол (Ғазан хан) осындай тәртіпте әдемі теңеулермен, нәзік мағынамен  

әңгімелеуді аяқтағанда, оның ішкі нұры, (Ислам дініне деген) адалдығы мен 
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пәктігі толық айқындала түсті. Осыдан соң ол әрдайым бірде-бір данышпаннан, 

әлде арифтен43 (ешкім) ешқашан есітпеген, осыған (жоғарыда айтқанына) ұқсас 

ұрфан44 мен шындықты іздеу туралы терең мағыналы хикаяларды айтып  

жүретін болды.  

Сосын ол екі-үш жыл патшалық тағында болып, күннен-күнге мұсылман 

 

1335-бет 

дінін одан сайын мықтылай түсті, бар адалдығымен және шын ықыласымен 

діндарлардың істерінің жақсаруы туралы қамқорлық жасады.  

(Осылайша) бүкіл әлемдіктерге (барша адамдарға) оның Исламды қабылдауының 

себебі – кейбір әмірлер мен шейхтар келтірген дәлелдер емес, Құдайдың шынайы 

діні жолына бастаған хидаяты екені анық және дәлелді болды. Себебі егер бір 

кемтар (билігі жоқ) адам патшаны, әлде бір билеуші адамды күштеп мұсылманшылыққа 

кіргізер болса, ол (патша, әлде билеуші адам) өз қалауына сай дінде ауып  

кететіні тәжірибе арқылы анықталған. Сөйтіп, ол ыңғайлы сәті келгенде сол 

уәлаятта, әлде өзге уәлаятта өзінің дініне қайта келеді. Демек, осындай жоғары 

дәрежелі әрі құдіретті патша үшін, осындай (дінді қабылдаудай) маңызды істе 

біреудің сөздеріне назар аударуының, сөйтіп (оның дінін) өзінің  дініне 

айналдыруының немесе басқа дінге таңдау жасау арқылы өзін  қиындыққа 

салуына қандай қажеттілік бар. Әсіресе оның әкелері45 барлық әлем46 иеліктерін 

пұтқа табынушылық (ұстанымын ұстанған) кезінде бағындырып алған болса. 

Осы алғышарттардан мәлім болғанындай, оның бұл мәселедегі тапқан сауабы 

Алланың досы Ибраһим халилдің (Алланың оған сәлемі болсын!) сауабына ұқсас 

екені анық болды. Әуел бастан-ақ ол (Ибраһим пайғамбар, Алланың оған сәлемі 

болсын!) Раббани (Илахи) хидаят нұрымен пұтқа табынушылардың адасушылығын 

түсінді. Сөйтіп, өзінің пұтын сындырып, (барлығын ұғып) уахдани47 иманымен 

Құдайға табынатын болды.  

Ислам патшасы да (бұрын) осындай көзқарасты ұстанар еді. Алайда ол пұтқа 

табынушылықтан Исламға өткенде өзінің патшалық ұлылығы мен құдіреттілігіне 

қарай Иран жеріндегі барлық пұттарды сындырды және пұтханалар  мен 

шариғатта рұқсат етілмеген табыну орындарының бәрін іргетасына  дейін 

қиратты.  
                                                           
43 Ариф – Алланы таныған адам деген мағына беретін тасаввуф терминінің бірі. 
44 Ұрфан – рухани ілімдер. 
45 Хұлағу ханның балалары мен немерелері. 
46 Мұндағы барлық әлем иеліктері дегенде Хұлағу ханның балалары мен немерелері жеңіп алған 

аумақтар назарда ұсталған. 
47 Уахдани – жеке Тәңірге сыйынушылық. 
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Олардың саны құм түйіршіктерінен де көп болған. Барлық пұтқа  

табынушыларды, кәпірлер мен (пұтқа табынбайтын, бірақ мұсылман болмаған) 

мұғулдарды да Ислам дініне алып келді (баулыды), осының нәтижесінде  

ешкімді өлтірудің қажеті болмады. Қандай болған жағдайда да (бұл ісі үшін) 

оған (Ғазан ханға) үлкен сауаптар болады. Бұл айтып өтілген (ізгі) жағдайлар 

оның білімділігі мен мағрифетінің және даналығының айқын дәлелдері болып 

табылады.  

Келесі (бесінші) дәлел мынадай: Жігіттер көңіл көтеріп, ләззаттану мен 

шарап ішуге берілген кезінде оларда ойын-сауыққа, күлкілі хикаялар мен түрлі-

түрлі бос әзілдерге қызығушылықтары оянады. Ал Ислам патшасы болса, ол 

аздап ішкен кезінде көбінесе хикметті (даналықты) әрі шындықты іздеуші 

кісілердің нақыл сөздері мен оларды кез келген  

 

1336-бет 

ғалым мен дананың ақылы түсіне бермейтін, өте мағынасы терең хикаялар мен 

ой-толғауларға кіріседі. Және ол таңдаулы ғалымдар мен ақылды кісілердің 

ортасында отырып әңгіме құруды жақсы көреді. Ал егер ол ақылға да, қабілеттерге 

де, және білімге де ие, бірақ бұл істе оған сабырлылығы жетпейтін ғылымды 

кездестіретін болса, ол кісіні құптамайды. Сондай-ақ мұндай кісілердің қатарынан 

оның алдына келетіннің (ғалымның) әрбірінің дәрежесін ол дереу (дұрыс) 

байқап қояды. Бірде-бір айлакер әлде өтірікші оның алдына барып жалған 

сөздерді айта алмайды. Ал егер айтатын болса, бір реттен артық айта алмайды, 

себебі ол оны танып қояды, сөйтіп келесі жолы жол бермейді. Егер  де ол көп 

сөйлейтін және жеңілтек ғалымды кездестірер болса, бірден оның (ойының 

қаншалықты) тереңдігін біліп қояды. Бұған анық дәлел ретінде, біз бір хикаяны 

келтіреміз.  

Хорасанда Түркістаннан келген Хиббатулла есімді бір жақсы мінезді, тартымды 

және түрлі білімдерге ие адам бар болатын. Ол түркі және сириялықтардың тілін 

білетін, (әрі) көптеген нақылдарды жадына сақтаған болатын, тіпті шейхтардың 

істері туралы жақсы әңгімелеп беретін. Патша мен әмірлер оның сөздеріне нық 

сенетін, содан ол біраз уақыт Хорасанда патша (Оның патшалығы баянды 

болсын!) қызметінде болды. (Ғазан хан) құтты таққа отырған кезінде, хабаршы 

жіберіп оны өзіне шақыртты да, оған құрмет көрсетіп, өзінің жақын адамдарының 

қатарына қосты. Оған ақша, киімдер мен қомақты айлық (жалақы) тағайындады 

да, «Оған жақсылап қамқор бол!» деп осы патшалықтың құлына48 сеніп тапсырды. 

Мен осы айтылғанға сай әрекет қылдым.  
                                                           
48 Яғни, кітап авторы Рашид ад-динге. 
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Ол әркез ұлы мәртебелінің алдына келіп тұратын, сөйтіп (екеуінің  

ортасында) хикмет (даналық) пен ұрфан жайлы терең мағыналы сөздер болатын 

(айтылатын). Ол білгір болғанына қарамай, оның сөздері мен Ислам патшасының 

(Оның патшалығы баянды болсын!) сөздері арасында үлкен айырмашылық бар 

болатын.  

Мен (былай деп) таңданатын едім: «Егер де патша оның білімі мен өзінің 

білімінің айырмашылығын түсінбейтін болса, бұл – (шындықтан) ауласы алыс. 

Ал егер түсінетін болса, мұндай (оның сөздеріне деген) толық сенімнің не 

қажеті бар?!».  

Сондай-ақ (Ғазан хан) оған айып тағуды үлкен (орынсыз жағдай) деп 

білгендіктен, бұл жағдай туралы сұрау мүмкін болмады. Содан біраз уақыт мен 

осындай түсінбеушілікте жүрдім. Сөйтіп, бірде (патша) терең мағыналы сөзді 

айтып, былай деді:  

– Мынадай бір сөз бар, оның (мағынасының тереңіне) әркім кіре алмайды 

(мағынасын терең түсіне алмайды).  

 

1337-бет 

Көпшілік адам оның сыртқы қабығы мен бейнесін біледі, ал оның түп-тереңіне 

жете алмайды. Себебі (мысалыға): әркім патшалардың қазынасына кіру рұқсатына ие 

емес. Қазына ішіне (патша таңдаған) арнайы кісілер ғана кіре алады, ал қалғандары 

сыртта қалады: Хибатұлла шейх сияқты, оның бір ғана жолы – қазынаның 

сыртында отыру. Ол сыртқы жақта орналасқан нәрселерді (ғана) біледі, бірақ 

ішке қарай кіруге, іште не бар екенін білуге оған рұқсат етілмеген. Бұдан соң 

мен:  

– Міне, біраз уақыт болды, мен осы жағдай туралы сұрағым келіп жүр еді, 

бірақ мүмкіндік болмайтын. Енді мен патшаның барлық адамдардың бағасын 

білетінін анық түсіндім, алайда ол барлығына құрмет көрсетеді, – дедім. (Ғазан 

хан):  

– Мен оның да, оған ұқсаған өзгелердің де өздерінің білгендерінен бөлек 

мұндай сырларды білмейтіндігіне таңданбаймын. Маған (ол кісілер) ұнайды  

және мен оларды құрметтеймін, сондай-ақ олармен әңгімелесіп жатқан кезімде 

Хақ Тағала маған сыйлық еткен кейбір нәрселердің менің есіме (қайта) түсуін 

қалаймын. Қайрақ тас болаттан жұмсақ болғанына қарамай, болатты өткірлейді. 

Тастың көмегімен болаттың беріктігі шынығады. Әрине, болаттың өткірлігі  

оның шыныққандығында (беріктігінде) болып табылады, алайда ол тастың  

жұмсақтығымен қайралады (сөйтіп осылай өткір күйге келеді), – деп (жауап) 

айтты. 
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Түрлі ғалымдар мен данышпандардың санаттарынан құралған адамдар 

жиналатын жиналыстар мен мәжілісте бәрі оның (Ғазан ханның) қойған  

сұрақтарына таңданатын. Ол мұғул тілінің истилахымен49 (яғни дәстүрімен, 

атауларымен, идиомалармен) сөйлегендіктен әркім оны түсіне бермейтін . 

Алайда бірнеше рет қайталап түсіндіргенде кейбіреулерге (айтылған сөздер) 

түсінікті болатын, алайда көпшілік түсіне алмайтын.  

Оның (Ғазан ханның) даналығының бағдары, Құдайды тануының тәсілі 

(жоғарыда) хикаялап берілгендей еді. Ал енді түрлі діни сенімдер мен әртүрлі 

тайпалардың наным-сенімдерінің әрбірі жайлы айтар болсақ, олардың көп 

бөлігін ол жатқа біледі, сондықтан олардың діни ілімдерінің басшыларымен ол 

айтысқан кезінде олар оның қойған он сұрағының біріне де жауап бере алмайды. 

Ал ол бәрін біледі және баяндап береді.  

Ал түрлі тілдердің арасынан өзінің мұғул тілін, араб тілі, парсы тілі, үнді 

тілі, кашмир тілі, тибет тілі, қытай тілі мен франк тілін (жақсы біледі), ол (өзі 

кездестірген) бірнеше  

1338-бет 

тілдерден біраз нәрсені біледі. 

Енді (Ғазан ханның) әдеттері мен дәстүрлері: Ол көне сұлтандар мен  

мәліктердің, олардың соңынан келгендердің тәртіптері мен дәстүрлерін, өзін 

қалай ұстауын жатқа біледі, яғни әрқайсысының шайқас пен той үстінде , 

сондай-ақ жақсы немесе нашар көңіл күйде болған кезіндегі өзін ұстауы және 

тағамға, киім киюге, атқа мінуге қатысты әдеттері мен дәстүрлерін біледі. Оған 

қоса (оларға қатысты) басқа жағдайлар мен нәрселер жайлы олардың қазір қандай 

(дәстүрде) екенін біледі. Ол (бұлар туралы) ол тайпалардың өкілдеріне егжей-

тегжейлі айтып бергенде олар аң-таң болып қалады.  

Ал енді оның (Ғазан ханның) тарихтар мен хикаяларды білуі. Ол (Ғазан  

ханның) олардың (мұғулдардың) арасында үлкен құрметке ие болған мұғулдар 

тарихын, ата-бабалары мен туыстарының: еркектері мен әйелдерінің аттарын, 

мұғулдардың көне және қазіргі уақыттарда, түрлі елдерде өмір сүрген және 

сүретін әмірлердің аттарын да жақсы біледі, олардың көбісінің шежіресін де 

егжей-тегжейлі біледі. Осы себептен бүкіл мұғул рулары арасында Болат ағадан 

басқа ешкім былай (Ғазан хандай) жақсы білмейді, сондықтан барлығы одан  

жаттап (үйреніп) жүреді. Бұл жазылып отырған мұғулдар тарихын (яғни, осы 

«Тарихтар жинағы» кітабын) құрастыру көбінесе оның (Ғазан ханның) алдында 

қызметте тұрып (көп тарихты есітіп) пайда алып үйренудің арқасында (ғана) 

                                                           
49 Истилахы – ұлттық дәстүрімен, атауларымен және идиомалармен сөйлеу ерекшелігі. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80/
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мүмкін болды, сондай-ақ мұғулдар туралы тек ол (Ғазан хан) ғана білетін, 

алайда олар туралы бұл тарих («Тарихтар жинағы» кітабының) ішінде жазылмай 

қалған (басқа) көп сырлар мен хикаялар бар.  

Ол (Ғазан хан) иран, түркі, үнді, кашмир, қытай және өзге халықтардың 

патшаларының тарихының басым бөлігін, олардың келетін ретімен біледі, әр 

қауымның адамдарына айтып бергенде олар таңданып қалады.  

Енді оның (Ғазан ханның) жауынгерлік батырлығы мен соғыстың дәстүрлері 

мен тәртіптерін білудегі шеберлігі өте кемел, сондықтан бұл жөнінде бөлек бір 

бөлім жазылатын болады.  

Енді оның (Ғазан ханның) түрлі өнердегі шеберліктері. Ол оларды барлық 

шеберлер жақсы меңгермеген зергерлік, теміршілік, ағаш шеберлігі, ою-өрнек 

шеберлігі, (әртүрлі металдарды балқытып) құю, жону сияқты (өнерлерді біледі) 

әрі бұлардан да басқа оның қолынан келмейтін өнер жоқ. Сондықтан ол өзі  

қолөнермен айналысады және өзгелерді де үйретеді. Егер де бір шебер, одан 

бұрын ешбір шеберлер білмеген, яғни алдын болмаған бір аспапты (әлде құралды) 

жасап шықпақ болса, ол (Ғазан хан өзі басшы болып) олар (басқа шеберлер) 

үйреніп алмағанша үйретіп, жол-жорық көрсететін еді. 

Енді барлық өнерлердің (шеберліктердің) арасындағы ең күрделісі болып 

табылатын химия шеберлігіне келетін болсақ, ол оған қатты қызықты, сөйтіп аз 

уақыт ішінде оның мазмұнымен танысып шықты. Сөйтіп, ол бұл істі кез келген 

адам дұрыстап істей алмасын анық білген (түсінген) соң,  

 

1339-бет 

ол алдына: «Осыны істей аламыз» деп айтып жүрген кісілерді шақыртты.  

Сосын ол әдеттегідей олардың бұған бірер (қаражатты өздігінше) жұмсауларына 

жол бермеді, тек өзі олардың жол сілтеуімен (олардың айтуы бойынша) ақша 

жұмсап отырды. Ал бірақ оларға: олар өздері істей алатын және істеп жүрген: 

тальк минералын (медицина мен техникада қолданылатын ақ минерал ұлпасын) 

қатпарлау, кристалды балқыту, қызыл түсті минералдан қызыл түсті бояу жасау, 

қатты денені буға, буды керісінше қатты денеге айналдыру, алтын мен күміске 

ұқсас заттарды жасап шығару сияқты және өзге де өздерінің істерін оның (Ғазан 

ханның) алдында, ол олармен толық танысып шықпағанша, жасап көрсетулерін 

бұйырды. Және ол:  

– Мен алтын мен күміс жасау үшін үйреніп жатқан жоқпын, мұның мүмкін 

емес екенін білемін. Алайда мен бұл (істер) негізінде жасырын тұрған нәзік, таза 

шеберлікті үйренгім келеді. Және оларды жасауды білгім келетінімнің себебі – 

кемелділік, яғни білуде (үйренуде) болып табылады. Оған (кемелділікке жету) 

бір жерде тоқтамай (алға ұмтылу) әрі бір істен екінші іске дамып отыруы қажет, 

– деді. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA/
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Тиб ілімі50 жайлы 

 

Тәжіктердің, қытайлардың, мұғулдардың, үнділердің және кашмирліктердің 

әрқайсысына тән болған (дәрігерлік) тәсілдердің барлығының бөлек-бөлек, жалпы 

жағдайлары оған (Ғазан ханға) белгілі әрі ол әр халықтың (ол тәсілдерді ) 

баяндап жеткізу амалын біледі. Және ол барлық дәрілермен таныс, олардың көп 

бөлігінің қасиеттерін біледі. Дәрігерлер олармен (дәрі шөптермен) көбінесе әтір 

сатушылардың дүкендерінің (сөрелерінен) ғана таныс, ал ол (Ғазан хан) болса, 

әрбір тайпаның (халықтардың) түрлі дәрі шөптерінің барлығын жайлауда танып, 

тауып алатын еді. Қазір де ол оларды жапырақтарына қарап таниды, ал олар бес 

түрлі дәрі (шөп). Ол (шөпті) жұлған кезде, ол дәл сол қажетті (дәрілік шөп) 

болып шығады. Тек қана Түркістанда, Қытайда және  Үндістанда өседі деп 

есептелетін және оларды саудагерлер сауда-саттық жасау үшін (сол жақтардан) 

алып келетін, әрі осы мемлекетте қымбат бағамен сататын көптеген дәрілерді ол 

(Ғазан хан) осы иелікте де тауып алды. Сөйтіп, олардың бір бөлігін өз  

тәжірибесінен (танып) анықтады.  

Ол (Ғазан хан) осы иеліктерде (Иранда) болған түркілер мен тәжіктердің 

арасынан дәрілік шөптердің (ең) атақты білгіштерін шақыртты. Оларды аңшылық пен 

өзге кездерде де (сапарларда) тау мен жайлауларды бойлап алып жүріп, олардың 

әдістерімен танысып алғанынша оларға сұрақтар қойды. Содан қазіргі уақытта 

барлық дәрілік шөптердің білгіштерінің және дәрігерлердің арасында ешкім ол 

сияқты жақсы (дәрілік шөптерді) тани алмайды. (Сондай-ақ) әртүрлі халықтардың 

(дәрігерлерінің) тәжірибесінен өтіп, «Әрқандай уға қарсы  

 

1340-бет 

нақты дәрі болады» деп қорытынды жасалған ортақ бір дәрі жоқ. (Ғазан хан) 

әрқайсысы өз алдына (бір) уға сөзсіз қарсы сірне (дәрі) болатын жиырма төрт 

түрлі дәріні «Уға қарсы дәрілер» қатарына қосты, ол дәрілерді тәжірибеден 

өткізді. Олар өте оң әсер беретін болып шығып, олар «Ғазанның уға қарсы 

дәрісі» деп аталатын болды. 

 

Мағдан51 туралы ілім 

 

(Ғазан хан) бұл іс (қазба байлықтары) жөнінде көпті білетін кісілерден көп 

уақыт сұрап, іздестіргеннен (сөйтіп қажетті ілімге ие болған) соң, ол (енді) тау 
                                                           
50 Тиб ілімі – дәрігерлік ілім. 
51 Мағдан – қазба байлықтар. 
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мен жазықтағы кез келген жерді қарап (зерттеп) шығып, қай жерде қазба 

байлықтары бар екенін айта алатын, сөйтіп ол жерге іздеу жұмысы жүргізілгенде 

шынымен-ақ сондай (қазба байлық) бар болып шығатын және ол (қазып  

алынған) шикізаттың әрқайсысының түрлерін, қалай қазып алуға болатынын, 

оларды (жаңа түрлі) құрылғы-саймандар көмегімен (қалай балқытып) құюға 

болатын әдістерін де біледі. Олардың бәрін ол өзі құрастырып жасаған, әрі 

тәжірибеден өткізген.  

 

Сиқырларға қатысты 

 

Ол (Ғазан хан) түрлі апаттарға (сиқырларға) қарсы оқитын дұғаларды білетін 

еді.  

Адамдар мен жануарлардың сыртқы көрінісінің ерекшеліктерін тану және 

оған әртүрлі мағынада дәлелдер келтіруге келсек, кітаптарда жазылғандай (оларға 

қатысты деректердің) барлығы оған егжей-тегжейлі белгілі.  

 

Илм нүжум52 мен аспан денелері туралы ілім 

 

Ол (Ғазан хан) бірнеше рет Мерагидағы обсерваторияға барған соң, ондағы 

құрал-саймандарды толықтай түсіндіріп беруін сұрады және олардың мақсаты 

туралы сұрақтар қойды да, (айтылғандардың барлығын түсініп) жаттап алды. 

Содан олардың (жұмыс істеуінің) жалпы қағидасын егжей-тегжейлі біледі. Міне, 

сондықтан қазіргі уақытта (ол) өзінің қалауына сай обсерваторияны тұрғызуға, 

тәртіпке келтіруге қатыстының (жұмыстардың) барлығын атқаруды бұйырды. 

Сөйтіп, күннің айналуын анық көрсету үшін ол өзінің қалауына сай күмбез тәрізді 

ғимарат тұрғызуды бұйырып, (жоспарын) мунажжимдерге түсіндіріп берді, сонда 

бәрі: «Біз алдын мұндай құрылғыны ешқашан көрмегенбіз, алайда, ақылға қонымды 

екен», – десті. Тебриздегі Абуаб әл-бирр алдындағы обсерваторияда бұл құрылғылар 

орналастырылған күмбез тәрізді ғимарат тұрғызды. Осыдан көрініп тұрғандай, 

(Ғазан хан) кез келген ілімнен несібесіз қалмаған екенін білдіреді. Хақ Тағала 

оған бірде-бір кемелділікті аяған жоқ, бұл жайлы өзге бөлімдерде жазылғанындай, 

оны мақтауға тұрарлық мінез-құлыққа (рухани сипаттарға) ие етті. 

 

1341-бет 

Осы себепті ол ешқашан өзіне таңдануға рұқсат бермейтін, сөйтіп:  

                                                           
52 Илм нүжум – жұлдыздар ілімі. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D1%80/
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– Барлық ғылымдардың болмысы илахият ілімі53 болып табылады, ал басқа 

ілімдер мен шеберліктерді білу тек қана кемелділік атауын оларға (адамдарға) 

беру үшін (қажет), себебі (адамның) білмейтін нәрсесі – (оның үшін) кемістік 

болып табылады. Осылай болған соң (әрбір адам) нақыс54 болып қалып қоймауы 

үшін әрбір (ғылымнан) бірер нәрсе білуі (үйренуі) қажет. Әйтпесе (кемелділік 

қажет болмаса) неліктен мен (оларды үйренуге) осыншама тер төктім?! – деп 

айтатын.  

Ол қазіргі таңда да үнемі үйренумен, әрі үйретумен айналысады.  

Ислам патшасы Ғазан ханның (Патшалығы оның баянды болсын!) білімділігі мен 

әдеп-құлқы, мінезі) жайлы (бұл бөлімде тек) бір бөлігі ғана айтылды. Замандастары 

мұның осындай екенін біледі және өз көздерімен көріп жүр, сондықтан болашақтағы 

оқырмандар «Асырасілтеушілік орын алған» деп сын айтып, айыптап жүрмесін.  

Хақ Тағала өз жомарттығынан оны әр күні қайтадан бірер кереметпен (кемел 

қасиетке ие етіп) марапаттасын!  

 

ЕКІНШІ ХИКАЯ 

Ислам патшасының (оның нәпсінің түрлі нашар қасиеттерден) пәктігі және 

(оның болмысының) тазалығы жайлы 

 

Ертеректе ұлы мәртебелі алдында жақын қызметшілері болып қызметте  

тұрған кісілер Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) ешқашан 

харам нәрселерді жасамағандығын айтады. Егер ол кездейсоқтықтан біреуден 

наразы болатын болса, ол ешқашан (оған қарсы) опасыздық жасауға бармайтын.  

Ол ұзақ уақыт бойы үйінен тыс жерде: жорықта жүріп жеңіс орын алған  

кездерде әмірлер тұтқынға алынған ай жүзді қыздарды таңдап, оларды (патшаға) 

лайықты деп тауып, оның (Ғазан ханның) алдына алып келген кезінде,  ол 

өздерінің шайқас пен жеңіске апарар жолдары құтты болуы үшін жас құл 

қыздарды ұстап отыру мұғулдар дәстүрінде бар болғанына қарамай, Ислам 

патшасы ешқашан оларға (тұтқын қыздарға) құлшынып, ықылас білдірмейтін, 

сөйтіп: «Қалайша олармен (бірге болып) өз тәнімді былғаймын және құрдан-құр 

(некесіз) олармен қатынас жасаймын?!» – деп айтатын. 

Сөйтіп, оларға назар аудармайтын және қабылдамайтын еді. Сондай -ақ 

адамдар байқағанындай, бұл уақыт арасында ұлы мәртебелі шариғатта зина 

және лиуата55, әлде бұзықтық болып есептелетін  

                                                           
53 Илахият ілімі – Құдайды тану ілімі. 
54 Нақыс – кемістікті, яғни кемел емес адам деген мағынаны береді. 
55 Лиуата – еркектің еркекпен төсектес болуы. 
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1342-бет 

нәрселерді ешқашан жасамайтын. Және ол өзге адамдардың әйелдеріне қиянат 

(арам) ниетпен қарамайтын. Сондай-ақ Шамды жеңіп алу кезінде ол Дамаскіде 

ұзақ уақыт бойы үйінен (әйелдерінен) алыста жүргеніне қарамастан және оларды 

қанша ұсынғандарына қарамастан, ол жақтағы мұғулдардың да, өзгелердің де 

қыздарына қараған жоқ, өзін ұстап, шыдай алды.  

Оның құтты нәпсісі өзгелердің де лиуата жасауына, (басқа да) бұзықтықтар 

мен арсыздықтар жасауға мүмкіндік алуына рұқсат бермеді. Содан осындай  

нәрселерге тыйым салатын қатаң үкім шығарады. Ол бірнеше атақты кісілерді 

осы (аталған) күнә үшін шариғат пен Жасаққа сай жазаға тартты.  

Оның бекзат нәпсісінің пәктігі ең таза қоспасыз алтын сияқты. Хақ Тағала 

бұл теңдессіз затты дәуір тауқыметінен сақтап және қорғап, оның құтты болмысынан 

сұқ көздерді қайтарсын, Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) және оның әулетінің (құрметі) үшін! 

 

ҮШІНШІ ХИКАЯ 

Оның шешен тілділігі, сөз құрастыру көркемдігі және оның жақындағылар 

мен алыстағыларға, түркілер мен тәжіктерге берген жауаптары мен қойған  

сұрақтарының әсемдігі жайлы 

 

Бұдан бұрындары патшалардың барша маңызды істері мен қажеттіліктерінің 

көп бөлігін әмірлер мен уәзірлер шешетін, олар бұйрық беріп мемлекетте тәртіп 

орнататын, ал патша толықтай қолы бос болып, аңшылықпен әрі көңіл көтерумен 

айналысатын еді. Әрине (мұндай жағдайда), бір-бірлеріне қарсы (дұшпан) әмір 

мен уәзірлердің (мемлекет істерін атқару) шараларының қандай (жүйесіз, тәртіпсіз) 

болатынын түсінуге болады. Әрдайым алыстағы немесе жақындағы патшалардан 

елшілер келгенде әмірлер (бұл туралы патшаға) хабар беріп, оған (елшіге патша) 

жауап беріп отыратын. (Осылайша) көп жылдар бойы құлдырап әрі негіздеріне 

зиян жетіп келінген мемлекет істерін Ислам патшасы (өз қолына алып) бірден 

бәрін түзеп, өз ойларымен және көреген ақылымен тәртіпке келтіріп қойды.  

Ол өзі (шығарған) бұйрықтарына табанды тұратын,  

 

1343-бет 

(өз бұйрықтарынан) сірә, бас тартпайтын әрі талқылағанға төзбейтін. Сондай-ақ 

бірде-бір әмірге, әлде уәзірге, олар өздерінің ойлары мен пікірлеріне (Ғазан  

ханның ойлары мен пікірлерінен артықтау етіп) маңыз бен салмақ беруіне жол 
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бермейтін. Барлығы оның бұйрықтары мен үкімдеріне бағынатын еді. Ұсақ-түйек 

мәселелерде болсын, бірде-бір жанның сұрақ қоюға мүмкіндігі болмайтын, барлығы 

тек қана мұқият бақылап, оның бұйрықтарын, оның не дейтінін күтіп тұратын. 

Тіпті сондай дәрежеде еді: бірде-бір жанға ол қай күні жолға шығуды да сұрауға 

мүмкіндік бермейтін.  

Ол өзінің нәпсісінің (рухының) күштілігімен қарттың да, жастың да, ақылды 

мен надандардың да, барлығының оның пікірі мен шешімдеріне және бұйрықтарына 

сәйкес қажеттіліктерді ұстанып жүретіндей және бұл ешкімге ауыр болмайтындай 

етті. Себебі барлық адамдар оның нәпсісінің (рухының) кемелділікке жеткендігін, 

оның райы (ой-пікірі) барлық салада (басқаларға қарағанда) дұрысырақ екенін 

өз көздерімен көрді (ұғынып көздері жетті). Оның барлық әрекеттері де, сабыр 

сақтап тұрулары да, өте дәрежесіне сай және орынды болатын. Сондықтан олар 

(адамдар) оның осындай қабілеті алдында өздерін болмашы етіп сезінетін.  

Өзінің жастығына қарамай ол соншама (көп) керемет нақылдарды, хикаялар 

мен қызықты хикаяларды жатқа білді, сөйтіп оларды әңгімелеп берген кезінде 

тыңдаушылар аң-таң болып, таңданып қалады.  

Қай кезде болсын, бір жақтан елшілер келген кезінде (Ғазан хан) мемлекет 

ұстындарына жүгінбей-ақ, ойланбай әрі ол мәселе бойынша кеңес жасамай-ақ 

дұрыс жауаптарды (елшілерге) айтып жіберетін еді. Ал қай жағдайда болсын, 

ұлы патшалар өзге елдерге елшілікке өте ақылды, шебер, қызыл тілді және 

тәжірибелі адамдарды елші етіп жіберетіні белгілі. Осы уақытқа дейін келген 

барлық елшілер де, осы жаққа шартараптан келген ұлы ғұламалар мен дәрігерлер де, 

бәрі оның қызыл тілділігіне, ұйқасының көркемдігіне, әңгімелесуі мен сөйлеуінің 

әсемдігі мен оның мінез-құлық (рухани) қасиеттерінің кемелдігіне таң қалатын. 

Оларға көбіне ол мемлекеттердің хикаялары мен аңыздарын айтып береді, оған 

жеткен (елші болып келген) түрлі тайпалардың наным-сенімдерін егжей-тегжейлі 

баяндап береді. Әңгіме түрінде (ол) ертеде және кейінірек болған мемлекеттер 

мен халықтардың дәстүрі мен рәсімдерін түсіндіріп береді. Сондықтан ол (оның 

қасиеттері) жайлы сөз барлық мемлекеттерге: Шын мен Машын, Үндістан мен 

Түркістан, Кашмир мен Қыпшақ даласы, орыс пен франк, Мысыр мен Сирияға 

дейін тарады. Сөйтіп, баршасы барлық 

 

1344-бет 

жағдайлар мен мәселелерде оның ұлылығын, мемлекетті басқару қабілетін, 

мүмкіндіктері мен ақылдылығын толық есепке алып, оны мақтап, мадақтайтын 

болды.  

Хақ Тағала Ислам патшасын, Құдайдың таңдаулысын, дәуірдің ең ақылды 

және кемел ұлы болған (кісіні) ғасырлар бойы адамдардың басшысы етіп  

сақтасын!  
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Оның (Алланың) ақысы үшін! Осымен аяқталды. 

 

ТӨРТІНШІ ХИКАЯ 

Ислам патшасының сабырлылығы, табандылығы, (жасалған) 

келісімшарттары мен келісімдерге беріктігі және адалдығы туралы 

 

Оның құтты болмысына берілген (оның) сабырлылығы, ұстамдылығы, сөзі 

мен келісімге беріктігі және адалдығы туралы біз бірнеше мысал келтіреміз, 

себебі мұны егжей-тегжейлі баяндау тым созылып кететін еді.  

Хорасанда, ұлы мәртебелінің қызметшілері қатарында болғанына қарамай 

оған (Ғазан ханға) Наурыз сатқындық жасады. Және ол ордаларға шабуылдайтын 

болды, сөйтіп (бірде) кенеттен, бұл тарихта жазылғандай, (Ғазан ханды) қоршап 

алды. Тағы бірнеше рет ол шабуыл жасады, соның кесірінен Хорасанның ойрандалуы 

мен орда (ісінің) бүлінуі орын алды. Ешқашан, ешбір тірі жаннан ол істегендей 

(көтерілістер мен зұлымдықтар) орын алмаған еді. Сонан соң оның (Наурыздың) 

үстіне Қайдудың әскері де қосылып, ұзақ уақыт иелікті ойрандаумен айналысты. 

Ал ол (Наурыз) күшінен айырылып, (Ғазан ханның) алдына елші жіберіп, 

амандық пен одақтасуды сұрағанда және өзі келген кезінде оның ешкім көтере 

алмайтын барлық жамандықтарын (Ғазан хан) кешірді, оның күнәсіна көз 

жұмып, оған барша иелікті басқаруға берді.  

Ал Наурыз өзі қызық болмысқа ие болғандықтан және оның маңдайында 

(әрекеттерінде) сатқындықтың белгілері анық көрініп тұратындықтан, сондай-ақ 

оның сөздері де сай емес болғандықтан әмірлер бірнеше рет:  

– Ол осынша жаман әрекеттер жасады және одан түрлі-түрлі күнәлар бой 

көрсетті, оны ортадан құрту керек, – деп хабарлады. Алайда Ислам патшасы 

(Оның патшалығы баянды болсын!) (бұған) келіспеді, сөйтіп:  

– Сендердікі (айтқан сөздерің) дұрыс және бұл жағдай айқын да, анық 

көрініп тұр. 

1345-бет 

Дегенмен мен өз уәдем мен келісімімді бұза алмаймын, – деп айтатын еді. 

Сөйтіп, одан қаншама зұлым істер мен әрекеттер орын алса да, ол (Наурыз) 

Хорасанға барып бүлік пен көтерілісті бастағанша (Ғазан хан бәріне) сабырлылық 

жасап, төзіп (шыдап) жүрді. Ол (Наурыз) болса, сол жерді (Хорасанды), Ширазды 

және Керманды басып алғысы келді, сөйтіп ол иеліктер соның салдарынан  

қайтадан ойрандалатындай жағдайға таяды. Бұл жағдайлардың (белгілері) анық 

болды да, (Ғазан хан) шара қолдануды бұйырды. Әмірлер:  
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– Біздер осы жағдайдың (бүлікшіліктің) оның жүрегінде бар екені жайлы 

бірнеше рет айтқан болатынбыз, – деп хабарлады. (Сонда Ғазан хан):  

– Мен де мұны білетін едім, алайда (келісімді бұзуды) мен емес, оның өзі 

бастауын қаладым, – деді. Содан ол көп ақсүйектерді өлімге кесті, ал бір бөлігіне 

аяушылық жасады. Олардың бәрінің есімдерін толықтай атап өтудің қажеті жоқ, 

әрі бұл орынды да емес. Оларды соттап жатқан кезде (Ғазан хан) әмірлерге:  

– Олардың (жария етілген қылмысты істері) арасындағы кейбіреулері мен 

бес жылдан бері (олардың жасырын қылмысы туралы) білетін және айқын  

болып тұрған, алайда (олар ашық дәлелденуі үшін) мен сабыр сақтап, төзіп 

келген істер мен сырлар болып табылады. (Ол қылмыстардың) кейбірі, олардың 

әрбір сөзі иелікке ойрандалу алып келуі мүмкін еді, егер оларға мән беріп, 

(оларды) тыңдағанымда, тіпті, күдіктеніп болмайтындай (дәрежеде) үлкен 

алауыздық орын алатындай – қабылдап болмайтын сөздерді олар маған сан рет 

айтқан болатын. Кейбіреулерін мен сөзбен айтып жеткізгім келмейді.  Біраз 

уақыт олармен оңашада сөйлестім әрі мен бір көргеннен-ақ мұның таза арамдық 

екенін және әлемді ойрандауына алып келетінін түсіндім. Соған қарамай  

олардың ұяты болмады, сөйтіп бес жыл бойы олар қайтып келіп (бұл мәселені) 

басқаша жеткізіп отырды. Қызық, олар менің келіспей жатқанымды және (олар 

айтқандай) жасамай жатқанымды білетін, бірақ надандықтарына сай бұрынғыдай 

қайталай беретін еді. Олар ақымақ әрі надандар бола тұра мені де алдап , 

өздерінің тұзақтарына түсірмекші болды. Олар (аса) шектен шығып, олардың 

фитнасы айқын болғанда, өздері (барлық қылмысын) мойындады. Енді мен (ол 

жайлы) ашық айтып отырмын, – деді.  

Тергеу ісі мен (орын алған) жағдайлар туралы есептен соң, адамдар оның 

(Ғазан ханның) айтқан сөздеріне (ақиқат екендігіне анық)  

 

1346-бет 

көздерін жеткізді. (Әйтпесе) біраз уақыттан бері бұл (фитна мен бүліктер) 

туралы (көп) сөздер айтылып жүрген болатын және адамдар оның қандай 

сабырлы екеніне таңданып та жүретін. Ал (енді) ашық та, айқын сөз айтылған 

соң, олар одан сайын таңданып қалды.  

Және оның алдында адамдарға қарсы жамандық ойлап, алдап, айлакерлік 

жасаған әркімді ол дереу байқап қоятыны, сөйтіп онымен нашар қарым -

қатынаста болатыны, алайда сабырлылығының себебінен ашуын көрсетуге  

асықпайтыны да тәжірибеден өткен. Ал әлгі ақымақ кісі (оның жағдайы туралы) 

патшаның білетінін және сабырлылықпен күтіп жатқанын түсінбейтін, сөйтіп 

патша оны соңында өлімге кеспегенше ол (надан бұрынғыдай) ынталы түрде ол 
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(бүлік) ісін жасауды жалғастыра беретін. Мұндай (надан) кісілер көп болатын. 

Олардың қатарында Алланың (жаратқан) мақұлықтары (арасындағы) ең залымы, 

оны қазы Семнани деп атайтын, расында шайтаннан да залымырақ болған  

Семнанның қазысы, әрі Исфахан сахибі және бірнеше аты аталмаған өзге де 

кісілер бар еді.  

(Ғазан хан) олардың барлық ісін түсініп қойды, сонда да ол сол уақыт 

аралығында сабырлылық танытты. Ал біраз уақыттан соң олардың кейбіреулерін 

куәгердің және айыптаушылардың көмегімен өлімге кесті, ал кейбіреулерін  

өзінің алдынан қуып жіберді. Оның (Ғазан ханның) мінезін білетін  және 

ғайбаттан, болмашы мазаны алатын сөздерден, бүлікке үгіттеулерден тыйылған, 

сондай-ақ өздерінің ішкі сенімі қажет еткендей парасатты, пайдалы сөздерді 

айтатын кісілерді ол (Ғазан хан) әрдайым өзінің кемел ақылының таразысымен 

(өлшеп) байқап алатын, оларды құрметтейтін және құптайтын, тағы да (оларды) 

сенімге лайықты кісілер деп есептейтін. Оның нұрлы жүрегі олардың істері жайлы 

хабардар болғандықтан, егер біреулер көреалмаушылықтан әлде дұшпандықтарынан 

оларды жамандап, оларға жала жабатын болса, ол бұған құлақ салмайтын. 

Сабырлылық танытып, сол кісілер жауапты болған істер өз ретімен және дұрыс 

жүріп отыруы, сондай-ақ оларға зиян келмеуі үшін олардың (сол кісілердің) 

қолын (биліктерін) олар жауапты болған істерде (яғни қызметтерінде) күшейтіп 

қоятын. Және ол сан рет:  

– Әлемде сенімді де, шын сөзді (адал ниетті) адамнан асқан қымбатырақ 

және сирек кездесетін нәрсе жоқ, – деп айтатын. Осы себептен оның алдында 

адал, сенімді кісілер үлкен сый мен құрметке ие. Ал ол әрбір пасық (залым), ұры 

мен қара істермен айналысушылардың бәрін (қалдырмай) өлімге кеседі.  

Егер де жағдайлармен таныс кісі салтанатты түрде «Ислам патшасы (Оның 

патшалығы 

1347-бет 

баянды болсын!) халайықтың (адамдардың арасындағы) ең жамандары (қауіптілері) 

болған, сондықтан олардың өмір сүруі (тірі қалдырылуы) адамдарға таза 

зияндық болатын, сол үшін оларды міндетті түрде өлімге кесу қажет болған 

кісілерден басқа ешкімді, ешқашан өлімге кескен жоқ» (яғни, тек аса қауіпті 

адамдарды ғана өлімге кескен) деп ант етер болса, онда сол адамның анты 

шынайы (дұрыс ант), сондықтан бұл (ант) үшін өтем жасаудың қажеті 

болмайды.  

Ұлы мәртебеліге басқа да бүлікшілдік жасаушыны да ол сөзсіз өлімге кесуге 

бұйырады. Себебі оның бекзат нәпсінің (рухының) залымдарға деген қарым-
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қатынасы зүмрадтің (зүбәржадтың)56 қасиеті мен улы сұр жыланның қасиеті 

сияқты. Әлі тірі жүрген бүлікшілер – оларды ол (Ғазан хан) әлі көрмегендер, әрі 

ол (олардың бүлікшілдігін) танып қоймағандар (ғана). Әйтпесе оның бекзат рухы 

жай кристалды лағылдан ажырата алатын қышқыл сияқты, ол кісілерді дереу 

ажыратып алатын еді. Сонымен бірге ол (Ғазан хан) қайырлы (жақсы) істен  

және (уақыты) өтіп кетуі мүмкін болған нәрселерден басқа бір істе асығыстық 

танытпайды.  

Ол бір емес, көп рет әмірлер мен жарғышыларға және уәзірлерге (былай деп) 

насихат айтатын еді:  

– Қай кезде болсын адамдар бірер әкімге, әлде бірер мутасаррифке шағымданып 

келгенде, олардың сөздерімен бірден келісіп кетпеңдер. Себебі олар өздерінің  

қаланын төлемеген, сөйтіп өздерінің жүгін өзгелерге артып жатқан, ал әкім 

олардан қаланды талап етіп жатқан болуы мүмкін, сондықтан ол адамдар, әрине, 

шағымданады. Егер олардың сөзін растауға өзге жақтаушы кісілер дәл сондай 

сөздермен келетін болса, онда бұл кісілер бұған дейін қызметте болған адамдар 

болуы мүмкін. Сондықтан олар оны (әкімді әлде мутасаррифті) жұмысынан 

алып тастап, қызметті оларға бергенін қалап жатқан болуы мүмкін. Сондай-ақ 

бұрыннан оның (әкімнің әлде мутасаррифтің) дұшпаны болған кісілер де 

жақтаушы болып келуі мүмкін, әлде (шағымданушы кісілермен) достығына 

сәйкес, жақтастық жасап әкімді сөгіп жатқан болулары мүмкін. Бұл жағдайлардың 

барлығынан сақтаныңдар. Барлық қаланкаш57 бағыныштыларды «(әкім әлде 

мутасарриф) қысым жасауда ма, жоқ па?!», «олар оны (оның әкім әлде 

мутасарриф болғанын) қалайды ма?!» деп, оның іс-әрекеттері айқын, белгілі 

болуы үшін сұрауға алыңдар. Өйткені көпшілік адамның сөзі (үлкен) салмаққа 

ие болады, себебі олардың арам ойлары жоқ, ал өз пайдасын ойлаған және аз 

адамдардың сөздері онша сенімді емес. Бағыныштылар олардан разы болатын 

әрі мінезі әділдікке бейім келетін кісілер сирек кездеседі.  

 

1348-бет 

Бір әкімнің бірер кемшілігі болып, бірақ көп жақсылықтары болса әрі  

(адамдардың қолындағыдан) дәмелене бермейтін (байлық құмарлығы аз) болса, 

сондай-ақ қатаң билік ете алуы мен шын сөздігі (адалдығы) болатын болса, оны 

жұмыстан алып тастауға болмайды.  

Оның (Ғазан ханның) өзінің құтты бойына дарыған қасиеттеріне сәйкес ол 

әрдайым сақтық сақтап жүреді және оған қоса әмірлер мен уәзірлерді бұған 
                                                           
56 Зүмрад – зүбәржад, яғни жасылдау түсті, жылтыр, асыл тас. 
57 Қаланкаш – жер және ауыл шаруашылығы салықтарын төлеуші. 
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үгіттейді. Сөйтіп, оның осындай парасаттылығынан және көрегенділігінен ешбір 

жағдайда оның шашының ұшына да зиян келмейді. Алла Тағала бұл Ислам  

патшасына ұзақ өмір сүру әрі билік ету жылын нәсіп етсін, Пайғамбар (Алланың 

оған салауаты мен сәлемі болсын!) мен оның әулетінің құрметіне!  

 

БЕСІНШІ ХИКАЯ 

Ислам патшасының әрбір (болжап) айтқан сөздерінің көп уақыттарда дәл 

шындық болып шығатыны туралы 

 

Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) алдында, оның 

балалық шағынан бері қызметте тұрған жақын кісілер «Оның құтты аузынан 

бірер нақыл яки әңгіме шыққан болса, расында да ол (айтылғандар) дәл сондай 

болып шығатындығын» айтады. Және бұл (жағдайлар) осы (өткен) жылдар 

аралығында тәжірибеден өткен (зерттеп көрілген ақиқат). Ол (Ғазан хан) бірер 

сөзді шынайы, әлде әзілдеп сөйлесе де, ол дәл солай (шыншыл түрде) сөйлейтін. 

Мысалы: «Пәлен кісіге пәлендей жағдай болады», әлде «Пәлен жерлерден түрі 

мен сырт келбеті осындай елші келеді», әлде «Сыртқы көрінісі мынадай 

тұтқынды алып келеді», әлде «Қош немесе жаман хабар» келеді (десе, солай 

болады). Негізінде сайыпқыран және Алла Тағала оларға құдіреттілік пен бақ-

дәулет берген патшалардың көбіне ондай (керемет) қасиеттер жат болғанына 

қарамай, осындай дәрежеде ешбір патша туралы (мұндай керемет қасиетінің бар 

болғаны туралы) айтылмаған және (мұндай жағдай) әлі көрінбеген.  

Және ол (Ғазан хан) түрлі ілімдермен өте қызыға айналысатындығынан  

кітаптарда жазылғаны бойынша құммен, жауырын сүйектерімен, ат тістерімен 

және өзге де жақсылықты, яки жамандықты болжайтын белгілерге бал ашу 

ілімдерін үйренген, оған қоса мүмкін болғанынша түрлі халықтарда және түрлі 

өңірлерде қалыптасқан (әдет болған) болжам айту тәсілдерін үйренген, сөйтіп 

бұл жөнінде де ол болжамдар айта алады.  

 

1349-бет 

Ол (Ғазан хан) мунажжимдерге (жұлдызшыларға) белгілі болған қозғалатын, 

қимылсыз тұратын жұлдыздардың көп бөлігін танып, біле алады. Олардың  

әрқайсысының шығуы мен батуы және (олардың) өзіндік қасиеттері туралы да 

хабардар. Сондықтан оның (жұлдыз туралы) түсініктерін тыңдап тұрғандар аң-

таң болып қалады. Ол барлық үй жануарлары мен жабайы аңдардың құрылыс 

ерекшеліктерін ұсақ-түйектеріне дейін біледі. Олардың бөлінулері мен олардың 
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түрлерінің ерекшеліктерін, әдеттерін, қимылдарын, тыныш тұрған кездері бойынша 

(ерекшеліктерін) және әрқайсысының жаз бен қыста мекен ету орындарын  

біледі әрі жадында сақтап қалған. Мұның барлығы (осынша деректерді білу әрі 

жадында сақтап қалу) парасатты ақылдың күшімен ғана бола алады. Алла 

жақсырақ білуші.  

 

АЛТЫНШЫ ХИКАЯ 

Ислам патшасының қайтарымсыз сыйлық беруде, мейірімділікте, 

жомарттықта және қарым-қатынаста көркем біліктілігімен жақсылық 

жасауы жайлы 

 

Ислам патшасы (Патшалығы оның баянды болсын!) патша тағына отырғанда 

оның аталары мен бабаларының қазыналары бос, иеліктері өте ойрандалған , 

мықты билікке алынбаған күйде, диуанға арналған салықтар жоқ болып кетіп, 

алымдарды жинау мүмкін болмай қалған, бұрынғы әкімдер мен уәзірлердің 

билей алмаушылығының кесірінен аймақ мутасаррифтері қаражаттарды ұрлап 

жатқан кез болатын. Сондықтан қазынаға ақша келіп түсе бастағанша мемлекет 

мүддесін ұзақ уақыт бойы қорғау қажет болды. Алдымен Хұлағу хан Бағдаттан, 

дінбұзарлардың иеліктері мен Шамнан (Сириядан) алып келген, сөйтіп Тила 

және Шаха бекінісінде жинап қойған байлықтарды қазынашылар әлсін-әлсін 

ұрлап, таза алтын бәліш пен қымбат заттарды көпестерге сатты. Олар бір -

бірлерін жақсы түсінгендіктен, бірде-бір жан (бұл туралы) ештеңе айтпайтын. 

Және кездейсоқтық бойынша көлдің жағасында тұрған бекіністің бір мұнарасы 

құлап қалды. Сонда олар (қазынашылар) «Бәліштер мен қымбат бағалы заттар 

көлге төгіліп кетті» деп желеулетіп, одан да көп нәрсені ұрлап кетті. Ал қалған 

нәрселердің барлығымен Ахмед әскерлердің жүрегін өзіне қаратып, патшалықты 

өзінің еншісіне бекітіп алып, Арғын ханмен шайқасу үшін  

 

1350-бет 

әскерлерге таратып берді. Одан кейін көп нәрсе қалған жоқ. Айтуларынша, 

(қалған ақшалар) жүз елу түменге жетпейтін еді. Арғын хан әртүрлі байлықтарды 

Суғурлуқта жинап алды. Олардың бір бөлігі ұрланып кетті, бір бөлігі жұмсап 

жіберілді. Одан соң Арғын хан өзінің билік ету кезінде біраз байлықты жинап 

алған еді. Сосын әмірлер опасыздық пен қарсыластық жасауды ойластырып, 

кейбір әмірлер мен оның (Арғын ханның) жақын адамдарын өлтіріп тастағанда, 

(Арғын хан өзінің билік ету кезінде жинаған) біраз қазынаны өзара бөліп алды. 

Кейбіреулер «Әскерге берейік» деп айтты, алайда (өздері) жаратып жіберді.  
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Ал Гайхатудың өзі ештеңе (мал-дүние) жинаған жоқ, ал егер Арғын ханның 

қазынасынан (байлықтарынан) бірер қалдық қалған болса, ол оны адамдарға 

таратып берді.  

Осы себептен (Ғазан ханның) құтты таққа отыру кезінде ол (бұрынғы ) 

қаражаттардан ештеңе қалмаған еді. Және (Ғазан хан Хорасаннан келгенде) 

онымен бірге Хорасаннан (оның) әскері бірге келді. Осы (Хорасанда  әскер 

қалмаған) ыңғайлы сәтті пайдаланып Хорасанға дұшпандар келді де, олардың 

үйлері мен табындарын және отарын тонап кетті. Сөйтіп, Ислам патшасы 

(Патшалығы оның баянды болсын!) оларға бірер нәрсе беруді қалаған кезде 

қазынада ештеңе жоқ болып шықты. Ал иеліктерден салықтар келмей жатқан 

болатын.  

Наурыз біраз уақыт бойы иеліктер мен қаражаттарды басқарды, алайда ол 

бұрынғыдай іс жүргізу тәсілін қолданғандықтан, (пайдалы) ештеңе жинай 

алмады. Одан соң Мәлік Шараф ад-дин Семнани мен Садр ад-дин басқарды, ол 

кезде де ештеңе жиналмады. Ал әскер ақшаға мұқтаж еді. Және егер  алыс-

жақын елдерден бірер елші келер болса, оған құрметті шапан және сыйлықтар 

бергісі келетін болса, оның дәрежесіне лайықты қазынада ештеңе жоқ болып 

шығатын еді. Адамдар қазынаның осындай дәрежеде бос екендігіне сенбейтін, 

бұл жағдайды Ислам патшасының қамсыздығы мен әлсіздігі деп түсінетін. Тіпті 

барлық адамдардан осы мәселе бойынша шағымдар түсіп жататын еді. Бұл 

(жағдай Ғазан ханның) құтты құлағына жеткенде, ол бір емес бірнеше рет 

әмірлер мен жақын кісілеріне:  

– Сендердің пайымдауларыңша, бірнеше түйелер мен өгіздерге тиеп жүретін 

мына сандықтағы нәрселерді  

 

1351-бет 

қазына деп атайды ма? Мен өнерді жақсы көретіндігімнен, түрлі ағаш түрлерін 

кесіп, жонумен айналысатындығымнан, мұның (ішіндегі) көп нәрселер ағаштар 

мен түрлі қолөнер үшін қажетті сайман мен бірнеше қару-жарақ үйінділері ғана. 

Бұл сендерден жасырын емес және қазынашылар да мұны біледі. Қалайша мен 

сендерге жоқ нәрсені беремін?! Ата-бабаларымнан маған қазына қалған жоқ, ал 

иеліктерден қаражаттарды алып келмей жатыр. Мен ойраны шыққан иеліктің 

билігіне келдім. Сендер иеліктерге барып салықты жинап келіңдер, міне, сонда 

егер мен сендерге бермейтін болсам, кінә менің жағымда болады, – деді.  

Бұл сөздерден шындық оның жағында екені барлығына анық, белгілі болды. 

Сөйтіп, екі жылдан соң, мемлекет ісі тәртіпке келтіріліп және ұйымдастырылып, 

мамыражайлық орныққан кезінде және шекаралар берік етілген, ал фитна мен 
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көтерілісті өз кәсіптеріне айналдырған бүлікшіл кісілерді жолдан алып тастап, 

жазалаған кезінде (Ғазан хан) аймақтардың істерін ұйымдастырумен, билік 

істері мен салық және алымдарды жинауды ретке келтірумен айналысты. Әр 

күні таңертеңнен кешке дейін ол жеке өзі отырып, өзінің құтты қаламымен 

жазылуы тиіс болған нәрселердің қолжазбаларын түзетіп отыратын, сөйтіп ол 

иеліктердің істерін тәртіпке келтірді. Сондай-ақ заңдарды бекітті, сөйтіп: «Әрбір 

істі мынадай және мынадай түрде жүргізсін!» деп, жалға беріліп жатқан  

иеліктерді сенімді кісілерге беруді және үш жыл бойы қайта тартып алмауды, 

әрбір кедей мен пақырдың жала жабуына мән бермеуді бұйырды, тағы да  

қалайша, қандай тәсілмен салық жинауды көрсетті. Тағы барша иеліктерден 

алынатын салықтарды белгілеп, жерлердің көп бөлігінде қолданатын шығындар 

жоспарын бекітті. Оның тәртібі өзге бөлімдерде баяндалатындай түрде (болып 

табылады).  

Осындай тәсілдермен иеліктердің ісі тәртіпке келтірілді, сөйтіп күннен-

күнге жан-жақтан қазынаға қолма-қол ақша келіп түсе бастады. Жылдан-жылға 

қаражаттар көбейе түсті. Бұрынғы кездерде киімдер келмей қалған және 

 

1352-бет 

оларға белгіленген (салықтың) алтыдан екі бөлігі де түспей қалған карханалардан58 

қазіргі кезде (салықтардың) барлығы толықтай келіп түсуде. Содан (біраз) 

қаражаттар жиналған кезде (Ғазан хан) оларды таратумен айналысып, әмірлер 

мен мемлекет ұстындарына:  

– Әлемде ақшаларды таратып беруден асқан қиын іс жоқ, – деді. Оған қоса:  

– Шыңғыз хан: «Ақша беруден және бермеуден жаман іс жоқ» деп айтқан. 

Бермеген кезінде өздігінен-ақ белгілі – (ол кісі) сараң, ал сараңдықтан жаман не 

болуы мүмкін?! Ал енді беру жайлы, егер біреуге бір нәрсені аздау, ал басқа 

біреуге көптеу беріп қойса, әлде біреуге беріп, ал өзгеге (ол нәрсені) бермей 

қойса, әлде алдынырақ берілуі керек болған кісіге кештеу берілсе – бұл адамдар 

үшін өлімнен де ауыр көрініп, олар дұшпандарыңа айналады. Бұл нәзік нәрселерді 

ескере білетін және мұндай ой оның ойына келетін адам сирек кездеседі. Бұл іс 

әркімнің де қолынан келе бермейді. Ал енді келіңдер, біз қолдан келгенше (бұл 

істерді) ескере отырайық, – деді. Содан ол алдымен екі жүз, үш жүз түмен 

болып түскен ақшадан әмірлер мен орынбасарларының әрбіріне кейбір ақша  

жиынтықтарын берді, сөйтіп:  
                                                           
58 Кархана – парсының кар – жұмыс, іс, еңбек, хана – үй, бөлме деген сөздерінен алынып, жалпы 

мағынасы – жұмыс үйі, жұмыс істейтін үй, жұмыс орны деген мағынаны береді, яғни кархана бүгінгі 

тілімізде қолданып жүрген шеберхана, ұстахана, ұста дүкендері. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81/
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– Мен алып келінген нәрселерге қол тигізбеймін және қазынаға алып 

кетпеймін. Оған қоса әмірлер оны үлестіріп алуы үшін иеліктен алып келінгендерді 

де бөлек қойсын, – деп айтты.  

Сосын ол қайсы кісілерге және әрбір дәреже үшін қанша көлемде (ақша) 

берілуін айтты. Әмірлер осыған сәйкес үлестіріп берді. Содан соң, осы соңғы 

жылдары ол:  

– Бірнеше рет әмірлер қауымы үлестіріп берді, енді менің де бірер нәрсені 

үлестіріп беруге қалауым бар, – деді.  

Ожандағы Құрылтай кезінде үлкен қабылдау шатырын тігуді бұйырып, ол 

жерде жан-жақтағы иеліктерден алып келінген қазына қаражаттарын жинады. 

Сосын ол бірнеше құрметті әмірлермен бірге отырып, ең алдымен дәрежесі биіктеу 

болған кісілерге және жақсы істер атқарған, тағы да ынталы қызмет жасағандарға 

көбірек беруді бұйырып, бұл көбірек берудің себебін ол сөзбен (былай)  

түсіндірді:  

– Мен бұл кісілерге мына себептен көбірек берудемін, мұның  мақсаты 

келесідей: бұдан былай басқалар да қызмет етуде көбірек күш салып,  

 

1353-бет 

мақтауға лайықты етіп ынта-жігерлілік танытсын.  

Осы айтқандай негіздеме бойынша оларға сыйлықтарды үлестіріп берді.  

Сонан соң ол онымен әкесі жағынан туыстығы бар кісілерге кезекті беретін, 

содан соң оң және сол қанаттың мыңдықтарының әмірлеріне әдет болып  

қалыптасқан қағидаларға сәйкес үлестіріп беретін.  

Ол (Ғазан хан) бұдан (үлестіріп беруден) алдын-ақ, түрлі киімдерді сұрыптарына 

сай бөлек-бөлек алып шығып тәртіппен тақтап қоюларын, түрлі ауырлықтағы 

алтын мен күміс ақша салынған қаптарды шығарып бөлек-бөлек етіп қоюларын, 

олардың ішінде қанша мөлшерде (ақша) бар екенін және олардың қабілеттері 

мен қызметтеріне сәйкес олар кімге тиесілі екенін жазып қоюын бұйырған  

болатын.  

Ол (Ғазан хан үлес алатындарды) бір-бірлеп шақырып, оның алдында өзінің 

үлесін алуын бұйыратын. Осындай тәртіппен ол он-он бес күн бойы дүниелерді 

бөліп берді. Ол қолма-қол алтын ақша күйінде үш жүз түменді, жиырма мың 

дана киімді, елу дана бағалы тастармен безендірілген белбеулерді, үш жүз дана 

алтын белбеу мен таза алтыннан болған жүз дана бәлішті таратып берді.  

Бұдан кейін де ол әрдайым дәйекті түрде және тұрақты тәртіпте қазынадан 

қолма-қол алтын ақшалар мен киімдерді үлестіріп отырды. Және ешқашан бір 

дана алтынның да, әлде бір дана киімді де сыйлық ретінде аймақтар үлесіне 
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(яғни, аймақтарға қарыз етіп) жатқызған жоқ. Әмірлер мен уәзірлер қанша (рет) 

сұраса да, үлеске (қарыз ретінде) жатқызу орын алған жоқ. Ол тек қолда барды 

ғана береді, алайда істің және кісінің қадірін және қаражаттардың сәйкестігін 

сақтайды. Оларға көп берілуі керек болғандарға аз бермейді, ал аз берілуі керек 

болғандарға көп бермейді. Сондай-ақ оның қазынасында ешқашан алтын ақшалар 

мен киімдер тұрып қалмаған. Осылайша ол (Ғазан хан) егер тым көп таратып 

берген жағдайда да, Хақ Тағала оның әділдігі мен көркем тәртіптеуінің есесіне 

еселеп береке беретін, сөйтіп еш кемшілік орын алмайтын еді. Содан күніне 

оның қазынасынан он мың, жиырма мың динар қолма-қол алтын ақша және 

сақтап қойылған киімдерден жүз, екі жүз, үш жүздейі жұмсалмай қалған күн 

болмайды. Жомарттық пен кеңдік деген, міне, осындай болады. Сосын бірде 

әмірлері мен мемлекет ұлықтарының (шенеуніктерінің) алдында ол былай деді: 

– Адамның істейтін істерінің ең жақсысы – Құдайға еліктегені, әсіресе 

патшалардың.  

1354-бет 

Кеңпейілділік пен жомарттық – Құдайдың сипаттары (сондықтан билеушінің 

де қасиеттері болуға тиіс). Алайда тек азып-тозу, кедейлену орын алмайтындай 

(мөлшерде) беретін және садақа ететін кеңпейілділік пен жомарттық қана. Адам 

ісі Алла Тағала алдында мұхит тамшысындай (мөлшерде) болмауы мүмкін, 

алайда мүмкіндігі барынша еліктеу – уәжіп болып табылады. Ал енді патшалар 

мен барлық адамдарға қажеттісі: олар әркез шамасы келетіндей мөлшерде дүние 

жаратулары керек. Олардың бірнеше күн тоқтамай (бар дүниесін) таратып 

беруінен, ал одан соң не беруге, не жеуге (жаратуға) мүмкіндігі болмай  

қалуларынан кімге қандай пайда бар?! Ал егер, олар барлық дүниені азғана 

адамдарға беріп қойса, ал қалғандарын мүлдем үлессіз қалдырса, онда мұндай іс 

Құдайдың сипатына тән емес (сондықтан басқарушыға да дұрыс емес ). 

Патшаның игілігі күн сәулесі сияқты барлық адамдарға бірдей түсуі қажет. 

Оның қазынасы бүкіл адамдардың несібесі (үлесі) болып табылады. Әсіресе 

оған ақысы барлардың, мұқтаждардың, жақсы іс істегендердің және ең алдымен 

әскерлердің (үлесі болып табылады). Сондықтан қалайша оны азғана адамға 

беріп тастап, кейін болса құрқол ешкімге ештеңе бермей, әлде бере алмай 

отыруға болады?! Мұндай адамнан қандай жақсылық және көңіл толушылық 

болуы мүмкін? Мұндай істе патшаның құдіреті үшін қандай жақсылық бар?! 

Патшалардың жомарттығы мен кеңпейілділігі құдық пен бұлақтағы су сияқты 

болуы керек: қанша одан алса да, ол қайтадан толады – азаймайды. Мұндай 

жағдай патшалықты басқару, абаттандыру, әділеттілік және мықты басқарумен, 

әрбір істе тепе-теңдік мөлшерін сақтаумен ғана, қаншасы берілген болса, соншасы 

орнына қойып қойылуы арқылы ғана игілікті бола алады, әйтпесе: 
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(Өлең жолдары): 

Құлаған таудың орнына қоймасаң егер басқа тау, 

Ерте ме, кеш пе, тағынан құлайды небір асқар тау. 

 

Егер біздің де, сіздердің де мал-дүниеге (ақшаға), жомарттық пен кеңдікке 

икеміміз (қалауымыз) бар болатын болса, біз әділетті де, шыншыл болуымыз 

керек. Себебі, әділеттіліктің сипаты келесідей болып табылады: (яғни) біз  

ақшаның қай жақтан түсетінін және қалай толатынын білмегендіктен, қазына 

босап қалмайтындай мөлшерде таратуымыз керек. Егер де осы әрдайым біздің 

қолымыздан келетін болса, жақсы болатын еді.  

 

1355-бет 

Әйтпесе бір күні қолынан келетін, екінші күні қолынан келмейтін, бір 

уақыттары бай, ал кейде кедей патшаның не қажеті бар?! Бұл (ізгі) патшаның 

қасиеті болып табылмайды. Егер ол осындай болатын болса, ол әрдайым бар 

уақытын қайғы мен қасіретте (көңілсіздікте) өткізуіне тура келеді. Ал адамдар 

болса, оның сыйлықтарынан құр қалып, оның билік етуінен қажетсіз болады 

(яғни, оған мұқтаж болмайды, керек қылмайды). Біз бұл ережені сақтауымыз, 

(яғни) бір рет үйіп бермей, бірден кедей болып бейшара халге түсетіндей емес, 

керісінше қанша қажет болса, сонша беруіміз қажет. Әрдайым азғана (ақша) 

қорда қалуы керек, себебі ақшалардың қасиеті мынадай: егер қорда аздап ақша 

болатын болса, оларға ақша тез қосылады. (Бұл жағдай) аңшының торында  

басқа құстарды өзіне тартуға олжа болатындай, басқа құстар ол жерге ұшып 

келетіндей бірер құсы болмаған аңшы, ештеңе ұстай алмайтынына ұқсайды. 

Егер оның олжа ретінде бір құсы болатын болса, оның көмегімен ол жылына 

бірнеше мың құс ұстайды. 

Әмір мен мемлекет ұстындары Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды 

болсын!) ол сөздеріне мақтаулар мен ізгі дұғалар айтты, сөйтіп барлығы қуанып 

қалды.  

Сол уақыттан бері, қазіргі кезде де осыған сай бұлақтан су ағып шығатындай 

Ислам патшасының қазынасынан ақша мен киімдер ағылып жатады. Бұрынғы 

патшалардың ешбірі ешқашан, ол (Ғазан хан) беруге бұйырған, әрі беріп  

отырған қолма-қол ақша мен киімнің осындай мөлшерін бермеген еді. Әрине, 

адамдар ол ойды асырасілтеушілік деп ойлайды, сөйтіп:  

– Бұрынғы патшаларды кім көрген, салыстыратындай олардың қазынасының 

жағдайын кім біліпті? – деп айтады. Алайда бұл ойдың дәлелі – ол кезден бері 

дәптерханада сақталып келген, өткен патшалардың кіріс-шығыс есептері (жазылған) 
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дәптерлері болып табылады. Бұл істе ешкімге жақтастық танытпайтын (кіріс-

шығыс) дәптерлерінен артық әділ куә болатын басқа дәлел қай жерде болуы 

мүмкін?! (Ол дәптерлердегі есептерді) оқып көрген кезде, бұл (жоғарыда  

айтылған) сөздердің шындығы мен өтірігі анық белгілі болады.  

Алла Тағала өзінің мейірімі мен жомарттығының құрметіне оның (Ғазан ханның) 

әділеттілігін, жомарттығын, ақкөңілділігі мен ашыққолдылығын ғасырлар бойы 

бұзылмас етіп сақтасын!  

Осымен бітті. 

1356-бет 

ЖЕТІНШІ ХИКАЯ 

Пұтқа табынушылықтың жойылуы, олардың (пұтқа табынушылардың) 

пұтханалары мен пұттарының толықтай қиратылуы жайлы 

 

Ислам патшасы Ғазан хан (Оның билігі баянды болсын!) Құдайдың тағдыры 

мен хидаятына сай, бұл (алдын) айтып өтілгендей, мұсылманшылық шеңберіне 

кіргенде ол барлық пұттарды сындыруды, барлық пұтхана мен аташкадаларды59 

және шариғат заңына сәйкес келмейтін, содан мұсылман мемлекетінде тыйым 

салынған өзге де табыну орындарын қиратуды бұйырды. Пұтқа табынушы  

бақсылардың көп бөлігін мұсылманшылыққа кіргізді. Алайда Алла оларға 

тауфиқ бермегендіктен шынайы иманға ие болмады (дінді дұрыс ұстанған жоқ). 

Тек қажеттіліктен ғана өздерін сырттай мұсылман етіп ұстады, олардың маңдайында 

(болмысында) болса, кәпірлік пен адасушылықтың белгілері анық көрініп 

тұратын еді.  

Біраз уақыттан соң Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) 

олардың екіжүзділігін түсініп қойып:  

– Сендердің әрқайсыларың: қалағандарың Үндістанға, Кашмирге, Тибетке, 

өз елдеріңе қайтыңдар. Ал мұнда қалғандар мунафиқтық60 танытпасын, өздерінің 

жүректерінде болғанға сай (яғни шынайы) әрекет етсін. Сөйтіп, Исламның пәк 

дінін өздерінің екіжүзділігімен кірлетпесін. Егер де мен олардың аташкада, әлде 

пұтхана соғып жатқанын білетін болсам, онда оларды аяусыз қылыш жүзіне 

тапсыратын боламын, – деп бұйырды.  

Кейбіреулер бұрынғыдай екіжүзділік танытып жүрді, ал кейбірі өздерінің 

мақтауға лайықсыз ойластырғандарын іске асырумен айналысты. Сонда (Ғазан 

хан):  
                                                           
59 Аташкада – отқа табыну орындары, яғни отқа табынушылық жасайтын орындар. 
60 Мунафиқ – екіжүзді, мунафиқтық – екіжүзділік. 
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– Менің әкем пұтқа табынушы болатын, сондай күйде дүние салды. Ол өзі 

үшін пұтхана мен табыну орнын салған еді және оған сол жамағаттың 

уақытында түрлі дүниелерді садақа етіп берген болатын. Ал мен ол пұтхананы 

қиратып тастадым. Сендер сол жаққа барыңдар, өмір сүріңдер және садақаға 

қанағат етіңдер, – деп бұйырды. Бұл жөнінде қатындар мен әмірлер (былай) 

өтініш жасады:  

– Сенің әкең пұтхана тұрғызып, оның қабырғаларына өзінің суреттерін 

салғызған болатын.  

1357-бет 

Қазіргі кезде ол қиратылғандықтан сенің әкеңнің бейнесіне қар мен жаңбыр 

түсуде, ал ол пұтқа табынушы болған еді. Егер ол орынды абаттандырып қоятын 

болса, бұл оған даңқ пен оның рухына рақат (тыныштық) алып келетін еді.  

(Ғазан хан) мұны құптамады да, құлақ та салған жоқ. Содан олар оны 

(қиратылған пұтхананы) сарай көрінісінде қайта тұрғызуын ұсынды. Оны да 

құптаған жоқ, сөйтіп:  

– Мен қаншалықты сарай тұрғызуды ниеттенсем де, ол жерге суреттер 

салынар болса, ол пұтқа табынушылардың табынатын орнына ұқсап қалады, бұл 

мүмкін емес. Егер де сарай тұрғызу керек болса, басқа жерде тұрғызсын, – деп 

бұйырды. Мұндай түрдегі хикаялар мен оқиғалар көп, оларды баяндап отыру 

ұзақ болып кетер еді. Қысқасын айтқанда, ол бақсыларға:  

– Сендерде білімнің жоқ екені маған белгілі. Алайда патшалар өздерінің 

атақ-даңқына қатты қызғанушылықпен қарағандықтан, олардың қызметінде 

адамдардың барлық санаттары бағынышты болып тұруы керек. Осы себептен 

олар барлығын қорғап, жағдайларына қарайды. Сондықтан патшалар, тіпті  

санасы мен түсінігі жоқ жануарларды да мұсылмандар мен басқа барлық  

адамдардың қажеттілігі мен пайдасы үшін қажет болғандықтан қамқорлық 

жасап, күтіп бағады. Сендерге де сондай (қарым-қатынас) жасалынатын болады, 

алайда сендерде шаштың ұшындай болса да пұтқа табынушылықтың, азғындаушылық 

мен екіжүзділіктің ізі табылмауы керек. Болмаса, мен сендерді қылыш жүзіне  

тапсыратын боламын, – деп бұйырды.  

Қазіргі таңда олардың қалған азғана бөлігі, бұл иелікте бұрыннан бар болған, 

алайда өздерінің сенімдерін жасырын және тығылып ұстанатын, өздерінің бірер 

сенімі мен жолын ұстануына мүмкіндіктері бар екенін айқын көрсетпейтін 

муғтардың61 қауымдары мен мулахидалар62 ғана бар.  

                                                           
61 Муғтар – отқа табынушылар. 
62 Мулахида – дінбұзар, мулахидалар – дінбұзарлар. 
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Хақ Тағала бұл Ислам патшасын аман-есен, баянды етіп сақтасын, өзінің 

мейірімі, жұмсақтығы мен жомарттығының құрметі үшін!  

 

1358-бет 

СЕГІЗІНШІ ХИКАЯ 

Ислам патшасының Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) әулетіне деген махаббаты туралы 

 

Ислам патшасы (Оның билігі баянды болсын!) екі рет түсінде ғаламның 

мырзасының (Мұхаммедтің (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!)) 

көркін көрді. Сөйтіп, Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) 

оны жақсы сөздермен қуантып қойды. Олардың ортасында ұзақ әңгіме орын 

алды. Пайғамбармен (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) бірге 

мүміндердің әмірі Әли (Әлі), Хасан және Хусейн (Хұсейін (Үсейін)) (Алла одан 

разы болсын!) болды. Оларды таныстырып, ол:  

– Сендер бауыр болуларың керек, – деп айтты да, Ислам патшасына олармен 

құшақтасуын бұйырды. Екі жақ та бауырластықты қабылдады. Сол уақыттан 

бері Ислам патшасының көптеген армандары орындалды және жеңістер келді. 

Олардың қатарында кереметі – оның әлем бойынша жақсы істер мен қатаң 

тәртіптерді орнатуы, абаттандыруы, әділеттілік пен берік басқаруы, оның даңққа 

ие болуы және өзі үшін адамдардың жақсы дұғаларынан қазына жинағаны  

болды. Мұндай бақыттан және бата-дұғалардан жоғары не болуы мүмкін?! 

Оның сол уақыттан бері Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) әулетіне деген махаббаты күшейді. Оларға әрдайым қажылық үшін 

көмек көрсетеді, (Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!)) 

отбасының қабірлеріне зиярат жасайды, нәзір атап, онысын орындайды , 

сейіттерді құрметтейді, сыйлайды және оларға мол садақалар беріп тұрады.  

Ол түрлі жерлерде ханақалар, медреселер, мешіттер мен өзге де қайырымдылық 

орындарын тұрғызып жатқанда, салиқалы амалдар үшін белгілі өсиеттер жасап 

жатқан кезінде ол әрбір адамдардың санатының айлық жалақысын және оның 

қамтамасыз етілуін назарға алатын еді, сөйтіп:  

– Қалайша факихтер63, сопылар мен өзгелердің үлесі бар, ал сейіттердікі 

жоқ. Міндетті түрде Әлінің ұрпақтары үшін де үлес болуы керек, – деп айтатын.  

Содан ол Тебризде және өзге барлық иеліктердегі үлкен аймақтарда, тағы да 

Исфахан, 

                                                           
63 Факих – шариғат заңының маманы. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85
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1359-бет  

Шираз, Бағдат пен осыларға ұқсас үлкен қалаларда сейіттер үшін, олар сол 

жаққа барып қоныстанулары үшін тұрақжай тұрғызуын бұйырды. Және олар 

(сейіттер) де оның (Ғазан ханның) жақсылықтарынан үлескер болуы үшін, ол 

жайлы садақа туралы есеп қағаздары еске салып көрсететіндей, өзі дұрыс деп 

тапқан мөлшерде ақшаны олардың үлесіне тағайындады. Сөйтіп, ол әрдайым:  

– Мен ешкімнен бас тартпаймын, әрі ұлы сахабаларды мойындаймын . 

Алайда мен Пайғамбарды (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) түсімде 

көргендігімнен және ол өзінің перзенттерімен менің ортамда бауырластық пен 

махаббатты орналастырғандықтан, әрине мен Әһли бәйтті64 көбірек жақсы 

көремін. Әйтпесе, Құдай сақтасын, менің сахабалардан бас тартып жатқаным 

емес, – деп айтып отырады.  

Сосын Хұсейін (Үсейін) (Алла одан разы болсын!) мазарындағы кесенесі 

үшін, бұл туралы айтылғанындай, ол су арнасын алып келуді бұйырды. Сөйтіп, 

әрдайым асырасілтеушіліксіз (Пайғамбардың) әулетіне дұға айтуды (бұйырды), 

себебі «Алланың мадағы және оның мейірімімен» ол (Ғазан хан) дана және 

кемел адам.  

Хақ Тағала әлем тұрғындарына бұл әділетті де, кемел патшаны сансыз 

жылдарға нәсіп етсін!  

 

ТОҒЫЗЫНШЫ ХИКАЯ 

Ислам патшасының әскери жаужүректігі, әскерлерді ұйымдастыруы, 

(қатысқан) соғыстары мен шайқастағы шыдамдылығы жайлы 

 

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) балалық шағынан бері 

ең қиын өңір болып табылатын Хорасан шекарасында болды. Ертеден бері және 

қазірге дейін өзге елдік әскерлер әрдайым осы жақтан басып кіріп отырады. 

Содан (тойтарыс беру үшін жылына) бір-екі рет жорыққа шығып отырмайтын 

жылы болмады. Осы себептен (Ғазан хан) қайта-қайта және сан рет дұшпандарға 

шайқас беріп, сұрапыл соғыстар жүргізді, көптеген қиыншылықтар мен машақаттарды 

басынан кешірді. Ол бұл істің нәзік тұстарының барлығын толықтай біліп , 

үйреніп алды, содан өте шебер және сондай ержүрек болып жетілді, тіпті үлкен 

оқиғаларда да қорқуға берілмейді және 

1360-бет 
                                                           
64 Әһли бәйт – Пайғамбардың отбасы мен ең жақын туыстары. 
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құтты жүрегіне толқуға түсуге жол бермейді. Ол қиын және дұшпанның күшті 

екенін білсе де, бәрібір төзеді, тырысады, сөйтіп бойынан  үркудің белгісінің 

табылуына жол бермейді. Сөйтіп ол:  

– Қорқудан ешқандай пайда шықпайды. Оның салдары сондай (жаман), 

нәтижесінде (адам) басқаруды жоғалтып, дұшпанға көмек бере бастайды, – деп 

айтады.  

Мұндай жағдайларды Хорасанда, ұлы мәртебелінің қызметінде болған кісілер көп 

рет көрген, олардың баяны ұзақ.  

Бұл өңірде орын алған жағдайлар туралы айтар болсақ, олардың бірі – оның 

(Ғазан хан) мен Байду (ортасында) болған іс. Алғашында ол найзағайдай Хорасаннан 

шауып келіп, оларға аз жасақпен соққы берді де, табандылықпен (тойтарыс 

беріп) тұрды. Сосын олар (екі жақ) істің пайдасы үшін бір-бірімен оңашада 

бірнеше нөкермен бірге кездесуге уәделесті. Кездесу уақытында (Ғазан хан) оны 

әзілдеп арқасынан жұдырығымен бір ұрды, нәтижесінде ол ауруды сезді. Ал ол 

оны (ұрғанын) ешқандай маңызға ие емес деп тұрғанын түсінді де, (Байдудың) 

жүрегіне қорқу ұялады. Сосын (Ислам патшасы) дайындық жасады, сөйтіп 

азғана әскермен ыңғайлы сәтте оған шабуыл жасап, оны тұтқынға түсірді . 

Осылайша иеліктер мен әскерлерге ешқандай зиян да, қиындық та келген жоқ.  

Және (Ғазан хан) оның әкесінің және немере ағасының кезінде фитна шығарып 

(арандатып) жүрген әмірлерді, олардың ықпалды жақтастары болғандарына  

қарамай ұстап тұтқынға алды. Ол өзінің ержүректігінің арқасында дұрыс шешім 

қабылдап, ешкімнің жақтасуына назар аудармай, олардың бәрінің көзін құртты, 

иелікті тәртіпке келтірді. 

Тағы бір жағдай: Сукай көтерілген, ал Арыстан үлкен әскерімен кері бұрылып, 

оған қарсы келе жатқан кезінде (Ғазан хан ол туралы) тоқтаусыз хабарларды 

есітіп отырды. Ол келгенде оған қарсылық көрсету мүмкін болмайтынын анық 

білді, себебі ол жерде (қол астында) дайын әскер жоқ болатын. Алайда ол 

қамыққан жоқ, әр күні өзінің ережесі мен дәстүріне сәйкес амал етті. Арыстан 

жақындап келген кезде, ол аңшылыққа (жіберген) сияқты сол арадағы әскерді 

аттандырды да, өзі қимылдаған да жоқ, әрі ешкімді де бұл жағдай туралы  

хабардар етпеді. Ол бұрынғыдай әзіл-күлкімен және  

 

1361-бет 

түрлі әңгімелермен көңіл көтерді. Сосын дәрігерлер мен жұлдызшыларды 

шақыртып:  

– Мен іш өткізетін дәрі ішкім келеді, дәріні дайындап, күнді белгілеңдер, – 

деді.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB/
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Осылайша сырт көзге ол дұшпанның жағдайына еш мән бермейтін, тіпті оны 

сипаттап жеткізу мүмкін болмастай дәрежеде оның құтты жүрегі бұл себеп 

бойынша еш уайымдамайтындай еді. Осындай ұстамдылықтың және сабырлылықтың 

арқасында ешқандай зиян орын алған жоқ. Себебі (елді дүрліктіретін) сөз 

тараған жоқ, сөйтіп халық тыныш күйінде қалды. Егер оның бойында шаш 

ұшындай болсын қорқу пайда болғанда істер бүлінетін еді. Әсіресе бұл оның 

билігінің алғашқы бастауы ғана болғандықтан, әлі мемлекет пен әскерлер  

реттеліп орнықпаған, осы себебінен (істер бүлінетін еді). Өйткені бұрынғы 

бүліктерді көрген әскерлер ашкөздік пен осындай (бүлік) істерге және тонауға 

дағдыланып қалған еді. (Сондықтан) ол олардың алдында осындай ойын 

ойнады. Құдіреті күшті Құдайдың көмегінің арқасында Ислам патшасының 

(Патшалығы оның баянды болсын!) сабырлығы мен төзімділігі нәтижесінде бұл 

оқиға тыныштандырылып, ешқандай пәлекет орын алған жоқ.  

Тағы (бір жағдай): Мысыр және Шаммен (Сириямен) болған соғыс уақытында, 

адамдар (Ғазан хан) патшалардың әдеті бойынша бір қауіпсіз жерде, ешкім  

білмейтіндей етіп тұратын шығар деп ойлады. Ал ол болса, керісінше ержүрек 

түрде алға шықты да, барлық әскерді өзі ұйымдастырды. Олардың алдында  

тұрып айбарлы арыстанша кезекпен шабуыл жасай бастады. Егер оның тізгінін 

(жақын нөкері) ұстап (жетектеп кетпегенде) ол еш шайқасуды тоқтатпаған болар 

еді. Жақын адамдары оған қарсылық жасағанына қарамай, ол бәрібір бірнеше 

рет дұшпандардың ортасына шауып жүріп оларды қуды, бір бөлігін өлтіріп, кері 

қайтып келетін. Кенет жақын арада тұрған әскерлер қаша жөнелді, ал жан-жақта 

тұрған әскерлердің бір бөлігі шайқас жайлы білмейтін, бір бөлігі әлі шайқасқа 

кірмеген еді. Ислам патшасының оң және сол қанаты бос қалды. Алайда ол өзі 

бірнеше адаммен бұрынғыдай Сұлтанмен бірге дұшпанға қарсы тұрды. Жауынгерлер 

болса, алғашқы соққы ортаңғы қолға келгендіктен шегініп, «Дұшпанға  

шабуылдаған кезде ешқандай көмек болмайды» деп қорқып, еш әрекет жасамай 

тоқтап тұрды.  

1362-бет 

Олар (дұшпандар) болса, әрбір сәт сайын күшпен соққы беретін. Ал Ислам 

патшасы ашуланған арыстандай бесін уақытынан ақшам уақытына дейін төтеп 

берді. Және бір өзі олардың шабуылдарын қайтарып, керемет басқаруымен, сан 

алуан айлаларымен осындай үлкен әскерлерге төтеп беріп, шайқасты. Қайсы 

арыстан, жүректі батыр мұндай күшке және қауқарға ие?! Міне, сонда, алыстау 

жерде тоқтап, қайтып келуге дайын, күтіп тұрған сол қанаттың әскерлері осындай 

жағдайды көріп дұшпанға қарай бұрылды. Оң қанаттың да бір бөлігі олардың 
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соңынан кетті. Сонда Ислам патшасының (Патшалығы оның баянды болсын!) 

төзімділігі мен онымен шайқасып әбден шаршап қалған дұшпандар амалсыздан 

қаша жөнелді, сөйтіп қиратылды.  

Бұған ұқсас хикаялар көп, (солардың арасынан тек) мысал үшін осы қысқа 

ғана бөлігі келтірілді. (Ғазан хан) әркез жеңімпаз әскерді үйретіп, насихаттап, 

кеңестер беріп отырады. Сонда ол:  

– Өлім сағаты келген әркім ол қай жерде болмасын: үйде ме, жолда ма, 

шайқаста ма, әлде аңшылықта ма сөзсіз өледі. Сондықтан (өлімнен) қорқудың 

не қажеті бар?! Және қарсыда тұрған жаудан қауіптенудің де (не қажеті бар)?! 

Өлім қажеттілік (заңдылық) пен амалсыздық болғандықтан (одан қашып құтылу 

мүмкін болмағандықтан), адамның (шайқаста) өз қанын төккені (аянбай  

шайқасқаны) дұрыс. Себебі төгілмеген (адам өлген кезіндегі денеде қалған) қан 

дененің ішінде шіриді, сөйтіп жаман иістен басқа ештеңе шығармайды.  

Әйелдердің бетіндегі мең сияқты (шайқаста төгілген) қан да еркектер үшін – 

әшекей болып табылады. Мұндай адамдардың жақсы аты өмірде қалады, олар 

бірден пейішке барады. Үйінде өлген адамның әйелі мен ұлдары оның ауруы 

мен оған күтім жасаудан абыржиды, сөйтіп олардың және өзге достарының көзінде 

ол болмашы әрі бейшара халге келеді. Егер де ол шайқаста өлім табатын болса, 

онда ол бұдан азат болады. Достары оны жоқтап, ол үшін дұға жасайды. Ал 

патшалар болса, оның артында қалғандарға құрмет көрсетеді, аяушылық танытады, 

оның ұрпақтарына қамқорлық жасайды. Сөйтіп, олардың істері жақсырақ халге 

келеді, – деп айтады. Оған қоса (ол):  

– Әскер жорыққа шыққан кезінде, егер де олар шабуыл жасауға бара жатса, 

олар (өздері жайлы) сөз тарап кетпеуі үшін тырысулары керек.  

 

1363-бет 

Және аттарды сайлап, кенеттен және дұшпандар қосылып, біріккенше жетіп 

бару үшін күні-түні жүріп отыруы, сөйтіп өздерінің істерін орындап болып кері 

қайтулары керек. Егер (жорыққа) әр жылы баратын болса, түрлі уақытта барулары 

лазым. Әйтпесе, егер әрбір жылдың белгілі бір уақытында баратын болса, дұшпан 

алдын ала дайындық жасап, қарсылық жасау шараларын ұйымдастырып отырады. 

Оған қоса әркез дұшпан білмеуі үшін басқа жолмен бару керек, алайда сенімді 

де, жолды (жақсы) білетін жол көрсетушілер болуы қажет.  

Егер де жорыққа үлкен әскер баратын болса, алдын ала (дұшпанның жүрегіне 

қорқу салатын) өте әсер етуші сөздер (сыбыстар) таратқан жөн. Өйткені үлкен 

әскер жорықта тез жүре алмайды. Дұшпан сөзсіз (олардың келе жатқанынан ) 

хабардар болып, әскер мен қару-жарақты ретке келтірумен, ұйымдастырумен 
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айналысады және оларға қарсы шығуға дайындалып отырады. Әскердің көптігіне, 

яки аздығына, олардың тез келе жатқандығына сенім артуға болмайды, себебі 

(Құдайдың) көмегін (кімге келетінін) біліп болмайды. Баяу жүріп, сөз таратқан 

кезде, бәлкім, дұшпандар бұл қауесеттерден қорқып қалуы, олардың ортасында 

толқу мен келіспеушілік орын алуы, әлде басқа жақтан оларға басқа дұшпанның 

шабуыл жасауы мүмкін. Және бірер сөз тарауы мүмкін, әлде (ат-көліктерін) 

азықтандырмағандықтан және (әскерге қажет) азық-түлік болмағандықтан олар 

әлсіреп, азып-тозып кетулері мүмкін.  

Мұндай жорық кезінде әскер сөз таратып (өздері үшін) суы, азығы мен 

аңшылығы бар жерлерді таңдап, ол жерде тоқтаулары керек. Сондай-ақ олар 

қиын жерлерден жүріп өтуге дайындаған азықтарын (одан бұрын) жеп 

қоймаулары лазым. Және барлық уақытта (әскер) дұшпанның жағдайы жайлы 

хабардар болып отыру үшін барлаушыларды жіберіп отыру (қажет), (олардың 

жағдайынан) хабардар болған соң олар нені ойластырса әрі не істесе де негізді 

болады, себебі хабарсыз болып іс жасау – қараңғыда (яғни, көзді жұмып тұрып) 

жұдырық сермегендей.  

Осындай (атап өтілгендей) толық сақтық жасаған соң, «шайқасу яки 

шайқаспау» деген таңдау дұшпан қалауында емес, өз еріктеріңде қалуы тиіс. 

Өйткені егер сендердің ұстамдылықтарың болмаса әрі кідірмей асығатын 

болсаңдар дұшпанмен кездейсоқ кездесіп қаласыңдар, тоқтайтын орын нашар 

болып шығады, ал шайқасу шарасыздықтан қажет болады. Ал дұшпанның орны 

болса,  
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жақсы, қолайлы болады. Жалпы ең маңызды іс – әскердің тәртіпті жасақталуында 

және ешбір жасақтың рұқсатсыз (басқа) бір жаққа кетіп қалмауында. Өйткені 

бұл (талай соғыс кезінде) тәжірибеден өткен, (яғни) дұшпан осындай жағдайды 

пайдаланып (қарсылас жақтың әскері жиналып болғанша) уақыттан ұтады, 

сөйтіп (қолайлы сәттің әсерінен) батылдана түседі. 

Және одан да маңызды шарт – біреудің өз қалауынша ауылдар мен елді 

мекендерге барып бір нәрсені алып кетуіне, тартып алуына, сірә, жол бермеу 

болып табылады. Себебі егер (жауынгерлер) оны үйреншікті жағдайға, әдетке 

айналдырса, үлкен әскерді бұдан тыю еш мүмкін болмайды, әрі жинақтап сапқа 

тәртіптеу де мүмкін болмайды. Осы себептен олар шайқас кезінде де (дағдыланып 

қалған әдеті бойынша) олжа мен байлық жинауға орынсыз кезде кірісіп кетеді, 

сөйтіп оларды тоқтатып қалу мүмкін болмайды.  

Ал, негізінде, әскердің басына келген түрлі пәлекетті жағдайлардың ең көбі 

– (шайқас аяқталмай тұрып, орынсыз кезде) олжа алудың нәтижесінде болған. 
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(Әйтпесе) шайқас аяқталған соң, олжалар мен байлықтар (жеңіске жеткен 

әскердің еншісінде қалмағанда) қайда кетеді (қашады)?!  

Сондай-ақ Жасақ (заңға сай жазаға тарту) үшін (әскери тәртіпті бұзып , 

қылмыскер болған адамдардың) жүздеріне қарамау және өлтіруге аяушылық  

танытпау қажет. Себебі егер Жасақтан ауытқып (қылмыс жасаған) екі-үш адамға 

аяушылық жасайтын болса, олардың орнына (кесірінен) он мың, жиырма мың 

адам шығынға ұшырап, соның әсерінен патшалық та құрдымға кетеді.  

Олар үйінен шыққан кезінде-ақ әрдайым Құдай Тағала туралы жақсы 

ойларға берілуі, өздерін пәк ұстауы, жаман істерді істемеулері, өздерінің  

халқына және патшалығына мейірімді болулары, адамдар оларға жақсылық 

тілеп, қабыл болмағанша дұға етулері үшін, ешкімге зорлық-зомбылық жасамаулары 

керек. Себебі әскер үшін оларға жасалған дұға мен игі тілектерден асқан жақсы 

кижига65 жасақ жоқ (яғни ізгі дұғалар мен игі тілектер әскерді қорғап тұрады). 

Және (әскерлер) менменсіп (мақтаншақ) сөздер айтпаулары, тәкаппарлық пен 

өзімшілдікке берілмеулері және дұшпанды болмашы деп есептемеулері керек, 

керісінше қауіптенулері (сақ болулары) керек. Ойластырылғаны іске асуы үшін 

және істің орындалуы үшін олар өздерін болмашы (пенде), Құдай Тағаланы ұлы 

деп, Құдайдан қорқулары да керек. Сондай-ақ олар тәкаппар сөздер айтқан және 

(мақтаншақ ойларды) ойлаған әрбір адамға Хақ Тағаланың ашуланатынын анық 

білсін. Себебі ұлылық Құдайға ғана тән, олар болса, өздерін (тәкаппарлана сөйлеп) 

Құдаймен бір дәрежеге қояды. (Сол үшін) Құдай оны тәркі етеді, сөйтіп 

өзгелерге 
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көмек беріп, оны жазалайды. Бұл іс (расында) Құдайдың құдіреті үшін өте оңай. 

Ол сондай түрде жазалайды, тіпті бірде-бір дана, кемел батырдың ойы оған 

(яғни жазалаудың қалай орындалатынына) жете алмайды, – деп айтатын.  

Осындай ойлармен (Ғазан хан) әрдайым әмірлер мен жауынгерлер қауымына 

кеңес беретін әрі (қазір де) береді. Ол бұлардан да нәзік (мән-маңызды) көптеген 

хикаяларды айтқан, (бірақ) есте қалмаған, ал егер, тіпті, оларды (есте  

қалғандарының бәрін) баяндауға кірісер болсақ та, ол көпке созылып кететін еді. 

Мақсат – мысал келтіру болғандықтан, осы (келтірілген хикаялар) саны жеткілікті, ал 

бұдан (айтылғандардан) қалғандары (онсыз да) баршаға белгілі де, (күдіксіз) 

ақиқат болып табылады.  
                                                           
65 Кижига – Шыңғыз ханның дәуіріндегі мұғулдар әскерінің артқы шебін қорғап тұратын жасақшылар 

тобының атауы. 
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Алла Тағала бұл әлемнің күшті қорғаушысын және бағыныштылар мен  

әскерлердің сақшысын ұзақ уақыттарға сақтап, үздіксіз мықты етсін!  

 

ОНЫНШЫ ХИКАЯ 

Ислам патшасының қазылар, шейхтар, сопылар, ғалымдар мен тақуа  

адамдарға (айтқан) насихаттары жайлы 

 

Осы аталған адамдар ұлы мәртебелінің алдына келген барлық кездерінде, ол 

(Ғазан хан) оларға түрлі насихаттар айтатын. Алайда Құрылтайда адамдар  

арасынан ақсақалдар мен ол (жоғарыда аталған) үздіктер ұлы мәртебелі алдына 

келгенде, ол:  

– Сендер өздеріңе сұраншақтықтың киімдерін киіп алғансыңдар, бұл – үлкен 

іс. Сендер бұл сұраншақтықты халыққа емес, Құдайға бағыттаудасыңдар. Бәлкім, 

адамдар бірнеше күн әзірше шындық жайлы білмейтін болар, (әрі) сендердің 

сұраншақтықтарыңды орынды деп қабылдайтын шығар, алайда Алла Тағала 

сендердің жасырын ойларыңды біледі. Оны алдау мен одан шындықты жасыру 

мүмкін емес. Ол ашуға келеді, сөйтіп (сендерді) осы дүниеде -ақ жазалап, 

қайтарымдарыңды береді, ал арғы өмірдегі (жаза) сөзсіз әрі белгіленіп  

қойылған. Сұраншақтығы – шындықты жасыру болып табылатын әрбір кісіні 

(Алла) адамдардың көзінше масқаралайды, оның киімдері мен есімі жоқ қылынады, 

ол адамдардан ұялып, олардың көзінде  
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жеккөрінішті, бейшара халге келеді. Сөйтіп, таңдаулы мен қарапайым халық 

үшін әрдайым масқара болады (күлкіге айналады). Кімде-кім өзіне мұндай түсті 

киімдерді кимеген (сұраншақтықты әдет етпеген), өзін өзгеден ерекшелемейтін 

және билік, басшылық, тақуалық және толық пәктік туралы ойланбайтын адамдарға 

қарсы ешкім қарсылық жасамайды және олардан (қарапайым) киімдеріне сәйкес 

(қарапайым, көкіректенбейтін) өмірді күтеді. Менің: «Сендер өздерің сұраншақтық 

киімін киіп алғансыңдар» деп айтқанымның мағынасы осы. Сендер өзгеше адам 

болғандықтарыңнан әрі киімдеріңнің себебінен сендерге үлкен лауазым тигендіктен 

және ол лауазымның артында (сендер ие болған дәрежелер) өзгелерде жоқ, 

бірнеше ерекше жағдайлар (дәрежелер) тұрғандықтан және сендер бұл лауазымдар 

мен жағдайларға келіскендіктеріңнен, заңды қорғауға уәде еткендіктеріңнен, 

сөйтіп (жауапкершілігін) мойындарыңа алғандықтарыңнан, тағы да: «Біз 

пәлендей адамбыз және пәлендей іс жасайтын боламыз» деп айтатындықтарыңнан, 
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енді жақсылап ойлап көріңдер. Егер сендер өз мойындарыңа алған осы  

киімдерге қатысты, міндеттеріңді және сұраншақтықтарыңды орындай алсаңдар 

және берген сөздеріңді ұстай алсаңдар, онда бұл – өте жақсы және мақтауға 

лайық болады. Және де сендердің құрметтерің Жаратушының (Құдайдың) да, 

адамдардың да алдында өзгелердікінен биік және жақсырақ болады. Ал керісінше 

жағдайда болса, ақыр соңында сендер Құдайдың да, халықтың да алдында ұятқа 

қаласыңдар, сөйтіп сендер өз қалауларыңмен өздеріңнің бастарыңа күштеп қиындық 

пен машақат алып келесіңдер.  

Оған қоса, анық біліп қойыңыздар: Алла Тағала мені олардың ісін жайғастырып 

(басқарып) отыру және олардың ортасында әділдік пен әділ сот төрелігін 

жүргізіп тұруым үшін маған патшалық беріп, мені адамдардың басшысы етті, 

әрі маған шындықты айтуымды, шыншылдықпен әрекет етуімді, қылмыскерді 

күнәсіне жараса (сәйкес) жазалауды уәжіп (міндет) етті. Құдайдың үкімі (қалауы 

мен бұйрығы) ежелден-ақ (әу бастан-ақ) таңдаулылардан сұрауды көбірек белгілеп 

қойды, сондықтан жануарлардан сұрау алынбайды.  

Сол үшін патшалар да ең алдымен ақсүйектерден және адамдардың көшбасшы 

болып табылатындардан күнәлары үшін сұрау алуы қажет, оны басшылыққа 

алып билік етуі керек. Осының себебінен мен де ең алдымен сіздерден сіздердің 

күнәларыңыз үшін сұрау алатын боламын және  

 

1367-бет 

(айтылғандай) сөздерді айтамын, тағы да беттеріңізге де, көңілдеріңізге де қарап 

отырмаймын. Және мені сендердің киімдеріңе қарап отырады деп те ойламаңыздар, 

керісінше мен сіздердің істеріңізбен және амалдарыңызбен санасам. Сіздер  

Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) жолы мен сүннетіне 

сай жүрулеріңіз керек және әрқайсыңыз өздеріңізге міндет болғанды ұстануларыңыз 

керек. Өзгелерді де дұрыс жолға бағыттаңыздар, жаманнан, бос сөзден аулақ 

жүріңіздер және шариғатта жоқ нәрсені таъуилде66 бардай етіп тәпсірлеуге жол 

бермеңдер. Тазалық пен шыншылдықты ұстаныңдар. Бүкіл әлем және біз  де 

олардың берекетінен (аман-есен) сақталып отыруымыз үшін мейірімділік танытып, 

жақсы ниеттерді ойластырыңыздар.  

Сіздер өз орталарыңызда бір-бірлеріңізге төзбеушілік танытпауларыңыз, Алла 

мен оның Пайғамбары (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) бұйырмаған 

(түрде) қауымдарға да төзбеушілік танытпауларыңыз қажет. Себебі өздеріңіздің 

даңқтарыңыз (зор екендеріңізді көрсету) үшін аса тым артық төзімсіз болу және 
                                                           
66 Таъуил (тағуил) – Құранның түсініктемелері. тәпсірлеуге – Құран мағыналарына түсініктеме жасау. 



 103 

адамдарға Алладан да, Пайғамбардан (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) да 

артық мейірімді де, жанашыр болуға тырысу – таза ұят әрі надандық болып 

табылады.  

Егер мен шариғат пен ақылға қайшы келетін бірер нәрсе жасасам, маған 

сөгіс жариялап, насихат айтыңдар және де анық біліңдер: сендердің (сөздеріңнің 

мән-мағынасы) сұраған мансаптарыңа сай болғанда ғана сендердің сөздерің маған 

әсер етеді, (маған) қабылданып, естіледі. Себебі сол кезде сендер шын көңілмен, 

шыншыл әрі нәпсі (рухтың) қуатымен айтатын боласыңдар, сонда сөзсіз (сөздерің) 

әсерлі (өтімді) болады. Өйткені сендердің сөздеріңнен соң шындыққа еру мен 

үшін де, сіздер үшін де сауап пен мақтауларға ие болудың себебіне айналады, 

адамдарға одан жақсылық келеді. Егер олай болмаған жағдайда, сендердің 

сөздерің маған әсер етпейді. (Керісінше) менің көңілімде сендерге деген ашу 

оты оянады, сөйтіп осы себептен маған да, сендерге де және бүкіл халайыққа да 

зиян келеді. Менің бұл (мәселе) жөнінде айтқым келетін әңгімелерім мен 

ойларым көп. Осы жерге дейінгі (сөз) жалпылама айтылды. Егер сіздер құптап, 

келіссеңіздер маған және сіздерге пайда болады, менің сөздерім сіздер үшін 

пайдалы болады, сөйтіп маған деген сіздердің жүректеріңіздегі махаббат күшейеді. 

Ал егер менің сөздерім сіздердің көңілдеріңізден шықпаса, сіздердің жүректеріңізге 

маған деген дұшпандық енеді. Сөйтіп, менің көңілім сіздердің жүректеріңіз 

туралы біліп қояды, сіздер де маған жеккөрінішті боласыздар.  

 

1368-бет 

Бұдан дінге де, әлемге (адамдарға) де зиян келеді. Бүгінше біз осымен шектелеміз, 

болашақта (Алланың) қалауы болса, біздер терең мағыналы, толыққанды 

әңгімелерді жүргізетін боламыз, – деді. 

Осылайша, ұлы мәртебелінің алдына келген ақсақалдар мен құрметті  

қазыларға, шейхтар мен ғалымдарға (Ғазан хан) кеңес беріп, насихат айтты. 

Барлығы бұған таңданып қалды және аң-таң болды, сөйтіп патшалықтың 

панасының сарайына (елге пана болған патшаға) дұға мен мақтаулар айтты.  

Сондай-ақ басқа уақыттарда да, түрлі мәжілістерде де (Ғазан хан) олардың 

(барлығы толықтай) еске алып өтілуі ұзаққа созылып кететін – осындай 

насихаттарды және нәзік мағыналы хикаяларды айтқан болатын.  

Құдай Тағала барлық санаттағы адамдар үстінен осы сан алуан кемелділіктермен 

безендірілген Ислам патшасының құдіреттілігі мен әділдігінің панасын ұзақ 

уақытқа жаятын болсын! «Әлбетте, ол (Құдай) есітуші және (дұғаларға) жауап 

беруші (дұғаларды қабыл етуші)»67. 
                                                           
67 Алланың есітуші және дұғаларды қабыл етуші сипаттарын айтып жасалған тілек-дұға. 
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ОН БІРІНШІ ХИКАЯ 

Ислам патшасының әскери адамдардың және олардан басқалардың да 

күпірлік сөздерді сөйлеулеріне тыйым салуы жайлы 

 

Ислам патшасы (Патшалығы оның баянды болсын!) кейбір жауынгерлер 

және өзгелер соғысқа барып, оларға жеңіс келген кезінде олар (мақтанып): «Біз 

былай істедік, олай істедік, сөйтіп осындай тапқырлық нәтижесінде үлкен  

істерге қол жетілді», «Пәленше ержүректік танытты, ал пәленшенің ынталылығымен 

дұшпан қиратылды» деп айтып жүргенін, сөйтіп осындай тәсілмен (жеңісті) 

істерді өздерінің қабілеттілігінің, ержүректігі мен батырлығының еншісіне 

тіркеп жатқанын және менменсіп, тәкаппарланып жүргендерін есітті. Кейде 

(жағдай) керісінше болып, олар (қойылған) мақсатқа жете алмай келгенде, олар:  

– Біздің тырысып, бар ынта-жігерімізді салғанымызға қарамай, бұл Құдайдың 

қалауы болды, – деп айтатын.  

Сосын осындай сөздер ел аузында көбейіп кетіп, барлық ұсақ-түйек істерде 

де мұғулдар мен тәжіктер осындай түрде сөйлейтін болды. Мұндай сөздер 

бірнеше рет (патшаның) құтты құлағына жетті. Ол мұны құптаған жоқ, ашуланып 

кетті де:  

1369-бет 

– Бұл сөздер – таза күпірлік (бұзақылық) және біздің де, әскердің де, бүкіл 

халықтың да істерінің көпшілігі осындай жаман пиғылды сөздердің кесірінен 

бүлінеді. Біздің, әскердің және өзге де адамдардың әрбірінің еншісіне келіп 

жатқан жақсылықты Хақ Тағаланың мейірімі мен рақымы деп білу керек. Ал 

орын алған жамандық пен үмітсіздіктерді өзіміздің күнәларымыздың және нашар 

қасиеттеріміздің нәтижесінен екенін мойындауымыз қажет, сөйтіп ешқашан 

менменшіл де тәкаппар сөздерді айтпауымыз керек, – деді. Сосын ол осы (мәселе) 

жөнінде көркем тілмен жазылған бұйрық дайындауды, оны барлық иелікке, барлық 

мұғулдар мен тәжіктерге жіберуді бұйырды. (Оның мазмұны келесідей):  

– Жоғарыда айтылған сөздерге сенген, әлде оларды айтқан әр кісі күнәһар 

болып табылады және арғы өмірде оның орны тозақ болмақ. Сондай-ақ әркім 

жақсылық Құдай мейірімі, жамандықты өздерінің жаман істерінің нәтижесі деп 

білуі қажет. Есіктің алдына (қайыр) сұрап келген әрбір кісіге олар (үй иелері) 

неге ие болған және дайын тұрған нәрселерінен аз ба, әлде көп пе (шамасына 

қарай) жейтін тамақ беру, ол кісіге ақжарқын күйде мәміле жасау және барлық 

адамдармен тату-тәтті өмір сүру қажет.  
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Және (ескерту) біз бұйырған осы бұйрыққа сәйкес адамдардың  үйінің 

алдына (бір нәрсе беруін) сұрап барған кісілер (үй иесінен) бірер нәрсені 

бұйрықпен талап етпесін, оларға бірер нәрсе беру міндетті қажеттілік деп  

ойламасын. Бұл іс (әр адамның) қайырымдылығына ғана байланысты.  

Осындай түрде (Ғазан хан) бұйрық шығарды, сөйтіп оны барлық иеліктерде 

жар салып айтуды бұйырды. Сөйтіп, оның патшалығының кезінде барлық істер 

Алла Тағаланың көмегімен жетістікке жетті, күннен-күнге өркендеп барады 

«Оның (Алланың) мейірімі және игілігімен»68. 

 

ОН ЕКІНШІ ХИКАЯ 

Ислам патшасының абаттандыру ісіне деген махаббаты және  

оған халықты баулуы туралы 

 

Бұдан бұрынғы мұғул патшаларының, сондай-ақ Ислам патшасының (Оның 

билігі баянды болсын!) кейбір ата-бабаларының абаттандыруға деген қызығушылығы 

болды және (олар) онымен айналысатын еді. Алайда (адамдар)  

 

1370-бет 

куәсі болғанындай, олар өте сирек жағдайларда ғана оларды (абаттандыру 

жұмыстарын) соңына дейін жеткізетін. Олар (бұрынғы патшалар) жан-жақта 

(ғимараттардың) іргетасын қалайтын, оған қомақты қаржы жұмсалатын , 

аймақтардан тым үлкен салықтар мен малдарды, құрылыс заттарын және жалдамалы 

жұмысшылар алып келетін. Содан адамдардың басына қиыншылық түсетін, 

олардың көбі өліп те қалатын еді. Сонда ол (істің) басшылығында тұрған кісілер 

(ақталу үшін): «Түн – пәлекет» (яғни, түнде пәлекет бар) деп айтатын (яғни, 

күнәні түнге таңа салатын). Осылай көптеген мал-дүниелер жоқ болып кететін, 

көптеген ғимараттарды тұрғызу мүмкін болмай қалатын, мүмкін болғандары 

берік болмайтын, содан қысқа уақыт ішінде қирап қалатын.  

Ислам патшасы болса, абаттандыруды өз қолына алып, сондай (көркем)  

тәртіп орнатты, одан жақсысын ойлап табу мүмкін емес. Ол жан-жақтан сенімді 

де, адал және оларға сенім артуға болатын шенеуніктерді жинап алып, оларды 

әр құрылыстың басына қойып, оларға ақша белгілеп берді. Осылайша сенімге 

лайық шенеуніктерді, адал, тәжірибелі есепшілер мен сызбалар (құрылыс 

сызбаларын) сыза алатын сәулетшілерді тағайындады. Егер де жұмысшылармен 

есептесетін кісілер қылмыс жасаса, аз берсе, әлде шығындар орын алса  
                                                           
68 Алланың мейірімділік сипаттарын айтып жасалған тілек-дұға. 
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(шығынның барлығы) олардың (есептесетін кісілердің) мойнына жазылатын 

етіп, өте дәлдікпен барлық құрылыс заттарын, олардың құны мен жасайтын 

жұмыстың құнын есептеп, бөлді. Сенімді кісілер мен есепшілер қолданған  

(құрылыс) заттары мен жұмысқа деп белгіленген шығынды әрдайым есептеп 

отырады, осыған сүйене отырып әрбір жауапты кісілерден есеп алады. Тіпті жүз 

жылдан соң, оларға шығын есебін жасамақ болса, әрі ақшаны белгілемек қажет 

болса, жұмысқа жұмсалған заттар мен бітікшілердің есептерін салыстырып 

көрсін. Сонда шындық өтіріктен айқындала түседі. Оған қоса артық та, кем де 

шықпайды (есеп дәлме-дәл шығады). Ешқашан ешбір шағымданушы ол 

шенеуніктер мен сәулетшілердің жұмыстары үшін айыптауға мүмкіндік  

таппайды.  

Сондай-ақ әрбір істің басында нашар құрылыс заттарын қолдануға, әлде әк 

пен саружды69 азайтуға, оларға топырақ қосуға жол бермеу үшін (арнайы) 

бақылаушылар тағайындаған. Осы тәртіп пен сақтықтың сақталуы олардың  

міндеті болып табылады. Оған қоса барлық ағаш және темір құрылыс заттарын 

ретімен, бекітілген бағалар бойынша (жинап) қойған. Сол үшін олардың 

сұрыптары анық және тиянақты бекітілген болып табылады. 

Барлық қалалар мен  

 

1371-бет 

аймақтарда (Ғазан хан) абаттандыру ісін жүргізеді, суғару арналарын тартады 

және жерасты су құбырларын жүргізеді. Олардың арасындағы ең үлкені,  ең 

қомақты, ерекше пайда келетіні Хилла аймағында жүргізген үлкен арна болып 

табылады. Оны «Ғазанның Үлкен арнасы» деп атаған. Бұл арнаны мүміндердің 

әмірі Хұсейіннің (Үсейіннің) (Алла одан разы болсын!) қасиетті қабіріне қарай 

тартқан.  

(Бұрында) Кербала жазығының барлық далалары сусыз шөл болатын, сондықтан 

кесенеде ішуге тұщы су жоқ еді. (Ғазан хан) ол жаққа Евфраттың мөлдір суын 

бағыттады, сондықтан қазіргі кезде кесененің айналасы толық игерілген әрі онда 

бау-бақша өсіріп қойған. Сондай-ақ Бағдат пен Евфраттан және Тигрдің 

жағалауындағы өзге қалалардан жүзетін кемелер де ол жаққа кіре алады. Ол 

жақтың егінінің өнімі жүз мың тағардай. Ол жердегі дақылдар мен түрлі жасыл 

өнімдер Бағдаттың басқа аудандарына қарағанда жақсы өседі. Кесененің  

алдында өмір сүретін сейіттердің (жағдайы) осының себебінен қатты гүлдене 

бастады. Олар кедей болғандықтан және олардың саны көп, әрі олар өте мұқтаж 

                                                           
69 Саруж – әк пен күлді суға араластырып дайындалатын, реңі цемент сияқты құрылыс материалы.  
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адам болғандықтан (патша) оларға дәнмен садақа тағайындады, сөйтіп ол 

жылдан-жылға беріліп отырады.  

Сейіт Абул Уафаның (Алла Тағаланың оған ризалығы болсын!) кесенесі 

айналасында да дәл осындай сусыз жазық болатын және ішуге тұщы су жоқ еді. 

Бір жылы Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) ол жазыққа 

аңшылыққа шықты. Содан ол жақта жылқыларына су таба алған жоқ, ал құлан 

мен еліктер сусыздық пен шөпсіздіктен арық әрі әлсіз болатын. (Ғазан хан) ол 

кесененің алдында да су мен егіншілік пайда болуы үшін, әрі жазықтың аңдары 

оңалып алулары үшін, егер ол жазыққа барып қалатындай жағдай болса, жылқылар 

сусыздықтан қиналмауы үшін, (оларға) азық, арпа мен сабан табылуы үшін 

Евфраттан ол жаққа қарай арна тартып келуді бұйырды. Содан аз уақыт ішінде 

үлкен арна жүргізіп, оны «Төменгі Ғазан арнасы» деп атады. Одан соң батыс 

жақтан ол жазықтың шекарасына басқа арна тартып, оны «Ғазан арнасы» деп 

атады. Сөйтіп, ол су мен жерден бірнеше фадданды70 кесененің уақыпына 

табыстады.  

1372-бет  

Оларды жайғастырып, ыңғайлы еткен соң, қалған барлық жер бөліктерін өзіне 

сатып алып, Тебриздегі қайырымдық қорының уақыпы етіп қойды. Қазіргі таңда 

сейіт Абул Уафаның кесенесі алдында бау-бақша өсіріп қойған. Тұщы су мен ол 

жақта ешқашан болмаған көкөніс өнімдер пайда болған. Кесене елді мекендерден 

алыс орналасқандықтан және онда өмір сүрушілерге іргелес тұратын арабтардан 

көп қиыншылықтар келгендіктен, (Ғазан хан) оны қала сияқты қалалық 

қорғанмен айналдырып қоюды бұйырды. Ол жерде монша мен жаңа ғимараттарды 

тұрғызды. Жақын уақытта ол жер қала болып кетеді.  

Аймақтардың көп бөлігінде (Ғазан хан) абаттандыруды жүргізетін және 

қазір де жүргізеді, жер үсті мен жер асты суғару арналарын тартады. Сондықтан 

егер де оның (бәрін) егжей-тегжейлі атап өтер болсақ, бұл тым (ұзаққа) созылып 

кетер еді.  

(Ғазан хан шығарған) «Диуанның өкілетті кісілерінің қатысуымен (абаттандыру 

жұмыстары бойынша) келісімшарттар жасау» туралы үкімнің негізінде (жаңадан) 

игерілген және көгалдандырылған халисат71 жерлеріне шек жоқ. Оның (Ғазан 

ханның) бақытты патшалық дәуірінде, оның жалпыны баурайтын әділеттілігінің 

арқасында мың-мыңдаған адамдар олардың (диуанның өкілетті кісілерінің) 

                                                           
70 Фаддан – жер ауданын өлшейтін өлшем бірлік: Сирияда 5713 м2, Египетте 0,42 гектарға тең болған. 

(Аудармашының түсініктемесі). 
71 Халисат – ешкімге тиесілі емес. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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қатысуымен (келісімшарттар негізінде) абаттандыру ісімен айналысуда. Ал олардың 

өздері үшін істеп жатқандары (игіліктері) жүз есе көп. (Осындай иігіліктер  

нәтижесінде) алғашында жүз динар тұрған әрбір үй мен бау-бақша қазіргі таңда 

мың динар тұрады. Алдында қаншама (адам) қирату жасайтын болса, қазір дәл 

сонша адамдар құрылыс жасауда. Қазіргі уақытта иеліктерде жасап жатқандай 

абаттандыруды Акасиралар дәуірінен кейін бірде-бір патшаның дәуірінде жасамаған 

еді. Егер Акасиралар уақытында абаттандырумен осыншама (көп) адам  

айналысқанда таңданарлық (іс) болатын еді. Себебі ол кезде иеліктер өте көп 

абаттандырылған. Соған қарамай оны көп жылдар бойы одан да көп көгалдандырды, 

әрі ол кездері қазіргідей (соғыс әсерінен) ойрандалу орын алмағандықтан, олар 

қандай абаттандырумен айналысады (ойрандалу орын алмаған жерде, қайта 

түзеуге де орын жоқ емес пе)?!  

Бүгінгі таңдағы мемлекет астанасы Тебриз қаласының шағын ғана қалалық 

қорғаны бар еді, ол да опырылып қалған болатын. (Ал) қала сыртында көптеген 

үйлер мен құрылыстар бар болатын. (Ғазан хан):  

– Қалайша осынша мыңдаған адамдар өмір сүретін, әрі астана болған қала 

үшін қорған тұрғызбауға болады?! – деді.  

 

1373-бет 

Ол (Ғазан хан) қай жерде, қалайша (қорған) тұрғызуға болатынын білуді 

бұйырды. Бау-бақша қала ғимараттарына тіресіп орналасқандықтан амалсыздан 

қорғанды игерілген жерлердің ортасында (тұрғызуға) тура келетін еді. Тебризде 

өзге елдіктер және тұрғылықты тұрғындардан құралған, әрі олардың көп бөлігі 

бай, өте көп халық өмір сүргендіктен, қорғанды бірнеше бөлікке бөліп, адамдардың әр 

санаты өз қаржысына оның бір бөлігін екі-үш жылда тұрғызуы туралы ұсыныс 

жасалды.  

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) өзінің ойларының 

асқақтығынан және мейірімділігі мен рақымдылығының кемелділігінен былай 

деді:  

– Адамдардың (бұрыннан) ұйымдастырып, жасап қойғандарының көп бөлігі 

біздің бастап жатқан игі ісіміздің себебінен қиратылғаны болады ма?! Тебриз 

қаласын (оның қорғанын) тұрғызып жатқан кезінде оның халқы мыңдаған тұрғын 

үйлерді (қазіргідей) қала қорғанының сыртына тұрғызып тастайтындай халге 

келтіреді деп ойлады дейсіңдер ме?! Бұл халық көргеніміздей, аз уақыт ішінде 

көбейіп қала сыртында абаттандыруды жасады. Егер де өсу осындай қарқынмен 

жүретін болса, бұл қала халқының саны өте көп болып кетеді деп үміттенуге 

болады. Болашаққа, ұзаққа қарау қажет, сөйтіп бау-бақшаларды қиратудың қажеті 
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болмайтындай етіп, олардың (үйлердің, бау-бақшалардың) бағасы өсетіндей, ал 

бізге жақсы іс үшін сауап болатындай етіп, бұл қорғанды барлық тұрғындардың 

үйлері мен бау-бақшалары қорғанның ішіне кіретіндей етіп тұрғызу керек. Оған 

қоса, бәлкім уақыт өте келе Алланың қалауымен (көп) адамдар пайда болып, 

олар қоршалған жердің барлығын бір-бірімен іргелес болып тұратындай етіп, 

бірақ сонда да адамдарға таршылық болмайтындай етіп (баулардың орнына) 

үйлер тұрғызып тастайтын болар. Себебі тәжірибеден өткендей, Алла Тағала 

оларға бақыт пен дәулет сыйлаған және абаттандырылып жататын кейбір қалалар 

молшылық себебінен тұрғындар үшін тар болып қалады. Сонда ғимараттарды 

екі-үш қабат етіп тұрғыза бастайды, көшелердің (шетіндегі) қабырғалары биік, 

(ал өзі) тар болып қалады, ауаның иісі нашарлайды, сөйтіп осының себебінен 

оба ауруы пайда болады және әртүрлі аурулар тарап, Хорезм қаласы сияқты 

қайта қирай бастайды.  

Осы пайымдаулардың негізінде (Ғазан хан) 

 

1374-бет  

қорғанды бау-бақшалардың сыртынан тұрғызуды бұйырды. Ал «Қала тұрғындары 

ақша берсін» деп айтып жатқандары жөнінде ол былай деп бұйырды:  

– Ол құрылыстың пайдасы соларға (қала тұрғындарына) арналған болса да, 

алайда бағыныштылар мен қарапайым халық (келешектің жағдайын) көреген 

емес, сондықтан олар істердің (келешектегі) нәтижесі мен жағдайдың мәнін (қазір) 

түсіне алмайды. Олар үшін қазір ақша беру қиын, (негізінде) бұл – жақсы іс, 

(сондықтан) бізге сауап келу үшін, біз жайлы даңқ жаңғырып тұру үшін өз 

қаржымызды беріп, оны тұрғызамыз. Ал бағыныштылар мен (қараша) халық 

тыныш өмір сүре берсін. Оларға ешкім мұндай талаптармен барып олардың 

мазасын алмасын.  

Осыған негіздеп ол бұйрық шығарды. Содан (бері) ол құрылысты бастағалы, 

міне, екі жыл болды. Осы жылы Алла қаласа (қала қабырғасының) сыртқы  

(екінші) қабаты аяқталатын болады.  

(Ғазан хан) Шанб, оны Шам деп те атайтын жерінде ескі Тебриздің 

қоршалған бөлігінен де үлкен аумақта басқа бір қаланың негізін салып, ол 

Абуаб әл-биррді тұрғызды. Ол Абуаб әл-бирр де, ол жердегі бау-бақшалардың 

көп бөлігі де – оларды өзіне қамтитын қорғанмен қоршалған және оған  

«Ғазание» деп ат берген.  

Ол (Ғазан хан) Рұм мен Франк елдерінен келетін көпестерге жүктерін сол 

жақта ашуын бұйырды. Алайда (тамғашылар ортасында) тартыс орын алмауы 

үшін, ол жақтағы тамғашы мен Тебриз қаласының (тамғашысы) бір адам болуын 
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бұйырды.  

Оған қоса ол (Ғазан хан) Тебриздің жаңа қақпаларының әрбірінің ішкі 

жағында қақпамен ұштасып тұратын керуен сарайлар, төрт базар мен моншалар, 

шеберханалар және мал тұратын ғимараттар тұрғызуды бұйырды. Шартараптан 

келетін саудагерлердің әрбірі сол жаққа арналған қақпадан кіруін, сол керуен 

сарайларда тұрақтауын, тамғашы болса, олардың тауарларын қабылдап алуын 

бұйырды. (Сосын олар) моншаға барып (жуынып) қайтып, қалаға кірулерін, 

сосын тамғашы жүктерін көріп шығып, ол жақтан аттандырмағанынша сол жақта 

қоныстануын бұйырды.  

(Ғазан хан) сан түрлі абаттандыруларды жасады және иеліктерде әлі де жасауда. 

Оған қоса ол (алдын) Тебризде болмаған және оларды ешкім ешқашан көрмеген 

әртүрлі жемісті ағаштардың, шөптер мен дақылдардың тұқымдарын басқа 

иеліктерден алып келуді, олардың көшеттері мен бұталарын отырғызуды 

бұйырды. (Сөйтіп, адамдар) оларды өсірумен Тебризде айналыса бастады.  

 

1375-бет 

Сондықтан қазір олардың барлығы (Тебризде) пайда болды, сөйтіп күн сайын 

сипаттап жеткізе алмайтындай, сонша (көп) жеміс береді және адамдар оларды 

пайдаланып: «Алла Тағала бұл құдіретті мемлекетті (оның билігін) берік етсін!» 

деп дұға етеді. Сосын (Ғазан хан) Үнді мен Қытай иеліктері сияқты және басқа 

алыс мемлекеттерге барып, тек сол мемлекеттерде ғана өсетін өсімдіктердің  

ұрықтарын алып келу үшін шабармандарды жіберді.  

Алла Тағала (Ғазан ханға) өмірі мен патшалығынан игілік алуын нәсіп етсін! 

 

ОН ҮШІНШІ ХИКАЯ 

Тебриз бен Хамаданда және өзге де аудандарда Ислам патшасы тұрғызған 

Абуаб әл-бирр, уақыптар (уақуф, вақуф) және олардың ұйымдастырылуы 

туралы 

 

Шыңғыз хан әулетінен шыққан мұғул патшаларында қазіргі уақытқа дейін 

мынадай рәсімдер мен дәстүрлер бар: олардың қабірлері белгісіз жерде және 

елді мекендер мен игерілген жерлерден алыста орналасады. Сондықтан бірде-

бір жан олар жайлы білмейді. Олардың айналасын қорық етіп жариялайды, 

оларға ешкімді жақындатпауды бұйырып, сенімді адамдарға тапсырады. Патша 

мұсылмандықты қабылдап, дін бұйрықтарын бұрын-соңды болмағандай биіктіктерге 

шығарғанда, ол:  
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– Менің ата-бабаларымның дәстүрі солай болған. Ендеше, мұсылман да 

оның қабірінің қайда екенінің белгілі болғанын қаламаса, бұдан дін заңдарының 

орындалуына зиян келмейді, алайда мұның пайдасы жоқ. Біз мұсылман болғандықтан, 

ерекшеленетін белгілеріміз де мұсылманша болу керек, әсіресе мұсылманшылықтың 

рәсімдері әлгі дәстүрлерден әлдеқайда жақсырақ болғандықтан, – деді. 

Алғашқы кездерде ол Тустағы қасиетті мазарды (Оның жатқан жері 

тыныш болсын!) зиярат етуге, сосын Султан Байазид (Сұлтан Баязид), Абул 

Хасан Харақани (Әбілхасан Харақани), шейх Абу Сағид Абул Хайр (Әбу Сағид 

Әбілхайыр) мен ол жақтағы өзге де әулиелердің кесенелеріне (зиярат етуге)  

барды (Алла Тағала олардың топырақтарын хош иісті етсін!).  

 

1376-бет 

Ол (кесене маңындағы) ауылдардың ұйымдастырылуын, олардың тұрғындарының 

жағдайын көзімен көріп танысты. Сосын ол мұсылман болған кезде мүміндердің 

әмірі Әлінің (Алла одан разы болсын!) қасиетті қабіріне және Бағдаттағы өзге де 

әулиелердің (Алла Тағала олардың әруақтарын қасиетті етсін!) кесенелері мен 

қабірлеріне зиярат жасауды әдетке айналдырды. Бірде ол:  

– Осындай тәрізді дүние салған және оның шахид болған орны мен  

жерленген жері осындай (қасиетті) жер болған адамды қалайша «өлі» деп айтуға 

болады?! Мұндай өлім басқалардың тірі жүруіне қарағанда жақсырақ. Біздің 

әулие дәрежеміз болмаса да, алайда оларға ұқсап бағу үшін біздер Абуаб әл-

биррді тұрғызамыз, ол – біздің ақыреттік орнымыз болады. Осындай жолмен 

(аталғандарды орындау) садақа жария72 болып сауап келіп тұратын болады, 

осының шарапатынан (біздерге) Құдай Тағаланың рақметі (мейірімі) түсіп, 

үнемі (біздің есебімізге) сауап жиналып тұрады, содан (бізге) үлкен жақсылық 

болатын еді. Енді Алла бізге күш берген кезінде біз Алланың көмегімен (Абуаб 

әл-бирр құрылысын) аяқтау үшін (тұрғызуды) бастаймыз, – деді.  

Бұл (Абуаб әл-биррді тұрғызу) астана қаласы Тебризде орын алғандықтан, 

(Ғазан хан) құрылыс орнын сол жерде, қаланың сыртында, батыс жағындағы 

Шәнб мекенінде (орналасатын) етіп белгіледі. (Сосын) олардың сызбасын өз 

қолымен сызып, тұрғызды (тұрғызуды бастады). Қазіргі кезге дейін бірнеше 

жылдан бері оның құрылысымен айналысуда. Ол (Абуаб әл-бирр) әлемдегі ол 

көрген ең үлкен ғимарат болып саналатын Мервтегі салжұқ сұлтаны Санжар 

гумбадынан әлдеқайда үлкен. Ол қасиетті мекеннің сызбасы (төменде) келтірілген 

көріністе болған.  

                                                           
72 Садақа жария – адам өлгеннен кейін де сауабы барып тұратын садақаның түрі. 
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1377-бет 

Жоғарыда аталған Абуаб әл-бирр, уақыптарының және өзге де жалпыға 

пайдалы, Құдайға жағымды мекемелерді уақыпқа (садақа ретінде) беруші 

Ғазан ханның (Алла қабыл етсін!) шарттарына байланысты енгізілген 

және қайырымдылық құжатына сәйкес аударылып отыратын шығындар 

туралы қысқартылған түрдегі баяндау 

 

Харф (Егжей-тегжейлі баяндау) 

 

Ұлы гумбадқа, оның айналасындағы өзге де Абуаб әл-биррларға тиесілі 

(жұмсалатын) болып табылатын нәрселер туралы (баяндау): 

 

Ұлы гумбад 

Қосылған (қаражаттар) Асырау (мен жалақы төлеу) 

Құран хафиздеріне73 кілемдер мен 

маталар, шамдардың құны, 

жамылғыштар мен хош иіссулар үшін 

және жұма алдындағы кеште тәттілер 

дайындау үшін (беріледі) 

 

 

Құран хафиздерге және 

жұмысшыларға 

 

Жамиғ74 (қалалық) мешіт 

Қосылған (қаражаттар) Айлық (төленеді) 

Кілемдер, маталар, шамдардың құны, 

жамылғыштар мен хош иіссулар үшін 

Хатыбтар75, имамдар, 

уағыздаушылар, азаншылар, 

мукаббирлер76 мен жұмысшыларға 

 

1378-бет 

Шафиғи және ханафи медреселері 

Қосылған (қаражаттар) Айлық (төленеді) 

                                                           
73 Құран хафиздер – қасиетті Құран Кәрімнің сақтаушылары, яғни Құранды толығымен жадында сақтап 

алушылар. 
74 Жамиғ – жамағат болып намаз оқитын мешіт. 
75 Хатыб – жамағатқа жұма намазы мен әртүрлі діни мерекеде уағыз айтушы имам. 
76 Мукаббир – тәкбір, яғни Алла тағаланы ұлықтау дұғасын айтушы. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Кілемдер, маталар, шамдардың құны, 

иіссулар, шыны ыдыстар мен өзгелер үшін 

 

Мударристерге, муъәййідтерге77, 

факихтерге және жұмысшыларға 

 

Ханақа 

Қосылған (қаражаттар) Қаражаттар 

 

Кілемдер, маталар, ас үйінің ыдыстары, 

шамдардың құны мен жамылғыштар 

үшін 

 

Таңғы және кешкі асқа және айына 

екі рет жалпы зікір салу үшін 

Айлық (төленеді) Садақа (беріледі) 

 

шейхтарға, имамдарға, сопыларға, 

қаууалдарға78, қызметшілерге және 

басқа да лауазымды жұмысшыларға 

 

Кедейлер мен пақырлар үшін 

бекітіліп қойылған жамылғының, жай 

аяқкиім мен жүн киімнің құны 

бойынша 

 

Сейіттердің тұрақтары 

Қосымша (қаражаттар) Қаражаттар 

 

Кілемдер, маталар, шамдардың құны, 

жамылғыштар мен хош иіссулар үшін 

 

Ол жерде өмір сүруші шырақшы 

сейіттердің, келіп-кетуші сейіттердің 

өмір сүруі үшін 

Жалақы Айлық 

 

Белгіленіп қойылған және тұрақты: оны 

сейіттердің панажайы мен сейіттерге 

қызмет жасаудың қажеттеріне садақа 

берушінің шарттарына сай жұмсауы 

қажет 

 

Қызметшілерге, аспаздар мен ол 

жердегі басқа да қызметкерлерге 

 

1379-бет 

                                                           
77 Муъәййід – ұстаздардың көмекшісі. 
78 Қаууал – айтып беруші деген мағынаны аңғартады. 
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Расад (обсерватория) 

Қосылған (қаражаттар) Айлық 

 

Кілемдер, маталар, жамылғыштар, 

майлар мен иіссулар үшін 

 

Заңгерлік ілімнен сабақ беруші 

(ұстаздарға), муъәййідтерге, 

оқушыларға, қоймашыларға, 

мунаууилдер79 мен өзге 

жұмысшыларға 

Түзетулер  

Және обсерваториядағы сағат 

құрылғылары мен саймандарды және 

істе қолданылатын нәрселерді жөндеу 

үшін 

 

Емхана 

Қосымша (қаражаттар) Қаражаттар 

Кілемдер, маталар, жамылғыштардың 

құны, майлар, иіссулар мен шыны  

ыдыстар үшін 

Дәрілер, (емдік) ішімдіктер, емдік 

эмульсиялар, таңғыштар, көзге 

сүртетін дәрілер, мензуркалар, 

көрпе-төсектер мен науқастардың  

киімдері үшін 

Айлық Рәсімдеу 

Дәрігерлерге, көз емшілеріне, 

сынықшыларға, жаррахтарға 

(хирургтарға), қоймашыларға, 

қызметшілер мен өзге жұмысшыларға 

 

Сол жерде қаза тапқан марқұмдар 

үшін 

 

Кітап үйі (кітапхана) 

Қосымша (қаражаттар) Қаражаттар 

Кілемдер, маталар мен 

жамылғыштардың құны үшін 

Кітаптарды өңдеу мен жөндеу үшін 

және қажетті кітаптардың құны үшін 

 

1380-бет 

Бейтул қанун (Әділет үйі) 

                                                           
79 Мунаууилдер – өңдеушілер. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0/
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Қосымша (қаражаттар) Қаражаттар 

 

Кілемдер, маталар, жамылғыштар 

құны және майлар үшін 

Заңдарды шығару, оларды көшіріп 

жазу және жаңалап отыру үшін 

шығындар 

 

Мутәуәлли (басқармасы) үйі  

Бір найб үшін айлық, бұған бұйрық бар болып табылады 

 

Жабық хауыз (бассейн) 

Қаражаттар Айлық 

Жамылғыштар үшін, май, иіссулар, 

жуыну ыдыстары, мыс құмандар мен 

қыш құмыралар, хұмдар80  

мен көзелер үшін 

 

Бір фаррашқа 

 

Сәбил моншасы (ваннасы) 

Қаражаттар Айлық 

Жамылғыштар, шылапшындар, 

шелектер, шамдар мен шырақтар, 

қалақтар, сыпырғылар, монша ошағы 

үшін ағаштар мен құрғақ шөптер үшін 

 

Моншашыларға, шаштараздарға 

киімдер мен отындарды күзетіп 

тұрушыларға 

 

Егжей-тегжейлі баяндау 

 

Аталған Абуаб әл-биррлердің шеңберіне қосылғандар және олардың 

құрамына кіретін нәрселер туралы 

Қаражаттар 

Әділия сарайының алдында бөтендер үшін азыққа (кететін қаражаттар). 

Зиярат жасау уақытында ол жаққа келетін мұғул мен тәжік әмірлері мен 

кісілері сол қасырдың алдына барып, осы асты сол жақта жеу үшін 

 

1381-бет 
                                                           
80 Хұм – астық пен су сақтайтын қыштан жасалған үлкен ыдыс. 
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Қажет нәрселер Айлық 

Күнделікті ас үшін және қосымша 

кілемдер, маталар, ас үйі үшін ыдыс-

аяқтар, шербетхана81 үшін қаражаттар 

және жамылғыштардың құны 

Аспазшылардың, хауажалардың, 

сусын дайындаушы аспазшылар, 

қойма қараушылар мен өзге де 

лауазымдағы сол жердегі 

жұмысшылар үшін 

 

 

(Аталған Абуаб әл-биррлердің шеңберіне қосылғандар және олардың 

құрамына кіретін нәрселерге қатысты қосымша) қаражаттар 

Садақа беруші (яғни, Ғазан хан) (Алла Тағала оны оның қызметтері үшін 

марапаттасын!) Алла Тағаланың панасына қосылған күні жыл сайын беріліп 

отырылатын үлкен асы үшін. Мұның шарты келесідей болып табылады: Ол 

жерге жиналатын осы аталған мекенде өмір сүрушілер, Тебриз имамдары, 

атақты кісілер, мұқтаждар мен өзгелер басынан аяғына дейін (Құранды оқып) 

хатым жасап, асты жеп, сол күні бекітілген садақаны таратулары керек. 

Қажет нәрселер Садақа 

Аталған ас үшін Сол күні тарататын садақа 

 

 

Қаражаттар 

Жұма күнінің түні мешіттерде, ханақалар мен медреселерде өмір 

сүрушілерге, жетім-жесірлерге және өзге кісілерге тарататын тәттілер үшін. 

Бұл кестеде жазып өтілгенге сәйкес Ұлы гумбад үшін арнайы бекітілгеннен 

бөлек. 

 

Екі айтқа қатысты шығындар 

Мерекелер мен қасиетті күндерге және Ашура, Қадыр түні және өзгелер 

сияқты түндер (үшін сыйлықтарға кететін шығындар) 

 

(Жетімдер үшін) мектеп 

Жүз жетімді әрдайым Құран оқуға үйретіп,  

тәрбиелеу үшін 

                                                           
81 Шербетхана – сусындар мен шербеттер жасайтын орын. 
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Жыл сайынғы қаражаттардың 

берілуі 

Хадия (сыйлық)  

 

Жүз баланы асырауға және мерекелік 

сыйлықтарға. Олар Құран оқуды 

үйренген кездерінде оларға мерекелік 

сыйлықтар береді, сүндетке отырғызып, 

олардың орнына басқаларды алады. 

Жыл сайын жаңадан сатып алатын 

жүз Құран кітабы 

Айлық Қосымшалар 

Балалардың қасында болатын бес 

мұғалім және балалардың қасында 

үнемі бірге болатын бес тәрбиеші үшін 

және оларға қамқорлық жасап, 

қарайтын бес әйелге 

 

Мектеп үшін кілемдер мен мектеп 

маталары үшін және кәдеге 

жарайтын заттар үшін 

 

Мұқтаждарға 

 

Жыл сайын екі мың қой терісінен жасалған шапандарды сатып алып, 

(мұқтаждарға) таратылсын! 

 

Тәрбиелеу 

 

Көшеге тастап кеткен балаларды (тәрбиелеу). Оларды қолға алып, емізушілерге 

марапаттаулар арқылы табыстау, олар қашан тіршілікті аңғаратындай (яғни, 

өздігінен өмір сүре алатын) жасқа жеткенше қажет нәрселердің барлығы (ол 

балаларға қамқоршы болғандарға) беріп тұрылсын! 

 

Кебінге орау 

 

Ғаріптер (басқа жақтан келіп) Тебризде қайтыс болған, өзінің артында 

оларды жерлеуге болатындай мал-дүниесін қалдырмаған кісілер (кебіндеп) 

жерленсін! 
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Құс азығы 

 

Түрлі құстар үшін. Қысқы алты ай уақытында боран мен қар жауған 

кездерінде олар теріп жеулері үшін шатырларға бидай мен арпаны теңдей етіп 

сеуіп қойылсын! Ол құстарды ешкім ауламасын, ал кімде-кім оларға қастандық 

жасайтын болса, оған Хақ Тағаланың лағынеті мен қаһары болсын! Бұл мекенде 

өмір сүруші мутәуәллилер мен тұрғындар оған кедергі жасап, жол бермесін, 

әйтпесе күнәһар болады. 

 

(Кедей) жесір әйелдер үшін 

 

Жыл сайын оранатын нәрселері (жамылғылары) болуы үшін оларға мақта 

таратып тұрсын! Бес жүз жесір әйелге өңделген мақтаның төрт манынан берсін! 

 

Алмастыру үшін 

 

Құлдар мен күңдер және балалар тасып жүретін қыш құмыралар мен құмандар 

үшін Тебриз қаласында, олар су алып, құмырасы сынып қалған жағдайда, олар 

үйіне қайтуға (қожайыннан) қорқып тұрған кезінде, ол жағдайды тексеріп, 

(расында да су ыдысы сынып қалғандығы анықталса) оларға (алмастырып өзге 

құмыра) беретін қараушы мутәуәллилер тағайындасын! 

 

Қаражат 

 

Жолдарды тастардан тазарту және кестелерде жазып көрсетілгенге сай 

Тебриз қаласы маңындағы сегіз фарсах қашықтықтағы суғару арналары арқылы 

өтетін көпірлер тұрғызу үшін. 

 

Жалақы 

 

Аталған Абуаб әл-биррлердің, «Патшаның уақыптары» аталатын уақып  

иеліктерінің диуанының қызметкерлері мен найбтары үшін садақа берушінің 

шартына сәйкес аймақтың аудандары мен жерлерінде (жалақы дайындау). 

1384-бет 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD/


 119 

Қаражаттар 

 

Ұлы гумбадты және оның он екі жағында орналасқан Абуаб әл-биррлерді, 

сондай-ақ Арғын хан тұрғызған Әділия қасырын жұмыс істейтіндей жағдайда 

ұстап тұру үшін, садақа берушінің жазбасына сай (қаражат бөлу). Ол (жазба  

Ғазан ханның) құтты садақа хатында жазылған. 

 

Абаттандыру қаражаттары 

 

Садақа берушілердің шарттарына сай үйлер мен жер телімдері, олар қай 

жерде орналасса да, иеліктердің барлық аймақтарында (болған) аталған Абуаб 

әл-биррлерге тиесілі болған жылжымайтын мүлік сияқты игі ұйымдардың және 

уақыптардың жақсы жағдайда болуын қадағалап тұру үшін берілетін 

қаражаттар.  

Патшаның қасиетті мақсаты: бұл игі істер мен Абуаб әл-биррлерден әртүрлі 

санаттағы адамдардың пайдалануын қалағандықтан, ол (жоғарыда) баяндалғанға 

сәйкес, бұйрық шығарды. Иеліктерде заңға сай оған тиесілі болған, оның 

шариғатқа сәйкес үзілді-кесілді мүлкі болған нәрселердің арасынан ол уақыпқа 

садақаларды сондай әдіспен жасады, нәтижесінде ешбір жамандаушының оған 

қарсы айтары (дауы) жоқ. Әрі барлық муфтилер мен сенімге лайық барша ұлы 

ғұламалар мен Ислам қазылары олардың (Ғазан ханның істері) дұрыс екендігі 

туралы пәтуа мен үкім шығарды. Сосын (патша) уақып садақасы туралы кестенің 

жеті нұсқасын (көшірмесін) дайындауды: оның бірі мутәуәлли қолында, бірі қасиетті 

Қағбаның жанында (сақталуын), бірі астана қаласы Тебриздің әділет үйінде 

(сақталуын), бірінің Ислам қаласы Бағдаттың сот үйінде (сақталуын), бірі ...82, 

бірі ..., бірі ... сақталуын (және олардың бәрінің мөрмен) бекітілуін бұйырды. 

Сондай-ақ белгілі бір уақыттан соң, Бағдат пен Тебриздің қазылары олар туралы 

куәгерліктерін жаңартып отырулары, сөйтіп қызметке келген әрбір қазы қарауына 

алып, алдымен олардың дұрыстығын заңды түрде растап отырулары керек 

болды.  

Және (Ғазан хан) жоғарыда аталған Абуаб әл-биррлерде өмір сүруге өз 

дәуірінің ең ғалым, ең кемел адамдарының қоныстанып, сонда әрдайым мулазим 

болуларын бұйырды.  

Тағы да Хамадан аймағындағы Сафидкух аумағындағы Бузинажирд ауылында ол 

керемет ханақа тұрғызды.  

                                                           
82 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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Ол жерлерде де уақыпқа көптеген иеліктерді сыйға тартып, келіп-кетушілердің 

барлығы ол игі істің куәсі болғанындай, көңілжайлық (пен қанағаттану) тапты. 

Және басқа бір (игілігі): Ол әр аймаққа барған кезінде, бірер (игілікті немесе 

күрделі) іс, әлде жағдай(ды орындау) үшін Алла Тағаланың дәргейінен (көмегінен) 

үміттенген, құпиялы, әрі жалбарынған түрде ол нәзір етіп (ант беріп), садақа 

беруді мойнына алатын еді, (ант еткен нәзірінің) барлығын (түгел) орындайтын.  

Ол мысырлық әскерлерді қиратып, Дамаскіге сұлтандық тағына отырған  

кезде, ол (Ғазан хан) сол жорық кезінде атаған бірнеше нәзірін (берген анттарын) 

орындады. (Олардың) бір бөлігі осы иелікте, бір бөлігі сол иеліктерде орын  

алды. Олардың бірі – Сафұлла Халид ибн Уәлидтің (Алла Тағаланың оған ризалығы 

болсын!) кесенесі үшін (нәзірге-садақаға) аталған алтын шырақтар, маталар мен 

кілемдерді табыстау (рәсімдері, сахабалардың кезіндегі) «Өткел шайқасы» орын 

алған жерде орындалды. 

Тағы басқа бір нәзір: Ол Дамаск ауданындағы бірнеше ауылдарды Бәйтүл-

мақдиске және Ибраһим Халилұлланың (Алланың оған сәлемі болсын!) кесенесі 

үшін уақыпқа беруге нәзір атаған (ант еткен) еді. Оған қоса ол:  

– Мысыр мен Сирияның патшалары біраз уақыттан бері харамайнның83 және 

қажылардың уақыпына садақа етілгенді (яғни, иеліктердің қаражаттарын) әскерлер 

мен диуанның қажеттіліктері үшін жаратып жатқандықтан, әрі мұндай істі 

«түсіндірме, пәтуа негізінде рұқсат етілген» деп ойлап жатқандықтан, негізінде 

былай істеу мүмкін емес, сондай-ақ Алла Тағала бұл патшалықты маған сыйлыққа 

бергендіктен, бұл уақыптар мен игі істерге садақа етілген қаражаттарды толық 

өз мақсаты бойынша жұмсасын, (оларды) әскерлер мен диуанға (оларды) 

мүлдем жұмсамайтын болсын! – деп нәзір айтқан (ант еткен) еді. Және ол (Ғазан 

хан):  

– Бұл мемлекет енді біздің иелігімізде. Біз кері қайтқан кезде бүкіл әскерді 

(бұл жерлерді) қорғау үшін қалдырып кетеміз. Біз ойластырған әлгі игі істі 

жүзеге асыру керек, – деп бұйырды.  

Ол Абуаб әл-биррлер туралы осы уақуфнама (уақыпнама) (садақа ету 

жайлы) бұйрығын шығарды. Бұл иелікте өзінің иелігіндегі інжуінен түскен  

табыстан жиырма түмен ақшаны: «Көмек беру, уақып, садақа мен жыл сайын 

Құрылтайға жиналатын әмірлерге, қарапайым адамдар мен ақсүйектерге, байлар 

мен кедейлерге және әскерге беремін» деп нәзір (садақа етуге ниет) етті. Сосын 

кері қайтып келген кезінде ол нәзірін орындады. Адамдардың әрбір санатына 

жекелеп, олардың  
                                                           
83 Харамайн – құрметтелген екі қала – Мекке мен Медине. 
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дәрежелеріне қарай (сәйкес) алтынмен безендірілген және қарапайым белбеулер 

мен түрлі киімдер табыс етті. Сосын ол садақа және нәзір ретінде таратып берем 

деген жиырма түмен ақша болса, қазір әрбір аймақта белгіленіп, бекітіліп  

қойылған, (және де) жылдан-жылға (ол) беріліп келе жатыр.  

Оған қоса қазынаға келіп түсетін барлық қаражаттардың арасынан он  

динардың біреуін, он дана киімнің бірін және басқа да заттардың оннан бірін 

бөліп қоюды, оларды сақтау үшін бұл іске тағайындалған қоймашыға оларды 

тапсыруды бұйырды. Содан (бері) ол (қоймашы) оны әрдайым кедейлер мен 

мұқтаждарға таратып отырады, бірақ мұқтаж еместерге ол заттардан ештеңені 

бермейді. (Өйткені оларға) негізгі қазынадан бөліп беріледі. Осы себептен  

жылма-жыл барлық құтты мазарларға перделер, шам-шырақтар мен май шамдарды 

жіберіп отырады.  

(Ғазан хан) әрдайым құпия түрде Алла Тағалаға мұқтаждықтарын айтып 

мінәжат етеді, жақсы істерінің, садақалары мен нәзірлерінің себебінен оның 

жалбарынуы сөзсіз (Алланың) дәргейінде естілетінін, қабыл болатынын және 

оның сауаптары босқа (жоқ болып) кетпейтінін біледі.  

Күмәнсіз, бірде-бір жан еш дәуірде патшадан осыншама игі істерді, жақсы 

бастауларды, нығметтер мен берілетін жария садақаларды көрген емес. Құдіреті 

күшті ұлық Алла Тағала бұл әділетті және жомарт патшаны саны көп игі істерде 

өзінің ізгі көмегімен қолдасын және береке беріп, бақытты патшалық күндерінде оған 

қайтарым берсін! 

 

ОН ТӨРТІНШІ ХИКАЯ 

Алаяқтардың және негізсіз шағымдардың жойылуы және кепілге зат 

қоймай қарыз алғандар мен борышкерлердің опасыздықтарының 

жойылуы туралы 

 

Ислам патшасы (Оның билігі баянды болсын!) өзінің кемел сот төрелігімен 

түрлі алаяқтықтарды және негізсіз шағымдарды жойды. Және шариғат (діни  

заңгерлік) ісінде  

 

1387-бет 

білімсіз қазылар мен хатыбтарға қабалат пен уасиқаларды84 жазуға тыйым 

салды. Содан барлық қазыға шариғат заңына қатысты барлық нәзік тұстар 

                                                           
84 Уасиқа  – сенім хат деген мағына беретін араб сөзі. 
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сақталатындай, әрі адамдар арасындағы дау-дамай қақпалары жабық болатындай етіп 

қабалатты бір әдіс бойынша жазуды бұйырды. Бұл істердің түсіндірілуі үкімдер 

мен дәстүрде толық жазылғандықтан, (баршаға) белгілі болуы және әңгіме  

қайталанбауы үшін ол жарлықтардың жазу формасы келтірілді. Бұл үкімдер мен 

дәстүрлердің егжей-тегжейлі (жазу үлгісі) келесідей:  

Қазыларға қатысты қазылық лауазымының берілуі туралы жарлық.  

Отыз жылдан бұрынғы шағымдарды қарамау туралы жарлық.  

Сатушының сатқанға дейінгі меншік құқығын дәлелдеуі туралы жарлық.  

Бұрынғы үкімдердің расталуы мен оларды дамыту үшін қосымша ережелердің 

шығарылуы туралы жарлық.  

Ғасыр (осы дәуір) имамдарының барлығы онымен келіскен «Уасиқа» жазу 

дәстүрі (тәртібі).  

Аталған үкімдердің барлығының мәтінінің көшірмелері олар төменде 

келтірілетіндей көріністе. 

 

Қазы лауазымы берілуі туралы үкімнен алынған көшірме 

 

Аса мейірімді, ерекше рақымды Алла Тағала атымен, Алла Тағаланың 

құдіретімен, Мұхаммед (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) үмметінің 

абаттығы үшін 

Махмұд Ғазан сұлтанның пәрмені: 

 

Пәлен иелікте біздің атымыздан билік ететін кісілер, басқақ және мәлік 

біздердің пәлен кісіге сол иелік пен оған бағындырылған аймақтардың қазылығы 

қызметін табыс еткенімізді (барша жұрт) хабардар болсын! Сол иеліктегі әрбір 

шариғатқа қатысы барлық оқиғаны, істі және маңызды жағдайларды соған  

хабарласын. Ол оларға рұқсат беріп, соңғы үкімін шығарсын және жетімдер мен 

сапардағы кісілердің дүниелерін мұқият қорғайтын болсын. Сондай-ақ одан 

басқа ешбір кісі оның істеріне араласпасын, ол шариғи заң бойынша қамауға алу 

туралы үкім шығарған  

1388-бет 

бірде-бір тұтқынды босатпасын.  

Шариғатқа қатысы бар үлкенді-кіші іске тағайындалған кісілер оған қарама-

қайшы істер жасамасын. «Қазылар, ғалымдар мен Әлінің ұрпағы қалан мен 

көпшұр (салығын) төлемесін!» деген Шыңғыз ханның Ұлы Жарлығының үкімі 

осындай болғандықтан, біздер осының негізінде олардың алымдардан азат 
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етілуін, ақша салығы мен көпшұрдың, жол қаражаттары мен (малдың) азығы  

қаражаттарының олардан алынбауын және олардың үйлеріне қонуға өткен-

кеткендер мен елшілерді жайғастырмауды бұйырамыз.  

Оған қоса көмек (жәрдем) ретінде жыл сайын кем-кетіксіз үкімдер мен 

шығын кестелерінде жасалғанға сәйкес (қаражаттар) төленіп тұрсын. Біз , 

қазының алдында дөрекі сөздер айтқан, (дөрекілікпен) жауап берген, оның 

құрметін төмендеткен әрбір кісіні жазалауды иеліктің қолбасшысына бұйырдық.  

Тағы бір (мәселе): Бірде-бір жан (кісілік жасап) қазыны өзінің алдына 

шақырмасын. Қазы болса, шариғатқа қатысты істер бойынша соңғы үкімін  

шығарғанда, өзінің сот шешімі мен жазбаша растау (құжатын) бергені үшін, 

ешбір желеу, яки сылтау арқылы ешкімнен ештеңе (сыйақы) алмайтын болсын. 

Егер ол жаңа сот шешімін жазатын болса, біз бұрын шығарған бөлек (негізгі) 

жарлық үкіміне сәйкес бұрынғы шешімді «әділеттілік ыдысына» салып, оны 

жуып тастасын.  

Және отыз жылдың ішінде қаралмаған шағымдар мен отыз жыл бұрын  

шығарылған сот шешімдерін, ол (қазы) бұйрықтың бекіткеніне және бұл 

жөнінде бөлек шығарған біздің жарлықтың үкіміне сәйкес қарамайтын болсын. 

Егер де оған осындай ескі қабалаттарды алып келетін болса, ол оларды  

қарсыластар мен тартысып жатқандарға бермей, әділеттілік ыдысында жуып 

тастасын!  

Және бір (мәселе): Ол (қазы) тәлжиъа (мәжбүрлеп алу-сату келісім-шартын 

жасау) бойынша істерді қарамасын. Біреуді мәжбүрлеу арқылы келісімшарт 

жасаған кісінің сақалын алып тастасын, өгізге отырғызып, қаланы айналдырып 

шықсын және қатаң тән жазалауына алынсын. Бұдан соң өтініш хатты жазбасын, ал 

егер жазса да, оны қарамасын.  

Және бір (мәселе): Егер екі тартысып жатқандар қазыға бірер кісінің 

қолпаштауымен келетін болса, әлде Сот үйіне олар оған көмек көрсетуі үшін 

залымдарды алып келетін болса, қашан олар 

 

1389-бет 

Сот үйінен шығып кетпегенше және қолдаушы кісілер ол жерде тұрғанда 

қазылар істі және шағымдарды қарастырмауы, шарғи сот тергеуін жүргізбеуі 

керек.  

Тағы бір (мәселе): Мұғулдар ортасындағы даулар, әлде мұғул мен  

мұсылмандар арасындағы дау-дамайлар, өзге де шешуі қиын болған (күрделі) 

жағдайлар жайлы, біз айына екі рет қалалық мешітте іс тергеуін өткізу үшін 

мәліктер, қолбасшылар, бітікшілер, қазылар, Әлінің ұрпақтары мен ғалымдар 
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жиналып, бірігіп, шағымдарды есітіп, оларға сәйкес кінәлілерді анықтап, оларды 

шариғат үкімдерінің негізінде шешулерін, хаттарды жазуларын, кейін бірде-бір 

жанның жамандап, (оны) күшке ие емес деп жар салуына мүмкіндігі болмауы 

үшін, олар тергеу хаттамасын түзіп, олардың өзін куә етіп қол қоюларымен 

растауын бұйырдық.  

Тағы бір (мәселе): Дүние-мүлік (дауы) жайлы келісім мен жанжал болып 

жатқан болса, әлде тартып алуы айқын болған кезде аналар, немерелер, әйелдер, 

ұлдар, қыздар, күйеу балалар, әмірлер, түменбасылар, мыңдық, жүздік, ондық 

әмірлері, мұғулдардың көпшілігі, Ұлы диуанның бітікшілері, қазылар, Әлінің 

ұрпақтары, ғалымдар, шейхтер мен басшылар араласпасын, (бұл дүние-мүліктерді) 

сатып алмасын. Біздер шығарған жарлық үкімінің негізінде қазы аталған кісілер 

атына пәлендей, бірер күдікті дүние жөнінде қабалат жазудан аулақ болсын. 

Сондай-ақ егер де өзгенің жазып жатқанын көретін болса, бұған кедергі  

жасасын.  

Тағы бір (мәселе): Біз бұған дейін шығарған жарлық үкімінің бекіткеніне сай 

алынатын махр – он тоғыз жарым динар. Бұдан көп алмасын.  

Тағы бір (мәселе): Оған қарасты ...85 және оның сот төрелігіндегі иеліктер 

жайлы. Қаладан шалғайда орналасқан және ол жаққа қазы тағайындауға лайық 

елге шаһарлардың қазылары сенімді тұлғалы қазыларды тағайындасын, сөйтіп 

жоғарыдағы айтылғанға сай олардан құжат (қолхат) алсын. Біз бұйрықпен 

бекіткенімізге сәйкес, ол шариғатты және шындықты ұстануы үшін, әрі оған 

салақтықпен қарамауы үшін ай сайын олардың жұмысын (шаһарлардың қазылары) 

тексеріп отырсын, оларға қабалат жазуға және  

 

1390-бет 

шариғатқа сай заңды үкімдер шығаруға рұқсат берсін. Олар ай сайын оған 

көшірмелерін жіберіп отырсын. Ал аймақтар мен өңірлерге тағайындалған 

қазылар шағымдар мен сот істерін қарамауы, үкімдер шығармауы және жер 

бойынша иеліктер заңдылығын растамауы керек. Құтба оқу, қарыз берешектері 

мен құжаттар дайындаудан басқа олар ештеңе жазбасын. Егер де қиын (күрделі) 

сот ісі және үлкен шағым түсетін болса, қалаға барып соңғы шешімді шығаруы 

үшін ол қаланың қазысына жолықсын.  

Тағы бір (мәселе): Ол (қала қазысы) бір сенімді де тақуа кісіні, үкімдердің 

қай күні шығарылғанын жазуға, оларды күнделікті тіркеп жүруге және мұқият 

бас-көз болуға тағайындауы қажет. Егер біреу мүлкін сатса, яки сатып алу үшін 

мүлкін кепілдікке қойса, әлде басқа бір нәрсесін сатса немесе кепілдікке салса, 
                                                           
85 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған.  
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оларды анық түрде күнделікті тіркеп жүруі қажет. Егер бір адам осыған 

салғырттық жасайтын (тіркемей қалдыратын) болса, оның сақалын алып тастап, 

қаланы айналдырып жүрсін. Егер тіркеуші ол істердің ішінен бірерін мойындар 

болса, алайда (басқаларын) жасырып, тығып қалатын болса, ол – қылмыскер 

және өлім жазасына кесілуі тиіс.  

Осымен бітті.  

 

Ескі, отыз жылдық шағымдарды (ол үшін) орнатылған сылтауларға 

сүйеніп қайта қарауға тыйым салу туралы жарлықтан алынған көшірме 

 

Аса мейірімді, ерекше рақымды Алла Тағаланың атымен, Алла Тағаланың 

құдіретімен, Мұхаммед үмметінің абаттығы үшін 

Махмұд Ғазан сұлтанның пәрмені: 

 

(Барлық) қазылар білсін: Біздің барлық ойларымыз – әлем мен әлем 

тұрғындары жан тыныштығында өмір сүруі үшін, әділеттілік белгілері таңдаулы 

кісілерге де, қараша халыққа да, алыстағыларға да, жақындағыларға да жетіп, 

оларды баурап алуы үшін,  

 

1391-бет 

келіспеушілік пен жанжалдың себебі адамдар жамағатының арасынан жойылуы 

үшін, осы құқықтар оларға тиесілі болған адамдардың аттарына бекітілуі үшін, 

сондай-ақ алдап кетудің және айлакерліктің есіктері мүлдем жабылуы үшін, 

адамдар арасындағы әділетсіздікті, залымдықты, зорлықты, негізсіз шағымдар 

мен тартып алуларды жоюға бағытталған және (соны біздің ойларымыз) мақсат 

еткен. Осы себептен біз сан рет қазылар мен шариғат істерін шешетін, дін ісіне 

(қатысты) қызмет атқаратын дінтанушы ғалымдарға, олар адамдар арасындағы 

дау мен тартыстарды шешсін деп, яғни (барлығы) шариғат негіздері мен  

әділеттілік заңдарына сай әрі алдаудың, екіжүзділік пен жақтасушылық  

дақтарынан таза болатындай етіп шешулері, өтірік өтініш пен жалған қарыздар 

жайлы істерге өте мұқият қараулары, істің негізіне дейін зерттеп, егер ол 

құжаттардың сыртқы беттерінде ұзақ уақыт өткендігінің белгілері бар болатын 

болса, бір сәтке де алдағы өткен қазылар мен әкімдерге деген сенімнен туындайтын 

сақтық шарттары мен дәстүрлерін қараусыз қалдырмасын деп  жарлықтар 

жіберген болатынбыз. Әртүрлі өтірікші мен алаяқтар өзі отыз жыл бойы  

шағымданбаған сот шешіміне жүгініп, күштілердің панасына кіріп, жұрттың 

мүліктеріне деген құқығына зиян келтіріп, (оларды) қарабет қылады, әрі 
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халыққа қиындық тудырады, ал қазылар болса, мұны қажетті дәрежедегідей 

жөндей алмай жатыр.  

Бұған дейін өткен патшалардың кезінде де, сондай-ақ Шыңғыз ханның да 

барлық пәрмендерінде және көптеген бұйрықтар мен жарлықтарда отыз жыл 

болған шағымдарды қарамау туралы жазылған болатын. Алайда осы кезге дейін 

қажетті деңгейде істің мән-жайына жетіп, (ол жарлықтарды орындау бойынша) 

барлық (қажетті) іс-шаралар атқарылған жоқ. Қазіргі таңда біз бұл іс жөнінде 

мұсылман қазылардан сұратулар жасадық, олар шындығын бізге айтып берді. 

Біз бұл істерді шағымданушының да, қазылардың да жағынан бекітуді қалаған-

дығымыздан, ешкім өтірікті айтып тұрып алмаулары үшін және отыз жылдық 

ескі сот шешімдері туралы құжаттарды дәлелге келтіре алмаулары үшін, біз 

шариғатқа, шындыққа сәйкес сот шешімдерін мұсылман қазылардан алуды 

бұйырдық. Ешкімнің бетіне қарай алмауы үшін, сондай-ақ  

 

1392-бет 

күшке ие кісілер оларды (алаяқтарды) қыңыр және заңсыз жолмен шағымдар 

жасауға күштей алмауы үшін, тағы да қазылар мен имамдардың мазаларын 

алмаулары үшін, біз (бұрында) Гераттың қазысы, марқұм сейіт Фахр ад-динге 

қолхаттардың жазылу үлгісінің алғашқы түрін дайындауды бұйырған болатынбыз. 

Ол (жазылу үлгісі) олардан (қазылардан) қолхатты тек осы үлгі бойынша, артық 

ештеңе қоспай, қысқартпай алулары үшін, сөйтіп қазынаға тапсырулары үшін 

бұйрықтың сыртқы жағында жазылған. Бұл жарлық пен оның сырт жағына 

жазылған қолхаттың жазылу үлгісі ақсүйектерге де, қарапайым қараша халыққа 

да құжат болуы үшін және жарлықтың үкімінен қорқулары үшін, ал күшке ие 

кісілер осы себептен оларды күштей алмауы үшін, олар негізсіз шағымдар мен 

тартып алуларды тоқтатулары үшін қазылардың қолында болсын. (Қазылар) бұл 

бұйрық пен сыртқы жағындағы (жазылған) қолхаттың аясынан шетке шықпасын. 

Егер олар (бұл бұйрыққа) қарсы (амал) жасайтын болса, олар қазы лауазымынан 

алынып тасталып, шындықты танымағанша күнәһар болып есептелінеді. Олардың 

ешқандай үзірлерін біз қабыл етпейміз. Ал егер күшті кісі оларды мәжбүрлейтін 

болса, табан тіреп тұрып құжаттың сыртында жазылғанға құлақ салмайтын 

болса, олар үкім шығармасын, керісінше біз ол кісілерді айыптап, олар әлемде 

өмір сүрушілерге үлгі болатындай етіп үкім шығаруымыз үшін, мұндай кісілердің 

есімдерін жазып алып біздің құзырымызға жіберсін.  

699 жылы ражабул-асам86 айының үшінші жұлдызында, Кушаф жерінде 

жазылды.  
                                                           
86 Ережеп айы.  
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(Бұл көшірме) жоғарыда аталған бұйрықтың сыртқы жағына жазылған  

құжаттың (қолхат үлгісінің) көшірмесі 

Әлемнің, әрі әлем тұрғындарының патшасы, Исламның және мұсылмандардың 

сұлтандарының сұлтаны, Алланың мейіріміне бөленген Ғазан ханның (Оның 

ұлы патшалығы ғасырлар бойы өмір сүріп, кеңейе берсін, ешқашан аяқсыз 

болмасын!) асқақ ойлары мен кемел пікірлері патшалықтың пайда болуынан 

бастап, осыған (төменде жазылғандарға) бағытталғандықтан, әрі сонымен  

шектелгендіктен, тағы да оның қолдауы мен жақтасушылығы  

 

1393-бет 

оның патшалық ету кезінде, сондай-ақ оның мемлекетінің және құдіретінің 

(үстем болып тұрған) дәуірінде әлем мен әлем тұрғындары көңілдері тыныш 

өмір сүрулеріне және оның әділеттілігі мен ойластырғандарының кемелдігінің 

белгілері айқын көрініс табуы үшін, оның жақтасушылығы, мейірімділігі күллі 

адамдарды: атақтыларды да, қарапайым қараша халықты да, алыстағылар мен 

жақындағыларды да, түркілер мен тәжіктерді де баурап алулары үшін, тағы да 

келіспеушіліктер мен жанжалдар барлық арақатынастарда тоқтап, жойылу үшін, 

сондай-ақ (жарғыда қарастырылған) құқықтар оларға тиесілі болған адамдардың 

атына берік болып, бекітілуі үшін, алдаудың, қулық пен сұмдықтың қақпалары 

түгелдей жабылуға бағытталғандығынан, осы нәрселерді ойластырғандықтан, 

осы себептен шариғатқа қатысты істерді шешіп, дінді ұстануға қатысты қызметтер 

атқаратын қазылардың және дін ғалымдарының жамағатына бағытталған патшаның 

қасиетті бұйрықтары мен құтты алтамға мәтінінде «Олардың күші жердің  

шығысында да, батысында да тоқтамасын!», (яғни қазы мен дін ғалымдары) 

адамдар арасындағы барлық дауларды солай (жарғыларда көрсетілгендей) шешсін, 

жанжалдарды сондай тәсілмен тоқтатсын, нәтижеде барлық шешімдер шариғат 

негіздеріне, әділеттілік пен әділдіктің заңдарына сәйкес болсын, оларды қастерлеп 

сақтауға болатындай, әрі (олар) алдаудың, шындықты бұрмалаудың, жеке  

жақтасушылық бойынша (жасалған түрлі) қитұрқылықтар мен екіжүзділіктің 

дақтарынан пәк болсын!» деп сөз жолдады.  

Олардың (маңызды істердің) арасынан тағы бірі: Олар (қазылар) негізсіз 

өтініштер, қолдан жасалған сот үкімдері мен қолхаттарына ерекше мұқияттылықпен 

назар аударсын, олардың бетпердесін ашып, күштері мен мүмкіндіктері жеткенше 

істің мән-жайына кірсін (деп бұйырды). Егер ол (қарастырылып жатқан) сот 

үкімдерінің сыртқы көрінісінде ескіліктің белгілері бар болатын болса, бұрынғы 

өткен қазылар мен әкімдерге (яғни, олардың өздерінің ісін дұрыс атқарғаны 

жайлы) жақсы пікірге сүйеніп, бір сәтке де сақтық пен көрегендіктің, тексеру 
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мен тергеудің шарттары мен дәстүрлерін қараусыз қалдырмасын және сенгіштік 

танытпасын.  

Себебі мынадай жағдайлар өте жиі орын алады: Бір кісінің өз қолымен 

жасаған және тұрғызған, әлде оған басқа бір кісіден (мұраға) қалған, (әлде сатып 

алынған) бір мүлкі бар және ол мүлікке оның (иелік) құқықтарын растайтын 

қолхаттар мен шариғи сот үкімдері жазып берілген, сондай-ақ шариғат бойынша 

төрелік ететін қазылар мен әкімдердің үкімі бойынша олар куәландырылған. 

Көп уақыт өткен соң, ол мүлік бір заңды себеп бойынша ол кісіден басқа кісіге 

беріледі (яғни, өзгенің меншігіне өтеді), ол өзге кісіден тағы басқа біреуге кейін 

беріледі, сөйтіп солай жалғасады. Ал әлгі сот үкімдері (қолхаттары) ең алғашқы 

меншік иесінің үйінде қалады да, оның бірнеше мұрагерлерінің қолдарынан 

өтеді.  

1394-бет 

Көп уақыт және толық мерзім өткен соң, ыңғайлы сәтті күтіп жүрген әлгі 

мұрагерлердің бірі сол сот үкімдерін алып шығады да, оларға сүйене келе: 

«Пәлен уақытта бұл меншік менің атамның мүлкі болған, сондықтан қазір ол 

мұрагерлік заңы бойынша маған тиесілі» деп (даулап) шығады. Кейбір кісілер 

өздерін басқаларға қарағанда ілтипатты екендерін көрсету үшін оның мұрагерлік 

құқықтарының растығына куәлік етеді, содан олардың арасында тартыстар мен 

даулар ұзаққа созылады.  

Ал кейбір аймақтарда тақуалыққа және адалдыққа берік емес, фиқһ87 пен 

пәтуа шығару ілімінде қажетті салмаққа ие емес қазылардың кейбіреулері істің 

мән-жайына бармай, шындықты өтіріктен айырмай, нәтижесінде меншікке ие 

кісілерден олардың заңды құқықтарын тартып алуға алып келіп соқтыратындай 

үкімдер шығарып қоюы да мүмкін.  

Осы алғышарттар негізінде, бұған дейін өткен патшалар мен халифтер (Алла 

олардың топырағын сусындандырып, мекенін жәннат қылсын!) мұндай (құжаттарға 

қатысты алаяқтық жасалатын) мүмкіндіктен сақтық жасап, ғұрыпта (заң ісінде) 

«Бір ғасыр» деп аталатын – отыз жылдан соң, меншіктер мен мүліктер бойынша 

істер қарастырылмасын, оларға мән берілмесін, өтірік пен қолдан жасалған өтініш 

және сот үкімдері бойынша сақтық пен тексеру іс-шаралары жасалмай тұрып 

үкім шығарылмасын деп бекіткен.  

Одан соң, олардың ол бұйрықтары Ұлы Елхан Арғын ханның жарлығымен 

қол қойып расталды. Осы себепке байланысты имамдар мен ілімдері бойынша 

ең жоғарғы дін ғалымдарының пікірлері мен шешімдеріне жүгінген кезде келесі 

                                                           
87 Фиқһ – Ислам заңгерлігі. 
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нәрсе анықталды: (Яғни) мутааххир (соңғы кезеңдегі) имамдар мен дін ғұламаларының 

кіші және үлкен жамағаты да: «Егер екі кісі бір мекенде өмір сүрсе және  

олардың бірі белгілі бір меншікке ие болса, ол мекенде әділетті әкім мен берік 

үкім шығаратын қазы бар болса, сөйтіп сырт жақтан шағымдануға, өз құқығын 

білдіруге ешқандай кедергілер мен қиыншылықтар болмаса, сосын арадан толық 

отыз жыл өтіп, олардың екеуінің бірі, меншік иесі және (өз қалауына сай оны) 

жұмсай алатын екіншісіне шағымданбаса, онда бұл өткен уақыт аралығынан соң 

ол (екіншісі) шағымдана алмайды. «Ал (шағымданар болса) қазы ондай шағымды 

қарастырмасын, құптамасын да, мән де бермесін» дегенге келісіп, осы пікірде ой 

түйістірген.  

1395-бет 

Сондықтан (мынадай қолхат береді): «Мен, шариғат бойынша пәлен жерде 

төрелік ететін пәленше-түгенше қазы, осы қолхатты жаздым. Ендеше, осы 

күннен бастап осы хатта жазылғандардың барлығын орындайтыныма, дауды 

шешуде, үкім шығаруда және дұшпандықтың алдын алуда Мұхаммед (Алланың 

оған салауаты мен сәлемі болсын!) шариғатына сәйкес (жолдан) ауытқымайтыныма, 

одан аттамайтыныма, шама-шарқым жеткенше (істерді) тіркеп отыруға, дауларды 

шешуге, сот құжаттары мен заңды құқыққа ие етуші хаттарды тексеруге, тергеуден 

өткізуге, сондай-ақ әрбір отыз жылдан көне болған шағымдарды мен жоғарыда 

айтылған үкімдер негізінде қарамауға, мән бермеуге, оларға заңды күш бермеуге 

келісімімді бердім. Ал егер мен бұл айтылған шарттардың біріне қайшы келетін 

болсам, жазалауға және түзетілуге, сөйтіп дүре соғуға әрі қызметімнен кетуге 

лайықты боламын. Мұның барлығында мен өзіме сенімді әрі адал  кісілердің 

жамағатын куәгер етіп алдым. Бүгін пәлен жылдың пәлен күні. 

 

Сатушының иелік құқығы туралы жарлықтан алынған көшірме 

 

Аса мейірімді, ерекше рақымды Алла Тағаланың атымен, Алла Тағаланың 

құдіретімен, Мұхаммед үмметінің абаттығы үшін 

Махмұд Ғазан сұлтанның пәрмені: 

 

«Ей, Дәуіт, әлбетте Біз сені жерде халифа (орынбасар) еттік, сондықтан 

адамдардың ортасында ақиқатпен (әділеттілікпен) төрелік жаса»88 деген мәтіннің 

үкіміне сәйкес және Алланың Пайғамбарының (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) «(Сот ісінде) бір сағат әділеттілік жасау – қырық жыл бойы құлшылық 
                                                           
88 Қасиетті Құран Кәрімнің 38-ші «Сад» сүресінің 26-аяты.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
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жасағаннан жақсырақ» деген хадисіне сәйкес басқақтарға, мәліктерге, қазыларға, 

орынбасарларға, атақты әрі құрметті адамдарға, рәйістер мен аймақтардағы  

бағыныштылардың қауымына біздің асқақ патшалық ойларымыздың, ниеттеріміздің 

және назарларымыздың барлығы барша халықтың абаттығына бағытталғанын, 

біз өзіміздің әділеттілігіміз бен әділдігіміз әлем бойынша таралуын және бірде-

бір күшті адам әлсізді ренжітіп, мазалай алмайтындай болуын, (ешкімнің) айламен, 

сан түрлі алдау мен арбау жолдарымен бірде-бір  

1396-бет 

меншік иесінің (өз меншігіне деген) құқығының күшін жоймауын, әрі түрлі 

жанжалдар адамдардың арасынан жоқ қылынуын қалайтынымыз белгілі болсын. 

Сосын біз түрлі істерді ұйымдастыруды, тәртіпке келтіруді және (олардың) 

негізгі қағидасы туралы ойланып жатқан кезімізде: Істердің негізгі бөлігінің 

және әлем тұрғындарының арасындағы түрлі дау-жанжалдардың арасындағы бір 

(іс) – меншікке иелік етуге сөзсіз құқық беретін, сондай-ақ түрлі адамдардың 

қолында қалған ескі қабалаттардың, қолхаттар мен қайта жазылған құжаттардың 

себебінен орын алатын негізсіз шағым екені (анықталды).  

Бұл келесідей орын алады: Бір кісінің мүлкі (шаруа қожалығы, яки үйі) бар, 

ол өзіне қажет болғандықтан оның қабалатының екі көшірмесін жасатады. Әлде, 

егер оның көп иеліктері бар болса, сөзсіз меншік ету туралы құжаттарды дайындап 

(ол оларды) екі көшірмеде жасатады. Кейін, бәлкім, бұл кісінің мұрагерінің 

ортасында бөліп алыну орын алады, сөйтіп қожалық сауда-саттықтың және 

(құқықтарды) табыстау жолымен өзге адамдарға өтеді. Сосын арада уақыт өтеді, 

бірақ әлгі қабалаттар, құжаттар мен иелік ету туралы қолхаттар, әлде олардың 

бір бөлігі (қожалықты) сатқан кісінің, яки оның мұрагерлерінің қолында қалады. 

Біраз уақыт өткен соң, сатушы арам жолмен (өтіріктен) шағым түсіреді. Сөзсіз, 

ол (шағым) расталу үшін қалай шағымдану керектігін және қалай куәгерлерді 

үгіттеуді көп уақыт бойы ойланады. Бұл істе ол шебер әрі табанды болып алады, 

мың түрлі айлалар мен қулықтарды қолданады. Тағы да, бәлкім, куәгерлерді 

баурап алып, олардың көздерін басқа нәрсеге түсіреді (яғни, алдайды), немесе 

куәгерлер ретінде сатқын, арамза адамдар тобырын алып келеді. Тіпті, сатушы 

мұндай шағымды түсірмегеннің өзінде де, оның мұрагерлері оның үйінен әлгі 

құжаттарды тауып алады, немесе (қожалықтың) сатылғанын мойындайды, әлде 

мойындамайды, содан жоғарыда айтылғандай етіп шағым түсіреді. Сөзсіз, заңды 

түрде тіркелген қабалаттарды тірі куәгерлермен бірге қазы алдына алып келіп, 

оларды көрсеткенде қазы оларды дұрыс деп (біліп) істі қарастырады. Ол 

иеліктің заңды жолмен өзгеге өтіп кеткенін қайдан білсін?! Сондай-ақ бұл 

қазыдан бұрын болған бірнеше құрметті де, атақты қазылар әлгі құжаттарды 
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тіркегендіктен және (шағымданушы) екі куәгерді алып келіп тұрғанда (қазы) 

ештеңеге қарсы шыға алмайтыны да белгілі.  

1397-бет 

Жоғарыда аталған, кісінің арына дақ түсірмеген, тірі, сол жерде тұрған, 

кейіннен (иелікті) сату орын алғанын, иеліктің өзгенің меншігіне өткенін білмейтін, ал 

көшіріп көбейтілген, әлде (алдынала екі көшірмеде) көбейтілмеген құжаттардың 

сатушының қолында қалғанын, оның оларды сатып алушыға бермегенін  

білмейтін куәгерлер амалсыздан куәлік етеді. Қазы болса оларды тіркеп қойып, 

олардыкін (олардың дау-шағымын) дұрыс деп үкім шығарады. (Шағым түсіруші 

болса) уақыт өте келе, барып күшті адамдардың көмегімен әрі қайтадан сот 

ісінен өтіп (жаңадан) расталған қабалатқа сәйкес (меншікті) тартып алады немесе 

оны күшті адамдарға сатып жібереді. Соның салдарынан сатып алушы  да 

шығынға ұшырайды, сөйтіп олардың арасындағы жанжал мен дау (одан бетер 

шиеленісіп ұзаққа) созылып кетеді. Міне, сондықтан (атап өтілгендей), құжаттар 

және әділ де, арына дақ түсірмеген куәгерлермен расталған, меншік құқығы 

бойынша иелік ету шариғат тұрғысынан толықтай күшке ие болған, әрі  

(көшірмесі) көбейтіліп алынған, (уақыт өтуімен) жарамдылық күші жойылған 

құжаттар әртүрлі адамдардың қолдарында көптеп жүргендіктен, оларға сенім 

арту күдікті және айыпталуға лайық болып қалады.  

Кейбір нашар (арам пейілді) адамдар алдауға жақын болатындықтан және 

сондай іспен айналысатындықтан, ең дұрыс жолы: иеліктерді сату әлде сатып 

алу уақытында сатушы мен сатып алушы қазының алдына бірге келіп, қолдарында 

бар құжаттарымен бірге сенімді куәгерлерді көрсетулері керек. Сөйтіп, сатушы 

өзінің меншік құқығын арына дақ түсірмеген (сенімді), оны жақтайтын, куәлік 

ететін куәгерлердің растауы арқылы: «Бұл иелік сатушыға тиесілі әрі оның 

меншігінде, сондай-ақ оған деген ешкімнің шарғи (заңды) тартысы бар екенін 

біз ешкімнен есітпегенбіз де, білмейміз де» деп куәлік беруі қажет. Сосын әлгі 

(қазының алдында сатылған мүлікке қатысты) құжаттарды суда жуып (жазуын 

өшіріп) тастасын. Егер оның құжаттары болмаса, бірақ куәгерлер жоғарыда 

аталғанға сәйкес куәлік еткен болса, оның меншігі бұрыннан бері, әлде жақын 

уақыттан бері оның иелігінде екенін егжей-тегжейлі айтып, куәландырса және 

сатушы оның (меншіктің) құжаттары (мүлде) жоқ екенін, ал егер мұндайлар 

(кейін) табылатын болса, олардың күшке ие болмайтынын мойындаса, онда ол 

өзінің меншік (құқығын) жазбаша түрде жазып берсін. Ал куәгерлер куәліктерін 

жазсын, қазы болса оларды растап, оларды дұрыс деп үкім шығарсын. Сосын 

бұл меншік құқығы туралы растау (құжатының) астына сату, сатып алу құжатын 

жазсын. Егер де (осы сату, сатып алу құжатын қазы бекіткен соң, сатушы бұл 
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меншікке қатысты) бірер адамның (заңды түрде) ақысы бар екендігін мойындайтын 

болса да (қазы) шариғат тұрғысынан осындай (жоғарыда айтылғандай) тәсілмен 

әрекет етсін. Егер ол меншік туралы  

1398-бет 

сатушының қолында, әлде балаларының, туысқандарының, әлде олар қандай кісі 

болмасын, өзге кісілердің қолдарында бірер құжат, әлде жеке-дара иелік ету 

тұралы қолхаттар, яки бөлу жайлы шешімдері бар болса, онда Ислам қазыларының 

бірде-бірі оларға заңды күш (яғни, заңдастырып пәтуа ) бермесін. Ондай (құжаттарды) 

көргенде дереу мәжбүрлеп, күшпен алып қойсын да, жуып (жазуын өшіріп) 

тастасын. Егер әлгі кісінің алдында күшті кісілер бар болатын болса, әлде  

кейбіреулер жақтастық жасайтын болса, қазының сөздерін тыңдамайтын болса, 

онда ол (қазы) қаланың қолбасшысына әлгілердің күшпен, мәжбүрлеумен (құжаттарды) 

тартып алуын айтсын, сөйтіп оларды Сот үйінде жуып тастасын. Егер де олар 

қарсылық жасайтын болса кінәлі болады.  

Сот үкімін және сату, сатып алу қабалаттарын жазатын кісілер – Сот үйінің 

хатшылары болуы керек, ал басқалар (ондай құжаттарды) жазбаулары тиіс. Қазы 

Сот үйінде төрелік жасауға отырған кезінде, үстелінің үстіне біз оны «Әділеттілік 

кесесі» деп атаған кесені әлбетте қоюы керек. Қазылар әрбір сату, сатып алуға 

және шағымға қатысты жасалынған құжаттарды талап етіп, оларды суда жуып 

тастаулары тиіс.  

Егер сатушы өзінің иелігінің бір бөлігін сататын болып, бір бөлігі оның 

меншігінде қалар болса, ол сатқан (бөліктің) мөлшерін қазылар мен сенімді 

куәгерлер алдында құжаттың артқы жағына «Бұл құжатта айтылған иеліктің 

осыншама бөлігі пәлендей уақытта, пәлендей кісіге сатылған, қалғаны сатушының 

қолында» деп жазып қойсын. Сатып алушының құжатында: «Сатушының  

мынанша иелігі бар еді, ол мына бөлігін осы кісіге сатты және тағы мынанша 

бөлігі оның иелігінде қалды» деп жазылуы керек. Осындай жолмен сатушының 

қолында жуылмаған құжат қалады.  

Тағы бір (Жарлық): Егер біреу сату, сатып алуға немесе кепілдікке қою 

туралы куәлік беріп, (қазы оны тіркеп) жазар болса, содан сатып алушыға, әлде 

қабылдап алған адамға қатысты біреу шағым түсірер болса, (қазы оның шағымын) 

тыңдамасын, (керісінше) оның (шағымданушының) сақалын кесіп, есекке отырғызып, 

қаланы айналдырып шықсын.  

Егер біреу өз мүлкін басқа біреуге сатып жіберген, әлде кепілдікке қойған, 

тіпті басқаға тиесілі екенін мойындаған, яки сатып жіберген иелігін (қайтадан) 

сатпақ болса, сөйтіп бұл іс өтірік сатуға, әлде (өзгенің құқығын) өзінікі етіп 

көрсетуге ұқсап тұратын болса, онда (қазы оның шағымын) тыңдамасын . 
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(Керісінше) шағымданушының сақалын кесіп тастап, есекке отырғызып, қаланы 

айналдырып шықсын. 

1399-бет 

Егер біреу өзінің меншігін басқа біреуге сататын немесе кепілдікке қоятын 

болса, сөйтіп ол қайтадан (сол меншігін) үшінші біреуге сататын, яки кепілдікке 

қоятын болса, сосын ол белгілі болып, анықталар болса, онда мұндай адамдарды 

өлім жазасына кессін.  

Тағы бір (Жарлық): және біз (былай деп) бұйрық еттік: Қазы құжаттарды 

растап, дауларды шешу үшін, қабылдаған әдет бойынша (сыйлық ретінде) бір 

дана дәнек те алмасын және (пара алудан) дәмеленбесін, сөйтіп біз бұйырған 

(тағайындаған) жалақымен қанағат етсін. Ал сот үкімдерін жазатын хатшылар 

әрбір жүз динарлық (меншік) үшін бір дирам, жүз динардан қымбатырағы үшін 

бір динар алсын, одан артық алмасын. Куәгерлерді шақырушы мудир89 әрбір 

толық куәландырылған құжат үшін айналымдағы динардың жартысын алсын. 

Ол шағым қанша рет қайталанса да, дәл сол көлемдегі ақшамен қанағаттансын. 

Ал екі жақтан бірер нәрсе (сыйлық) алған әрбір уәкіл (қызметтегі адам) тән 

жазасына бұйырылсын: оның сақалын алып тастап, оған сеніп тапсырылған 

жұмысынан шеттетіліп тасталсын.  

Тағы бір (Жарлық): Отыз жылдық ескі шағымдар жайлы біз бөлек пәрмен 

жаздық, олар үшін ережелерді белгілеп қойдық, соларға сәйкес іс-әрекет етілсін. 

Біз жазып қойған жарлықтар мен үкімдерге қарсы іс-әрекет жасаған әр қазы 

қуғынға ұшырап, қазылық қызметтен алып тасталынады.  

Және біз барлық иеліктердегі әрбір қаланың басқақтары мен мәліктері ол 

жақтағы қазыларды шақыртып, олардан біз құрастырып (жазып) таратып жіберген 

жазу үлгісіне сай: осы іс бойынша қолхат алып, (бізге) жіберулерін бұйырдық. 

Олар ол жақтағы қазыларды шақырып, осы жіберілген жазу үлгісіне сай олардан 

қолхат алып, барған хабаршымен бірге беріп жіберуі керек. Пәлен жылдың 

пәлен айында жазылды.  

Осымен бітті.  

1400-бет 

Қосымша шарттардың (тәртіптердің) енгізілуі және бұрынғы үкімдердің 

(бұйрықтардың) расталуы туралы жарлықтан алынған көшірме 

 

Аса мейірімді, ерекше рақымды Алла Тағаланың атымен, Алла Тағаланың 

құдіретімен, Мұхаммед үмметінің абаттығы үшін 
                                                           
89 Мудир – меңгеруші. 
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Махмұд Ғазан сұлтанның пәрмені: 

 

Қазылар хабардар болсын: Біз бүкіл әлемнің және әлем тұрғындарының 

жағдайы шариғат тәртібіне тәуелді екенін білгендігімізден, біздер сот істерін 

шешуде орын алатын кемшіліктерді түзету жөнінде Әмудария суынан Мысыр 

шекарасына дейінгі иеліктердің барлық жақтарына бұйрық жіберген болатынбыз. 

Сөйтіп, қазыларға асықпауды және сот үкімдерін мұқият қарастырып, тексергенде 

өте сақ болуларын бұйырған едік. Олардың назарын шағымдардың, сот құжаттарының, 

құқық беруші хаттар мен қолхаттардың жағдайын тексеруде қажетті іс-шара мен 

тәртіптерді сақтау керектігіне аударып, оларды алдау, жасандылық, жалған сату, 

қайта кепілдеме беру мен өзге де қулық-сұмдықтың ізі бар істерді қарастырудан 

тыйған болатынбыз. Әрі оларға өткен қазылардың үкімдері мен көне сот құжаттарына 

назар аудармау керектігін түсіндірген болатынбыз. Себебі олар кемшіліктер мен 

бұрмалаушылықтан таза болмауы мүмкін. (Әрі) оларды діннің тазалығын 

сақтау, ақыретте (бақилық өмірде) амандық табуы және жақсы атының сақталуы 

үшін қажетті болуы мүмкін ережелер мен нәзік тұстарды сақтауға міндеттеген 

болатынбыз.  

Олар (осы үкімдерді) қайта оқудың көмегімен адамдар ақылында бекем 

орнығып, әдетке айналуы үшін, негізсіз шағымдар жасаушының жүректері қорқу 

(сезіміне) толып, дұрыс жолға түсулері үшін, күшті адамдардың да қазыны 

әділеттілік жолынан тыс жатқан (әділетсіз) үкім шығаруға итермелеуге үлкен 

ынтықтығы болмауы үшін, әсіресе біздер үкімді бекітіп, барлық қазылар бұдан 

былай (ешкімнің) жүзіне де, көңіліне де қарамай,  

 

1401-бет 

Құдайдан басқа ешкімнің жағына жақтас болмай, бар күш-жігерімен дауларды 

шешуде, сот құжаты мен құқық беруші қолхаттарды тексеруде ынталық  

танытады деп, (олардың) қызығушылық, өтірік пен екіжүзділіктен арылуы үшін, 

тіпті олар шағымданушының отыз жыл ішінде шағымдануына мүмкіндігі бола 

тұра, ешқандай кедергі болмаған жағдайда да ешқашан шағым түсірмеген 

құжаттарды көрсетер болса, мұндай шағымдардың зияны анық және оларды 

қарастыру сөгіске лайық болғандықтан «Ондай істерді (шағымдарды) қарастырмайды, 

үкім шығармайды» деп қолхат алдырған соң, (әркімнің залымдыққа ынтықтығы 

азаюы үшін) барлық иелікте айына бір рет оларды (осы үкімдерді) куәгерлердің 

алдында оқып тұрсын.  
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Салжұқ сұлтандары бұрындары ондай істерге жолығып, олар замандас 

болған имамдардың ижтихадының (ынталылықпен шығарған шешімдерінің)90 

көмегі арқасында оларды (отыз жылдан асқан құжаттарға қатысты шағымдарды) 

қарастыруға тыйым салған. Сосын имамдар, қазылар мен Ислам ғұламалары 

оның шешімі жайлы хаттар жазып, бұл үкімді растаған, оның көшірмелерін жан-

жаққа таратқан. Бұл мәселеге қатысты біздің ата-бабаларымыздың да жарлықтары 

шыққан. Ал қазіргі үкім екі мақсатты көздеп шығарылды:  

Біріші (мақсат) – бұрынғы үкімдердің расталуы үшін, (яғни) барлығына 

біздің назарымыздың, ақылымыздың және біздің қамқорлығымызбен дін 

істерінің мүлтіксіз тұрақтылығының дәлелденуі, адамдарда немқұрайды қараудың 

жиіркенішті көрінісі мен шариғат істерінде жалқаулықтың жоқ болуы үшін, 

сөйтіп оның орнына ізгіліктің, тайсалмайтындық пен тұрақтылықтың өркендеуі 

үшін (аталған үкім шығарылды). Ал одан (аталған үкімді орындаудан) бас 

тартқан әркімге (әрбір қазыға) алаяқтық істерді қараудан бас тартпағаны үшін 

оны өте қорқынышты тәсілмен, өте масқара етілген күйде қылышқа тапсырылған 

(өлім жазасына кесілген) Ардабиль қазысына не жасалған (қандай жаза қолданған) 

болса, сондай қарым-қатынас жасалатындығын олар анық білулері үшін (аталған 

үкім шығарылды).  

Басқа бірі (екінші мақсат): Біздің ойымыз әрдайым әлем тұрғындарының 

істерінің нығайтылуымен, тәртіпке келтіру ісімен айналысатын болғандықтан, 

ол үшін қаражаттарды толтыруға, алуға бағытталғандықтан, біз бұрынғы 

үкімдерге ақылдың туа біткен қасиеттерінен және шариғат заңдарына амал 

етуден пайда болған бірнеше қажетті ойларды қосуды, олар ол (үкімдерге) амал 

етіп, олардан шықпаулары үшін иеліктердің қазыларына оларға (үкімге) бағынуды 

міндет етуді қаладық.  

1402-бет 

Біріншіден – сот істерінің көп бөлігінің мәні соларда болған – куәгерлердің 

куәліктерін қарастыруда абай болуды айтып ескерту үшін, себебі белгілі 

болғанындай қазылар ол істе ұқыпсыздық танытады, яғни (куәліктерді) тексеруге 

тырыспайды. Содан (жеңіл-желпі қарастырылған куәліктен) олардың ішінде 

(көңілінде) жайбарақаттық пен сенімділік орнығады, әлде (дұрыс) ой мен  

шынайылық (куәлікті шын деп қабылдау) пікірі жеңіп шығады да, солардың 

                                                           
90 Ижтихад – үлкен ғұламалардың бір мәселеге қатысты бар ынта-жігерімен іздене отырып  шешім 

шығаруы. (Аудармашының түсініктемесі). 
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негізінде үкім шығара салады. Олар (шағымданушылар) қазының екі куәгерге 

қарсы сөз айтуға дәрменсіз екенінен мықтап ұстап алады да, ол қамсыздықтан 

туындайтын пәлелерден қорықпайды.  

(Кейде) мынадай жағдайлар да орын алады: яғни сот ісі өздігінен маңызды 

болады, бірақ олар істің шынайы мән-жайын білмей тұра және сақтық шараларын 

жасамай ол іс бойынша үкімді шығарып жібереді. Көмек іздеп жүрген, (меншікке) ие 

адамдардың белгілі бөлігі осындай тәсілмен (меншіктік құқығынан) ысырылып 

тасталады да, жағдайдың түп мәнісі (ақиқаты) оларға жасырын қалады. Өйткені 

олар (қазылар жағдайды терең зерттемей тұрып) заңды дәлел (келтіріп), екі 

куәгерді куәлікке қойып, (қараған істі) заң әділеттілігімен ұштастырып қойды. 

Әділеттілік болса – санаулы ғана адамдардың бойында көрініс табатын ұлы іс. 

Ал адамдардың көпшілігін өз қалаулары билейді. 

Сот әрдайым: «Бәлкім, Зейдтің, әлде Омарудың куәлігі91 (дауласып жатқан-

дардың) бір жағына жақтасушылық, әлде бір жағының ынтық, қалаулары мен 

айлаларынан (яғни, соларға өтірік жақтасудан) пәк емес шығар» деп ойлауы 

тиіс. Куәгердің (сырт көріністен) бекзат та, ізгі адамның қасиеттері  мен 

сипаттарын көрсетіп жатқанымен, өзінің сырт келбетін, әлде сөйлеу мәнерін 

көркем еткенінен алдана қоймау керек. Керісінше, шынайы мән-жағдайды білу 

үшін және жасырынды сыртқа шығару үшін тапқырлықпен ойлану керек, таза 

сараптап, бар көңілін жағдайдың егжей-тегжейлерін анықтауға, яғни күдіктер 

мен шиеленістердің көтерілуіне (жойылуына) бағыттауы керек.  

Әрі құдіреті күшті Алла Тағаланың хикметі (даналығы) мақұлықтарды тану 

қабілеттеріне ие етіп жатқан кезінде, олардың іштерінде (көңілдерінде шындықпен 

қоса) өтірікті де жасырып қалатын етіп қойды. Алайда оның (өтіріктің) белгілері 

(бұл туралы) мүміндердің әмірі Әлі: (Алланың оған сәлемі болсын!) «Адамдардың 

жүрегінде бардың барлығы сөйлеу арқылы әшкере болады» деп айтқандай, 

сөйлеушінің сөздерінің мағынасынан белгілі болады. Демек, әркім адал,  

зеректікпен адамның ішкі жан дүниесін зерттеуге кіріссе, оны оның сөздері арқылы 

танып біле алады.  

1403-бет 

Осы алғышарт негізінде біз: «Әр куәлікті тыңдау кезде, оларды қабылдауда 

(қазының) ойында күдік тудырар болса, сақтық шараларын қолдансын және  

олардың сөздеріндегі айырмашылық анықталуы үшін куәгерлердің әрқайсысынан 

бөлек-бөлек сұрау алсын!» деп бұйырдық. Олардың (куәлік беріп жатқандардың) 
                                                           
91 Зейдтің, әлде Омарудың куәлігі – дегенде, бұл екі адамның есімін куәлік беріп жатқан екі куәгерге 

қатысты мысал ретінде келтірген. (Аудармашының түсініктемесі). 
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сөздерінің арасындағы айырмашылық мәлім болады. Өйткені жағдайды тергеу 

кезде сөйлеушінің (куәгердің) сөздерінің айырмашылығы – (өтірікті) ұстап 

беретін нәрсе. Оған қоса әрбір (куәгерді) тыңдау барысында түрлі әдіспен сұрауға 

алып, істерді (түрліше сұрау кезінде) қосқан сөздерінен (ұстап алып) ашсын. 

Және де бұл іс-әрекеттерден (тергеуден) ізделген нәрсенің екеуінен бірі, яғни 

оның негізінде үкім шығаруға болатын шынайылық анықталуы үшін, себебі 

(соңғы шешім) осыған (тергеу нәтижесіне) негізделу керек. Әлде екіойлы 

болуға, бұрыс шешімнің тұңғиығына түсіп кетуден аман болуға себеп болатын 

күдік анықталуы үшін, тергеу кезінде (тергеуге) көмектесетін жағдайлардың 

(орын алған) уақытынына, мекен-жайына, көлемі мен сапасына қатысты қарама-

қайшылықтар, мұндай істерді тергейтін кезде қойылатын тапқыр сұрақтар 

сияқты маңызды сәттерді негізге алсын. Сот істерінде орын алатын кемшіліктердің 

көп бөлігі, олар өздігінен (шын мәнінде) ақтаушы болып табылмайтын  – 

ақтаушы куәгерлер тарапынан (шағымдаушыны) жақтаудың нәтижесінде орын 

алатындықтан, бұл мәселеде көп сақтық таныту қажет. Содан (шағымданушыны) 

куәгерлер жағынан ақтап шығуы жөнінде жазылып қойылған арнайы бөлімді 

басшылыққа алу – уәжіп (қажет).  

Тағы бір (Жарлық): (Қазылар) мөрін қойып жатқан сот құжаттары жөнінде 

асықпай, байыпқа барып іс-әрекет етсін, себебі бұл мәселеде көп қателіктер 

орын алады. Олардың тұратын жері мен өңірлерінде орындауға келтірілетін сот 

істері бар адамдардың көбі бұл істерді өзге аймақтардың қазыларының алдында 

растап келеді де, сөйтіп мұндай сот істерінің мағынасы мен жағдайлары өзге 

өңірде белгілі болғанымен, олардың шындығы, әлде өтірігі қазылар үшін  

жасырын болады. Соның әсерінен бұлар тергеу жасамай-ақ мөр қояды да, «Олар 

мәселені шешсін!» деп өзге қазыларға сілтеп жібереді. (Олар) әлгі құжаттардың 

(дұрыстығы) расталған деп ойлап шешім шығарып жібереді. Осылайша өтірік 

шындық көрінісіне еніп, айналысқа түседі. Бұл пәледен құтылудың жолы – 

қазылар сот ісінің шынайы жағдайынан хабардар болмағанша, басқа өңірде көрсетілуі 

тиіс (құжаттарды оларға) көрсетпегенше, яғни барлығын (жақсылап) біліп алмағанша 

әлгі құжаттарды растамасын, сондай-ақ (олардың бетіне) 

 

1404-бет 

мөрін қоймасын. Және істі шешуші (қазы) болса, ол (құжаттардың) расталуы 

қажет болғандығының себебін, қашан оларға мөрін қойған қазыдан (сұрап) 

біліп, оның шындығына өзінің көзін жеткізбегенше істі шешуге және үкім  

шығаруға асықпасын.  

Тағы бір (Жарлық): Құжаттардың, құқық беруші қолхаттардың, сан түрлі 



 138 

хаттамалар, соттың үкімдері мен растауларын жазуда сақ болу (керек), себебі 

жазылатын істердің көпшілігі кемшіліктен пәк емес және де мұндай  

кемшіліктермен науқастану өтірікті растаумен, сондай-ақ шындықты өтірікке 

шығарумен аяқталады. Мұндай зиян хатшылардың надандығынан, талап етілетін 

шарттар мен жазылу ережелерінен, әлде жеке жақтасушылықтан және (екі) 

жақтың бірінің мүддесін қорғаудан орын алады. Бұл жөнінде де толықтай түзету 

қажет болғандықтан, біз Сот үйлері үшін бірнеше түрлі кітаптардың толықтай 

жазылуы үшін кейбір терең ойлылығымен атақты болған қазыларға, имамдарға 

және ғалымдарға біріге отырып осыған мән беруді бұйырдық. Ендеше, әрбір 

санат үшін өзінде бар барлық кәміл де, мүлтіксіз ережелер мен (істердің) ұсақ-

түйек тұстарына дейін қамтуға бағытталған құтбалармен безендірілген, олардың 

ішінде көптеген пайдалы кеңестері бар нұсқаулар жазылсын, сосын (оларды) бір 

кітап етіп жинақтап, құрметті, әрі атақты ғалымдар оның үстіне өздерінің 

қолдарын қойып, мазмұнының дұрыстығын растап куәландырсын.  

Сосын қажет шаралар орындалған кезде, ол кітаптан көшірмелер дайындатып, 

әкімнің үкімімен және оның жазуға бұйрық бергенінен соң, әрбір санатты жазу 

қажет болған жағдай туындағанда сол іс үшін арналған кітаптың жазу үлгісі 

бойынша жазулары үшін иеліктердің барлық тараптарына жіберсін. Иелік қазылары 

болса, оны алдымен мұқият қарап шықсын, оны іске жарамды, таза, пәк шариғат 

жолында деп тапқан соң, оның үстіне өзінің қолын (олар да) қойсын, 

(қарамағындағы) хатшыларға ондағы жазылу үлгісінен ауытқымауын, әріп-әрпі 

бойынша жазуын міндеттесін. Және бұл істің алдында (құжаттарды)  

 

1405-бет 

тек қана оны жазуға әкімнің бұйрығы берілген кезде ғана жазылуы расталғандықтан 

(бекітілгендіктен), (олар) қолдан қиыншылықтар жасамасын, керісінше ол істерде 

өздері үшін тек бір жақсылық қана бар деп білсін.  

Тағы бір (Жарлық): (Кейбір) қазылардың азғындауы, бүлінуі және арамзалығы 

сондай дәрежеге дейін жеткені белгілі болды, тіпті бір сот ісі бойынша олар 

дауласып жатқан екі жаққа да, олардың үстіне мөр қойылған бір-біріне қарама-

қайшы мағынадағы құжаттар береді. Мұндай істердің жиіркенішті бейнесі жайлы 

ойланбайды және бұдан тыйылмайды. Біз олар ешбір нәрсені сылтауратпай 

мұндай іспен енді айналыспауларын және (бұған дейін) орын алып қойған (зиянды) 

өтеуі туралы қамдануларын бұйырдық. Әрбір қазы бар жерде осындай екі құжат 

пайда болған кезде (қазы) көрегендікпен істің мән-жайын талқылап көруге тырыссын. 
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Егер ол имамдардың көмегіне мұқтаж болатын болса, онда мәжіліс жасап, оларды заң 

бойынша дәлме-дәл анықтап алсын. Шынайылығы расталған құжаттың үкімін 

орындауға жіберсін, оған заңды күш берсін. Ал екінші құжатты «Әділеттілік 

кесесінде» жуып тастасын!  

Егер осындай жағдайларда сот ісі шешілмейтін болса, онда ол екі құжатты 

да сот істерін сақтаушыға тапсырсын, оны сот ісі шешілмегенше ұстап отырып, 

ешбір жағдайда да дауласушыларға қайтарып бермесін. Себебі, жанжалдасып 

жатқандардың қолында ондай дәлелдердің қалдырылуынан жамандық, фитна, 

бүлінуден басқа ештеңе туындамайды. Өйткені дауласып жатқандардың әрқайсысы 

немес алдауға, шатастыруға мүмкіндік тапқан (олардың) мұрагерлерінің бірі ол 

құжаттарды сыртқа шығарып, олар бойынша шағым беретіндігінде еш күмән 

жоқ. Сөйтіп (сол кезде), ол дәуірдің қазысының бұл істер бойынша дәлелдері 

мен куәгерлердің куәліктері қолында болмай қалуы мүмкін, осылай ол қате 

шешім шығарады. Егер (қазы) екі құжатты да сақтап отырар болса, дауласушылар 

(құжаттарды) оларға бермейтіндігіне көз жеткізсе, олар амалының жоқтығынан келіп 

соттасады. Бұйырылғанға сай іс тергеу нәтижесінде шешіледі, сөйтіп шындық 

қажетті түрде қайта қалпына келтіріледі.  

Тағы бір (Жарлық): Сұлтан Мәлік шах сияқты ғасыр имамдарының жалпы 

келісімі, ижтихады мен  

1406-бет 

қолдауының негізінде әлем тұрғындарының пайдасы үшін үкімдердің тізіміне 

қосып: «Егер кімде-кім (бір иелігін) жасырын түрде уақыпқа беретін болса немесе 

иелігінен жасырын түрде бас тарту туралы құжат жазып, (оны) тығып сақтап 

отыратын болса, содан соң ол, яки оның мұрагерлері аталған уақыптық немесе 

бас тарту туралы құжатта аталған иелікті сатып жіберетін болса, біраз уақыттан 

соң ол, яки оның мұрагерлері бұл уақыптық, әлде бас тарту құжатын сыртқа 

шығарып, ол бойынша иелікті сатып алған кісіге шағым түсіретін болса, 

иеліктердің қазылары мұндай істі қарастырмасын, уақыптық немесе бас тарту 

құжатын «Күшке ие емес» деп тауып, «Шағымданушыны жазалау керек» деп 

бұйыруларын (және оны) иелікті сатып алушының атына тіркеулерін бұйырды.  

Және бірнеше атақты имамдар Қазуин (Казвин)де біраз кеңесіп, ижтихад 

жасаған соң, бұдан халықтың мінез-құлқы дұрысталатын, тура жолға орнықтыратын 

реформаларға түсті. Содан олар бойынша қазылар іс-әрекет етуі керек болған 

(үкімдерді) жазып шықты.  
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Олардың арасындағы бірі мынадай: «Егер меншік заңды иесінің қолында 

тұрған болса, (сөйтіп) ол иеліктің (заңды иесінің) меншігінде болуына қарсы 

келетін бірер келісімшарт табылатын болса, онда одан (оның) меншігін тартып 

алмай, (иелікті) иесінің қолында қалдырсын!» (деген үкім). Біз де «Иеліктеріміздің 

қазылары осыған сай әрекет етсін, сөйтіп заңдылықты мықты етуді көздеп  

(имамдар) келіскен шешімнен ауытқымасын!» деп бұйырдық. 

Тағы бір (Жарлық): Меншігін уақыпқа берушінің шарты бойынша: меншікке 

жауапты адамның лауазымы қолдарына тиген кей жеңілтек адамдар, басқа бір 

ашкөз адамдардың арбауының нәтижесінде өзінің жауапты қызметін (меншікке 

жауапты адамның лауазымын) ақшаға сатып, өзге біреуге тапсырады да, содан 

уақыпқа меншігін берген кісінің істері бүлініп борышқор (қарызын өтей 

алмайтын) болады, содан осы туралы бізге сыбыс жеткендіктен, қолында  

уақыпқа берілген меншікті «(басқа кісіге) сеніп тапсыруға» қатысты күдікті 

жолмен алынған (құжаты) бар әр кісінің жағдайын (құқығын) сақтандыру үшін, 

«Меншігін уақыпқа берген кісінің шарттары туралы біліп алсын» деп бұйырдық. 

Егер де оның (құжаттың) ішінде (басқа кісіге) сеніп тапсыруға рұқсат бар 

болатын болса, оған кедергілер жасалмасын. Ал керісінше жағдайда берілген 

(құқықтарды) заңсыз деп тауып, (лауазымды) тапсыру туралы құжатты «әділеттілік 

кесесінде» жуып (өшіріп) тастасын. Егер уақыпқа меншігін берген кісінің  

шарттарында бұған рұқсат жоқ болатын болса, бұдан былай бірде-бір кісіге (өз 

қызметін басқа біреуге) тапсыруға мүмкіндік берілмесін. Соған қайшы іс-әрекет 

жасаған әркімді, (өз міндеттерін) тапсырғанды да, алған кісіні де, 

 

1407-бет 

және (осы іс туралы құжатты) жазған кісіні де, барлығын жауапқа тартсын, сөйтіп тән 

жазасына бұйырсын!  

Тағы бір (Жарлық): Жүзеге асырылып жатқан бұл бұйрықтарда құдіреті 

күшті Хақ Тағаланың ұлықтығын мадақтау мен Мұхаммедтің (Алланың оған 

салауаты мен сәлемі болсын!) шариғат заңдарын нығайту, әділеттіліктің және 

бағыныштылардың тыныштығын қадағалаудан басқа ештеңе көзделмегендігі 

мен қазыларға айтылған өсиеттерде олар шындық пен әділеттіліктің белгілеріне 

ілесулерін (қалағандығымыздан) әрі (оларға) түсіндіріп жатқанымызда (олардың) 

басын қатыру емес, тек адамдардың жағдайын тәртіпке келтіруге, олардың 

құрметін төмендету емес, керісінше жоғарылатуға және олардың үстемдігін 

түсіруге емес, көтеруге ғана ұмтылып жатқанымыз ешкімге жасырын болып 
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қалмағандықтан, олар бұл ойларды бас иіп тыңдасын, олардан пайда алып, анық 

білсін: Оларға (осы заңдарға) сәйкес іс-әрекет жасаған, Алланың ұлықтығына 

көңіл қойған, асыл, пәк шариғаттың бастауларын түрлі оңбағандықтардың 

кірінен жан-тәнімен (таза) сақтаған және сот істерін шешуде аса мұқияттылықпен іс-

әрекет еткен әрбір (кісі) қомақты жалақысына және жақсы атынан бөлек, 

(біздің) ілтипатымызға да бөленеді.  

Ал осыншама хабарлаулар, түсіндірулер, дәлелдер мен растаулар әсер 

етпегендер жөнінде болса, біз қайтадан үкім шығарып отырмаймыз, керісінше 

олар шындықты танып, білуі үшін оларға «Хаттардың үндеуінен қылыш көбірек 

иландырады»92 деген тәсілді қолданамыз, «мұнда – оны өзіне өнеге еткен кісіге 

иландыратын ғибраттар жеткілікті». Пәлен әмір және әкім қалай бұл үкімнің 

көшірмесі бар жарлық (оларға) жетіп барғанда (оны) қазыларға тапсыруы, олардан 

бұл бұйрықты алғандары туралы қолхатты алулары керек. Сонымен қатар олардың 

әрбірінің көшірмесін алып, салыстырып, олардың әрқайсысының үстіне олардың 

дұрыс екенін растап мөр бассын және олар хабардар болуы үшін барлық 

аймақтың шенеуніктеріне, ақсақалдарына және қазыларына таратып табыстасын, 

сөйтіп олардан «Егер осы күннен бастап олар осыған сәйкес іс-әрекет етпейтін 

болса, және ол үкімдер барлық адамдар үшін күмәнсіз әрі түсінікті болатындай 

істемейтін болса, олар қылмыскер болады» деген қолхат алып алсын.  

 

1408-бет 

ОН БЕСІНШІ ХИКАЯ 

Заңсыз жазылған қабалаттарға тыйым салу және ескі құжаттардың  

күшінің жойылғандығы туралы 

 

Бұл уақытқа дейін халифтер мен сұлтандардың кезінде (Алла олардың 

дәлелдерін нұрландырсын!) (олар) мүмкін болғанынша барлық ынта-жігерлерін 

сот істерінің жақсы жұмыс істеуі мен шариғаттың даңқы үшін жұмсап отырды, 

үлкен сақтық жасап, қазылардың қызметін атқару үшін құрметті кісілердің  

арасынан тақуа, кемел, дана адамдарды тағайындап отырды. Олар да өз кезегінде 

Сот үйінде қызметке атақты ғалымдардың арасындағы жақсы атқа ие тақуа 

адамдарды тағайындап отырды. Әрине, шариғатқа қатысты діни істер Алла 

Тағаланың, оның Пайғамбарының (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) 

бұйырғанына сәйкес орындалып отырды. Адамдардың құқықтары, (ол құқық) 
                                                           
92 Ақын Әбу Таммам ат-Таийдің өлеңінен үзінді. (Аудармашының түсініктемесі).  
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кімге тиесілі болса, солардың аттарына бекітіліп отырды әрі зорлық-зомбы-

лықтың есіктері мүлдем жабық болды. Арам, адал емес, ашкөз, дөрекі, өтірікші 

және жала жапқыш адамдарға бірер жолмен қулықты, өтірікті және арандатуды 

тек үлкен істерде қолдануларына мүмкіндіктері қалмады ғана емес, оған қоса 

олардың қоғам ішінде жүруге де дәті бармайтын, тіпті ешбір жан оларға дұрыс 

назар аудармайтын болды.  

Бақытты сұлтан Мәлік шахтың (Оның топырағы хош иісті болсын!) тұсында 

осындай берік басқару мен тәртіпке қарамай, ескі қабалаттар мен қайталанатын 

(бір меншікке бірнеше бір-біріне қайшы келетін) жеке-дара иелік етуге құқық 

беретін құжаттар қазіргі уақыттағыдай адамдардың қолдарында болғандықтан, 

оларды қазыларға алып баратын еді. Сөйтіп, қазылар оларды қарастыруға 

мәжбүр болып, (олар) түрлі қулықтар қолданып жүріп, оларды (құжаттарды 

қазының мөрімен) бекітіп алатын. Қулық-сұмдықта шебер болып алған кісілер, 

олардың қолы бір нәрсеге іліккен кезде өтірікті шындық сияқты етіп қолдануы 

мүмкін. Осындай (теріс пікірлі) жолмен адамдарға қиыншылықтар келтіріліп  

жатқандықтан, сөйтіп кейіннен бұл шағымдардың негізсіз болғаны, қабалаттар, 

жеке-дара иелік етуге (құқық беретін) құжаттар мен меншіктің өзі басқаларға 

беріп жіберілгендігі анықталып жатқандықтан, сан рет даулар мен жанжалдар 

Мәлік шах сұлтанның және  

1409-бет 

оның уәзірі Низам ул-Мүлктің құлағына дейін жетіп жатты. (Тексерулерден 

кейін) оларға (Мәлік шах пен оның уәзіріне) алаяқтардың (өз істері  үшін 

қолданатын) негіздері (яғни мәселенің туындауының себебі) меншік басқа 

кісілер қолына өткен соң, бұрынғы меншік иесінің және оның мұрагерлерінің 

қолында қалып қоятын ескі қабалаттар мен жеке-дара иелік етуге (құқық 

беретін) құжаттар екені сөзсіз анық болды. (Яғни) уақыт өткен сайын ол 

жағдайдың мән-жайы туралы деректер ешкімде қалмайтын (ұмытылатын) еді. 

(Сонда) кенеттен сатушының мұрагерлерінің бірі (қолдарында қалып қойған 

ескі, күші жойылған) қабалатты сыртқа шығарып, шағым түсіретін. (Ал) ол 

иеліктерді сатып алған кісі, әлде оның мұрагерлері ол қабалаттарды бәлкім, тіпті 

көрмеген де шығар, әлде олар жоғалып қалған немесе оларды аласапыран 

замандарда ұрлап кеткен, яки оларды ертеде өткен кісілердің бірі ұрлап (иелікті) 

сатқан кісіге алып барып берген, ал ол болса мыналардың (сатып алғандардың) 

қолында олардың иелігіне өткен меншік туралы қабалатының жоқ екендігін 

пайдаланып, өзінің ескі қабалатын негізге қойып шағымданып, (оның заңды 
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екенін) дәлелдеп жатқан шығар. Мұндай (шиеленіскен) істердің түрлері көп.  

Жалпы, Мәлік шах пен Низам ул-Мулк бұл жағдайдан хабардар болған 

кездерінде, олар шариғатқа сай келетіндей түрде үкім жазды: отыз жыл бойы 

шағым түсірілмеген ескі қабалаттардың негізінде шағым түсірмеулерін және 

оларды (сотта) қарамауларын бұйырды. (Сөйтіп) оны (ол бұйрықты) олар шариғатқа 

сәйкес пәтуа шығаруы үшін Хорасанның, Ирак пен Бағдаттың барлық муфтилеріне 

таратты. Сосын (оны) қол қойып бекіту үшін астанаға жіберді. Бұл бұйрық  

қазіргі таңға дейін бар және оның көшірмелері жан-жаққа тараған. Егер Сот 

үйінің қазылары мен оған иелік ететін кісілер сол кездері жоғарыда айтылғандай 

(кемел) болған кездің өзінде тақуа және құрметті қазылар және сұлтан мен уәзір 

алаяқтардың істерінен шаршағаны сонша, нәтижесінде қажет болған соң осындай 

үкімді шығарған еді.  

Ал енді мұғулдардың кезінде ақырын-ақырын олардың (мұғулдардың) 

қазылар, яки ғалымдарды тек сәлдесі мен шапаны үшін ғана мойындайтыны, 

олардың (қазылардың) ілімінде ештеңе түсінбейтіні белгілі болып, осындай 

жағдай орын алды. Осы себептен надандар мен жеңілтек адамдар  өздеріне 

дөрекілік сәлдесі мен шапанын киіп мұғулдардың алдына баратын: олардың 

алдында түрлі жағымпаздықтың, қызмет көрсету мен пара берудің көмегімен 

көзге көрінетін, сөйтіп қазы лауазымын және шариғат қызметтерін алып алатын, 

әрі осы жайлы жарлықтарды да қолдарына кіргізетін болды.  

 

1410-бет 

Осындай күйде біраз уақыт өткен соң, тақуа да намысты үлкен ғұламалар ол 

лауазым мен істен өздерін алыстатты, өйткені қалайша құрметті кісілер өзін 

мынадай адамдармен бір дәрежеге қоюы мүмкін?!  

Алайда тәжік уәзірлері мен әкімдері бекзат, әрі өте атақты кісілерді қуып 

немесе шығарып жіберген жоқ. Олар әрдайым оларды мақтап отыратын және 

егер бірер оңбаған олардың жақсы атына кір тигізбек болса, олар оған бөгет 

болатын. Осының себебінен құрметті және сыйлы қазылардың кейбіреулері 

бұрынғыдай (қызметтерінде) қала берді. Дегенмен олардың көпшілігінің жағдайы 

жоғарыда айтылғандай күйде өрбіді (яғни қызметтен шығып кетті). Сөйтіп, 

иеліктерде надандар мен (сырттай) ғалым кейпіндегі (расында) түкке тұрғысыз 

адамдардың көп болғандығынан және олар өздеріне ұқсаған кісілердің қолынан 

үлкен істер келіп жатқанын көрген соң, олар бір-бірімен бәсекелесе бастады. 

Олардың тартысы мен жанжалының көптігінен олардың арамзалығы мен өрескел 

әрекеттері мұғулдарға мәлім болды, содан соң олар «Барлық ғалымдар осындай 

екен ғой!» деп ойлайтын болды.  
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Нәтижесінде, ақсақалдардың (ұлық ғұламалардың) да, сондай -ақ бүкіл 

мұсылман қауымы да осы надандардың кесірінен жаман атты болып, мүлдем 

абыройсыз, жеккөрінішті кейіпке ілікті. 

Әмірлер мен шенеуніктердің әрқайсысы олардың (алаяқ адамдардың) біріне 

қамқорлық (жақтасушылық) жасайтын, содан әрдайым олардың бірі қазы болып 

тағайындалса, екіншісі жұмыстан босатылып жататын. Тіпті кейбіреулер сондай 

дәрежеге жетті, нәтижесінде оған қазы лауазымы оның сұратуы мен (оған өзге 

кісінің) жақтасуы арқылы ғана берілуі керек болған және ол ешкімнен ештеңе 

алмауы керек болған қазы лауазымын пара бойынша алатын болды. Қазы 

лауазымын пара беріп алған соң, жағдайдың қандай болатынын түсінсе болады.  

Мұндай (келеңсіз) істер Гейхату ханның дәуірінде, өзін «Садри жаһан» деп 

атаған Садр ад-дин уәзір болған және оған «Кутби Жахан» («Құтби жаһан») 

деген құрметті лақап ат берген оның бауыры, бас қазы болған кезде, (сондай-ақ) 

шейх Махмұд шейхул-машайық93 болып, дін істерінің бір бөлігі оған тәуелді 

болған кезде өзінің шыңына жетті. (Олар) шариғат қызметтерін параға сатып 

отырды. Осы себепке байланысты өткен жылдары (жағдай ушығып) сондай  

дәрежеге жетті, негізсіз (жалған) шағымдар түсіруге жол ашылғандығының 

нәтижесінде бірер иелігі бар 

 

1411-бет 

әркім оны (яғни, өз иелігін) «жүз дұшпаннан жаман» деп білетін болды. Себебі 

қулық-сұмдықта шебер болып алған ашкөз оңбағандар әрдайым (олардың) 

мазасын алып, сый-құрметке, (белгілі) дәрежеге ие және құрметтерін қастерлеп 

сақтайтын кісілердің жақсы атына, ескі қабалаттардың, өтірік куәгерлердің және 

олардың сан алуандылығына шек жоқ, сан түрлі айлалар мен алдаулардың 

көмегімен кір келтіретін болды. Қазының қызметін параға сатқандықтан Сот 

үйінің қазылары мен сахибтерінің кішіпейіл мінезділігі құлдырай берді. Олар 

шағымданушыларды арандатып, уәдемен шақырып алатын, істерді айларға,  

тіпті жылдарға созып немесе тоқтатып тастайтын болды. Сол арада олар  

өздеріне (пайданың) ең жақсы бөлігін алып қойып, жыл сайын бірер тәсілмен 

екі жақтан да (бірер нәрсені талап етіп) өзінің ашкөздігін қанағаттандырып 

отыратын, ал дау-тартыс бұрынғыдай (қала беретін) болды. Содан иеліктердің 

көпшілігі жылдар бойы даулы болып қала берді. Және жыл сайын Сот үйлеріне 

ол (иеліктердің құны) тұратыннан да көп қаражаттар жұмсалатын еді. Ал (әлгі) 

кісі болса, сол бойы «Менің шағымымды қолдап жатыр, кәне, мен тағы бірер 
                                                           
93 Шейхул-машайық – шейхтердің шейхі, яғни үлкен шейхтерге берілетін атақ.   
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нәрсе берейін, сонда (қазының) дәнекерлігі арқылы маған (оның) бір бөлігін 

болса да тіркеп берер» деп үміттенумен болатын. Дәл сол уақытта болса, әлгі 

сорлылар (қазылар) қызмет атқарғандай болып, атаққа ие болатын еді. Оларға 

ұқсаған кісілер негізсіз шағымдардың көмегімен атақты адамдардың арасына 

кіріп жатқанын, ал құрметке ие кісілер өзінің жақсы атын сақтап қалу үшін 

оларға бірер нәрселер беріп, Сот үйіне бармай жатқанын, ал ол жаққа барғандар 

қалаусыз Сот үйімен тіл табысып, лахик94 беріп, бір нәрсе алатынын көргенде, 

олар да: «Біздер сан түрлі айлалар мен еңбектің арқасында күніне бір дирхем де 

таба алмаймыз, (ал олар оңай табыс тауып отыр) олай болса, бұдан асқан кәсіп 

пен жұмыс жоқ екен», – деп ойлап, олар да осылай іс-әрекет етуді бастады.  

Кейбіреулердің өздерінің ескі қабалаттары бар еді, ал кейбіреулері бетсіздігі 

мен тілінің ұзындығының арқасында өзгелерге көмекші болып алды. Ал кейбір 

сондай (кісілер) да табылатын, олар өзгенің жазу үлгісіне ұқсап жаза алатын 

кісілерді табатын, (содан) заңды түрде куәландырылған қабалат жазып бір-

біріне көмектесетін. Тағы да мынадай жамағат бар еді: олар жүз елу жыл 

бұрынғы уақытты қойып, бұрынғы сұлтандардың үкімі сияқты құжаттар мен  

 

1412-бет 

ескі қабалаттарды белгісіз қолмен жазатын болды. Қабалат куәгерсіз күшке ие 

болмағанына қарамай, олар (қазының алдына) бір мұғулдың, әлде ықпалды 

кісінің қолдауымен барып, (қарсы) адамдармен дауласатын. Соттық лауазымды 

сатып алғандар өз мүдделерін қорғап (ақша алу үшін) соңғы шешімді шығармай, 

бір ауыз шындықты айтпай, олардың дауы кезінде тыныш отырғанымен, алайда 

сот отырысының көмекшілерінің ауыздарымен (дауласып жатқан) адамдарға 

жасырын түрде: «Бұл кісілер күш-құдіретке ие, сондықтан біз үзілді-кесілді 

шешім шығара алмаймыз», – деп хабарлап қоятын еді. Сөйтіп, олар (қазылар) 

осындай (арам) жолмен тіршілік жасайтын және іс барысында бірер нәрсені 

(пара ретінде) алатын. Бұл іс диірменге ұқсас: қанша көп айналған сайын, оның 

айналысы (екпіні) сонша тездете түседі. 

Істің ушыққаны соншалық, иеліктерде көптеген негізсіз шағымдар пайда 

болды, тіпті олардың шегі де жоқ. Негізсіз (жалған) шағым беруші сотқа бір 

күшті кісінің қорғауымен барғандықтан (меншіктің) заңды иесі болып табылатын 

кедей кісі меншігін де, жақсы атын да жоғалтып алудан қорқып амалсыздан 

басқа біреудің панасына кіруге мәжбүр болатын. Осының нәтижесінде міндетті 

түрде әлгі екі күшке ие кісілер арасында дұшпандық орнығатын. Ертеден бері 

әлемнің болмысы (тәртібі) сондай, (адамдар) дүние үшін қылыш шайқасады. 
                                                           
94 Лахик – пара беру. 
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Әлгі адамдардың ықпалының арқасында (бұл іске қатысты) күшке ие кісілердің 

көпшілігі бір-бірімен дауласып, (оның соңы) дұшпандасумен аяқталатын, тіпті іс 

қылышпен шайқасуға дейін ушығатын. Көп жағдайларда негізсіз шағымданушы 

алдап-арбау жолмен күшті кісіге бір жылқы, әлде жүз динар үшін заңды түрде 

өз иесіне тиесілі он мың динар тұратын ауылды сатып жіберуі нәтижесінде  

оның (күшті кісінің) ойында: «Бұл ауыл онікі еді, енді менікі болды» деген ой 

оның санасында мықтап орнығып қалуы әсерінен (қылышпен шайқасуға дейін 

баратын). Кей ауылдың хатыбтары және өзгелер надандығы мен (арсыз ) 

ұятсыздығынан оған: «Бұл – дұрыс сатып алу, (енді) ауыл – сенің жеке-дара 

иелігің болып табылады» деп үйрететін.  

Сосын мұғулдардың арасында да, бұрынғы уақыттарға қарағанда, (қазіргі 

кезде) иеліктерге ие болуға деген күшті ынтықтық (арман) пайда болды, содан 

олар бұл істе көп ынта-жігер жасай бастады, нәтижесінде  

1413-бет 

иеліктер сот істерінің ең негізгі мәселесіне айналды. (Соның салдарынан) 

барлық адамдар өздерінің иеліктері мен жақсы атақтары, тіпті өмірлері үшін 

қорқа бастады. Адал қазылар жасанды оңбағандардың істерінен шаршап бітті, 

оларға қарсы шара қолдануға күштері болмай, Алла Тағала оларды ол  

абыржыған күйден құтқаруын сұрап әркез жалбарынып, жалынумен болды. 

Сосын Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) бақытты 

дәуірі басталып, өз көзімен бұл мақтауға лайық емес іс-әрекет ету тәсілдерін 

көрген кезінде, ол бұл жағдайды түзетуді ойластырды. Сөйтіп, үкім шығарып, 

әрбір аймақтарда өтірікші бар және оның өтірігі анықталған кезде үстінен 

шағым түсіріп, әрі өзгелерге оны жасырып қалуға, әлде панасына алуға 

мүмкіндік бермеуі үшін сенімге ие жансыздарды (барлаушыларды) тағайындап 

қойды. Ісі (қылмысы) анық болғандарды, (хан) дереу өзіне шақыртып алатын да, 

оның кінәсі анықталған соң өлімге кесетін. Осындай жолмен көптеген алдаулармен 

жазып, дайындап қойылған өтірік қабалаттар табылды, содан алдаушылар жаһан 

патшасы Ғазан ханның (Оның билігі баянды болсын!) әділдігі мен әділеттілігінің 

арқасында өлімге кесілді.  

Мәлік шахтың отыз жылдық ескілікке ие шағымдарды қарастырмауы жайлы 

(үкім) жазғаны туралы әңгімеге қатысты айтар болсақ: Хұлағу ханның кезінде 

(бұл үкімді қолға алу туралы) тәжік уәзірлері сұратып, соның негізінде үкім 

шығарылды. Сосын Абақа ханның, Арғын ханның және Гайхату ханның  

уақыттарында да (қайтадан бұл үкім) қайта қолға алынды, алайда олардың  

шығарылуынан ешбір пайда болмады. Оның екі себебі бар:  

Біріншіден – ол үкімдердің мәтінінде шариғатқа, ақылға, қарапайым заңға 
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қатысты бірнеше шарттар ескерілмеген еді. Сондықтан олар (ол үкімдер) отыз 

жыл бұрынғы ескі қабалаттарды қарастырмауды бұйырып жатқанымен олар  

(үкімдер) заңды емес еді, сондықтан қараусыз қалды.  

Екінші себебі – (шыққан) үкімнің орындалуын әкімдер мен басшылар жүзеге 

асыруы қажет еді. Алайда олардың барлығы аз ақшаға көп иелік сатып алуды 

қалағандықтан, әрі басқаша жолмен мұны істеу мүмкін болмағандықтан,  

қалайша олар бұл іске тыйым сала алатын еді. Амалсыздан, өздері (сол үкімнің 

орындалуын) сұратып жатқандықтарына қарамай, олар оған (көп) мән  

бермейтін.  

1414-бет 

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) бұл бұйрықты енгізуді 

қалаған кезінде үкімнің мәтінін атақты ғалымдар мен кемелділікке жеткен 

қазылардың келісімімен, әрі кеңесімен дайындауды бұйырды. Герат қазысы 

марқұм маулана Фахр ад-дин ғасырдың ең үздік ғалымдарының, әрі білімділігімен 

танымал, түрлі ілімдер мен кемелділіктерге көркемделген, жалпының ықыласына 

бөленген бас қазы, әрі (құжаттарды) ойластырып, дайындау жағынан теңдессіз 

кісі болатын. Ол бұл мәселе бойынша маңызды болған бірнеше талаптар мен 

тәртіптердің үкімдерінің мәтіндерін жазып дайындады. Соның негізінде үкім 

шығарылып: «Барлық иеліктегі қазылық қызметті атқаратын кісілер ол абыройлы 

қызметке (тағайындалуда) қарапайым әрі беделді адамдар (ұсынған) келісім 

бойынша ғана сайланып, қол жеткізсін!» деп бұйырылды. Және олар сонымен 

қанағат етулері және түрлі сылтаумен (көрсеткен қызметіне) ешкімнен ештеңе 

алмаулары үшін оларға өмір сүрулеріне қажетті жалақы тағайындалды. Түрлі 

сақтық шаралары жөнінде, олардың дұрыстығы жайлы барлық имамдармен келіскен 

үкімдер шығарып, нұсқаулықтарды таратты. Олардың барлығынан, аталған 

үкімдерден алынған көшірмелер жоғарыдағы бөлімде толық келтірілді, сондықтан 

оларды қайталауға (келтіруге) қажеттілік жоқ.  

 

ОН АЛТЫНШЫ ХИКАЯ 

Егінді (салық үшін) тұрған жерінде шамалап бағалау мен салымның 

жойылуы және түрлі тәркілеулердің тоқтатылуы 

Аймақтардың мутасаррифтерінен туындап отырған істер мен  

залымдықтар туралы хикая 

 

Алдымен біз әрбір аймақта диуан салықтары мен алымдарды қалай алғаны, 

олардың неше түрлі болғаны, уәзірлердің (өз құзыретін) арам жолмен пайдаланулары, 
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оларды қолданып, олар (бағыныштылар мен халық ол жақтан) жан-жаққа қашып 

кетпейінше аймақтар мен бағыныштыларды пақыр халге келтіріп (талан-таражға 

салатын) езгіге алу мен қысым көрсету тәсілдері туралы кейбір хабарлар мен 

оқиғаларды қысқаша еске алып өтеміз. Бұл мәселеде біз асырасілтеушілік 

жасамаймыз. Дегенмен оқырмандардың өздері езгінің (мұнда) келтірілгеннен  

 

1415-бет 

(әңгімеленгеннен) де көп болғанын өздері-ақ біледі. Алайда болашақта Ислам 

патшасының (Оның билігі баянды болсын!) әділдігі мен әділеттілігінің 

арқасында адамдар абаттық пен тыныштыққа ие болған кезінде, барлығы ол 

қиыншылықтарды ұмытып кетеді, ал өздері бұл езгі мен зорлықты көрмеген 

сәбилер мен кейін дүниеге келетіндер болса, сөзсіз бұл әңгімеленген  

жағдайларды үлкен асырасілтеушілік деп ойлайды, осы себептен баяндауларды 

қысқа етеміз.  

(Енді) біз, әлем патшасының (оларға салынған) Ирақи Ажам мен Әзербайжанның 

және басқа аймақтардың диуан салықтары мен алымдары: көпшұр мен тамғадан 

тұратын жағдайын қалай түзеткені және олардың жағдайы алдын қалай бүлінген 

жағдайға келгені, сондай-ақ ол (Ғазан хан) қандай шаралар қолданғаны жайлы 

(қысқаша айтып өтеміз).  

Ол былай болған еді: (Ертеде) ол аймақтарды әкімдерге параға сатып  

жіберетін, олардың әрбіріне белгілі бір адамдар құрамын тіркеп беретін, олар 

шығын есептер жүргізіп отыратын. Мұндай әкім жыл сайын бағыныштылардан 

он көпшұр, кейбір жерлерде жиырма, отыз көпшұр алатын. Әкімнің дестуры 

оның адамдарының қолына түскен көпшұрдың көлемі бойынша есеп жасайтын, 

сөйтіп аймаққа бір маңызды іс бойынша, әлде ақша мен қажетті қаражатты 

талап етіп бірер хабаршы келгенде әкім бұл іс бойынша (қайтадан) көпшұрды 

(елді мекендердің аудандарына) бөліп беретін. Хабаршылардың келетін санының 

көп болғанына және олардың сұратулары тым артық болғанына қарамай, сонда да 

әкім олардың келгеніне қуанатын. (Себебі) ол бір жолы (көпшұр салығын  

аймақтарға) таратуды (сөйтіп жинап алуды) «маңызды істерге жинау» деген 

сылтаумен жасаса, бір жолы: «Арбалардың азық-түлігі мен шығынына» деп, 

тағы бірде: «Міндетті қамқоршылық және сұратулар үшін» деп ала беретін. 

Олардың бір бөлігін осы істерге жұмсаса, бір бөлігін олар да өзінің  

сыбайластары мен өтірік куәгері болулары үшін қолбасшылар мен бітікшілерге 

беретін еді. Бағыныштылардан тартып алынып жатқан бұл қаражаттың бәрінен 

қазынаға ешқашан бір дорба да жіберілген емес. Аймақтардың қаражаттары 
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шашылып, шығын есептеріне және бірнеше үкімхаттарға сәйкес жоқ болып кете 

беретін. Хорасанда ондай үкімхаттардың оннан сегізі (өтелмей) қала беретін. 

Хабаршылар мен үкімхатты береттермен бірге қолдарында ұстаған кісілер 

диуанға жүгінетін, 

1416-бет 

ал диуаннан болса: 

– (Бұларға арналған) қаражаттар аймақтарда қалған, (яғни аймақтардың 

есебінде қарастырылған, сондықтан) олар қалайша (сендерге) тапсырмады 

(қарастырылған қаражаттарды қалайша бермеді)? – деген жауап алатын. Содан 

қайта растау үшін «Аталған ақшаларды тезірек тапсырыңдар!» деген қолтамға 

жазып жіберетін. Олар қайтадан ол жаққа барып, қайтадан (жол шығындары 

үшін) үлкен қаражатқа шығындалатын. Әкім болса, осы желеумен (салық  

міндеттерін) қайта таратып беріп, бағыныштыларға:  

– Сендер көріп тұрсыңдар ғой, қанша хабаршылардың отырғанын?! Егер 

олардың шығындары мен міндетті болған күтімдері үшін (қаражат) болмаса, 

талапты орындау мүмкін болмайды, – деп айтатын. Бірақ бірде-бір жан оған:  

– Оларға қаражатты өзің беруің керек, себебі жылдың басында сен бізден, біз 

беруге міндетті болғанымыздан екі есе көп алып, (оларды) жаратып тастадың 

ғой, – деп айтуға дәті бармайтын.  

Бұл жинаулардың да алтыдан төртін (әкім мен оның сыбайластары) өзара 

бөлісіп алатын, ал алтыдан екісі хабаршылардың шығындарына жұмсалатын. 

Соңында олар (береттердің иелері қажетті) қаражаттарды ала алмай,  кері 

қайтатын. Осылайша ары-бері соншама рет (екі арада) сапар шегетін, нәтижеде 

олардың қолындағы береттер ескі болып қалатын. Содан олардың (қаражат) 

алудан үміттері үзіліп, олар (береттер) жылдап олардың қаптурқалары мен  

қолдорбаларында жататын.  

Әдетте (негізінде) әрбір аймақтың негізгі түсетін салықтары қанша екенін, 

сөйтіп (қаражаттарды алу үшін) қай жерге (қайсы аймаққа) берет жазып беруге 

болатынын диуаннан (сұрап) білуге болады. Соған қарамай, мұны бірде-бір жан 

білмейтін (яки, білгісі келмейтін), сөйтіп береттерді (сұратушы) сұраған сол 

(бір), әлде (екінші) басқа бір аймаққа тоқтаусыз жаза беретін.  

Орынбасарлар мен уәзірлер үкімхатқа сәйкес (берілуі қажет болған ) 

қаражаттардың алынбайтындығын білгендіктен олар уақытты созу үшін уәделермен 

алдап қоятын, сөйтіп жақсылық жасап жатқан сияқты болып:  

– Біз бұл береттерді тек қана сіздердің (жоғарғы) дәрежелеріңіз үшін ғана 

жазып жатырмыз, – деп сендіріп қоятын. Осылай ойнап, олар әлгілерді разы 
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күйінде (жолға) шығарып салатын. Ал бұдан (ақыр соңында) аймақтардың  

ойрандауынан басқа ештеңе де шықпайтын. Сол арада уәзір немесе орынбасар 

мүмкіндік туғанда патшаның алдында:  

– Мына аймақтан (алымдарды) жинап алатындар тым көбейіп кетті, кейбір 

алып келінуі қажет қаражаттарды қазынаға алып келу керек, – деп хабарлайтын. 

(Содан) дереу мынадай үкім жазылатын:  

– Пәлендей және пәлендей қаражаттардан басқа, барлық жинаушылар мен 

береттерге ие кісілерге қаражаттарды беруді тоқтата тұрсын.  

Бұл азғана қаражат – уәзір мен найбтың өз пайдасына берілетін сыйлық пен 

табыс  

1417-бет 

болып табылатын. Сол үшін олар әкімдерден «(қаражаттар) түседі» деген 

кепілдеме берулерін талап ететін. Және «Біз (сендерге қарасты) аймақтан  

алымдарды жинаушыларды қайтарғандығымыздан, енді патша қазынасына  

тиесілі қаражаттарды тез алып келу керек» деп хат жазатын. Осындай қулық 

арқасында олар нақты кепілдеме берілген соманы алатын еді.  

Уәзірдің аймақтардың әкімдерімен (өзара) келісімі және (өздерінің басқалар 

білмейтін) белгісі бар болатын. (Әкім) оны береттің бетінде, әлде хаттың бетінде 

көрмесе, ол сұратылған қаражаттарды бермейтін. Содан хабаршылар мен 

алымдарды жинаушылар не істерін білмей, әуреленіп кері қайтып оралатын. 

(Сөйтіп) олар қайтадан мыналардан және әмірлерден хат жазып беруін сұрайтын. Сол 

арада уәзірдің ісі тындырылып (яғни, ол сұратқан қаражат жинап беріліп), оның 

жеке қалауы орындалатын.  

Ал уәлаят әкімдері болса, олардың уәзірмен жасасқан келісімінің арқасында 

және оның (уәзірдің) лауазымына деген құрметке сүйеніп өздерінің артында 

тіреу бардай сезінетін, содан (адамдарға) дөрекі мінез танытып, түрлі залымдық 

пен ренжітулер жасайтын. Жыл сайын екі-үш көпшұр және қаланың тамға 

салықтары хабаршыларға кететін шығындар мен (олардың) міндетті өмір сүру 

шығындарына жұмсалатын. Сондықтан адамдар: «Неліктен әкім тамға салықтарынан 

түскен қолма-қол ақшаларды осындай болмашы (қажетсіз істерге) жұмсауға 

аямайды?» деп таңданатын. Алайда олар әкімнің ондай тәсілін (өзінің) қара 

істеріне қолданатынын, сөйтіп осындай желеумен (салықтарды) жұмсау арқылы 

екі есе көп салық жинап, өзіне алып қалатындығынан хабарсыз еді. Ал ол (әкім) 

есеп беру кезінде хабаршыларға кететін шығындарды екі-үш есе көп қылып 

жазатын, сөйтіп осындай сылтаумен диуанға (тапсыру керек болған) тиесілі 
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ақшаларды тапсырмайтын. Расында, осындай аймақтардан ешқашан қазынаға 

бір дәнек те ақша түспеген. Ал салықтардың негізгі сомасынан алынуы керек 

болған шығындар есебіндегі әр он динардың, тіпті, екеуін де бермейтін.  

Және ешкім ешқашан тамғашыны тамғаның үстінде (яғни өзінің қызмет 

атқаратын орнында) көрмейтін. Себебі ол әрдайым бірде қашып жүретін, ал 

бірде (алымдарды) жинаушылардың қолына түсіп қалып, дүре жеп жататын. Сол 

үшін олар (тамғашылар) тамға салығын (елеусіз кезде) жинау үшін түнделетіп 

адамдардың үйлерін аралап (тамға салығын) жинайтын жасырын адамдарды 

тағайындауға тырысатын. Сондай-ақ тамға салығын салық берушілер жасырын 

түрде, алдын ала өздері (алып келіп) беріп қоюы үшін салық берушілердің 

(салықтарды) жарты баға етіп тапсыруларына амалсыздан көнетін. Осы себептен 

тамға салықтары азайып кете беретін.  

Сосын жиналған қаражаттар  

1418-бет 

хабаршылардың азық-түлігі үшін жұмсалатын. Ал олардың нөкерлері болса, 

басында отырып алып (барлығын) жинап отыратын. Сөйтіп, барлығына (қаражат) 

жетпеген соң, олар бір-бірлерімен соғысуға (төбелесуге) түсетін, сөйтіп кімнің 

күші көп болса, сол (қаржыны) алып қоятын.  

Ал аймақтың тұрмыс-жағдайы олар арқылы (жақсы халде) сақталып тұратын 

және оларсыз мемлекет істері алға жүрмейтін, негізгі жұмысшыларды асырауға, 

(олардың) жалақылары мен аймақтың негізгі шығыны бойынша (жоспарланған) 

шығындарға жұмсалатын қаражаттарды бірінші болып беру бұйырылғанымен, 

әкімдердің сілтеуі бойынша салықтық түсімдерден «Алдымен қазынаға тиесілі 

қаражатты жеткізіп берейін, сосын егін жинау уақытында (қалғандардың үлесін) 

береміз» деген желеумен жылдың басында ешкімге бірде-бір дәнек (ақша) 

берілмейтін. Ал әлі ісі бітірілмеген хабаршылар мен (алымдарды) жинаушылар 

саны әрдайым көп болғандықтан, әкім:  

– Менің мойнымда пәлен уймақ елшілер отыр, алдымен олардың ісін тындыру 

керек, – деп сылтау айтатын.  

Міне, осылай жылдың басынан соңына дейін бас тарту мен «бүгін-ертең» 

деу салдарынан айлық (көмек), жалақы, садақа және өзгелерді (қаражаттарды) 

алушылар (өздеріне тиесіліні ала алмай) алба-жұлба өмір сүріп, аш күйде 

отыратын. Епшілдеу адамдар әкімнің орынбасарларының алдына барып, қолдау 

іздеп, көптеген өтініш жасаулардан соң (өзінің құқықтарын) оларға сататын, 

оның есесіне екі есе қымбат бағамен азық-түлік алатын, нәтижесінде олар мың 
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түрлі айлалармен (өздеріне тиесілінің) төрттен біріне ғана (зорға дегенде) қол 

жеткізетін. Кімнің қолынан мұндай іс келетін болса, ол өзіне көңілі толған және 

бақытты деп есептейтін, басқалар болса, бәрінен қол үзіп қалғандықтан оны 

күндеп жүретін. Егер бұл бейшаралардың біреуі кейде мың түрлі қиындықтармен 

және ауыртпашылықтармен ордаға келіп өтініш жасайтын болса, үлкен диуаннан 

«Біз берілуі керек болған қаражаттарды ең алдымен беруді бұйырғанбыз, оларды 

неге әлі бермеген?» деген хат алатын. Әкім болса:  

– Аймақтың мойнында салық бойынша қарыз қалды, сол себепті мен берген 

жоқпын. Біз «Ол (тиесілі қаражатын) алсын» деп берет жазып береміз, – деп 

сылтау айтатын. Содан ол кедей амалсыздан қарызды алу туралы беретті алатын. 

Алайда әкім жоғарыда айтылғандай салықты бірнеше есе көп етіп жинап  

алғандықтан  

1419-бет 

қалайша мұнда қарыз қалуы мүмкін?! Бұл – ол (елшілерге) бөліп беріп, асыра 

сілтеп жазылған көпшұрлар бойынша қарыздар болатын. (Осындай өрескел 

салықтардан) әбден кедейлеген бағыныштылардың көбі қайтадан (қосымша  

салықты) төлеуге мүмкіндігі болмай, ауылын, үйін тастап қашып кететін. Әлде 

асыра сілтеп жазылған (салықтарды) міндеттеуге жол бермейтін күшке ие, 

ықпалды кісілер, оларды: «Бұл соңғы төлемді біз сендерден талап етпейміз, яки 

жартысын азайтамыз» деп қанағаттандыратын. Есеп шығынынан артық көпшұр 

беру міндеттелмегенге қарамай, мустауфи мен бітікші таратылымды есепке 

кіргізіп қоятын. Сөйтіп, біреулер (көпшұрды) бергеніне, ал біреулер бермегеніне, 

әлде аз бергеніне қарап, соңғы (салық) таратылымы бойынша бірер нәрсе  

алынбай қалып кететін. Оны – алынбай қалған (қаражаттар) деп атайтын. 

Мустауфи мен бітікшілер қайта (салықты) тарату (салық салу) мен ұрлықтарда 

сыбайлас болғандықтан, олар: «Пәлен ауылдың мойнында пәлен қарызы бар» 

деп жазып, мағынаны түсініксіз ететін куәліктер беретін еді.  

Егер де найб, әлде уәзір «Бұл қарыздар негізгі салықтан қалды ма, әлде 

оларды таратып беретін, есептен тыс салықтардан ба?» деп сұраса, жағдайдың 

(ақиқат) мән-жайы анықталатын еді, алайда найбтар да, уәзір де бұл істі (оның 

астарын жақсы) білетін болғандықтан және пара ретінде әкімдерден осы есептен 

тыс (салықтарды) таратудан үлкен сомаларды алып отыратын болғандықтан, 

олардың (мұны айтуға) тілі бармайтын. Бұл айтылғандай істерді бұрынғы өткен 

уәзірлердің әрбірі (барлығы) де жасайтын еді. Алайда мұндай іс-әрекет ету 

тәсілі Садруддин чауи (қағазшыл Садр ад-дин) кезінде кәсіп пен өнерге айналды 

және ол бұл істе өте шебер еді. Ол (өз құзыретімен мұндай) асыра қолдану мен 
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әділетсіздікті қол жетпейтін шыңдарға көтерді, сөйтіп мемлекетті және аймақтарды 

басқару ісін мүлдем бүлдірді. Оның дәуірінде кез келген аймақта ешкім өзіне 

берет бойынша (берілуі) тиіс болғанды (қаражатты) ала алмайтын, сондай-ақ 

оған айлық пен жалақы (берілуі) тиіс болған бірде-бір кісі өзінің нәпақасын ала 

алмаған еді. Себебі оның (Садр ад-диннің) береттері мен үкімхаттарының барлығы 

таза қулық пен алдау болатын. Оның алдына өтінішпен келетін көптеген  

кедейлер, мұқтаждар, шейхтер және олар үшін өзгелердің қатаң сұратуымен, 

әлде басқаша (жолмен) жазып берген бес жүз динарлық беретіне ешқашан, тіпті, 

жүз ақша да берілмейтін. Және ол (Садр ад-дин) мұны жомарттық деп атайтын. 

Кедей болса, (беретті алғанына) қатты қуанатын, сөйтіп өзіне (берілуі) тиіс 

болғанды сұрату үшін жолға аттанған кезде:  

 

1420-бет 

– Міне менің бес жүз динарым бар. Кәнекей, мен жүз динар қарызға алып, 

оны мінетін көлік малына, заттар мен жол азығына жұмсайын. Қарызымды 

төлеген соң, менің тағы төрт жүз динарым қалады, – деп ойлайтын. 

Осындай ниетпен ол тиесілі қаражатты алу үшін ары-бері сонша (рет) жүріп 

тастайтын, нәтижесінде шейхтігі туралы ұмытып, хабаршы, алым жинаушы  

және сот орындаушысы болуды үйреніп үлгеретін, алайда бұдан ешқандай 

пайда болмайтын. Ақыр соңында ол қарыздар болған күйі бұл  мемлекеттен 

қашып кететін.  

(Құзыреттерін) асыра пайдаланудың және (жасалған) ойрандатудың арқасында 

аймақтардағы бағыныштылардың көп бөлігі туған жерін тастап, өзге өңірге 

барып қоныс тебетін. Ал қалалар мен ауылдар бос қалып қоятын. Белгілі уақыттан 

соң (қоныс аударып) жоқ болған кісілерді жинау үшін хабаршылар жіберілетін. 

Олар көп зорлық-зомбылық жасайтын, олардан міндетті асырау (қаражаты) 

ретінде көпшұрдан екі есе көп (қаражатты) тартып алатын. Алайда ешкім 

ешқашан өзінің аймағына қайтуды қаламайтын және (барлығы) бұл мемлекетке 

үлкен жеккөрініш сезімімен қарайтын. Кетіп қалғандарды жинау үшін жан-

жаққа түрлі уақыттарда сонша шабармандардың жіберілгеніне қарамай, олар 

ешқашан өздерінің орнына бірде-бір бағыныштыны алып келе алмаған.  

Ал қалаларда қалғандардың көпшілігі үйінің есіктерін тастармен қалап  

тастайтын, әлде оларда кішкентай тесік қалдырып (сол жерден) кіретін және 

(үйлерінен) шатыр арқылы шығатын. Осылайша алым жинаушылардан қорқып 

қашып кететін. Алым жинаушылар жасырынған жерлерді іздеп барған кезде, 

олар мекендерді (жақсы) білетін бірер оңбағанды тауып алатын, соның көрсетуімен 
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адамдарды түкпір-түкпірлерден, жертөлелерден, бақшалар мен үй қирандыларының 

астынан (тығылып жатқан жерлерінен) шығарып алатын. Егер де еркектерді 

ұстап ала алмаса, олардың әйелдерін ұстап алатын. Сөйтіп, қой отары сияқты 

(оларды) бір бұрыштан, екінші бұрышқа алдында айдап алым жинаушыларға 

алып кететін. Оларды аяқтарынан асып байлап қойып соққыға алатын еді. 

Осылай әйелдердің айқайы мен зары көкке дейін көтерілетін. Алым жинаушы 

шатырға көтеріліп, бірер бағыныштыны тауып алып, оны ұстау үшін соңынан 

қуғанын біз де жиі көріп тұратынбыз. Бағынышты тым қатты дәрменсіздігі мен 

амалсыздығынан шатырдан төмен қарай өзін тастайтындай жағдай да болып 

тұратын.  

1421-бет 

Алымды жинаушы оған жетіп алып, етегінен ұстап қалатын, содан жаны  

ашығансып:  

– Шатырдан өзіңді тастама, өліп қаласың, – деп өтініш айтатын. Әлгі болса 

өзін-өзі ұстай алмай төмен қарай құлайтын, сөйтіп аяқтарын сындыратын.  

Осындай аймақтардың қатарынан Йезд аймағында істің ушыққаны сон-

шалық, егер біреу ол жақтағы ауылдардың барлығын кезіп өтетін болса , 

олардан жол сұрауға, әлде әңгімелесуге болатын біреуді мүлдем көре (таба) 

алмайтын. Өйткені (ол елді мекенде) қалған азын-аулақ адамдар (өз ішінен арнайы) 

күзетші тағайындап қоятын. Ол алыстан біреуді байқаған кезінде дереу белгі 

беретін, сонда барлығы кахриздер мен құм астына тығылып қалатын. Егер 

Йездте өзінің иелігі болған ақсүйектердің бірі ол жаққа баратын болса, иеліктерін 

көргісі келетін болса, қайсы ауылға барса да өзінің бау-бақшаларының жағдайы 

мен олардың қай жерде екені жайлы сұрайтын өзінің шаруаларынан бірде-

біреуін де көрмейтін.  

Қалалардың көпшілігінде (тұрғындар) олардың үйіне шабармандарды тұру 

үшін орналастырады деген үрей мен қорқыныштан: «Бәлкім, мұндай есіктер 

шабармандарға ұнамайтын шығар, сол үшін олар үйімізде тұрақтамайтын 

шығар» деген үмітпен есіктерін жертөлелер мен шағын өткелдер арқылы жасап 

қоятын. Себебі біреудің үйінде тұрақтаған әрбір шабарман кілемдерді жыртып, 

көрпе-төсектерді, бүкіл үй жиһаздарын тоздырғанынан бөлек, ол оған қоса 

өзімен бірге қалаған нәрсесін алып кететін, әлде олардың атқосшылары (ол  

заттарды) ұрлап кететін еді. Егер (үй иелері) аз ғана тамақ немесе өмір сүруге 

қаражат пен отын жинап қойған болса, барлығын тартып алатын. Тіпті отын 

орнына (шабармандар) үйлердің есіктерін сындырып, отқа жағып жіберетін.  
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Осындай жағдайлардың тағы бірі: айтуларынша йездтік имамдардың бірінің 

Йезд шаһарында бір үйі бар болатын. 695 жылдың айларында Наурыздың ұлы 

Сұлтаншах пен анасы оның (Наурыздың) ұлылығының (билігінің) дәуірінде ол 

жақта тұруға бір елшіні (шабарманды) орналастырды. Ол ол жерде төрт ай өмір 

сүріпті, сөйтіп осы уақыт ішінде үйде бірде-бір жарайтын нәрсені қалдырмапты.  

Содан ол шығып кеткен соң, 

 

1422-бет 

қаланың баға берушілері келіп, (үйді) қараудан өткізді. Қараса (алғашындағы 

құны) елу мың динардай тұрған үйдің ішіндегі өте нәзік, әдемі екі мың динардан 

қымбат тұратын есіктерді өртепті және басқа да ойрандатулар жасапты. Егер 

сәлде киген, қала муфтиі болған және қазы лауазымына ие кісінің үйінің 

жағдайы осындай болып жатса, тұрғындарға, қарапайым адамдар мен бағыныштыларға 

тиесілі үйлердің жағдайы қандай болғаны туралы түйіндеме жасай берсе болады. 

Басшылар мен ақсүйектер және бағыныштылар үшін бұдан асқан қиын және 

ауыр жұмыс болмайтын.  

Шербилер үйреніп алып шабарманның келу құрметіне күніне жүз үйлеп 

сататын, сөйтіп ақыр соңында (оларды) өмір сүруге жайғастыратын. Жыл сайын 

шабармандар түрлі сылтаулармен өздерімен бірге тұрғындарға тиесілі бірнеше 

мың кілемдерді, көрпе-төсектерді, қазандарды, ыдыс-аяқтарды алып кететін. Әрі 

олар бау-бақшаларға малдарын (байлап) қоятын, сөйтіп мыңдаған қиындықпен 

он жылдан аса уақытта өсірілген бақшаны бір күннің ішінде ойранын шығаратын 

еді. Егер бақша ішінде кахриз бар болса, сөйтіп кездейсоқтық бойынша мал 

оның ішіне түсіп кетсе, олар бақшаның қожайынын ұстап алатын да, одан (мал 

үшін) екі есе баға алатын. Егер (бақшаның дуалында) тесік болып (мал шығып) 

кетіп қалатын болса да, дәл солай (істейтін).  

Шабармандардың сот орындаушылары, сардарлары мен атқосшылары бау-

бақшалардың қоршауларын (отын үшін) сындыратын, қыста болса олар отынға 

ағаштарды шабатын. Егер бау-бақшаларда тік ағаштарды көретін болса, әкімдер 

мен ықпалды кісілер оларды: «Олар әскерге найза үшін жарайды» деген  

сылтаумен шаптырып алатын, әлде олар ол (ағаштарды) қоймай жүріп сұрату 

арқылы алып кететін. Кей аймақтарда олардың алымдарды жинаушылары, 

қызметші жігіттері мен сардарлар саны сонша көбейіп кеткендіктен, расында әр 

бағынышты адамға олар екі кісіден тура келетін.  

Нақыл етілуінше: 691 жылы Омаршах Самарқандиұлы Әли хауажа Йезд 

аймағында әкім болды. Жер иеленушінің бірі ол жақтағы өзіне тиесілі  
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қожалықтарының бірінің егінінен бірер нәрсе алу ниетімен ол жақтағы ауылдар-

дың ең үлкендерінің бірі Фирузабад деп аталатын ауылға барады.  

 

1423-бет 

Алайда ол қанша тырысса да үш күн ішінде басшылардың бірін де кездестіре 

алған жоқ. Ауылда қолында береттері мен үкімхаттары бар он жеті алым 

жинаушы отырған еді. Олар жазықта бір дала күзетшісі мен екі бағыныштыны 

ұстап алып ауылға алып келді де, өзгелерді алып келулері және олар (шабармандар) 

үшін азық-түлік тауып келулері үшін оларды арқанға асып, байлап қойып, 

соққыға алды. Алайда ештеңе шыққан жоқ. Бұл алым жинаушылар мен (оларға) 

бағынышты кісілердің барлығына жолға азық-түлік пен (аттарына) жем-шөп, 

шарап әрі әдемі әйелдер қажет болатын.  

Міне, осыдан зорлық-зомбылықтың басқа да түрлерінің қандай сорақы 

болғаны жайлы қорытынды шығарса болады. Ойлап қарағанда, осындай 

тәсілдермен ұзақ уақыттан бері адамдарға жаман әдетке айналып кеткен осынша 

бидғаттар мен жаман әдеттердің саны қысқа уақытта қалай жойылуы мүмкін?! 

Әсіресе әрбір (патшаның) кезінде барлық жақтарға бағыныштылардың көңілін 

аулау мен зорлық-зомбылықтың кейбіреуін жою туралы үкімдер таратылып, 

бірақ олардың ешқайсысы ешқашан орындалмаған кезде (қалайша бұл мүмкін 

еді?!) Осыдан халықтың барлығы бұл жағдайлардан үмітсіз халге жеткен 

болатын. 

Қазіргі кезде Ислам патшасы Ғазан ханның (Алла оның билігін баянды етіп, 

оның әділдігі мен мейірімін жалғасты етсін!) бақытты патшалығының уақытында 

(ол өзінің) құтты ниеттерін таза игілік пен тап-таза әділеттілік болған істерге 

арнады. Содан барлық асқақ ойын мемлекет ісінде пайда болған кемшіліктерді 

түзетуге және бидғаттар мен залымдықтарды түгелдей жоюға бағыттады. Ол 

әлем тұрғындарының тыныш болуы үшін күш-жігерін жұмсады және:  

– Адамның бұл дүниеде өмір сүруінен келетін пайда – дәл осында 

(атқарылатын ізгі істерде) болып табылады, – деп айтқан болатын. Ол барлық 

күш-жігерін осы бағытта жұмсауды өзіне міндет етіп алған еді. Ол көпшұрды 

төлейтін аймақтардағы аталған (залымдықтардың) түрлерін былай түзетті, 

сөйтіп бұйырды:  

– Жасақтың істері мен жазалаулар өз күшіне ие болмай (пайда бермей) 

қойған соң және оларда кемшіліктер көбейіп кеткендіктен, оларды ретке  

келтіруді алдымен ұсақ-түйектен (мәселелерден) бастау керек. Сонда әлемде 

өмір сүретіндерді кішкентай күнәлар үшін жауапқа тартып, жазалап жатқан 

болсақ, демек сөзсіз үлкен қылмыстар  
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1424-бет 

үшін екі есе көп (жаза) болады. Міне (сол үшін), амалсыздан олардан (кішкентай 

күнәлар үшін жауапқа тартудан) бас тартылады. Тағы (ол) былай деді:  

– Егер әрбір істің тәртібін және оның жалпы негіздерін сақтайтын (тәртіпке 

келтіретін) болса, онда оның ішіне барлық (туындайтын) жеке мәселелер де 

кіріп кетеді. Егер жеке мәселелерді бөлек-бөлек түзетуге кіріссе, онда біреуін 

түзетіп, екіншісін түзетуге кіріскенде, түзетілген (мәселе) қайтадан бүлінеді. 

Осылай біржолата олардың (барлығында бірдей) тәртіп орнату мүмкін болмайды. 

Тағы ол былай деп еді:  

– Көп уақыт өткен соң бірер іс олар үшін әдет болып, табиғатына сіңіп 

қалған, сот орындаушылары мен әкімдер сияқты өткен жылдар бойы бағыныштыларды 

езгіге алу, диуанға ештеңе бермеу, жыл сайын сотқа барып пара беріп бірнеше 

(олар туралы) өсектер (тарауымен) ғана шектелетін адамдарға – ондай істі 

тыйым салу және ол істі олардың табиғатынан жойып тастау өте қиынға соғады. 

Егер, тіпті, олардың арасынан бірнешеуін өлімге кесетін болса да, өзгелер бұл 

мысалды кездейсоқтық (бойынша орын алды) деп ойлайды, өздеріне өнеге деп 

білмейді, сөйтіп: «Пәлен кісі олармен жақсы қарым-қатынаста емес еді, әйтпесе 

егер бұл ақша мен жымқырулар үшін болғанда өзге адамдардың да көпшілігімен 

дәл сондай іс орын алуы керек еді» деп айтады.  

Жалпы, егер біз ол адамдардың жартысын өлімге кесуге бұйырсақ (та), 

қалғаны әдетін тастап, зорлық-зомбылықтан бас тартуы мүмкін емес іс. 

Бағыныштылар дәл бұрынғыдай қинала береді әрі ешқандай қаржылар қазынаға 

да, әскерге де түспейді. Ең дұрысы – олар бірер сылтаумен зорлық-зомбылық 

жасауға жол таппаулары үшін аймақтардың әкімдерінің салықтарды басқаруда 

қолы мүлдем байлаулы болатындай жолын ойластыру керек. Расында, олар 

жайлы мысал әңгіме (түлкі): Мен иттен құтылатын мың бір айланы таба аламын 

және олардың арасындағы ең жақсысы: ол мені көрмейтін, әрі мен оны  

көрмейтін» деп айтқан түлкі туралы мысал әңгімеге ұқсайды.  

Бұл істе де ең дұрысы – аймақтардың мутассарифтері бағыныштылардың 

мойнына (ілінетін) бір дәнек ақшаға болсын берет жаза алмауы.  

Сосын (Ғазан хан) әрбір аймаққа епшіл бітікші баруын, (сөйтіп) бір ауылдан 

соң екіншісін кезіп аймақтың бәрін егжей-тегжейлі сипаттауын,  

 

1425-бет 

сөйтіп бұрынғы адамдардың тізіміне сәйкес, (көпшұрды) не көбейтуге, не 

азайтуға тырыспай, көпшұрды біркелкі етіп бөлсін және бағыныштылардың 

жақсы өмір сүрулері мен көңілдері тоқ болуларын ұйымдастырсын деп  
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бұйырды. 

Тағы да ол (Ғазан хан): «Тергеу жасап, егер бірер кісінің қабалаты жоғалып 

қалатын болса, әлде ол өз қолында тұруы үшін басқа (қабалатты) сұрайтын 

болса, осы тізімге жүгінулері және оның ішінде қалай жазылған болса, соған 

сәйкес әрекет етулері үшін әрі ешкімнің өтірік айтып (шағымданып) ақша өндіре 

алмаулары үшін отыз жыл бойы адамдардың иелігінде ешбір даусыз тұрған 

барлық інжулер, уақыптар мен жеке иеліктердің қожайындарының барлығын 

есімдері бойынша жазуды, оларды садақа беру тізіміне қосып қоюды бұйырды.  

Бітікшілер бұйрыққа сәйкес аймақтарға аттанды, сөйтіп сенімді және адал 

кісілер сирек кездесетініне қарамай, олар өз мүмкіндіктеріне қарай аймақтардың 

салық тізімдерін жазып алып келді. Бұдан (Ғазан хан) бірде-бір мәлікке, 

басқаққа және бітікшіге мүлдем берет, әлде үкімхат жазу үшін қаламды қағазға 

жақындатпауларын бұйырды. Егер олар, тіпті, бір берет жазатын болса, (бұған) 

рұқсат берген әкімді өлімге кессін, (содан) басқа бітікшілер оны көріп өздеріне 

өнеге етулері үшін оны, жазған бітікшінің қолын шапсын (деп бұйырды).  

Және (Ғазан хан) әрбір аймақ үшін бір-бір бітікшіні тағайындауды бұйырды. 

Ол (бітікші) ұлы диуанда мулазим болады (жұмыс атқарады). Содан ол жыл 

басында ауылма-ауыл жүріп (әр адамның) есімін жазып тіркейді де, алынуы 

керек болған салық үшін береттерді жазады. Ұлы диуан орынбасарлары  

(береттерге) белгі қойып, бағыныштыларды олар бойынша (салықты) екіге бөліп 

«дах ва ним»95 (он жарыммен), әрі қазына үлесімен бірге осы іске әрбір аймақта 

тағайындалған есеп беруші шенеунікке берулері үшін (беретті) алтын тамғамен 

бекітіп аймақтарға жібереді. Ол (аймақтағы шенеунік) алтын тамғамен бекітілген 

береттердің негізінде бір бөлігін үкімхаттардың иелеріне қолма-қол ақша 

күйінде береді, қалғанын ұлы қазынаға аттандырады, сөйтіп қазына үлесімен 

бірге қазынашы қызметкерлерге тапсырады. Егер уақытқа сай бірер салық  

жинаушы немесе рәйіс ол жауапты шенеунікке  

 

1426-бет 

қолма-қол ақша алып келіп беретін болса, онда қазына үлесін (ол) ба дах ва 

данг-у ним (он және бір жарым дәнекпен) төлесін және жүз динардан жарты 

динар (төлесін). Және салық жинаушылар қолма-қол ақшаны қазына үлесімен 

бірге қосып тікелей қазынашы қызметкерлерге алып келіп тапсырсын.  
                                                           
95 Түпнұсқада дах ва ним деп жазылған, он және жартысымен деп те түсінуге болады. 
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Және (Ғазан хан) былай деп бұйырды:  

– Егер аймақтарда бағыныштылардан қолма-қол ақша (салық ретінде) 

алатын болса, онда ешқандай жағдайда олардың орнына бір динардың құнындай 

болсын қазынаға азық-түлік тапсыруына рұқсат берілмейді. Сол үшін егер де 

бірер кісі азық-түлік алып келетін болса, онда ол (кісіні) базарға алып барып 

(азық-түлікті) сатып, алынған ақшаны берсін. Аймақтарда айлыққа, жалақыға 

және шығын есебі бойынша беріліп отыратын шығындарға қатысты ақшаны 

түгелдей қолма-қол ақшалармен берсін. Сөйтіп, адамдар әрдайым күшейіп келе 

жатқан мемлекеттің абаттығы үшін одан сайын ынтамен дұға етулері үшін, 

оның (берілетін қаражаттың) көлемін бір дәнекке де азайтпасын.  

Осының (осындай тәртіпке келтірудің) нәтижесінде бұл жақтан аймақтарға 

алып барылатын алтын тамғасы бар, егжей-тегжейлі жазылған береттердің 

көмегімен, барлық жердегі бағыныштылар олардан алынуы керек болған салық 

көлемі туралы хабардар болады әрі олар бір дәнекке де одан артық беруге 

міндетті емес екендерін біледі. Оған қоса, олар салық тізімінің сахибтерінен 

алынған, олардан қанша және қандай салық талап етілетіндігі туралы хаттарға 

да ие.  

Аймақтардың әкімдері береттерді жазбауы туралы бұл үкім күшіне енген 

кезінде Хамаданның бір аудандарының бірі Рудрауардың (Рудравердің) мәлігі 

оны (Ғазан хан шығарған жаңа үкімді) бұрынғы үкімдер сияқты (орындауға 

міндетті емес) деп ойлады. (Сөйтіп) бітікшіге аймаққа бірнеше береттерді 

жазуын бұйырды. (Сонда) оны өлімге кесу, ал бітікшінің қолын кесу туралы 

үкім шығарылды. (Мәлік) бұл іс бойынша шабарманның келе жатқаны туралы 

біліп қалып, қашып кетті. Үш жылдан соң ол қашып кеткен жағында дүние 

салды. Ал бітікшіні біраз уақыттан соң Нахауандта ұстап алып, оның қолын 

шапты.  

Және (бір оқиға) Хамаданда рәйістердің бірі азық-түлік өнімдерінің саудагерінің 

біріне құрмет көрсету үшін досына серіктес ретінде екі ман сумақты96 оның 

есебіне өткізді. Оны ұстап алып, оны да өлімге кесу туралы үкім шықты. Ұзақ 

уақыт жақтаушылықтан соң, оған жүз жиырма дүре соғылды және ол мың динар 

өтемақы төледі.  

Жақында Үндістаннан пілдерді алып келді.  

 

1427-бет 

(Олар) Хамаданға жеткізілген кезінде қыс болып тұрған еді, сондықтан жолға 

                                                           
96 Сумақ – сірке немесе вино. (Аудармашының түсініктемесі).  
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азық-түлік табу мүмкін болмады. Ол жақтағы әкімдер:  

– Бау-бақшалардан талап етуге мәжбүр боламыз, – десті.  

Бұл іс (Ғазан ханның) құтты құлағына жетті, сөйтіп ол:  

– Біз пілдер үшін жол азығын да, арбалардың азығын да есепке аламыз. Олар 

тұрғындардың бау-бақшаларынан оны қалайша алып жатыр? Егер табу мүмкін 

болатын болса, сатып алсын, егер табу мүмкін болмайтын болса, қалайша олар 

бау-бақшалардан талап етеді?! Бұл жолы кешіреміз, алайда егер бұдан былай 

осылай жасайтын болса, өлімге кесеміз, – деп бұйырды.  

Жалпы айтқанда, осы жылдары барлық аймақтарда бірде-бір жанның, тіпті, 

бір ман сабанға, әлде бір түйір ақшаға болсын берет жазуға мүмкіндігі болмады 

және қазір де жоқ. Береттерді жазуға жолдардың бәрі мүлдем жабылып  

тасталған.  

Өткен жылы елді мекендерден белгіленіп қойылған алынуға тиісті  

салықтарға әкімдердің (ақша) қосуға дәті бармаған соң, ауылдардың рәйістері 

мен үлкендері өздерінің қалаулары бойынша (салықтардан жиналған) артық 

қаражатты өз орталарында бөліп алып жатқаны мәлім болды. (Сонда) елді  

мекендердің рәйістері белгіленіп қойылған салық мөлшерін толықтай салық 

тізіміне кіретін бағыныштылардың аттарымен бірге жазып қоюлары және ол 

тізімнің көшірмесін диуанға тапсырулары, әрі бұдан артық салық салмау (талап 

етпеу) туралы үкім күшіне енді. Сондай-ақ әрбір бағынышты одан талап етілетін 

соманы білгендіктен, одан артық ештеңені бермеуі және олардың есімдері 

(салық тізіміне) кірмеген бөтен жерліктерге де рәйістер бірер талаптар қоя 

алмауы (туралы бұйрық болды). Осы себептен барлық бағыныштылар Ислам 

патшасының (Оның билігі баянды болсын!) билігі (сәтті болуы) үшін дұға етуде.  

Ал (бұрын үй-жайын тастап) қашып кеткендер болса, олардың соңынан 

біреу бармай-ақ өздерінің орындарына қайтып келді. (Олар бұрын) жүз динар 

тұрған үйлерін, енді тіпті, мың динар үшін де бермейді. Барлық аймақтардан 

келетін салықтар теңге сарайындағы сомалардан да дәлірек болды. Жыл сайын 

екі-үш рет, мұны әлемде өмір сүретіндер өз көздерімен көре алатынындай, 

оларды еш кешірім сұрамай әрі сылтау айтпай қазынаға алып келіп тапсырады.  

Соңғы бірнеше жыл ішінде бірде-бір аймаққа қосымша салық ретінде бірде-

бір дәнек ақшаны, тағар, әлде харуар сабанды, қойларды, шарап манын, әлде 

тауықтарды артық салған жоқ және нимари97, йам,  

                                                           
97 Нимари – белгіленген салық мөлшерінен тыс қосылған қосымша. (Аудармашының түсініктемесі). 
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1428-бет 

саури, тұзғу, жол азығы, жем-шөп шығындары мен өзге де шығындар үшін 

бірде-бір үкімхат жазылған жоқ. (Осындай ізгі тәртіптің шарапатынан) Алла 

Тағала (салық) қаражаттарымен және диуан табыстарымен сондай береке берді, 

нәтижеде қазына қоймаларында ақша немесе киім болмай қалатындай жағдай 

ешқашан орын алған жоқ. Соңғы жылдары (Ғазан хан) әскерге көп (қаражат) 

таратып берді, тағы да әртүрлі адамдарға олардың өтініштеріне сай, (әлде өзі 

тарапынан) құрмет көрсету ретінде оларға көптеп (қаражаттарды) бөліп берді 

және бұлардың барлығы қолма-қол ақшамен (берілді).  

Жаңа (соңғы кездердегі) есеп дәптерлері мен көне есеп дәптерлерінен белгілі 

болғанындай, бірде-бір заманда Ислам патшасы (Оның билігі баянды болсын!) 

бір жылда таратып жатқандай осынша ақша мен киімдерді (сондай мөлшерде) 

өзгелер, тіпті бес жылда да жаратпаған екен. Ал қазына болса, бұрынғыдай ақша 

мен киімдерге толы. Алдында мутасаррифтер береттер мен үкімхаттар бойынша 

ешкімге ештеңе бермесе де, аймақтардан келетін салықтық түсімдер толықтай 

жоқ болып кететін. Сөйтіп, жыл соңында есепті (бұрмалап) жазатын, содан 

үлкен сомалар артығымен мутасаррифтердің өздерінде қалып кететін.  

Ал қазіргі уақытта болса, Ислам патшасының (Оның билігі баянды болсын!) 

бақытты назарының шарапаты мен (оның) керемет басқарушылығының арқасында 

иеліктер тәртіпке келтірілген. Сөйтіп, мутасаррифтердің есебінше егін аймақтарында 

үлкен сомалар қалдық болып есепте тұр, әрі өткен жылғы дақылдардың бәрі 

түгелдей қоймаларда тұр. Сондықтан адамдарға тархқа берудің98 қажеттілігі 

жоқ. Содан әр жылы дақылдар егін берген кезде, оны асығыс түрде сатудың да 

қажеті жоқ. Бұрындары болса әлі піспеген дақылдарды (пісу) уақытынан алдын 

жұмсап жіберетін. Енді болса диуанның қоймаларында бір жылдық егін өнімі, 

ал қазына қоймаларында ақшалары бар. Ислам патшасы былай деді: 

– Біз осындай шаралар қолданғандығымыздан және әкімдердің қолдары 

берет жазуға байлаулы болғандықтан, ал бағыныштыларға олардан талап етілетін 

салықтардың белгіленген көлемі белгілі болғандықтан, (яғни) осы тәртіп 

орныққандықтан әрі әдетке айналғандықтан, сөйтіп (әр) бағынышты үшін 

белгілеп, бекітілген төлемді төлеп отыру оңай болып қалғандықтан және олар өз 

ықыластарымен (оларды) төлеп жатқандықтан, бұдан кейін де бұл тәртіптің 

сақталуы, оның берік, мызғымас болуы жайлы ойлау қажет. Сөйтіп, жағдайлардың 

өзгеруі, істің көбейіп кетуі, әлде (түрлі) оқиғалар мен жағдайлар салдарынан 

оның әлсіреп кетпеуін (ойлау керек), себебі ол жағдайлар нәтижесінде 

                                                           
98 Тархқа беру – таратып беру. (Аудармашының түсініктемесі). 
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1429-бет 

ұлы диуан атынан бұл егжей-тегжейлі береттерді жазуға ыңғайлы сәт тумай 

қалуы мүмкін. (Сол кезде) аймақтардан қаражаттар асығыс түрде талап етілетін 

болады, әлде сол кездегі найбтар мен уәзірлер олардың тәртібінде салақтық 

танытады, сөйтіп әкімдерге береттерді жазуға рұқсат береді. Сот орындаушылар 

қайтадан өздерінің дегеніне жетіп, өзге меншігін тартып алуға қол созады. 

Бұдан бағыныштылар азап шегеді, бірақ (олардың) сұрату жасап, жауап алуға 

мүмкіндіктері болмайды. Содан бұл, сондай қиындықпен ендірілген жақсы 

тәртіп өзінің күшін жояды. Сонда әлем қайтадан ойрандалып, қазынаға тиесілі 

қаражаттар мен әскерлерді асырау қаражаттары құрып кетеді.  

Ендеше, бізге (Алланың) қалауы сәттілік пен бақыт әрі көмек көрсетіп, Хақ 

Тағала бізге сұлтандықты (билікті) табыстады, күш-құдіретке ие етті. Сондықтан 

салақтық пен жауапсыздыққа билік бермеу үшін үлкен ынта-жігер таныту және 

осы тәртіптер мен ережелерді сондай күйде енгізу керек, нәтижесінде олар еш 

өзгертілуі және бұрмалануы мүмкін болмау керек. 

(Ғазан хан) барлық иеліктерге бірдей мәтіндегі бұйрық жазуды және 

олардың көшірмелерін барлық тізімдер мен нұсқаулықтарға қосып қоюды, әрі 

олардың мәтіні барлық кісілерге, үлкен мен кішіге түсінікті болуын қамтамасыз 

етуді бұйырды.  

Ол көшірме келесідей:  

1430-бет 

Үлкен диуанның уәлаяттардан келетін салықтарға сәйкес (жан-жаққа) 

егжей-тегжейлі жазылған үкімхаттардың жіберу керектігі, мәліктер мен 

уәлаят әкімдері береттерді мүлдем жазбаулары туралы жарлықтан көшірме 

 

Аса мейірімді, ерекше рақымды Алланың атымен! 

Сұлтан Махмұд Ғазанның пәрмені 

 

Барлық Әму өзенінен Шам (Сирия), Франк жерлеріне дейінгі қалалар мен 

аймақтардағы басқақтар мен мәліктер, найбтар мен мутасаррифтер, қазы мен 

сейіттер, имамдар мен садрлар, арбабтар99 мен атақты, әрі құрметті кісілер, 

рәйістер, басшылар мен барлық бағыныштылар және (күллі) тұрғындар білсін: 
                                                           
99 Арбаб – мемлекеттік және басқа да саланың көрнекті қайраткерлері. (Аудармашының түсініктемесі).   
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Біздің асқақ ойларымыздың барлығы, ниетіміз бен ықыласымыз осы (біздің) 

билік ету кезіміздің аз күндерінің ішінде «Алла әділеттілік пен жақсылықты 

(жасауды) бұйырады»100 деген үкімге сәйкес және «Адамдардың арасында 

ақиқатпен (әділдікпен) үкім ет (төреші бол)»101 деген бұйрықтың негізінде, 

осындай жолмен барлық түрдегі залымдықты, езгіні, қысым көрсетуді және олар 

«Біз ата-бабаларымызды осындай дінді ұстанатын күйінде таптық, сондықтан біз 

де олардың ізімен жүріп келеміз»102 дегенге үйреніп қалған, мұсылмандардың 

қаны мен малын өздерінің күнделікті азығы мен табысы етіп алған залымдар 

мен езушілердің әділетсіздігі мен жауыздығын жоюға бағытталған болады. Енді 

бұдан былай ешкім өзінің ашкөздігі мен әділетсіздігін жасауды жалғастыра 

алмайды. Мемлекеттегі ұйымдастыру мен тәртіпте және істерді басқаруда біз 

сондай нәрсені бұйырып жатырмыз: нәтижесінде олардан келіп шығатын пайда 

Алла Тағаланың барша халқына тиетін болады. Содан олар (ол тәртіптер) оның 

(халықтың) абаттығы мен жақсы өмір сүруінің себебіне айналады. (Бұл) «Кімде-

кім бір жақсы жол салса (адамдарды бір жақсылыққа бастаса), оның сауабы 

сол бастаған адамға болады. Және сол жолдан одан соң (қияметке дейін) 

қанша адам жүрсе, сол жүргендерге қанша сауап жазылса, бірінші бастаған адамға 

да дәл сонша сауап жазылып тұрады»103 дегеннің мағынасына сай, біз үшін де 

бұл өмірде және ол өмірде де жақсы атақ болады. Себебі біз «Бір сағат 

әділеттілік жетпіс жыл құлшылықтан артық»104 дегенге сәйкес, бұл өмірде 

өзіміз үшін одан артық пайда және арғы  

 

1431-бет 

өмір үшін бұдан жақсы көріністе азықтың болмайтындығы біз үшін сөзсіз 

белгілі болды.  

Хақ Тағала көмегімен, Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) «Адамдардың арасындағы Алла Тағала үшін ең сүйіктісі және олардың 

арасындағы Оған ең жақыны әділ сұлтан (билеуші), ал олардың арасындағы Ол 

үшін (яғни, Алла Тағалаға) ең жеккөрініштісі және одан ең алысы – әділетсіз 

сұлтан (билеуші)»105 деп айтқанындай, (біз билікке келген кезде) бар болған езгі 

                                                           
100 Құран Кәрімнің «Ан-нахл» («аралар») атты 16-шы сүресінің 90-аяты.  

101 Құран Кәрімнің «Сад» («сад») атты 38-ші сүресінің 26-аяты.  

102 Құран Кәрімнің «Әз-зухруф» («әшекей») атты 43-ші сүресінің 22-аяты.  

103 Хадис «Сахих Муслим» кітабында келтірілген. (Аудармашының түсініктемесі).  

104 Хадисті Әбу Хүрайра (р.а.) риуаят еткен. (Аудармашының түсініктемесі).  
105 Хадис «Сүнән Тирмизи» кітабында келтірілген. (Аудармашының түсініктемесі).  
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мен залымдық (бізге) қолжетімді болған тәсілдермен біраз мөлшерде жойылғаны 

қазір әлемде өмір сүрушілер үшін сөзсіз айқын болды. Мұның (орын алу) 

жағдайлары мен баяны бөлек келтірілген. Солардың ішінде қаражаттарды 

тағайындау, белгілеу, иеліктердің жағдайы, егінді бағалау, тым артық салықтар 

мен диуанға деген түрлі міндеттемелердің жойылуы, тоқтаусыз қаражаттар 

(сұрату үшін) оларды аймақтарға жіберіп жататын және олар түрлі езгінің, 

тәртіпсіздік пен қаражаттарды текке жұмсаудың себебі болған салық 

жинаушылары мен хабаршылар үшін ұлағ пен жол шығындарының жойылуы 

(бар).  

Сондықтан біз бітікшілерді, олар барып әрбір аймақты, ауданды және 

ауылды егжей-тегжейлі (сипаттап) жазып келуі, ақшалай алым-салықты 

белгілеуі үшін, барша халық тынышталып, рақмет айтып, осыдан разы болулары 

үшін барлық иеліктерге жібердік.  

Бұрындары сот орындаушылары мен (салық жинаушы) залымдар салықтарды, 

артық берешектерді түрлі себептер мен сылтауларды, оларды толықтай атап өту 

ұзақ уақытты алатын себептерді желеу етіп екі есе көп салық жинайтын еді. 

Алайда ол (жиналған қаражаттың) көп бөлігін олардың өздері, шенеуніктер, 

әртүрлі арамза кісілер мен сардарлар талан-таражға салатын, олардан диуан мен 

Бәйтүл малға106 табыс түспек түгіл, мемлекеттің ойрандауына, (жаппай) 

тәртіпсіздіктің орын алуы мен қаражаттың құрып кетуіне соқтырды.  

Диуанға тиесілі салықтарды (жинау қызметін) пара беріп алатын кісілердің 

тек қана «мутасарриф болу және қалағандарын істеу» деген арам ойлары ғана 

бар еді. Олар берген параларынан екі есе көп салық жинайтын, алайда кішкене 

бөлігін болсын (қазынаға) өткізбейтін. Осы себепті қажеттілік кезінде әскерге, 

шекара аймақтарын қорғау мен мемлекет істері үшін қазынада қаражат болмай 

қалатын. Сонда амалсыздан барлық адамдардан тартып алу, қосымша салық 

салу, салықтарды алдынала алып қою тәсілдерімен (қаражаттарды) сығып алу 

керек болатын еді. Осының себебінен патшалық та, 

 

1432-бет 

аймақтар мен бағыныштылар да әрдайым толқуларға, езгі мен бақытсыздыққа 

кенеліп жататын, ал әскер қамтамасыз етілмеген және әлсіз күйде болатын (еді).  

Қазір Хақ Тағаланың көмегімен иеліктердегі жерлердің көп бөлігінде, әр 

ауылға (салынатын) салық тізімін егжей-тегжейлі жазу қолжетімді де, мүмкін 
                                                           
106 Бәйтүл мал – мемлекет қазынасында сақталатын мал-мүлік.  
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болды. (Бұдан бұрын) оларды ешқашан ешбір заманда (ешкім) тізімге алмаған 

және олардың тізімдері мен жазба хаттарын ешқашан бірге жинамаған және 

салық (мөлшерін) белгілемеген еді.  

Ешкім, бір жағы білімінің болмағандығынан, екінші жағы арам ой мен 

ашкөздік себебінен тәртіпке сәйкесінше етіп біркелкілікті сақтай алмайтынына 

қарамай, мұндай сөгуге лайықты қасиеттері жоқ адам сирек кездеседі, қалай 

болса да (олар) күштері мен мүмкіндіктері жеткенше салық тізімін жазып, (оны) 

біздің алдымызға алып келді. Енді, егер біреуге қатысты бірер өрескел 

сәйкессіздік, әлде бір қателік орын алған болса, ол кісі диуандағы орынбасарларға 

түзету жасаулары үшін өтінім түсірсін.  

Диуанға тиесілі жерлердің көбі бұл тиімді және қажетті болған кездері 

музарилер107 мен арбабтардың айналымына (басқаруына) табысталды, олар 

(өздері) мутасаррифтер болып, жылдан-жылға диуанға тиесіліні (салықтарды) 

алып келіп отыратын болды. Оларға мәңгі әрі бұзылмас ережелер диуанның 

мөрімен және белгілерімен, сондай-ақ біздің алтын тамғамызбен безендірілген 

күйде бірге табысталды.  

Сосын бұдан бұрын болған әртүрлі қысымдар мен залымдықтар, диуанға 

деген тым артық берешектер мен міндеттемелер жойылды. Егер бұдан бұрын 

(салықты) біркелкі бөліп беруде бірер сәйкессіздіктер немесе қателіктер болған 

болса, оларды бұрындары болған залымдықтар мен реніштерге салыстыра 

отырып, оларға көнді, сөйтіп бір-біріне ешқандай қысым жасаған жоқ. Сөйтіп, 

барлық халық шүкіршілік етіп, разы болған күйде мадақтар айтып, (көңілдері) 

тынышталды. Және (бұрынғыдай) егінді бағалау мен (салықты түрліше) бөліп 

беруден, олардың түрлері сан алуан болған аса артық диуанға деген борыштарлық 

пен міндеттемелерден азат болды.  

Және Құдайдан қорықпайтын, арсыз, жеңілтек адамдар мүлдем үкімхаттар 

мен береттерді жаза алмайтындай, белгіленіп қойылған (нәрселерге) өтірік 

өзгертулер енгізе алмайтындай, елдің малы мен қанын сору үшін мақтауға 

лайықсыз жоспар мен арамдықтар ойластыра алмайтындай, әр жер үшін 

салықтық тізім бойынша белгіленіп қойылған әрі егжей-тегжейлі жазып қойылған 

салықтарға қатысты  

1433-бет 

әкімдер мен шенеуніктер береттер жаза алмайтындай, олар мүлдем береттер мен 

                                                           
107 Музари, музаришы – музари – шаруаның үлеске алған жерлерінен алынатын алым-салық түрі, сол 

салықты жинаушыны музаришы деп атайды. 
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үкімхаттарға тиіспейтіндей, сондай-ақ мал-мүлкі тартып алына беріп, тіршілігі 

мен азықтанулары соншалық дәрежеде қауқарсыз болып кеткен, сондықтан 

«Егер олардан бір нәрсесін шыбын тартып алатын болса да, олар оны 

қайтарып ала алмайтындай»108 жағдайға жеткен шаруалар есебін жүргізетін, 

олардың саны салық төлейтін бағыныштылар санынан да асып кеткен, көптеген 

сардарлар мен сот орындаушылары (өз залымдықтарын жасауға) қауқарсыз 

болатындай жағдайға келді. Сөйтіп, олар (бұрынғы) арамтамақтық қызметінен 

айырылған соң, енді олар амалсыздан ырзығын сауда жасау, жер шаруашылығы, 

гүл өсіру және сан түрлі абаттандырулар сияқты заңмен рұқсат етілген азық 

табу жолын іздейді, сөйтіп жаман әдеттерінен жақсы істерге әрі адал азық 

табуға көшеді. Олар жаман істердің орнына екі-үш жыл жақсы іспен айналысқан 

соң, мақтауға лайық емес әдеттерін, өзімшілдіктерін, ұятты істерін (жасауды) 

ұмытады. Сөйтіп, әлемде қайтадан заң мен тәртіп орнығады, «себебі (бұрын) 

олар олардың алдында жағымпазданатын ақсүйекке айналып кеткен еді». 

(Сонда олар) істі қылышпен, ұрып-соғумен, қорқытулармен және түрменің 

көмегімен қаншама түзетпекші болса да, мүмкін болмады, өйткені (жағдайды 

тәртіпке келтіру) тек осындай (Ғазан хан орнатқан ізгі) жолмен ғана (амалға 

асыру) мүмкін болды. 

Бұрынғы өткен өз дәуірлерінің патшасы бірер кісіге бір ауылды, яки 

аймақты тұрақты уақып ретінде немесе иқта, қайырымдылық, сый мен табыстау 

ретінде беретін болса, әлде уақыпқа мұраға қалдыратын болса, яки бірер кісіге 

қатындар, ханзадалар мен әмірлер жағынан бірер жерге қатысты қамқорлық 

жасалатын болып, диуанға тиесілі салықтарды төлемейтін болса,  әлде 

кездейсоқтықпен ауыл ойрандалатын болса, аймақтардың мутасаррифтері мен 

сот орындаушылары ондай жағдайларда ол жерлерден алынуы керек болған 

салықтарды Ұлы диуанға екі есе көп етіп айтып баруды, (оларды) 

мухтасибтер109 мекемесі арқылы шығынға жіберіп, өздеріне алып қалуды әдетке 

айналдырып алған еді.  

Және диуан орынбасарларының қолдарында әр жерден берілуі керек болған 

салықтардың шынайы мөлшерінің егжей-тегжейлі тізімі болмағандықтан, олар 

оның көлемі қандай болуы керек екендігін қай жақтан білетін еді?! Амалсыздан 

олар мутасаррифтер мен оларға жақтас болған әрі өтірік куәлік берген кісілердің 

сөздері мен жеткізулеріне сай санау жүргізетін. Осындай жолмен олар үлкен 

сомадағы ақшаларды жымқырып отыратын.  
                                                           
108 Құран Кәрімнің «Әл-хаж» («қажылық») атты 22-ші сүресінің 73-аяты.  
109 Мухтасиб – арабтың ихтасаб –  есептеп бақылаушы, қадағалаушы, яғни сауда орындары мен 

базарлардың тәртібін реттеп тұрушы, бақылаушы және сауда ісінің әділдігі мен реттілігін тексеруші. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B6
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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Қазіргі кезде заң негізінде Ұлы диуанға бекітілген және толық салық тізімі 

тапсырылған соң, бұдан былай ешкімге  

 

1434-бет 

мұндай қулықтарды жасау мүмкін болмайды. Ендеше (болашақтағы), патшалар 

мен олардың орынбасарлары үшін аталғандай және өзге де істер оңай әрі айқын 

(түсінікті) болады. Содан олардың кезінде ешкім бір-бірін ренжіте де, ауырлық 

түсіре де алмайды. Бұл егжей-тегжейлі жазылған салық тізімінен және салықты 

белгілеуден келіп шығатын пайда ақылды әрі дана кісілер үшін сондай анық, 

түсінікті, тіпті оларды созып айтып шығудың да қажеті жоқ. Сөйтіп (Алланың 

қалауымен) сәттілігі жар болып (салық саласында сонша) тәжірибе жинақталған 

кезде әрбір жер үшін салық тізімі жасалып аяқталды. Осы себепті соңғы 

жылдары Ұлы диуан атынан алтын тамғалы толыққанды береттер жазу мүмкін 

болды да, оның жемістері көріне бастады. Бағыныштылар тыныштыққа ие 

болды, аймақтар гүлденді, сөйтіп «Сен жерді өнімсіз күйінде көресің, алайда біз 

оған суды жіберген кезімізде ол (жер) толқиды (құлпырады), ісіп-көпсиді, 

сөйтіп сан түрлі өсімдіктерді шығарады»110 деген сөздердің астарлы мағынасы 

анық, айқын болды.  

Осылайша бірде-бір сот орындаушысы үшін, тіпті бір дәнек ақшаны және 

бір ман азықты қолға түсіру мүмкін болмайтын болды. Әр ауыл мен мекеннің 

бағыныштылары, олар үшін белгіленіп қойылған салық құны қанша екенін әрі 

(егер) біреу-жарым олардан бұдан артығын алатын болса, оның заңсыз, негізсіз, 

әрі жарлықта бекігеніне де, диуанның негізгі рұқсатына да қарсы екенін, сондай-

ақ диуанға заңсыз түрде белгіленгеннен артық етіп алғаннан ешқандай пайда 

мен табыстың жоқ екенін де білді (түсінді).  

Бағыныштылардың өздері де залымдардың бұйрығын орындамасын, алтын 

тамғалы береттер негізінде белгілеп бергендерді ғана жеткізіп берсін, содан 

олардың жиынтығы қазынаға, әскерге және Бәйтүл малға тиесілі болсын.  

Қазір біз былай деп ойладық: Бұл іс-шара мен тәртіпке келтірудің мақсаты – 

халықтың абаттығы мен сауап жинау болғандықтан, біз бұл негіздің мықтырақ 

және берігірек болуына барынша күш жұмсаймыз, содан оның (бұл іс үшін 

берілетін) сауабы мен оның нәтижесі (үшін берілетін сауап) одан да көп.  

Біз әрбір аймақтар үшін Ұлы диуанда береттерді егжей-тегжейлі жазу үшін 
                                                           
110 Құран Кәрімнің «Әл-хаж» (қажылық) атты 22-ші сүресінің 5-аяты.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B6
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бітікшілер тағайындап қойғанымызбен әрі орынбасарлар оларды диуанның 

белгісімен безендіріп, біздің алтын тамғамызды басқан болсақ та, белгілерді қою  

 

1435-бет 

мен тамғаны басу жұмысы бос уақытта жасалынуы керек. Бірақ кейде, пәни 

дүние заманның (дәуірдің, жағдайлардың) ауысуының, (билікке қатысты) 

төңкерістердің, мемлекеттің және шекаралардың шұғыл істерінің себебінен, 

толқулар мен қиыншылықтардың себебінен осыншама береттерді егжей -

тегжейлі жазып, белгі қойып, мөрлеп шығу мүмкін болмай қалуы мүмкін. Бұл 

істе сөзсіз кідіру мен мерзімнің созылуы пайда болған кезінде, осының 

себебінен аймақтарға қысқартылған береттерді жазудың қажеттілігі туындайды. 

Сол кезде сот орындаушылары қайтадан береттерді жазуға рұқсат алып, оған 

қолдарын созады, (қайтадан) батылданып, бұрынғы тәсілмен және бұрынғы 

әдеттеріне сәйкес әлемді ойрандатады. Сонда қазына мен Бәйтүл малдың 

қаражаты бұрынғыдай қысқара, жойыла бастайды. Абаттандыру, айлық , 

тұрақты жәрдемақы, садақа және өзгелер сияқты аймақ бойынша барлық 

тізімдік шығындарды да өздерінің әдеттеріне сай, олар ешқашан тапсырмайтын 

«ақшаларды қазынаға тапсыру» деген, әлде өзге сылтау мен (шындықты) 

жасыратын өтіріктерді сылтауратып кешіктіріп, созатын болады. Жылдан жылға 

олар осы сылтаулармен өмір сүреді. Бәрі (мүліктерінен) айырылады. Адамдар 

соның арқасында әлемде абаттыққа (тыныштыққа) жеткен, осындай уақыт ішінде, 

осындай қиындықтармен ендірілген заң өз күшінен айырылады, сөйтіп залымдық 

жасауда батыл және ашкөздер әлсіз бағыныштылардың үстінен билік жүргізетін 

болады.  

Іс қайта бүлінеді, барлық қаражаттар мен алымдарды алу істері бұзылады 

және құртылады, сөйтіп осы кезге дейін орын алып отырған шындық жоқ 

болады. Алайда мұндай жағдай өз дәуірінің патшасына да, әскерге де, бағынышты 

елдерге де қош келмейді. (Сондықтан) біз осындай жағдайға қарсы мынадай 

шараларды қолдануды ойластырдық. Заң негізінде ауылдар бірінен соң бірі 

егжей-тегжейлі жазылып шығып, тізімге кіргізілгендіктен, содан олар үшін 

салықтар төлеу тізімі құрастырылып, аймақтардың барлық тізімдерін біз  

Тебриздегі гумбадтың, ханажай мен Абуаб әл-биррдің жанында тұрғызған, оны 

сенімге лайық кісілерге тапсырған, сондай-ақ ол (кісілер) оған көз-құлақ болып 

тұрулары үшін айлық белгілеп қойған, садақа тізімінде жазып қойғандай біз 

олар үшін уақыпты тағайындап қойғандықтан, енді оларды бірде-бір жан 
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«күшке ие емес» деп айтпаулары үшін (оны мойындамағандарға қатысты) 

қарғыстар  

1436-бет 

жазып қойылған (жарлықтар) кітапханаларда жинақталған. Енді бұдан былай 

орын алған күрделі мәселелер бойынша (олардың шешімін табу үшін сол  

тізімдерді) оқысын. Егер бірер кісінің келісімшарты, әлде (салық) тізімі жоғалып 

қалатын болса, оның орнына сол жерден (тізім сақталған жерден) көшірмесін 

алсын. Ол тізімдердің бір нұсқасы Ұлы диуанда сақтаулы, тағы бірі – әр уәлаятта 

(аймақта сақтаулы).  

Ал келісімшарттар болса, әрбір ауыл мен елді мекенде салықтар тізімі қалай 

құрастырылған болса, соған сай етіп тақтайларға, әлде тас, темір мен қоладан 

болған тақтайшаға, (яғни) олардың өздері қай жерге жазуды қаласа, сол жерге 

(өздеріне салынған салықты) жазып қойсын, егер де қаласа жазуды гипске 

қашап, ауылдың, мешіттің, мұнаралардың қақпаларына іліп қою үшін (біз оларды) 

садрлар, арбабтар мен бағыныштылардың қолына бердік. Сондай-ақ яһуди мен 

христиандар храмдарының есігіне және ауылдарының қақпаларына, әлде олар 

қалаған жерлеріне (жазып қойсын). Ал көшпенділер болса, олар өздері дұрыс 

деп тапқан жерге ұстындар орнатсын.  

Аймақ әкімдері заңмен және біздің алтын тамғамызбен бекітілген салық 

тізімдеріне сүйеніп, (тізімдерге) ештеңені қоспай, яки азайтпай тізімдердің 

нұсқаларын қазылардың, сейіттердің, имамдардың, әділетті куәгерлер мен қала 

ақсүйектері алдында таратып берсін. Сөйтіп, әрбір ауыл мен елді мекендегі 

бағыныштыларды, олар үшін ол аймақтарда ақша және қаржы салығы салынған 

әрбір (тұрғындардың) таптарын, олар асығыс түрде жиырма күн ішінде заңмен 

бекітілген тізімге сәйкес (жоғарыда) айтылғандай гипстің және шегелердің көмегімен, 

олар көп жылдарға қалатындай етіп бекітіп қойсын. Оларды ешкім бұрмаламасын 

және өзгертпесін.  

«Салық ақшалай төленуі тиіс» деп белгіленген ауылдар үшін оны төлеу 

бұрынғыдай ақшамен төленуі міндетті, «заттармен төлеу керек» делінгендері 

әуелгідей заттармен төлеуге міндетті. Оған қоса әр салық түрі үшін оны 

орындау міндет етіп белгіленген мерзімі бар.  

Белгіленген тамға салықтары да дәл осылай – олар да тақтайларға жазып 

қойылады.  

Сондай-ақ оларды тақтайларға жазып қою керек болған (салық) түрінің әр 
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түрі үшін түрлі аймақтарда белгіленген және салық тізімдеріне ендірілген түрлі 

салықтардың әрбір түріне қатысты (жазуды) қалай жазу керек екенін және 

 

1437-бет 

олардың әрқайсысы үшін тапсыру, уақытымен тапсыру қалайша орындалатынын 

білулері үшін осы бұйрықтың артында қарамен жазып қойылған.  

Әрбір ауылдар мен елді мекендердің рәйістері және бағыныштыларының 

өздері-ақ жылдың белгіленген кезінде, олардан талап етілетін салықтарды  

қолма-қол ақша күйінде жинап, майданға алып келулері үшін (осы бұйрық 

артында жазылған) үлгіге сәйкес әрбір (салықтың) түрін тақтайларға жазып 

қоюлары керек. Себебі (салықтарды) жинаушы қала майданында шатыр тігіп, 

(салықтарды төлеу) кезі келгеннен бастап, белгіленген күнге (уақытқа) дейін біз 

әрбір аймақта белгілеп қойған барлық салықтарды еншілестермен және салықшы 

ақысымен қоса келіп тапсырулары үшін күніне бес рет дабыл қағуға бұйырылған 

болатын. Сондықтан салықшы мүлдем бірде-бір ауылдан «жол азығы», «қызмет 

үшін» деп және тағы сол сияқты нәрселерді сылтау етіп ештеңе алмайтын 

болсын! Сондай-ақ диуаннан да, мүлдем ешқандай жағдайда да береттерді 

жазып, ешбір ауылға, не аймаққа салық жинаушыларды жібермейтін болсын. 

Егер рәйіс пен бағыныштылар салақтық танытып жатса, әдейі мән бермейтін 

қарым-қатынас жасаса, сөйтіп салықтарды белгіленген уақытта алып келмейтін 

болса, онда салықшы оларды алып келсін, сөйтіп әрбір негізгі (салықтың) жүз 

динарынан бір динар артықша алсын. Ал бұл заң мен тәртіп бекітілуі үшін 

(қажет шара), одан келіп түсер пайда қараша халық пен ақсүйектерге таралуы 

үшін, азғана адамдар тобының салақтығы мен немқұрайдылығы әрі надандығының 

арқасында әлем тұрғындары қайтадан сот орындаушылары мен дінсіздердің 

және Құдайдан қорықпайтын адамдардың залым қолдарына түсіп қалмауы үшін, 

әрбір кінәлі болған кісіге жетпіс дүре соғылсын!  

Мәңгі (көп жылдарға) және мызғымас (өзгертілмейтін) салық тізіміне сәйкес 

бекітілген және белгіленген, жоғарыда айтылған ақшалай әрі заттай салықтарды 

төлеу мерзімдері келесідей тәртіпте белгіленіп қойылған:  

 

Мерзім 

 

Олардың түрлері сан алуан болған әр аймақта ақшалай салықтарды  

(тапсыру) мерзімі. Әрбір елді мекенде (салық) түрін салық тізімінде қалай 

жазылған болса, сондай күйде тақтайға жазып қойсын! Осыған сәйкес (оларды) 

алып келіп, төлейтін болсын.  
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1438-бет 

Көпшұр (салығы) 

 

Бұл – әдет бойынша жылына екі бөліп тапсыратын отырықшы бағыныш-

тылардан алынатын салық.  

 

Әрбір елді мекен үшін белгіленіп қойылған жылдық салықтың жиынтығынан бір 

бөлігін Наурузи жалалидан (Наурыз жаңа жылынан) бастап, жиырма күн ішінде 

толығымен алып келетін болсын!  

 

(Жылдық салықтың) екінші бөлігін мизан айының бірінші жұлдызы күн 

шыққаннан бастап жиырма күн ішінде толығымен алып келсін.  

 

Көпшұр (салығы) 

 

Бұл – көшпенділерден алынатын салық, оны жылдың басында бір рет 

төлейді.  

 

Хараж111 (салығы) 

 

Бұл – ерте замандардан бері ақшалай төлейтін болып (қалыптасқан), оны бір 

төлеммен жылдың басында Наурузи жалалидан бастап жиырма күн ішінде төлеу 

үшін бекітілген салық.  

 

Хараж (салығы) 

 

Бұл кейбір аймақтардан қолма-қол ақшамен жинайтын салық. Оны 

Бағдаттағы және өзге жерлердегі сияқты жазғы егін жинау уақытында төлеу 

белгіленген.   

 

Тамғалық баж112 салығы 

 

(Оны адамдар) осыған сәйкес бөлек-бөлек етіп алып келіп (тапсыруы) үшін, 
                                                           
111 Хараж – жылына бір рет төленетін жер салығы. 
112 Баж – заңдық мәні бар іс-қимылдар жасағаны не құжаттар бергені үшін мемлекеттік органдар алатын 

салық төлемі. 
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әрбірі бөлек-бөлек, түрлі аймақтарға сай (осы бұйрық) сыртында жазылғандай 

етіп, әрбір ерекше баж салығы алынатын елді мекендердің қақпасына жазып, 

іліп қойсын. Бірде-бір жан оларға жаңадан ештеңе қоспасын және ойлап  

табылған (түрлі) ережелерді кіргізбесін, салық жинаушылар болса, біз (яғни, 

патшалар) «Баж салықтарын көтерді» деген сылтаумен белгіленіп қойылған  

салықтардан артық ештеңе алмасын және ойдан шығарылған ережелерді  

ендірмесін.  

1439-бет 

(Салық) мерзімі 

және түрлі ыстық және суық өлкелердің қысқы және жазғы егіндерінің, ол жақта 

жазғы егін болмайтын кейбір жазық жерлердің (егіндерінің) қабылдануы мен 

тапсырылуының мәселелері.  

Ол шарттар (ережелер) осында жазылатын және егжей-тегжейлі 

баяндалатындай түрде болып табылады.  

 

Міндетті шарт 

Ыстық өлкелердің қысқы және жазғы егіндеріне қатысты 

Қысқы (дақылдар) 

 

Әрбір жер үшін тағайындалған (қысқы) бидайды, арпаны және өзгелерді 

егіннің үлесін шегеріп тастағанда ...113 айының бірінші жұлдызынан бастап 

өздерінің малдарына тиеп сол өңірде тағайындалған қоймаларға алып барып, 

қабылдаушыға тапсырсын! Тапсырудың соңғы мерзімі – жиырма күн. 

 

Жазғы (дақылдар) 

 

Салық тізіміне сәйкес тағайындалған егіс үлесін шегеріп тастағандағы 

(жазғы дақылдарды егіншілер) өз малдарына артып сол өңірде белгілеп қойылған 

қоймаға алып барып, қабылдаушыға ...114 айында барып тапсырсын! Тапсырудың 

шекті мерзімі – жиырма күн.  

 

Міндетті шарт 

 

Жазғы дақылдардың егінін беретін суық өлкелердегі аймақтар үшін де, ол 
                                                           
113 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
114 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
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жақта жазғы дақылдар болмайтын жерлер үшін де еш күмәнданбай: «Қысқы 

дақылдар» деп жазсын, (ал олардың салық мөлшері мен мезгілі) салық тізімінде 

бекітілгенге сәйкес (болады).  

 

Қысқы дақылдар 

 

(Бұл дақылдарды) салық тізімінде бекітілген заңға сай етіп, егін үлестерін 

шегеріп тастап, өздерінің малдарына артып, толығымен сол өңірлерде 

тағайындалған қоймаға ... айында барып тапсырсын! Тапсырудың шекті мерзімі 

– жиырма күн.  

 

1440-бет 

Жазғы дақылдар 

 

Бұл салық тізімінде бекітілген заңға сәйкес, егін үлестерін шегеріп тастап, 

(егіншілер) өздерінің малдарына тиеп сол өңірде белгіленген қоймаға ... айында 

толықтай алып барып тапсырсын!  

 

*** 

Дәл осылай барша аймақтарда қатындарға, ханзадаларға және әмірлерге біз 

сыйға берген, әлде әскердің иқтасына берген, яки түрлі кісілердің иелігіне ақша 

кепілдемесі, тұрақты жәрдемақы, есепке кіргізілген (қосымша қаражат), айлық, 

көмек көрсету, садақа, әлде дәл осындай негізде уақып ретінде берілген , 

(жоғарыда жан-жақты) айтылғандай мутасаррифтер өз қалаулары бойынша 

диуан салықтарын (белгіленгеннен) артық етіп ала алмаулары үшін әрі ол елді 

мекендердің тұрғындары да езгіге түспеулері үшін, барлық елді мекендерде дәл 

осылай салық тізімдерін тақтайшаларға жазып, іліп қойсын! Себебі патшаның 

әділеттілігі әр жерде күн сияқты бүкіл әлдемде өмір сүретіндердің тіршілігінің 

айналасында айналып жүруі керек.  

 

(Өлең жолдары): 

Оның нұры аспан төріндегі қуатты күннің нұрындай,  

Шығысты да, батысты да нұрландырады бірыңғай.  

 

Себебі қазіргі бақытты патшалық дәуіріндегі бұл істің мақсаты – халықтың 

жақсы өмір сүруіне, әскерді мықтап басқаруға, шекараларды қорғауға, қаражаттардың 
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қазына мен Бәйтүл малға келіп түсулеріне көмек болу үшін және залымдар, ұрылар 

мен езушілердің жойылуына бағытталған болатын. Сөйтіп (енді), бағыныштылардың 

(биліктен) разы, көңілдері тыныш және (билік туралы ізгі) дұғалар айтатын 

болғандықтары – жоғарыда аталған жағдайларды түзетудің сондай (жақсы) 

дәрежеде орындалғаны, соның нәтижесінде қаражаттар бұрын біздің ата-

бабаларымыздың қазынасына түсетіннен екі есе көп түсетіндей болғандығы, 

енді тартып алу мен сұрату жасаудың қажеті жоқ болғандығы тәжірибе арқылы 

дәлелденгендіктен, сөзсіз аталғандай істер барлық әділетті патшаларға лайық, 

әрі өз ісінде шебер, жанашыр әмірлердің, мемлекет ұстындарының, уәзірлер мен 

(аса) тәжірибелі орынбасарлардың назарына, іс-әрекет жасауына әрбір ғасыр 

мен дәуірде (үлгі болуға) лайық. Алла Тағала (Құранда) айтқанындай: 

 

1441-бет 

«(Бұл) ойдан шығарылған сөз емес, бәлкім өзінен бұрынғыларды (илахи 

кітаптарды) растаушы және иман келтірген қауым үшін барша нәрселерді 

егжей-тегжейлі баяндап беруші хидаят және рақмет (игілік болып 

табылатын Құран)»115. Сондықтан егер оның шеңберінен шығып кететін болса, 

онда бұл олардың масқара болуы мен жазалануының себебіне айналады . 

«Ендеше кімде-кім мұның керісін қаласа, міне солар шектен шығушылар»116.  

Себебі ол жалпыға пайдалы іс – ұйымдастыру мен қатаң тәртіп орындалуға 

енгізілді, бағыныштылар мен бүкіл халық осының себебінен абаттықта өмір 

сүруде, салықтар белгіленіп, бекітіліп қойылған. Егер бірер залым (оны) 

бұрмалауға, әлде өзгертуге жол берер болса, онда ол адамдардың ренжітуінің, 

балағаттауы мен шағымдарының астында қалудан қорықсын. Себебі (олардың 

жазасынан) артық қорқынышты жазаны, (олардың) тозағынан азапты тозақты, 

тіпті, елестету мүмкін емес: «Ол зұлымдық жасағандар тез арада қандай 

жағдайға төңкеріліп (тозаққа қарай ауып) бара жатқандарын білетін 

болады»117. Сол үшін бүкіл әлем тұрғындары ондай (қатерлі) іске берілмесін 

(ұрынбасын), сөйтіп: «Шындықты өтіріктің киіміне киіндірмеңдер, әрі біле 

тұра шындықты жасырмаңдар»118, – деп айтсын.  

Сөзсіз әрбір бұрмалаушы мен өзгертуші Жаратушының да, халықтың да 
                                                           
115 Құран Кәрімнің «Йусүф» («жүсіп») атты 12-ші сүресінің 111-аяты.   

116 Құран Кәрімнің «Әл-мә'ариж» («баспалдақтар») атты 70-ші сүресінің 31-аяты.   
117  Құран Кәрімнің  «Аш-шу'ара» («ақындар») атты 26-шы сүресінің 227-аяты.  
118 Құран Кәрімнің «Әл-бақара» («сиыр») атты 2-ші сүресінің 42-аяты. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
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қарғысы мен қаһарына қалады: «Кімде-кім оны (өсиетті) есіткеннен соң оны 

өзгертсе (бұрмалар болса), күнәсі тек өзгерткендерге жүктеледі. Әлбетте, 

Алла (барлық нәрсені) есітуші және білуші (дана)»119. 

Осындай үлгідегі жарлықтарды біз барлық иеліктерге жібердік. Бұл бұйрықты біз, 

(бүкіл адамдарға осы хатта) түсіндірілгендей тақтайшаға жазып, тездетіп салықтардың 

түрлерінен (төлену мерзімі келген) осы аймаққа қатысты салықты (осы  

бұйрықтың) сырт жағында белгіленгендей, әрі жазылғандай етіп аттандырулары 

және қазынамен есептесіп қоюлары үшін ...120 аймағына жібердік. (Бұл жарлықты) 

орындамаған әрбір адам күнәһар болады.  

Алла Тағаланың ережеп әл-асамм айының121 ортасында, 703 жылы Құлан 

муран бойындағы Олжайту мен Буйнуқ (Бойнұқ) жерінде жазылды. Барша 

мадақтар әлемдердің раббысы Алла (Тағалаға) болсын! Адамдардың ең абзалы 

болған Мұхаммедке және оның әулетіне салауаттар мен сәлемдер болсын! 

(Бұрын) олардың көп бөлігі есептеу мен (салықтарды) бөліп беру арқылы 

уәлаяттардан өндіріліп алынатын диуан салықтары мен баж салықтары 

 

1442-бет 

қолма-қол ақшамен алынатын, (ол жерлерде) салықтар жөнінде әкімдердің, 

шенеуніктердің және мутасаррифтердің сылтау айтулары ол мәселеде толық 

мүмкіндікке ие болған, әрбір дәуірде ережелер мен заңдарды ойдан құрастыратын, 

түрлі атаулармен саны көп (ойдан құрастырылған) құзырлы қызметшілерді 

тағайындайтын және көптеген жылдар бойы салықтарды алдын ала талап етіп, 

сондай-ақ бағыныштылар мен егін егушілер үшін құнды анықтауда орасан 

үстеме мен салықтар және түрлі қысымдар ақылға сыятын мөлшерден көп 

қосылатын аймақтар жөнінде (айтар) болсақ: Мұны да (Ғазан хан) екі маңызды 

иелік болып табылатын Бағдат пен Ширазда терең түрде зерттеді, оған қарсы 

шара қолданып, (жағдайды) түзетті. Салықтарды салық тізімінің негізінде  

белгілеп қойды. Жерлерді болса, мәңгілікке танахтар122 мен сатып алушыларға 

сондай (кемел) тәсілмен беріп жіберді, нәтижесінде (енді) бұрын жеке-жеке 

аталған, бірақ (олар ешқашан қазынаға) түспейтін қаражаттардан екі есе көп 

қаражат түсуде. Барлық арбабтар да, жер иеленушілер мен бағыныштылар да 
                                                           
119 Құран Кәрімнің «Әл-бақара» («сиыр») атты 2-ші сүресінің 181-аяты. 
120 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
121 Ережеп айы – «әл-асамм» айы деп те аталады. 
122 Танахтар – егін өсірумен айналысатындар. 
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тыныш, әрі разы. Ал әкімдердің қолдары болса, негізсіз талап қоюға мүлде 

қысқарып қалды, сондай-ақ сот орындаушыларының езгілері де дереу  

тоқтатылды.  

Мемлекетте бар болған түрлі кемшіліктер мен олардың әрқайсысының 

түзетілу жолдары толық түсіндірілген әрі егжей-тегжейлі осы аймақтар үшін 

жазылған үкімдерде баяндалған. Бұл барлық адамдар үшін анық және белгілі. 

Осы себептен (олар туралы баяндаулар) қысқаша берілді.  

Хақ Тағала бұл әділдік жасаушы, әділеттілікті таратушы патшаны өмірмен, 

патшалығымен мәңгілік ләззаттандырсын, әрі оның бақытты патшалық дәуіріндегі 

(орындалған істер) Дара, Ардеван, Мағбут Ардашир мен Ануширауанның  

арманы болған бұл игі істері үшін оған сауаптар жеткізсін! 

Осымен бітті.  

 

ОН ЖЕТІНШІ ХИКАЯ 

Қол астындағы бағыныштыларды қорғаштауы (қамқорлығы) және 

ілтипатты қарым-қатынасы мен олардан зорлық-зомбылықты алыстатуы 

жайлы 

 

Жоғарыдағы бөлімдерде бағыныштылар үстінен жасалған әртүрлі әділетсіздіктер, 

езгі мен залымдықтар, оларға түрлі тәсілмен жасалған қысымдар сипатталып 

өтілгендіктен,  

1443-бет 

енді біз қайталап отырмаймыз. Егер салыстырып қарасақ, әкім мен өзгелердің 

назарында балшық пен шөп-шаламның қадірі мен құрметі бар екені, 

бағыныштылардың болса, (сол құрлы) жоқ екені және бағыныштылардың 

тапталғанындай (яғни, езгі астында қалғанындай) тіпті, жолдағы шөп-шаламның 

да ондай тапталмағаны бұл әңгімеден белгілі болады. Ислам патшасы Ғазан хан 

(Оның патшалығы мәңгі болсын!) әділеттілігінің кемелдігінен жағдайлардың 

түпкі мән-жайына дейін жетті, содан ол істерді түзетуді бұйырды.  

(Жоғарыда) айтып кеткендей, оның әділеттілігінің бақытынан барлығы 

тыныштық тапты. Бұл әңгімеге арнайы бөліп алынғанның мәні келесіде болып 

табылады:  

(Ғазан хан) қашанда (өз) айналасындағы адамдар, әлде жауынгерлер жағынан 

бағыныштыларға (зорлық) залымдық жасалғанын, әлде олар бірер нәрсені 
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тартып алып кеткенін көзімен көрсе, әлде оған хабарланса, бұл адамдарға әдет 

болып кетпеуі үшін үлгі етіп дереу таяқ пен шоқпарлардың соққысы астына 

алып, (алған заттарын) кері қайтаруларын бұйыратын.  

Егер ол ыңғайлы сәт (туғанда) аңшылыққа шығар болса, онда ол бірер 

ауылдың аймағына келгенде, оның жеке өзі үшін қолданылатын қойларды, 

тауықтарды және барлық қажетті нәрселерді толық ақшаға сатып алуды 

бұйыратын. Мұғулдардың отарлары мен ордаларында да дәл осылай (істелінетін). Бір 

динар тұратын нәрсенің барлығын ол екі-үш динар деп бағалайды. (Мұның) 

мақсаты сонда болып табылады, яғни өзгелер мұндай жағдайды көргенде 

өздерін шектеп тұруы, зорлық пен залымдықтан тыйылулары және іс-әрекет 

етудің мақтаулы әдісін ұстанулары үшін жасар еді. Ол оның ұлы назарына 

әмірлердің, әлде жауынгерлердің бірі бірер аймақта залымдық жасап, зорлық 

көрсеткені байқалар болса, ол (оларды) кінәлап, кіші әмірлерді дүре соққысымен 

жазалайды, ұлы әмірлерді жауапқа тартып, сөгіс жариялайды.  

Бірде ол былай деді:  

– Мен тәжік бағыныштылары жағында емеспін. Егер де олардың барлығын 

тонап кетуден пайда келер болса, онда ол істе менен күштірек ешкім жоқ. 

Келіңдер, бірге тонайық. Алайда егер де сендер болашақта тағардан және  

дастарқан азығынан үміттенер болсаңдар, яки өтініш айтып келсеңдер, онда мен 

сендерге өте жауыз қарым-қатынас жасаймын. Сендер ойлап көрулерің керек: 

Сендер бағыныштыларды ренжітіп, олардың өгіздері мен дақылдарын тартып 

алып, егінін ойрандататын болсаңдар, онда болашақта сендер не істемексіңдер?! 

Сендер олардың әйелдері мен балаларын ұрып, қинап жатқандарың жайлы да  

 

1444-бет 

ойлану қажет! Біздің әйелдеріміз бен балаларымыз қандай жүректерімізге жылы 

болса, олар үшін де дәл солай ғой, олар да – біздер сияқты адамдар. Хақ Тағала 

оларды бізге тапсырды. Енді бізді олардың игілігі мен жамандығы үшін сұраққа 

алады. Оларды (өзіміз) ренжітіп жатқан кезімізде біз не деп жауап береміз?!  

Біздің барлығымыз тоқпыз, бізге ешқандай зиян жоқ, ондай болса, бізге не 

керек?! Оған қоса өзіңе бағыныштыны ренжіту деген қандай бекзатты және 

ержүректік?! Бұл үшін біздерге сәтсіздіктен басқа ештеңе келмейді, содан әрбір 

істеген ісіміз сәтсіз болатын болады. Мойынсұнған бағыныштыны дұшпаннан 

айыра білу керек. (Олардың) айырмасы сондай – мойынсұнған бағыныштыдан 

қауіп болмайды, дұшпандардан (әркез) қауіптеніп отырады. Қалайша біздерге 
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мойынсұнғандарды қауіп пен қатерлерден қорғамауға және олар біздің қолдан 

азап пен жамандықтар көруіне жол беруге болады?! Қалай болған жағдайда да, 

олардың қарғысы мен жаман дұғасын (Алла Тағала) есітеді. Мен сендерге 

әрдайым осылай насихаттап отыратыныма, ал сендер (бұған) назар аудармайтындарың 

жайлы да ойлану қажет.  

Осындай насихаттар арқасында бұрынғы жасалынатын мың түрлі залымдықтың 

(бүгінгі таңда) бірлі-жарымы ғана кезігеді. Сол үшін бағыныштылар жамағаты 

(Ғазан ханның) патшалығы үшін дұғаларын көбейтті. Олар қабылданған болсын, 

Алла Тағала және оның ұлылығының құрметі үшін!  

 

ОН СЕГІЗІНШІ ХИКАЯ 

Елшілер (хабаршылар) үшін ұлағтардың жойылуы мен олардың патша 

иелігіндегі халықты жәбірлеулеріне тыйым салынуы 

 

Патшалар үшін елшілер мен хабаршыларды түрлі елдер мен өңірлерге 

жіберу қажет болатыны және осы арқылы мемлекет істері нығайтылып, тәртіпке 

келтірілуі мүмкін болғаны белгілі. Алайда (бұрындары) оларды аман-саулық 

жайлы хабарды жеткізу үшін де, сыйлық пен табыстаулар үшін де, шет 

аймақтардың маңызды істері бойынша да, әскери істер мен мемлекет сырлары 

бойынша да аттандыра беру әдетке айналып кеткен еді. Мұндай істер бойынша 

хабаршыларды жіберу қажеттілігі жылына бірнеше рет қана болатын жағдай 

екені анық.  

1445-бет 

Қазіргі уақытқа дейін (бұл іс) ақырын-ақырын (ушығып) сондай дәрежеге 

дейін жеткен еді, тіпті барлық қатындар, ханзадалар, орда мен түменбасы 

әмірлер, мыңдық пен жүздік әмірлер, аймақтардың қолбасшылары, құсшылар, 

барысшылар, ақташылар, қоршылар, идачилер мен өзге де түрлі қызметтерге 

тағайындалған кісілер де үлкенді-кіші істер бойынша аймақтарға хабаршы 

жібере беретін болды, оларды әртүрлі қажеттілік бойынша мұғул көштері 

соңынан да жіберіп отыратын (болды).  

Және мынадай дәстүр пайда болды:  

Аймақтар тұрғындары өздерінің ұлдарын қатындарға, ханзадаларға, әмірлерге, 

інжуге және уртаққа (ортаққа) беріп, бұл үшін азын-аулақ бір нәрсе алатын 

болды. Ал олардың болса иеліктері, мүліктері, келісімдері мен даулары көп болатын, 
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сондықтан (олардың) әрқайсысы хабаршы жіберіп, заңды-заңсыз жолмен өз 

істерін ұйымдастыратын (реттестіретін). Олардың дұшпандары көптеген уайым 

мен шығындардан әлсіреп, амалсыздан өзгелердің панасына кіретін. Сөйтіп, 

олардан хабаршы алып, әлгі кісілерден кек және қайтарым алуды қалайтын 

болды. Ал олар қайтадан хабаршыларды жіберетін, сөйтіп бұл адамдардың  

себебінен әркез ары-бері хабаршылар шауып жүретін. Қамқоршылар болса, 

өздерінің талпыныстары мен ашкөз сезімдерінің себебінен тоқтамай хабаршыларды 

жіберіп отыратын болды.  

Және басқа да бір тайпалар болады: (Мысалы) бір адам өлсе, ал оның  

мұрагерлері бір-бірімен жақсы шығыспайтын болса, содан барлығы (әкесінің) 

мұрасынан көбірек алуды қалап (басқа адамдардың) панасына кіретін болса, бір-

біріне елшілер жіберіп, осымен бүкіл өмір бойы айналысатын еді. Олардың 

соңынан өзге адамдар еретін, содан бұл кәсіпке айналып кететін еді.  

Оған қоса, әрқайсысы өзіне қамқоршы кісіні тауып алып, рәйістің қызметі 

жайлы дау үшін аймақты шарлап, елшілерді ары-бері жіберіп жататын рәйістер 

де бар еді.  

Және басқа біреулері «Пәлен аймақта таңсуқ табуға болады» деген сылтаумен 

елшілер алатын, сөйтіп тауып келгендеріне салыстырғанда бірнеше есе көп 

(қаражатты) құртатындар да бар еді.  

Идачилер тағарды, аш пен сауриді  

 

1446-бет 

ұйымдастыру сылтауымен аймақтарға сондай көп елшілерді аттандыратын, 

нәтижесінде қалалық дауауиндер123 олармен толып кететін.  

Қару-(жараққа), ат қораларға, жануарлар мен өзгелерге (жауапты) әмірлер де 

осылай (істейтін).  

Нәтижесінде жолдарда жүрген елшілер (саны) керуендер мен барлық  

жолаушыларды қоса есептегеннен де көп болатын жағдайға жетті. Егер тіпті, әр 

йамда бес мың жылқыны ұстап отырса да, олар үшін (бұл аттар) жеткіліксіз 

болып қалатын еді. (Сол үшін) жайлаулар мен қыстауларда ұстап отырылған 

мұғул табындарын алып кететін, (оларды) көлік ететін. Қытайдан, Үндістаннан 

және өзге де алыс-жақын елдерден келе жатқан керуен мен жолаушыларды, 

(патша) ордасына кетіп бара жатқан әмірлерді, басқақтар мен мәліктерді , 

                                                           
123 Дауауин – диуан сөзінің көпше түрі. Мәтінде: аймақтық кеңселер деген мағынада берілген. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D1%81%D0%B5/


 180 

бітікшілер мен қазыларды, сейіттер мен имамдарды, сондай-ақ өтініш 

жасаушыларды аттарынан түсіріп тастап, олардың аттарын тартып алып, өздерін 

жол ортасына қалдырып кететін. Кейбіреуін дүние-мүлкімен қоса, тіпті қауіпті 

жерлерде де қалдырып кететін.  

Осылай (ары-бері) жүріп отыратын елшілердің көп болып кеткендігінен 

(жағдай) сондай дәрежеге дейін жетті, нәтижесінде ұрылар мен қарақшылар өз 

түрлерін елшілер кейпіне ұқсатып алып, жолға шығып «Біз елшіміз» деп 

айтатын, (содан) өзгелердің аттарын ұлағ ретінде алып, кенеттен олардың 

өздерін де ұстап алып, байлап, дүние-мүліктерін тонап кететін. 

Бір елшілердің «Біздің жолымыз маңыздырақ» деп басқа елшілердің ұлағын 

тартып алатыны да жиі орын алып отыратын. Сөйтіп, кімнің жолсерігі мен күші 

көп болатын болса, сол өзгелердің ұлағын тартып алатын дәрежеге жетті . 

Қарақшылар мұндай істерден хабардар болғанда, олар да елшілерге: «Біз  

елшілерміз» деп, олардан күштеп ұлағын тартып алатын, өздерін тонап, тіпті 

олардан жарлықтары мен пайзаларын да алып қоятын болды.  

Сосын қарақшылардың көпшілігі пайзалармен және жарлықтармен шығып, 

тау өткелдерін жауып, жолдардың басына айлакерлікпен, қулықпен, елшілердің 

міндеттерін атқарып жатқандай болып (көрініс көрсетіп) қарақшылық жасау 

үшін шығатын, керуендер мен елшілерге шабуыл жасайтын, малдарын және 

дүниелерін тонап кететін болды.  

 

1447-бет 

Елшілер тек қана ұлағпен және жол азығымен ғана шектелмейтін, қалай олар 

біреу-жарымның алдына баратын болса, дереу бірер сылтаумен жанжал шығарып, 

әртүрлі қиындықтар тудырып, дүниелерін алып кететін. Олардың атқосшылары 

болса, адамдардың киімдерін, бас киімдерін және нені көрсе барлығын алып қоя 

беретін. Олар әдейі (қажет болғаннан) көп етіп ұлағ алып сатып жіберетін. Тағы 

да ауылдарда көрген нәрсесінің барлығын күшпен тартып алып кететін. Егер 

олар бір күнде он ауылға, әлде көшке баратын болса, онда осы жерлердің 

бәрінен жол азығы мен жолға қажетті заттарды жасақ рұқсат еткеннен әлдеқайда көп, 

еселеп алып кететін. Содан олардың азықтары артылып қалғандықтан, оны 

сатып жіберетін. Содан үнемі олардың ісі тек жол бойында жол азығын сатумен 

ғана өтетін. Тіпті қытай және үнді саудагерлері де ары-бері жүріп ондай (сауда) 

жасамайтын.  

Бұл жағдайлардың баянынан, жылына қанша мың хабаршының ары-бері 
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жүріп отырғаны, олардың қанша ұлағ пен азық-түлік алатыны, қанша халықты 

ұрып-соғып, асып, ренжітіп кететіні түсінікті болады. Және бағыныштылар 

әркез (олардан) азық-түлік талабын және өзге де талаптарды орындаумен  

айналысатын, түндерде (ұйықтамай) олардың (елшілердің) аттары мен мал-

дүниесін қорғаумен болатын. (Осындай қиын жағдайда дихандардың) халыққа 

жететіндей көлемде азық-түлік болатындай (көлемде) егіншілік жасағаны (оған 

қалай уақыт тапқаны) таң қаларлық жағдай. Оны Хақ Тағаланың пенделеріне 

өмір сүру үшін қажетті заттарды (қажетті мөлшерде) жіберіп тұратын илахи 

мейірімділігіне ғана жатқызуға болады.  

Осындай қай жаққа барса да «Мен пәлен ноянның ұлымын, әлде 

бауырымын» және «Пәлендей маңызды іс бойынша кетіп барам» деп айтатын, 

шартарапқа жайылып кеткен оңбаған, болмашы елшілердің көптігінің  

салдарынан йам басшылары, әкімдер, рәйістер мен бағыныштылар оның бәрі 

бос, өтірік сөз деп түсінетін. Егер маңызды іс бойынша құрметті елші кетіп бара 

жатса да, өзгелер сияқты оның да адамдар алдында үлкен салмағы  мен 

көзқарасында құрметі болмайтын еді. Осы себептерден елшілерге деген құрмет 

мүлде қалған жоқ, барлық адамдар үшін олар мақұлықтың ең жаманы болатын.  

 

1448-бет 

Шынайы елшілердің де қадірі қалмағандықтан, олардың (өзге болмашы 

елшілермен) араласып кетуінің себебінен оларға йамдағы ұлағтар жетпей 

қалатын, әлде қауқарсыз, әлсіз (ат) тиетін. Жолаушылар мен көшпенділер  

қорқатын еді, (олар) айналма жолдармен жүріп, тауларда түнейтін. Осы себептен 

мемлекет ісі бойынша шұғыл (аса маңызды) елші келе жатқан болса, ол 

мекеніне, тіпті (жолға) қажетті уақыттан екі-үш есе көп уақыт ішінде де жете 

алмайтын, сөйтіп осылай (мемлекетке) зиян тигізетін. Содан ол үнемі йам 

басшыларын ондағы аттардың арықтығы үшін жауапқа тартуына тура келетін.  

Әрбір йамда бес жүз атты ұстап отырғанына қарамай, оларға асығыс 

(маңызды) елші келіп қалғанда, ол мініп кете алатын тым болмаса екі семіз ат та 

табылмайтын. Оған қоса әр қалада йамдар үшін және елшілерді асырау үшін 

бірнеше түмен ақша жұмсалатынына қарамай, аймақ әкімдері осы себеп 

бойынша бағыныштылардан тағы қосымша қаражат жиып, бір бөлігін шығынға 

жұмсап, бір бөлігін жымқырып кететін.  

Иеліктердегі ең сенімді салық болып табылатын тамға (салығы) барлық 

аймақтарда әрдайым елшілерді асырау үшін жұмсалып отыратын, алайда олар 
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әлгілердің ары-бері жүріп отыруына жетпейтін еді. Әкімдер азық-түлік жеткізіп 

беруді тамғашыға жүктеп, қашып кететін. Ал бұл да (яғни тамғадан түскен 

қаржы да) бұған жетпеген кезінде тамғашы да тығылып қалатын. Содан 

елшілердің ортасында жанжал көтерілетін, соңында кім үстем келсе  сол 

ақшаларды тартып алатын.  

(Елшілерге) маңыздылық пен салмақты қасында жүрген адамдары беретін 

болғандықтан, олар өзінің айналасына көбірек нөкерлер жинауға тырысатын. 

Нөкерді туысқаны мен достарының арасынан шақыратын. Жол бойында олар 

өздеріне әртүрлі адамдарды жинайтын, олардың соңынан қаңғып жүргендер мен 

оңбаған адамдар да еріп жүретін. Нәтижеде оны патша мен ұлы әмірлер 

танымайтын елші өзі кетіп бара жатқан кішкене іс бойынша өзімен бірге екі 

жүз-үш жүз салт атты алып жүретін болды. Ал беделдірек әрі атақтырақ  

кейбіреулері бес жүз, тіпті мың аттылармен бірге жүретін.  

Кейде кей қалалардың диуандарында елшілерге арнап екі жүзге жуық 

орындықтарды  

1449-бет 

қойып қоятын, сөйтіп әкім:  

– Кімнің ісі маңыздырақ болса, (соның ісін) алдынырақ ұйымдастырамыз, – 

деп айтатын.  

Осы себептен елшілер бір-бірімен дауласатын, содан қалай бірі үстем келетін 

болса, әкім оның қорғаштауымен өзгелерінің қолынан қашып құтылатын. (Ол әкім 

болса) оның ісін кешіктіріп, оған пара беріп, уақытты өткізетін. Жылдың  

соңында бұл елшілердің барлығы істі тындырмай, әрі сансыз көп шығындар 

жасап қайтып оралатын.  

Жалпы айтқанда, бұл елшілердің істерінен туындайтын түрлі шығын мен 

зиянның түрлері егжей-тегжейлі сипаттап жеткізуге болатыннан да көп еді.  

Ислам патшасы (Оның билігі баянды болсын!) әділеттілігінің кемелдігінен 

бұл жағдайларды дұрыстау керек деп шешті, сөйтіп:  

– Ақырын-ақырын оның зияны осындай үлкен көлемге жеткен және оған 

барлық адам үйреніп қалған істі кенеттен, біржола түзете салу мүмкін емес, 

дегенмен оны бірте-бірте істеуге болады, – деді. Содан (жағдайды) түзетуге 

кірісіп, ол бірінші жылы:  

– Мемлекеттің маңызды істері бойынша асығыс жүрген елшілер оларды 

қолданып жүре алуы үшін, бұл елшілердің басқалардың алдында үстемдікке ие 
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болуы, әрі меңзеген жеріне тез жетіп бара алулары үшін арнайы йамдар құру 

және бірде-бір жан ол аттарға отырмауы (мінбеуі) қажет, – деп бұйырды.  

Барлық маңызды және керекті жолдар бойында әрбір үш фарсахтан соң 

йамдар құру, оларда он бес мықты, семіз атты ұстап отыру, ал кейбір онша 

маңызды емес жерлерде (одан) азырақ (йамдар құру) туралы жарлық шықты. 

Және ол (Ғазан хан) оның құтты (патшалық) жеке алтын тамғасы басылған хат 

көрсетілмейінше ол ұлағты ешкімге бермеуге бұйырды. Сосын әр йамды ол (бір) 

ұлы әмірге тапсырды. Және йамдардың қажеттіліктері үшін олардың ақшалары 

қажет болғаннан көп болып, оның (ақшаны іздеп жүруге) қажеті болмауы үшін 

белгілі аймақтарды олардың (ұлы әмірдің) басқаруына берді. Сөйтіп (Ғазан хан):  

– Мен сендерде жетіспеушілік орын алмауы үшін және қалған (қаражаттарды) 

сендер өздеріңе жұмсауларың үшін әдейі көп ақша беріп отырмын. (Сондықтан) 

әр күн сайын «Ақша қажет болғаннан көп, ол бұл істі құртып жатыр», әлде «Істі 

басқаға тапсыру керек, йам мықты басқарусыз қалды» деген сияқты айғақ 

көтеріліп жатпасын.  

1450-бет 

Сендер ұлы әмір болғандықтарыңнан сендер үшін ақшаны аямаймыз, ал 

сендер болса, бұл істі тәртіпте ұстап отыруларың қажет, – деді.  

Шекара аймақтарының әмірлері йамдарды қолданып жағдайлар жайлы хабар 

беріп тұруы қажет болғандықтан, патша (олардың) әрқайсысына елшілердің 

кейбіріне екі ұлағқа, кейбіріне үш және төрт ұлағ (үшін) өзінің арнайы белгісі 

мен алтын тамғасы бар бірнеше хатты берді. Және йам басшыларына: «Осындай 

арнайы белгісі болмағандарға ұлағты берудің қажеті жоқ», – деп қатаң тапсырма 

берілді. Одан соң (Ғазан хан) былай деді:  

– Шұғыл (жіберілген) елшінің мақсаты – тезірек келуде болып табылады. 

Алайда ол тіпті нояндар әулетінен болса да, ол төрт ұлағтан артық көлікпен 

жүрмесін. Тағы ол былай деп бұйырды:  

– Егер де іс өте шұғыл болатын болса, олар хат жазып, мөр басқан күйі йам 

қызметкерлері арқылы беріп жіберсін. Олар (барынша) шапсын, ал хаттың 

үстіне «Пәлен жерден, пәлен жерге» деп жазып қойсын.  

Әрбір шекара аймағының басшысына олар оны сол хаттардың бетіне 

басулары үшін (Ғазан хан) екінші тамғаны таратып берді, өйткені алдында 

негізгі тамға жіберілген болатын.  

Әрбір үш фарсах сайын йам болғандықтан және шауып келетін йам 

қызметкерлері әртүрлі кісілер болғандықтан, олар күніне алпыс фарсахты 
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шауып өтеді де, осылай шұғыл хабарлар Хорасаннан Тебризге үш-төрт күнде 

жетеді. Ал егер хабаршының өзі келетін болса, онда алты күннен ерте уақытта 

келе алмайтын еді.  

Және әр йамда тағы екі шабарманды жалдауды, сөйтіп егер аймақтарда 

(бірден көп) маңызды істер болып қалатын болса, ол мөрленген хаттың үстіне 

шабарманның тамғасын қойып «Пәлен жерден пәлен жерге жіберілді» деп 

жазып жіберуді бұйырды. Тәжірибе арқылы белгілі болғанындай, шабарман 

тоқтаусыз күніне отыз фарсах шауып отырады, сөйтіп кез келген хабар тез 

уақытта жеткізіледі. Біраз уақыттан соң (Ғазан хан):  

– Біздің ұлы мәртебеміздің алдында қызметте тұратын кезекші-сақшылар 

мен мулазимдер күні-түні, ыстық пен суықта да, аңшылық кезінде де, соғыс 

уақытында да үздіксіз қызмет етеді, өздерінің ұлағында, өздерінің азықтарымен 

жүреді. Олай болса, (йамға) жұмысқа бара жатқан кісілер неліктен қазына  

есебінен азық алады?! Өйткені аймаққа барған кезінде осы шығындарға міндетті  

 

1451-бет 

айлық қаражаттары жұмсалады, – деп бұйырды. Бұл ақылға қонымды 

болғандықтан, осы мәселе бойынша жарлықтың үкімі орындалды.  

Біраз уақыттың ішінде (керемет) тәртіп орнады, сөйтіп түмендердің йамдары 

жойылды. Ал олардың шығындарына жұмсалатын қаражаттар қазынаға түсетін 

болды. Тіпті патша жіберетін елшіге де ұлағ берілмейтін болды. Сонда басқалар 

(ұлағты) қалайша ала алады?!  

Оған қоса: «Бірде-бір жан ұлы мәртебеліден басқаға елшілер жібермесін» 

деп бұйырылды. Осыған байланысты өзгелердің (беталдына) елшілерді жіберілуі 

тоқтатылды.  

Және: «Егер де бірер кісі өзінің жеке ісі бойынша бір аймаққа, әлде бір 

жерге хабаршы жіберетін болса, оған (қазынадан) жол азығы берілмесін! Ол 

(хабаршы барған) жақтың әкімі ол кісіні ұстап тұтқындап, түрмеге жапсын!» 

деген бұйрық шықты. Осылай болған кезде (бұрындары) өздерінің жеке істерін 

елшілер арқылы тындырып жүрген кісілер былай істеуді тоқтатты. Одан соң 

(Ғазан хан):  

– Аймақтарға (патша жағынан) аттанатын елшілерге олардың барып-келуіне 

жеткілікті көлемде қазынадан жол азығы үшін ақша беретін боламыз. Олар еш 

жерден ештеңе алмасын. Ал барған кезінде (қазына жағынан) белгілі бір 



 185 

мерзімге мөлшерлеп берілетін арнайы азық-түлікті қанағат тұтсын! – деп 

бұйырды.  

Осылайша (патша жағынан) аймақтардың бірер жеріне аттанып жатқан әрбір 

хабаршыға қазынадан жол азығы үшін ақшалай қаражат беретін болды. Бұл 

жағдай барлық аймақтар мен мекендерге белгілі болды. Сөйтіп, патшаның 

(Оның патшалығы баянды болсын!) бұйрығы бойынша кетіп бара жатқан 

елшілердің жол азығын қолдануларына мүмкіндігі болмағандықтан, қалайша 

адамдар оны өзгелерге беретін еді. Осы себепті осы екі жылда барлық иеліктердегі 

қалаларда, ауылдарда және ордаларда ұлағ пен жол азығын жеткізіп беру 

міндеті жойылды. Оған қоса, енді бірде-бір жан шабармандарды көрмейді. 

Себебі йам аттарында шабатын шабармандар күні-түні жол үстінде болып, 

олардың тіпті аздап тамақтанып алуға да уақыты жоқ. Аймақтардан жылына 

сөзсіз отызға жуық елшілер аттандырылады, бірақ олардың жолда бара жатып 

жол азығын алулары туралы үкім болмағандықтан, ешкім оларды өзге жолаушылардан 

айыра алмайды.  

Міне, (Ғазан ханның) осындай, барлығын қамтитын әділеттілігі арқасында 

барша халық тынышталып (рақат өмір сүріп) қалды.  

 

1452-бет 

Отырықшы мұғулдар да, көшпенділер де (бұрынғы) ауыртпашылықтан азат, 

саудагерлер мен келіп-кетушілер жол бойында қауіпсіздікте, қала мен ауылдың 

тұрғындары көңілдері тоқ күйде құрылыспен, егіншілікпен айналысуда. 

Сондықтан барлығы әйел, бала-шағаларымен бірге шын көңілдерінен және 

ықыласымен патшаның бақ-дәулеті үшін дұға етуде. (Алла Тағала) оны қабыл 

етсін! 

Тағы да (Ғазан хан) былай деп бұйырды:  

– Егер бірер қажеттілік бойынша бірер адамдарға бір аймақтан басқасына 

өту үшін бірнеше жылқы мен есектерді ұлағ ретінде беруге тура келсе де, олар 

үшін (яғни, берілген малдар үшін) олар құнын төлейтін болсын! Олар (берілген 

малдар) олардың мүлкі есептеліп, ұлағ атауы мұнда мүлдем қолданылмайтын 

болсын!  

Және де бұған дейін құсбегілер мен барысшылар да аймақтардан сұңқарлар 

мен барыстарды ұлағта алып келетін. (Ғазан хан) оларға: «Барып-келу үшін 

малдардың, жол мен арба азығының құнын беретін болсын және олар жол  
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бойында ештеңе алмасын, (олар) келген кезде қалатын әрбір мал оларға тиесілі 

болатын болсын!» деп бұйырды.  

Осындай іс-шаралардың арқасында патшалық гүлдене бастады, содан 

қайтадан байлық пен тәртіпке келді. Йамдар мен елшілерді асырауға арналған, 

яки (оларды желкелетіп) артық алынатын қаражат қазынаға түседі, бұрындары 

бұл мәселе бойынша бағыныштылардың (есебінен) жұмсалатын (қаражаттар) 

енді иелерінің қолдарында қалады.  

Құдай Тағала бұл әділеттіліктің игіліктерін (оның) билік ету күндерінде «Өзінің 

бар болуы рақымымен, жасырын мейірімділігі және өзінің жомарттығымен»124 

берекет пен бақыт, дәулет жеткізсін (берсін)! 

 

ОН ТОҒЫЗЫНШЫ ХИКАЯ 

Ұрылар мен жол тонаушылардың қуылуы және иеліктердегі жолдардың 

олардан қорғалуы туралы 

 

Бұрындары қарақшылар мен ұрылардың залымдықтары қандай дәрежеге 

дейін жететіндіктері әлем тұрғындары үшін жасырын емес. Олардың 

санаттарының түрлері көбіне мұғулдардан, тәжіктерден, муртадтардан, күрдтерден, 

лурлардан, шулар мен шамдықтардан (сириялықтардан) тұратынына қарамай, 

оларға қашып кеткен құлдар да және қаланың оңбағандары мен қаңғыбастары да 

барып қосылар еді. Кейбір ауыл мен шетелдік мекендер тұрғындары олармен 

бірігіп алып, олардың құлавузиі125 болып жүретін.  

Және барлық қалаларда (қарақшылар) 

 

1453-бет 

олар әртүрлі жағдайдағы адамдардың жолға шыққандығы жайлы хабар беріп 

тұру үшін жансыздарды ұстап отыратын. Егер кейде олар ұзақ уақыт жолдарда 

қарақшылық жасап жүрген, бұл істе атақты болып қалған кейбір қарақшылар 

ұсталып қалса, кей адамдар оларды қорғаштап: «Қалайша мұндай батырды 

өлтіруге болады, оған пана беру керек» дейтін. Осы себептен басқа қарақшылар 

одан сайын өрескел әрі батыл болып кететін.  

«Қарақшылар шабуылдаған кезде керуенмен бірге бара жатқан кісілер: 

шабармандар мен жолаушылар қосылып оларға тойтарыс берулері керек» деген 

көне заң болғанына қарамай, соңғы кездері қарақшылар жолға шыққан кезінде 

                                                           
124 Ғазан ханға арналған дұға тілегі. 
125 Құлавузи – құпия, яғни жасырын хабар беруші. 
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ол адамдар бір-біріне көмектеспейтін болды. Көп жағдайда қарақшылар әлгі 

адамдардың жағдайларын егжей-тегжейлі білетін және түсінетін, сондықтан 

«Біздің ештеңесі жоқ, әлде (заттары) аз кісілерде ісіміз жоқ» деп айқайлайтын. 

(Содан) ол кісілер шетке қашатын, ал (керуендегі) өзгелерді қарақшылар ұрып-

соғып, өлтіретін.  

Егер бір көшпенділердің жұртының, әлде ауылдың, яки қаланың айналасында 

қарақшылық жасайтын болса, бұл (қарақшылық) қандай жақындықта болса да 

әлгі жерлердің тұрғындары араласпайтын. Керісінше қарақшылардың әрбір 

көшпенділер мен отырықшы ауылдардың тұрғындарының арасында достары 

мен жолдастары болатын дәрежеге дейін жеткен еді. Көп адамдар мұны білетін, 

алайда бұл туралы хабарламайтын. Кейде бұл анықталып қалған кезде де, оны 

ешқашан (патшаға) хабарлап айтпайтын. Кейбір олардың танысы мен достары 

болған ауылдардың рәйістері, әлде басшылары көмегімен жылдың кез келген 

мезгілінде олар үшін барлық қажетті нәрселер дайын тұратын. Көпшілік бұл 

кісілердің үйлеріне қонаққа баратын, яки қауіп төнген кезде оларға қашып 

баратын. Олардың заттарын сататын қалада да ол кісілердің таныстары болатын. 

Кейде олар әлгілермен бірге бір-екі ай бірге тұрып, ұрланған ақшаны жеп 

жататын. Қарақшылардың билеп-төстеуі сондай дәрежеге жеткен еді, тіпті олар 

түнде кенеттен бірер әмірдің үйін қоршап алып, тонап та кететін. Ал 

тұтқауылдар мен жол салығын жинаушылар болса, тек қана  

 

1454-бет 

жолаушылардан өздері қалағанның барлығын алумен ғана айналысатын. Ал 

ұрылар бұл жағдайдан хабардар болып жолға шыққандарынша, олар: «Сендердің 

орталарыңда ұры мен қашқындар бар» деген сылтаумен керуендерді тоқтатып 

тұратын. Тұтқауылдар ешқашан қарақшыларды қумайтын. Сондай-ақ тұтқауылдар 

мен жол салығын жинаушылар жағынан келіп-кетушілерге (жолаушыларға) 

жасалынатын ренжітулер (зұлымдықтар) сондай дәрежеге жеткен, тіпті қарақшылар 

жағынан ондай (үлкен зұлымдық) жасалынбас еді. Себебі қарақшылардың  

қолдарына (жолдағылар) кей кездері ғана түсетін, ал әлгілерге болса, әр  

тұрақтау орнында (бір емес) екі рет түсетін. Тұтқауылдар мен жол салығын 

жинаушылардың қолынан құтылу үшін өте алыс, әрі өте қиын, белгісіз жолды 

таңдаған керуендер (саны) қаншама.  

Ислам патшасы (Оның билігі баянды болсын!) бұл жағдайды түзеу керек деп 

шешті. Бірінші болып ол: «Қарақшылар шабуылдағанда өзінің жолсеріктерінен 

бөлініп, (тастап қашып) кеткен және өзгелермен бірге (қарақшылардың  
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шабуылын) қайтаруға тырыспаған әр адам кінәлі болады. Оның (мойнында) 

жолдастарының қаны мен малы үшін жауапкершілік жүктеледі» деген үкім 

шығарды.  

Оған қоса (Ғазан хан): «Қарақшылар қарақшылығын жасап жатқан жерге 

жақын орналасқан көшпенділердің жұрты мен ауылдар сияқты мекендердің 

(тұрғындарының мойнында) қарақшылардың ізінен барып, тауып алу міндеті 

жатыр. Әсіресе егер оларды (бұл жайлы сол мекендердің адамы) хабардар еткен 

болса, түн болсын, күндіз болсын, олар атпен болсын, жаяу болсын оларды  

таппағанша қуалап барулары керек», – деп бұйырды.  

Оған қоса (Ғазан хан): Көшпенділердің жұрттарында, ауылдар мен қалаларда 

қарақшылармен тіл біріктірген және (бұл) белгілі болып қалған мұғулдар мен 

мұсылмандар арасынан кез келген адамды аяусыз өлімге кесуін бұйырды.  

Бұл маңызды іске ұлы мәртебеліге (Ғазан ханға) жақын болған, әрі 

адамдардың кім екенімен есептеспейтін, мүлдем қымсынып та отырмайтындығымен 

атағы шыққан Итқұн әмірді тағайындады. Ол қарақшылармен байланысы болған 

кісілердің көпшілігін ұстап алып, барлығын өлімге кесті. Ал кейбіреулерін 

олардың бастары мен қолдарын екі сойыл ағашының арасына қысып байлаған 

күйі алып келді.  

Итқұн әмірге (қарақшылар жайлы) сілтеу жасаған және әлгі (қарақшы) 

кісілерді танып, көрсеткен айғақшыға (Ғазан хан) тархандықты сыйлайтын, 

сөйтіп (Ғазан хан) ол (Итқұн әмір) әрдайым іздеу жұмыстарымен айналысуын 

бұйырды. (Патша) Итқұн әмірдің (қарақшы) 

 

1455-бет 

адамдарды өлімге кескеніне разы болып, оған әлгілердің барлық мал-дүниесін 

сыйға тартты.  

Содан соң, ол (Ғазан хан) кішкене ұрлық жасағандарды да өлімге кесуін 

бұйырды. Соның нәтижесінде иеліктерде өлімге кесілуден адамдар сондай (қатты) 

қорқатын болды, одан кейін бірде-бір жан қарақшылармен тіл біріктіруге дәті 

бармай қалды. Ал (қолға түспей қалған) қарақшылар болса, (өзіне) жақтастар да, 

қаражат пен орын да табылмайтынын білгендіктен қарақшылық жасауды 

азайтты, содан біршама қауіпсіздік орнады.  

Одан соң (Ғазан) барша иеліктер мен жол бойындағы қауіпті жерлерде жол 

салығын жинаушыларды тағайындап, оларға керуенмен кетіп бара жатқан, жүк 

тиелген әрбір төрт есектен баж (салығы) ретінде жарты ақша, әр екі түйеден 
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жарты ақша алуды, сонымен қатар одан көп алмауды бұйырды. Жүксіз кетіп 

бара жатқан малдардан және азық-түлік пен дәнді дақылдарды алып бара жатқан 

малдардан ештеңе талап етпеуін (бұйырды). «Егер қарақшылық орын алатын 

болса, сол орынға ең жақын тұрған жол салығын жинаушы барып қарақшыны 

ұстап алуы керек, әйтпесе ол ұрланған дүние үшін жауап береді», – деп осы 

жөнінде (жол салығын жинаушылардың) бәрінен қолхат алынды.  

Сосын (Ғазан хан) жол салығын жинаушылардың бәрін Арғын ханның 

кезінде тұтқауылдардың ұлы әмірі болған Шыңқұр әмірдің ұлы Боралғы 

(Бұралғы) әмірге тапсырды, ол да өз кезегінде әрбір жолды сенімді кісіге 

тапсыруды бұйырды. Сондай-ақ жол салығын жинаушылар (өздері) қауіпсіз 

және жүріп өтуге оңай жерлерде отырып алып, қауіпті жерлерді қараусыз 

қалдырмаулары үшін, әрі қажеттіден көп (адам) болып отырмаулары үшін 

(Ғазан хан) көрегенділікпен іс-әрекет жасап, қажетті жерлерге тастан, немесе 

әктастан ұстындар тұрғызды, ұстындарға тақтайшаларды іліп қоюды бұйырды. 

Ол (тақтайшада салық жинаушылар) белгіленген (адам) санынан көп болып 

отырмауы және бекітілгеннен көп (ақша) алмаулары үшін, сол аймақтағы жол 

салығын жинаушылардың саны мен ол мәселе бойынша бекітілген Жасақтың 

шарттары жазып қойылған. Оларды «Әділеттілік тақтайлары» деп атайды және 

олардың не үшін қажет екені анық және белгілі.  

Бұрындары кім қаласа, (тіпті) өзі бірер көшпенділердің ордасының (өкілі) 

болса да, жолдың бойына отырып алып: «Тұтқауыл қызметін атқарып жатырмын» 

деген сылтаумен жол салығын алып отыра беретін еді.  

 

1456-бет 

Бүгінде «Әлгі (белгіленген) жерлерден басқа жерлерде отырғандардың бәрі 

ұры болып табылады» деп тақтайшаға жазып қойылғандықтан, мұғулдар мен 

тәжіктердің бірде-бірі өзге жерде отыруға дәті бармайды.  

(Ғазан хан) бұл Жасақты шығарғаннан бергі екі жыл ішінде иеліктердегі жол 

бойында қарақшылық аз жасалды. Кейде ол орын алса да, қарақшыларды 

(ұрлаған) дүниесімен бірге ұстап алып, өлімге кесті. Осының нәтижесінде ондай 

адамдардың бәрі былай істеуді қойды, жолдардың бойында қауіпсіздік орнықты. 

Оған қоса (Ғазан хан) керуендер мен жолаушылар үлкен жол бойындағы 

ауыл немесе көшпелі жұрттың айналасында тоқтағысы келсе, (алдымен) әлгі 

(мекеннің) тұрғындарының үлкенінен «Ол аймақта қарақшылар бар ма, әлде 

жоқ па?», егер «бар» деп айтатын болса, онда олар орданың немесе ауылдың 
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ішінде орналассын және (бұған тұрғындар) кедергі жасамасын. Егер де  

«Қарақшылар жоқ» деп айтатын болса, онда олар жазықтыққа барып жайғассын. 

Содан егер бірер нәрсе ұрланатын болса, онда әлгі тұрғындар жауап беретін 

болады. Алайда бұл үкім қала аймағына қатысты емес, себебі ондай жерде оны 

орындау мүмкін емес (деп пәрмен берді).  

Осындай жолмен жолдарды тәртіпке келтіргенде және Боралғы (Бұралғы) 

әмірге жол салығын жинаушылар мен олардың әмірлерінің толық тізімін алып 

келгенде, бұл іспен бір түменге жуық кісілердің, (яғни) үлкен әскери жасақтың 

айналысып жатқаны мәлім болды. Олардың басқа ешқандай жұмысқа кетпеулері 

және олар (жолаушылар) көңіл күйі тыныш күйде жүріп, шынайы ықыластарымен 

мемлекеттің бақ-дәулеті үшін дұға ете алуы үшін барлық жолаушының жаны 

мен малдарын қорғаулары жайлы бұйрық бар. (Алла Тағала) өзінің ақиқатының 

ақиқаты үшін (ол дұғаларды) қабыл етсін! 

 

1457-бет 

ЖИЫРМАСЫНШЫ ХИКАЯ 

Алтын мен күмістің сынамасының бұған дейін болмаған, одан артық 

жақсы болуы мүмкін емес дәрежеге дейін байытылуы туралы 

 

 Көне дәуірлерден бері, қазіргі уақыттарда да барлық иеліктердегі (металл) 

ақшалар (сол иеліктердің) билеушісі болған патшалар атынан шығарылмаған. 

Әсіресе иеліктер бірнеше патша мен сұлтандардың қолында болғандықтан, әр 

(түрлі) жердегі алтын мен күмістің сынамалары әртүрлі болатын. Кейбір 

иеліктерде, тіпті қатаң тәртіп орнатып, (жалпыға) бірдей сынаманы орнатқылары да 

келді, (алайда) қанша үкім шығарылса да, іс бұйырылғанға сай жүрмейтін, 

сондықтан бұл істі тәртіпке келтіру мүмкін болмады.   

Сөзсіз, патшалардың ерекшеліктерінің бірі – олардың атынан құтба оқып 

ақша шығаратыны. Қазіргі кезге дейін Рұм, Фарс, Керман, Гүржістан мен 

Мардинде ақшалардың сол жақтың мәліктері мен сұлтандары атынан сынамаларды 

әртүрлі (тиын күйінде) шығарады.  

Арғын мен Гайхатудың кезінде жарлық шығарылып, ол жақта күмісті тоғызға он 

(9:10) сынамасы бойынша құю бұйырылған, содан кей жерлерде (сынама) атауы 

бойынша сондай болатын, алайда шын мәнінде 7:10, әлде 8:10-нан артық 

болмайтын. Басқа жермен салыстырғанда жақсырақ болған Рұмның күміс ақшалары 

сондай дәрежеге дейін жетті, тіпті он динардың құймасының ішіндегі күміс тек 
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екі динардың (салмағындай) ғана бар еді, қалғанының барлығы мыс болатын. 

Сан рет мұғул елшілері тәжік бітікшілерімен бірге жарлықтың үкіміне сәйкес 

сынамаларды тексеру үшін аймақтарға баратын, сөйтіп үлкен шығын жасайтын. 

Алайда олар пара алуға келісіп, бірде-бір қылмыскерді жауапқа тартқан жоқ. 

Сондықтан (әлгілер) тіпті сыртқы көрінісі мыстан жасалған сияқты көрінетін, 

құрамында күмістің көп мөлшері бола бермейтін (атауы бойынша) күміс ақшаларды 

басып шығарудан және қолданысқа жіберуден ұялмайтын еді. Негізінде ол  

ақшалар (олардың үстінде соғылған) саны бойынша (яғни, неше динар деп 

соғылған болса, сол бағамен) айналыста жүретін. Сондықтан күміс ақшалардың 

(саны жазылған жерін ғана қалдырып) шеттерін кесіп алатын (сөйтіп, оларды 

балқытып ақша соғатын) болды. 

Аймақтарда (ақша) сынамалары әртүрлі болғандықтан, саудагерлер, әрине 

(сауданы) тауарлармен сатуға (яғни, айырбас жолымен саудаласуға) мәжбүр 

болатын.  

1458-бет 

Егер олар түрлі иеліктерге барғанда, өздері жол тартқан жердегіге қарағанда 

сынамасы жоғарырақ алтын мен күмісті (кездестірсе, тауарлардың орнына 

алтын мен күміс) сатып алатын, себебі бұл істе үлкен пайда бар еді. Осы себепті 

(яғни тауарлардың орнына алтын мен күмісті сатып ала беру салдарынан тауар 

айналымы бұзылып) көпшілік жерде тауарларды табу мүмкін болмайтын. 

Соның әсерінен жағдай (ушығып) сондай дәрежеге дейін жетті, тіпті алтын 

ақшаны оның құнынан төмен сатып алатын болды, әйтпесе оны (ешкім) 

қабылдамайтын болды. Бірер аймақта жүз динар жұмсамақ болған әр адам он 

динардан көп, тіпті кей кездері жиырма динардан да артық шығынға ұшырайтын. 

Ешқандай алым-салықтар бұған қарағанда ауырырақ емес. Себебі саудагер емес 

(қарапайым) кісілер олардың қажеттіліктеріне арнап берілген ақшадан әрбір екі-

үшеуіне он-он екісін жоғалтады. Оған қоса олардан ақшаны қабылдап алғанша 

олар көп іс-әрекет жасауы керек болады. Әсіресе олар сынамаларды  жақсы 

ажырата алмайтын, «Қайсысы жақсырақ» деп (ақша) қабылдауға шешім қабылдай 

алмайтын көшпелілердің жұрттары мен елді мекендерінде.  

Алтын мен күмістің болуының пайдасы – оның көмегі арқылы адамдардың 

қажеттілігі қанағаттандырылатынында, (олар) қалаған нәрсесіне тез қол жеткізе 

алатынында болып табылады. Алтын-күміске қатысты жағдайлар осы халге 

жеткен кезде олардың себебінен тартыс пен келеңсіз жағдай орын алады. 

Оларды жарату кезінде ешкім қабылдамайды, (мұндай жағдай орныққанда) бұл 

– әлемнің тәртібі мен табиғатына қарсы (келеді).  
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Ислам патшасы (Ғазан хан) (Оның патшалығы баянды болсын!) бұл кемістіктерді 

былай түзеуді ойластырды: 

Алдымен ол өзінің көңіліне ұнайтындай ақша (үлгісін) жасады да, оның 

үстіне оның көшірмесін ешкім жасай алмайтындай белгі орнатты. Содан ақшалар 

барлық жерде Алланың және Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) атымен болуы үшін барлық иеліктерде алтын мен күмісті осы (үлгіге) 

сәйкес басуларын бұйырды. Әрі оның (Ғазан ханның) есімі (ақшаның бетіне) 

жазылды. Ол жақта ешқашан ақшаны Алланың, оның Пайғамбарының (Алланың 

оған салауаты мен сәлемі болсын!) атымен баспаған Гүржістанда да амалсыз 

(солай) баса бастады. Себебі одан басқа (ақшалар) қолданыста жүрмейтін, 

сондықтан олар (бұған іштей) қарсы болғанына қарамай ол жерлерде де осы 

ақшаны басуларына тура келді, олардың ақшасын еш жерде қабылдамай қойған 

еді. Айтып өтілгендей, алтын және күміс ақшалардың басып шығарылуы орнықты, 

әрі барлық иеліктерде тұрақты халге келді.  

 

1459-бет 

(Бірыңғай) сынаманы бекіту туралы (Ғазан хан) былай деді:  

– Егер біз жайыз тілләнің сынамасын шала құйманың сынамасының 

деңгейінен шамалы төмен болуына жол берер болсақ, онда мұның себебінен 

халифаттық, мысырлық және мағрибтық (ақшалар) сияқты рұқсат етілген сынаманың 

деңгейін төмен түсіріп тастайды. Сонда (ақша соғушылар) қулықпен және 

өтірікпен бұл сынаманы өзгеше түрде көрсетеді. Ал біздің тыңшыларымыз болса, 

бұдан хабарсыз болады немесе пара алып (бұл іске) салғырттықпен қарайтын 

болады. Ең жақсысы – оларды (алтын ақшаларды) илеп, жапырақ күйіне келтірілген 

тек жайыз тілләні ғана соғу керек. Ал күмісті (сынамасын анықтау үшін оны) 

талғамдайтын сынапта ерітіп (тексеріп) көруге болады. Сонда егер (құйманың) 

құрамында қыл ұшындай болсын басқа қоспа болатын болса, ол түсі бойынша 

және ...126 бойынша, және жұмсақтығы бойынша анықталып қалады. Егер 

(ақшаны) отта қыздырар болса, дереу (қоспа қосылғаны) анықталып, оның 

сынамасын тексеру әркімге оңай болады.  

Сосын (Ғазан хан) барлық иеліктерде сынама осындай болуын қалағандықтан, 

алайда (ол кездерде) аймақтардың сынамаларында үлкен өзгешеліктер бар 

болғандықтан, ол былай деді:  

                                                           
126 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған, көп нүкте қойылған. 
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– Егер бұл бұйрық бірден күшке енер болса, онда барша халық үлкен 

шығынға батады, сөйтіп айқай салады. Дұрысы былай: егер бұрын әрбір 

дирамды төрт дәнек етіп соғатын болса, (енді) онсыз (төрт дәнек етпей-ақ), 

сонымен қатар (бұдан былай осылай істеген) дұрыс болатындықтан жарты және 

жарты дәнек127 етсе128 еш қиындық (қарсылық) жоқ. Қазіргі кездегі жарты 

мысқал расында араластырылған жарты және жарты дәнекке тең болып тұр, бұл 

– жарты мысқалдың шынайы талғамы (осылай). Негізінде алтын мен күмістің 

құны сынамасы болғандықтан (сынамасына қарай бағаланатындықтан), әркім 

ауыстырылған жарты және жарты дәнекке ие болса, содан жарты дирамға 

қаражат етсе, ол – расында жарты мысқалға (қаражат) еткен болады.  

Сосын бұл атқарылатын шарадан халыққа артықша зиян келмеуі үшін 

бұрынғы үш жарым мысқал күмісті (жаңа) талғаммен соғылған үш мысқал 

ақшаға ауыстырылды. (Ғазан хан) жайыз тілләнің (сынамасы дұрыс ақшаның) 

бағасы қандай екенін іздеуді, оны (соғылған ақшаның бір-бірінен) ешқандай 

айырмасы болмайтындай етіп басып шығаруды бұйырды.  

Ол (Ғазан хан) оны ешкім қоладан ажырата алмайтын Хармуз алтыны129 мен 

өзге де төмен сапалы, бағасы төмен алтын түрлерін төмен бағамен есептеуді 

бұйырды.  

1460-бет 

(Мұндағы) мақсат келесідей болатын: саррафтар130 оны құюда пайданың 

барын білген соң, олар оны толық сатып алып, (оларды) алтынмен араластыратын 

болады. (Қазіргі таңда) бұл пайданың бар екенін түсініп қалғандықтан, (төмен 

алтын түрін төмен бағамен есептеудің нәтижесінде) бір жыл ішінде жағдай 

сондай болды, тіпті барлық иелікте бір мысқал болсын сапасы төмен алтынды 

ешкім көрмейтін болды. Бұрындары қызыл алтынның базарларда өте сирек 

кездесетіні де осы (оларды таза алтынға араластыру мүмкін болған) себептен 

болатын. Сондықтан егер оны аз болса да алып келер болса, оны сатып алушы 

жүз кісі пайда болатын.  

Мынадай болғаны жалпыға мәлім: мұғулдар өмірінде кестелі, бастыра 
                                                           
127 Жарты және жарты дәнек - жарты және жартының жартысына (0,75) тең мөлшердегі дәнек. 

(Аудармашының түсініктемесі). 
128 Жарты және жарты дәнек етсе – яғни, сынамасы сапасыз әрбір төрт дәнек етіп соғылған дирамның 

орнына – сынамасы жоғары сапалы етіп жарты және жарты дәнек соғылса, ол екеуінің шынайы құны тең 

болады.  (Аудармашының түсініктемесі).   
129 Хармуз алтыны – Хармуз өңірі аймағынан қазып алынған алтын түрі. 
130 Сарраф – шебер, ісмер, бағалаушы, баға кесуші. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
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тігілген және (тігуге) алтын жұмсалатын киімдерді көп киеді, ол (алтын) болса 

Үндістан үшін тауар болып табылады, (сондықтан) алтын аз болып қалған еді.  

Қазір (қызыл алтынның құны төмендетілгендіктен) базарларда әрбір ауыл 

адамының қолынан сонша қызыл алтын өтеді, тіпті оның соңы және шегі жоқ. 

Барлығы оны сатумен айналысады. Сөйтіп, иеліктерде аталған әдіс (яғни, Ғазан 

хан бұйырған) бойынша басып шығарылмаған (яғни, Ғазан хан бұйрығына сай 

келмейтін), алтын мен күміс теңге қалған жоқ.  

Және (Ғазан хан) мынадай мағынадағы үкім айтты:  

– Егер біреудің қолында араластырылған (сапасыз) алтын, әлде күмісті көріп 

қалар болса, онда оны айыптасын, алайда «(Мұны) саған берген кісіні көрсет» 

деген көне әдет бойынша (оны) тергеу жасалынбасын. Себебі ол дәуірлерде 

түрлі-түрлі сапасыз ақшалар болатын. Енді қазіргі кездегі бұйрық келесідей: 

«Бірде-бір жан алтын мен күмістен басқаға сауда жасамасын. Кім (сынамаларды 

жақсы) білмейтін болса, сақтық шараларын сақтау үшін басқа біреуге көрсетсін. 

Осылай болған кезде ешбір жалған ақша жасаушы алтын (ақшаларды) қолдан 

жасамайтын болады. Себебі ол (жалған ақша жасайтын адам) адамдар сақтықпен 

іс-әрекет жасайтындықтан одан (сапасыз ақшаларды) ешкім алмайтынын біледі. 

Қазіргі таңда осындай ұлы іс барлық иеліктерде жүзеге асырылды, ешкімді 

өлімге кесудің қажеттілігі туындамады. Сонымен барлық иеліктерде жоғарыда 

аталғандардан басқа үлгідегі ақша мен сынамалардан басқа ешқандай ақша мен 

сынамалар жоқ. Тағы (Ғазан хан) құйылған күміс ақшаны да «Бір динар – үш 

мысқал» деген бір үлгідегі салмақ үлгісі бойынша шығаруларын және бірде-бір 

жанда (бұдан басқа үлгілері) болмауын бұйырды.  

Осылайша барлық аймақта қолма-қол ақшалар (олардың құны) теңескен 

кезде халық уайымнан азат болды. Қолма-қол (алтын-күміс) ақшаларды тауарға 

айналдырып алған саудагерлер қазіргі кезде әр аймаққа сан түрлі тауарларды 

алып барады, оған қоса ол (тауарлар) арзандап қалды. Содан барлық адамдар  

 

1461-бет 

(бұл істің) пайдасын көруде. Осылайша Ислам патшасының (Оның билігі баянды 

болсын!) есімі жақсы іс арқылы атақты болды. Құтба мен ақшалар иеліктерде 

оның құтты атымен жасалуда.  

Ол толыққанды тілләнің (алтын ақшалардың) барлығын жүз мысқал (ауырлықта) 

құюға бұйырды. Және қай аймақта мұны (жазуды) оқыса, ол оның шығарғаны 
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(ақшасы) екенін білулері үшін оның үстіне өзінің құтты атын барлық аймақтардың 

жазуларымен бірге жазып қойды. Және бұл ақшалардың үстінде Құран аяттары 

мен он екі имамның131 (Алланың оларға сәлемі болсын!) есімдері жазылған. Бұл 

ақшалар өте әдемі әрі нәзік (жасалынған), сондықтан кімде-кім оларды (қолына) 

алатын болса, оның жүрегі оларды бергісі келмей қалады, ол оларды сөзсіз 

сақтап қалғысы келеді.  

Сөйтіп (Ғазан хан): «Біз бірер кісіге сыйлық жасайтын кезде (ол туралы) сөз 

тарауы үшін біз оған осы ақшалардан беретін боламыз», – деді. 

Бұрынғы (өткен) халифтер мен сұлтандардың ешбірінің қолынан келмеген 

осындай ұлы істер Ислам патшасының (Оның билігі баянды болсын!) қолынан 

келді, сөйтіп бұл халықтың тыныштығының себебі болып тұр.  

Құдай Тағала оны өзінің мейірімімен мәңгі уақыттарға сақтасын!  

 

ЖИЫРМА БІРІНШІ ХИКАЯ 

Алтынның, күмістің, салмақ тастарының, (сонымен бірге) газдың,  

паймананың, қафиздің132, тағардың және өзге де салмақ 

өлшемдерінің түзетілуі жайлы 

 

Бұған дейін иеліктерде алтын және салмақтың (ауырлық салмақтары, гір 

тастары), газ бен паймананың, қафиз бен тағар салмақ өлшемдері сондай (қатты) 

айырмашылыққа ие еді, тіпті бір аймақтың өзінің түрлі аудандарында түрліше 

болатын. Осының нәтижесінде нарықтағы бағаға қатысты көптеген кедергілер 

(жанжалдар) орын алып отыратын. Саудагерлер тауарды (барған сайын) аз сатып 

алатын болып кетті. Себебі олар жай бір аймақтың алтын ақшаларын басқа 

аймаққа алып барған кездерінде (оның салмағы) көп болып шығатын, содан олардың 

салмағындағы айырмашылықтың өзінен-ақ пайда қалатын еді. Кейбір аймақтарда 

тауарларды сатып алмайтын, ал кейбір аймақтарда (тауарлардың жоқ болғандығынан) 

оларды сатып алу мүмкін болмайтын. Және әрбір ауылда екі-үш түрлі қафиз бар 

болатын.  

1462-бет 

Олардың (қафиздің) кішкенелері арқылы өзге елдіктермен сауда-саттық жасасса, 

үлкенірек болғанымен өзара (сауда жасасатын). Бөгде (жақтан келген) адамдар 

мұны білсе де, білмесе де амалсыз бұл сауда ісіне келісуіне тура келетін. Ал елді 
                                                           
131 Он екі имам – бұл сөз шииттердің он екі имамы туралы айтылған болса керек. 
132 Қафиз – сұйықтық өлшемі бойынша 33 литрге, ал салмағы бойынша 26,112 килога тең ыдыс атауы. 
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мекен тұрғындары болса, «Бұл әділетті қафиз» деп бір-бірлері үшін жалған 

куәлік беретін.  

Ал әскерге (салық түрінде) берілетін тағар мен саури – (негізінде) жүз ман 

болуы керек болса, (жеңіл қафизбен өлшенгендіктен, кейде) жетпіс ман, әлде 

алпыс ман, тіпті одан да аз болып шығатын. Алайда күшті кісілер дүре соғу 

арқылы барлығын толығымен және артығымен алатын, ал қараша халық болса, 

осы себептен әрдайым тартыстар мен жанжалдар арасында болатын. Ислам  

патшасы (Оның билігі баянды болсын!) былай деді:  

– Барлық иеліктер біздің пәрменімізге (менің үкіміме) бағынышты, 

сондықтан бұл өзгешеліктердің қандай қажеті бар?! Біз, олар барлық жерлерде 

бірдей болуы үшін, оларға қатаң тәртіп орнатамыз әрі (ешкім) осындай жолмен 

ұрлық жасай алмаулары үшін солай етіп жасаймыз, нәтижесінде аймақтардағы 

және ауылдардағы базарларда бір-бірінен айырмашылығы бар салмақ 

өлшемдері қалмайтын болады. 

Осы мәселеге қатысты құтты пайымдаулар жасап, (бұл жағдайды) түзету 

бойынша әдістер мен іс-шараларды өзіне қамтыған бұйрық шығарды. Оны 

ұйымдастыру үшін ол (бұйрықтан) алынған көшірмеде анық және түсінікті  

түрде жазылғандай етіп жасауды бұйырды.  

 

(Патшаның) алтын мен күмістің ең жақсы сынамасы туралы  

шығарған жарлығының көшірмесі 

 

Аса мейірімді, ерекше рақымды Алла Тағаланың атымен, Алла Тағаланың 

құдіретімен, Мұхаммед үмметінің абаттығы үшін 

(Сұлтан) Ғазан (ханның) пәрмені 

 

Иеліктеріміздің қолбасшылары, мәліктері, бітікшілері, найбтары, қазылары, 

сейіттері, имамдары, садрлары, атақты әрі беделді кісілері, барлық тұрғындары, 

жолаушылары мен саудагерлеріне белгілі болсын:  

Біздің патшалық назарларымыз бен ойларымыздың бәрі бағыныштылар мен 

жалпы қарашаның жақсы жасауын қамтамасыз етуге, олардың ортасында 

әділеттілік пен шындықтың болуына және салиқалы істердің негізіне қарай 

бағытталған.  

1463-бет 

Сол үшін біз олар бұл өмірде бүлік пен қиыншылықтардан, ал арғы өмірде 

тозақтың азаптары мен отынан құтылулары үшін ұзақ уақыт бойы халық 
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арасында таралған, солардың кесірінен барша халық әркез қысымда болған 

залымдықты, зорлықты, бидғаттар мен әділетсіздікті жойғымыз, адамдар арасынан 

келіспеушіліктердің, жанжалдардың, негізсіз шағымдар мен дау-тартыстардың 

себептерін жоқ қылғымыз, әрі олардан түрлі алдаулар мен реніштерді жуып, 

жойғымыз келеді.  

Енді біз мемлекеттік істер мен халықтың пайдасы жөнінде тергеу жасап, 

түрлі істердің заңдылығын анықтағандықтан орда және қалалар базарларында 

кез келген адам өз пайдасы мен табысы үшін тастан, балшық кесектен, темір мен 

өзге де нәрселерден ауырлық өлшемдерін (гір тастарын) жасап, өз қалауларына сай 

(оның салмағын) азайттырып, көбейттіре беретіні белгілі болды. Олардың 

саудасы осы (гір тастары) бойынша жүргізіліп, бейшара халық шығынға ұшырайды. 

Ондай іс біздің әлемді безендіруші ойымызға сай келмейді, сондықтан оны құптаған 

жоқпыз. Әму өзені жағалауынан бастап Мысырға дейін барлық иеліктерде алтын 

мен күміс салмағының өлшемін, бар мен гиланың133 және газ өлшемін түзетіп, 

барлығын темірден жасап, олардың үстіне ентаңба басып, астанада бекіткен  

қатаң тәртіппен барлық иеліктерге ұсынуды бұйырдық. Мұның ұсақ-түйек тұстары 

мен егжей-тегжейлі түсіндірмесі төменде баяндалатындай болады:  

Біріншіден, алтын мен күміс өлшемдері барлық иелікте Тебриздегі өлшемдік 

таразыларымен бірдей болулары және сай келуі керек. Ешкім оларды азайтпасын да, 

көбейтпесін және халықты ренжітпесін. Оған қоса салмағында өзгешелік болған 

(бұрыннан келе жатқан) алтын-күміс ақшаларды бір аймақтан екіншісіне 

тасымалдамасын. Өйткені алтын мен күмістің сынамасы барлық иелікте бірдей 

болғаны сияқты, олардың салмақ өлшемдері де бірдей болсын! Осы себептен 

біз, олар алтын мен күміс (ақшалар) үшін сегіз бұрышты пішінінде өлшем тастарын 

дайындаулары үшін Хорасаннан Фахр ад-дин мен Беха ад-дин ұстаздарды 

тағайындадық. Олар мухтасибтің алдында оларды айналымға жіберуі үшін әрбір 

аймақта өзіміздің жағымыздан екі сенімді кісіні және бір  
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сенімді кісіні сол аймақтың қазысы жағынан тағайындадық.  

Оны айналымға жіберудің тәртіптері мынадай: Кез келген аймақта ақшалар 

үшін өлшем тастары қажет, әр кісі оларды өзі үшін хорасандық Фахр ад-дин мен 

Беха ад-дин сегіз бұрыш етіп жасап, мөрін басқан үлгілерге сай таза темірден 

                                                           
133 Гила – дәнді дақылдар мен басқа да заттарды есептейтін ортағасырлық өлшем бірлігі. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA/
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жасап алсын. Содан соң олар әр аймақта тағайындалған (жоғарыда аты) аталған 

сенімді төрт кісіге барып (темірден жасалған үлгілердің) салмағын мұқият өлшетсін, 

оларға мөр басып, (иесіне) қайтарып берсін. (Ол төрт адамнан басқа ешкім, ол 

кім болса да ондай үлгіні жасамасын және өлшем тастарына (мөр) баспасын. 

Өзінің қалауына сай ондай мөрді дайындап, өлшем тастарына басқан әрбір кісі 

қылмыскер болады және өлімге кесілуге тиісті.  

Оған қоса: Өзгелер өздерінің қалауы бойынша оларды (өлшем үлгілерін) 

қолдан жасай алмаулары үшін оларға мөр басылған өлшем тасы берілген 

кісілердің аты-жөнін кітапқа жазып қою керек. Әр ай сайын барлық адамдардың 

өлшем тастарын мұқият қарап шығып, (қайта) өлшесін. Егер біреу көбейтсе, 

әлде азайтса, әлде жасырын өз қалауы бойынша мөр басатын болса, әлде  

олардың үстінде мөрі мен таңбасы жоқ басқа салмақтағы өлшем тастарымен 

сауда жасайтын болса, әлде әлгі тастармен алаяқтық жасайтын болса, ондай 

кісіні ұстап алып қолбасшыға алып барсын, ол оны үкімнің бұйрығына сәйкес 

жазаласын.  

Оған қоса: Бұл бұйрық пен тәртіп (іс-әрекет жасау) әдісі жүктердің өлшем 

тастарына да қатысты. Алайда былай деп шешім қабылданды: Қай жердегі 

өлшем бірліктер тебриздік өлшемдерден аз болса, сол жерлерде (оларды) 

сәйкестікке келтіріп, тебриздік (өлшемдермен) бірдей етіп қойсын! Қай 

жерлерде қазірге дейін өлшем бірліктері тебриздегілерден көп болған болса, ол 

жақта да сол тәртіпке сәйкес мұқият өлшемдерді тексеріп, бұрынғыдай күйінде 

қалдырсын, бірақ барлық өлшем тастары үлгіге сай сегіз бұрыш, әрі темірден 

жасалынған болуы тиіс. Оларды тексеріп, оның үстіне мөр басып берсін. Сеніп 

тапсырған барлық кісілер осы тәртіпті қатаң сақтасын!  

Он маннан бір дирхемге дейінгі жүктерді өлшеу тастары үшін келесі 

тәртіпте он бір дана (өлшем тастарын) жасасын: он ман, бес ман,  
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екі ман, бір ман, жарты ман, төрттен бір (ман), сегізден бір (ман), он дирам, бес 

дирам, екі дирам, бір дирам. Барлық ауыр әрі көлемді жүктер үшін қалалық 

тамғашылар мықты франктық күйентелі таразылар134 жасасын, жүк салмағында 

не артық, не кем ештеңе болмауы үшін жүктерді солармен өлшейтін болсын. 

                                                           
134 Күйентелі таразы – бағалы металдар мен түрлі химиялық қоспаларды өлшейтін иінағаш үлгісіндегі 

үшбұрышты имек таразы түрі. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88/
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Оған қоса: Әр аймақта бидай, арпа үшін түрлі (өлшеуіш ретінде) кийла135, 

қафиз, жариб136, тағар болғандықтан, әрі (олардың) көптеген (басқа да) қолданылатын 

атаулары болғандықтан, кейде олардың (салмағын) көбейтіп, кейде азайтатындарына 

байланысты оларды бақылап тұру қиын, сондай-ақ оларды түсіне бермейтін 

кийла мен паймананы әркім өзінің қалауы бойынша жасап ала беретіндіктен 

саудагерлер мен өзге жерліктер, әсіресе мұғул жауынгерлері аймақтарға 

барғанда олар мен бағыныштылар арасында диуан тағарын қабылдап алу, әлде 

оны сатып алу кезінде талас-тартыстар орын алады да, кім күштірек болса, 

үстем келсе, сол белгіленгеннен көп алып кетіп, ал әлсіз адамдарға оларға 

қарағанда аз тиеді. Міне, осыдан әлем тұрғындарына зиян мен шығын және 

қысым келіп, (олар) әртүрлі сөздер айтып даттап жатады. Осы себептен біз 

барлық иеліктерде кийла (келесідей өлшемдерге) тең болуларын бұйырдық:  

Тебриздік өлшем бойынша әрбір кийла он ман, оның әр маны екі жүз алпыс 

дирам, осындай кийлалардың он данасы бір тағар(ға тең).  

Және бұдан былай сауда-саттық пен есеп дұрыс болуы үшін және адамдар 

өзара қулық жасамаулары үшін халық арасында осы аталған кийла мен тағардан 

басқа ешқандай паймана және өзге де шартты атаулар болмасын. Тағарды алып 

келген кезінде тағарда артық, не кем (салмақ) болмауы үшін оны әлгі (өлшемдер 

бойынша) өлшесін. Бидай, арпа, күріш, асбұршақ, атбас бұршақ, күнжіт, тары 

және басқалар сияқты дәнді дақылдардың бірі жеңіл, ал басқа біреулері 

өзгелеріне қарағанда ауыр болғандықтан, осы дақылдардың әрқайсысы үшін 

ерекше дақылдың түріне арнап жасалған бөлек кийла жасап қойсын, сөйтіп 

әрбір кийлада дәлме-дәл он ман болуы керек. (Оның) төрт жағына да «Пәлен 

дақыл үшін арналған кийла» деп жазып қойсын. Бұл істі Әділет үйінен оларды 

алтын мен күмістің және өлшем тастарының салмақ өлшемдеріне тағайындаған 
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сенімді кісілерге тапсырып қойсын. Олар мухтасибпен бірге ол кийлаларды 

қарап шығып, олармен ешқандай алаяқтық, азайту, әлде көбейту жасау мүмкін 

болмауы үшін олардың әрбір жағына өздерінің белгісін қойып қойсын. Әр ай 

сайын қалада және аймақтарда тексеру жүргізіліп отырсын. Сөйтіп, белгісі жоқ 
                                                           
135 Кийла – сұйықтық өлшемі бойынша 16,5 литрге, ал салмағы бойынша 13,056 килога тең ыдыс атауы. 
136 Жариб – ортағасырлық ұзындық және салмақ өлшемінің атауы, яғни 1 жариб ұзындығы бойынша 

2217,60 метрге, немесе орта есеппен 4800 қадамға тең болса, 1 жариб сұйықтық бойынша 132 литрге, ал 

салмағы бойынша 104,448 кг-ға тең өлшем атауы.  
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кийланы жасаған және сақтап отырғандарды ұстап қолбасшыға тапсырсын, ол 

оның кінәсін анықтап, күнәсі мен қылмысы үшін оның қолын шауып  

жазаласын!  

Бұдан былай Әму өзенінің жағалауларынан Мысырға дейін он мандық кийла 

мен жүз мандық тағардан өзге ешбір кийла, қафиз және жарибтер ешқашан, әрі 

ешқандай сылтау бойынша болмасын. Егер олар бар болатын болса, оларға мән 

(пайдалануға жол) берілмесін. Басқаша пайманалар мен таразыларды жасамасын. 

Егер де сол кийланың жартысын, бес мандық (өлшемде) етіп жасағысы келсе – 

болады, онда оны жиырма жарым кийла, (яғни) бір тағарды құрайтындай етіп 

жасасын.  

Оған қоса: Жеміс-жидектердің шырыны, сірке су және майлар үшін 

паймананы бөлек орнату керек. Әрбір паймана Тебриздің өлшемі бойынша он 

ман болсын. Ал егер жарты паймана жасағысы келсе, онда олардың барлығы 

тебриздік өлшем бойынша бес манға сәйкес келетін болсын. Орданың асы мен 

саури үшін алып келінетін жеміс-жидектердің шырынының бір торсығы бес 

пайманалық болуы тиіс, яғни елу мандық, ал тойларға алып келетіндері төрт 

пайманалық, яғни қырық мандық болсын!  

Оған қоса: Маталарды өлшейтін барлық газдарды, ол басқалардан қатты 

айырмашылыққа ие болған Рұм газынан басқасының бәрін тебриздік газбен 

сәйкестікке келтірсін. Алайда барша газдардың екі ұшына да хорасандық 

ұстаздар Фахр ад-дин мен Беха ад-дин дайындаған үлгі бойынша мөр қойылуы 

керек. Ол жайлы алдын ала айтылғандай, бұған қалаларда аттары аталған сенімді 

кісілер жауапты. Әрбір өзгерту жасаған, әлде ауыстырып қойған кісі қылмыскер 

болып, өлімге кесіледі.  

Құдай Тағала осындай әділеттілік пен әділдік үшін осы (Ғазан ханның) 

патшалық күндерінде (оған) өзінің берекетін жаудырсын!  
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ЖИЫРМА ЕКІНШІ ХИКАЯ 

Адамдарға жарлықтар мен пайзаларды беруде қатаң тәртіптің сақталуы 

туралы 

 

Жарлықтарға қатысты мәселелер жөнінде (Ғазан хан):  

– Қандай сөздер болса да оларды сау (мас емес) кезінде, ыңғайлы сәт туғанда 

хабарлайтын болсын, – деп бұйырды. 
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Сондай-ақ Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) кейде шарап 

ішкен кезде бірде-бір жан қулықтың, шындықты жасырудың, шатастыру көмегімен 

бірер негізсіз, әрі пайдасыз іске рұқсат ала алмауы үшін, еш пайдасы жоқ бірер 

негізсіз сөз оның аузынан шығып кетпеуі үшін, (Ғазан хан) осындай халде оған 

хабарлама жасауға жол бермейтін. Және ол хабарлама жасалған соң үкімнің 

алғашқы мәтінін: «Мемлекеттің және әр істің пайдасын түсінетін әмірлер 

жазатын болсын!» деп бұйырды. «Егер іс негізсіз, болмашы болатын болса, кез 

келгеннің өтініші бойынша (үкімдерді) жаза бермесін» деді.  

Оған қоса оларды қарастыру кезінде диуан тізімдеріне, жер мен ақша 

көлемінің атауларына жүгіну керек болатын маңызды істер бар, олар бойынша 

(үкімнің) алғашқы мәтіні байыппен дайындалуы керек те, оны мұғул бітікшілерімен 

бірге сөзбе-сөз оқып шығып, (патшаға) хабарлама жасауы тиіс. Егер түзету 

қажет болатын болса, ол оны өзінің құтты қаламымен, әлде құтты сөзімен 

жасайтын еді. Сосын үкімді қайтадан таза параққа жазып шыққан соң, оны қайтадан 

оқып берулері, сосын мөр басуға ұсынулары керек және (ұсынған кездерінде) 

«(Бұл) пәлен бұйрық, пәлен кісінің ісі бойынша хабарлама жасалынған пәлен 

күні, таңбаға басуға рұқсат берілу үшін пәлен күні оқып берілген» деп айтулары 

керек болатын.  

Бұрындары үлкен тамғаның кілті бітікшілердің қолында болатын, қазір ол 

(Ғазан ханның) құтты қобдишасы ішінде тұрады. Содан оны қажет кезінде ғана 

беріп, бітікшілер бірігіп тамға басып болған соң, оны қайтарып береді.  

Және (Ғазан хан) төрт қарауыл әмірді тағайындады, содан жарлықтарға тамға 

басылатын кезде, олар «Бұл біздің қатысуымызсыз жасалған» деп жоққа шығара 

алмаулары үшін олардың әрбіріне бөлек-бөлек етіп жарлықтың арт жағына 

басатын қара тамға жасап берді.  

Одан соң оларды (бұйрықты) уәзірлер мен диуанның сахибтарына көрсетеді 

(тапсырады), олар: «Ешқандай түсінбеушілік орын алмады ма?» деп қарап шығып, 

оның сырт  
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жағына диуанның тамғасын басып, (бұйрықты шығаруға өтініш жасаған) кісіге 

береді.  

Сосын ол (Ғазан хан) әрбір мөр басылған жарлықты сөзбе-сөз кітапқа көшіріп 

жазып отыруы үшін және қай күні тамға басылғанын, кім жазғанын және кім 

хабарлағанын да белгілеп қоюы үшін бітікшіні тағайындады.  
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Толық бір жылдан соң, әр жыл үшін бөлек-бөлек кітап болуы үшін жаңа 

жылдан басқа кітап бастауды (бұйырды). Оның мақсаты – ешқандай шатасу 

орын алмауы үшін және ешкім өзінің хабарлама жасағанын, (бұйрықты) жазғанын, 

тамғаны басқанын жоққа шығара алмауы үшін және де егер жарлықты бір кісіге 

берген соң, басқа біреу келіп (ол жарлықтың) мағынасына қайшы келетін 

жарлықты алғысы келетін болса, онда оған (көшірме жасалған кітапқа) жүгінгенде 

жағдай түсінікті болып, оған қайшы жарлық шығарылмауы үшін жасалған 

болатын.  

Ал егер бір жарлықтың егесін даттап жатқан болса, онда ол кісінің «Ол өз 

құзырын асыра пайдаланды ма, жоқ па?!» екенін сол кітаптан білуге болады. 

Сөйтіп, жарлықтар ісі әркез тәртіпте болу үшін, негізсіз шағымдардың қақпалары 

жабық күйде сақталуы үшін әлгі кісіні, әлде оны жамандап жатқандарды 

жауапқа тартуға болады.  

(Ғазан хан) алчылар137 мөр басқандары үшін адамдардан ештеңе алмауын 

бұйырды. Расымен де, олардың бұрындары қатты алғысы келіп тұратындары 

біршама қысқарып қалды.  

Әр маңызды іс үшін (Ғазан хан бөлек) тамғаны белгілеп қойды. Басқару 

(жарлықтары) үшін, беделді сұлтандарға, әмірлер мен мәліктерге (берілетін  

жарлықтар) үшін және иеліктердің маңызды істері бойынша яшмадан жасалынған 

үлкен тамға (бекітілді).  

Қазылар, имамдар мен шейхтер үшін тағы бір (тамға), ол да яшмадан, (бірақ) 

шамалы кішірек жасалынған.  

Орташа маңыздылыққа ие (жарлықтар) үшін алтыннан жасалынған үлкен 

тамға. Ол яшмадан жасалғанға қарағанда кішірек.  

(Жорыққа) шығу туралы (жарлықтар) үшін және бірер жерде әскерлердің 

барып орналасуы үшін (жарлықтарға) – белгіленген жазуы мен өрнегі бар, оның 

айналасына садақ, шоқпар мен қылыш кескіні қашалған алтыннан жасалынған 

ерекше тамғаны (бекітті). Сөйтіп, келесідей бұйрық болды:  

«Маңызды шекарадағы күзет әскерлері мен кішігірім жолдарды күзететін, өз 

әмірлерінің бұйрығы бойынша жүріп, тоқтап отыратын жасақтардан  

 

1469-бет 

басқа әскерлер бұл тамғаны көрмегенше, әмірлердің, яки басқа кез келген 

кісінің сөзі бойынша жорыққа шықпасын және бірер жерге барып тұрмасын!».  

                                                           
137 Алчылар – мөр басушылар. 
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Және (Ғазан хан) қазына, аймақ береттеріне, қабылдап алу қолхаттарына, 

есептесу құжаты мен келісімшарттарға, су мен жер жөнінде жазатын құжаттарға, 

диуан хаттарының сырт жағына басатын кішкентай алтын тамғаны жасатты. 

(Хан) жарлығына сәйкес диуан бітікшілері оларды (аталған құжаттарды) жазып 

болып, оларға (мөрлер) басылған соң, оның сырт жағына (құжаттың) қысқаша 

мазмұнын мұғулша жазып қойып, оның үстіне әлгі тамғаны басады.  

Қазіргі уақытта, береттер мен хаттар көп боп жиналған кезінде (бұл жайлы 

ханға) хабарлап кілтті алады да, уәзір мен диуан найбтары тамға сақшыларының 

алдында тамға басады. Өзгелер болса «Кім және қашан тамғаны басқаны» 

түсінікті болуы үшін сол сандық ішіндегі дәптерге жазып қояды. Осындай қатаң 

тәртіп болған кезде бір дәнек ақшаға болсын патшаның құтты бұйрығынсыз 

берет жазу қайдан мүмкін болсын?!  

Бұл тәртіптер орнатылып, орындалатын болғанда оның (Ғазан ханның) құтты 

ойы былай деп пайымдады:  

«Мемлекеттің маңызды жағдайлары мен істерінің және адамдардың  

өтініштері мен оларға тиісті (жарлықтардың барлық) мәтінін оқып отыруға 

(патшаның) өте көп уақыты кетеді, әрі бұған ыңғайлы уақыт табу қиын . 

Сондықтан адамдардың маңызды істерін кешіктірмеуі және өтініш жасаушыларға 

қиыншылықтар келтірілмеу үшін арнайы әдісті ойлап табу керек. Және әрбір 

істер бойынша (жарлық) мәтінінің көшірмесі жасалғанымен, қандай болған 

жағдайда да ол бітікшілердің жадында кемел күйінде қалмайды, кей кезде сөз 

тіркесінде өзгешеліктер орын алып, бір іс бойынша түрліше жазылады, осындай 

үкімдерде қарама-қайшылықтар орын алады».  

Сөйтіп (Ғазан хан), бұл жағдайды жөндеуді бұйырды. Және салыстыру мен 

ойлау арқылы кітапқа орын алуы мүмкін адамдардың өтініштері мен маңызды 

істерін жазып қоюды, сөйтіп өте мұқият түрде ол мәтінде сол істің ұсақ-түйектері 

мен шарттарын қамтитын әр іс үшін (жазу) үлгісін жазып қоюды бұйырды. 

Барлығын жазып біткен соң (Ғазан хан) әмірлерді шақырып:  

– Шығарылып жатқан үкімдер менің бұйрықтарым мен сендер берген 

хабарламалардан (жасалған). Бірде-бір жан өзінің тұрақсыздығы кесірінен 

өзгертулер ендірілуіне жол бермеуі үшін, біздер бірлесіп ол 

 

1470-бет 

жазу үлгілерін оқып шығуымыз керек. Әркім бұл жөнінде жақсылап ойланып 

көреді, сөйтіп табылғанды біз талқылап, сондай (кемел) күйде түзетеміз, нәтижеде 
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ұсақ-түйектердің бірде-бірінде сақтық шаралары ұмытылған, әрі сақталмаған болып 

қалмайды және (ол үлгілер) менің де, сіздердің де пікірлеріңізге сәйкес болады. 

Оларды біз нұсқаулық етіп қоямыз, содан барлық істер бір әдіс пен тәртіпке сай 

істелуі үшін, ешқандай қарама-қайшылықтар біздің сөздеріміздің арасында 

кездеспеулері үшін бұдан былай барлық істерді осылай шешетін және үкімдерді 

соларға сүйеніп шығаратын боламыз. Кеңес жасап, сіздердің ойларыңыздың бәрі 

бір жерден шығатындай етіп, оларды мұқияттылықпен жөндеп шығу керек. 

Сосын сіздердің алдыңызда олар тағы бір рет оқылып шықсын, егер бірер ұсақ 

нәрсе табылатын болса, оны кеңес жасаған соң жөндеп қойсын, сосын осымен іс 

бітсін, – деп айтты. Бұйрыққа сәйкес ол жазу үлгілеріне біргелесе түзетулер 

жасаған соң, бәрін бірге дәптерге (жинақ кітапқа) жазып қойды да, (Ғазан хан) 

оған «Қанунүл-үмур»138 деп ат берді де:  

– Бұдан кейін үкімдерді сол үлгілерден көшіріп, ештеңе қоспай және азайтпай 

жазатын болсын. Егер де анда-санда (үлгілер тізімінде) аталмаған жағдай 

(шығып) қалар болса, онда оған арнап үлгіні жазып, (маған бұл туралы) хабар 

берсін. Егер де адам тұлғасына, (өмір сүру) орнына және уақыт пен жағдай 

талаптарына сәйкес азын-аулақ қосымша қосу керек болатын болса, онда бұл 

бірнеше сөздерді бөлек жазып, маған (бұл туралы) хабар берсін, – деп бұйырды.  

(Ғазан хан) осындай, ешбір дәуірлерде болмаған қатаң тәртіпті орнатқан 

кезінде, үкімдердің сөз тіркестерінде кездесетін қарама-қайшылықтардың себебінен 

орын алатын жанжалдар мен тартыстардың қақпалары жабылды. Өтініш 

жасаушылардың (олар патшаға хабарлама жасау үшін) ыңғайлы сәтті іздеулерінен 

(пайда болатын) наразылығы да жойылып, адамдар тыныштық тапты. Барлық 

адамдарда үкім ісіне деген толық сенімділік пайда болып, (олардың) жүректерінде 

жарлықтарға деген сый-құрмет кірді, сондай-ақ өз қалауларына сай үкімдерді 

жазып алған зиянкес және дөрекі адамдардың (халықтан) ақша өндіруі мен 

жанжалы жоқ болды. Осылайша ақсүйектер мен қарапайым (қараша) халықтың, 

билеушілер мен бағыныштылардың, қысым көрсетушілер мен езгідегілердің 

дәрежесі айқын анықталды.  

Бұл тәртіпке келтірудің пайдасы – сипаттап жеткізуге сыймайтындай (үлкен) 

дәрежеде.  

1471-бет 

Оған қоса (Ғазан хан) пайзаларды берудің келесідей тәртібін орнатуды 

бұйырды: Сұлтандар мен қолбасшыларға және мәліктерге арнап үлкен домалақ 
                                                           
138 Қанунүл-үмур – тіршілік заңы, істердің заңы және іскерлік заңы деген мағыналарды аңғартады. 

(Аудармашының түсініктемесі). 
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пайзалар жасап, оның үстіне жолбарыс басының кескінін соғып, (бұл пайза 

кімге арналған болса) сол кісінің атын жазып, содан соң оны (пайзаны) тізімге 

кіргізіп, жазып қойсын. Олар билеуші қызметін атқарып тұрған уақыт аралығында 

пайза олардың қолында болсын, ал жұмыстан босаған соң, олар оларды 

(пайзаларды) кері қайтарсын! Себебі бұл пайза белгілі аймақ үшін ұзақ жылға 

(арнап жасалынған), сондықтан оны басқа бір аймақтың адамына бермесін.  

Және бұған дейін мынадай әдет бар болатын: Жиырма жыл ішінде бірер 

аймаққа жиырма билеушіні аттандыратын болса, олардың әрбіріне пайза беретін, 

содан соң (олардың) әрқайсысы жұмысынан босаған соң оны өзіне тиесілі деп 

есептейтін, содан жасырын түрде өзінің жеке ісі бойынша түрлі жерлерге жібере 

беретін.  

(Ғазан хан) орта деңгейлі қолбасшылар мен мәліктер үшін бұрынғыға 

қарағанда кішірек, әрі ерекше өрнегі бар пайзаны бекітті. Оның үстіне айтылған 

ережеге сай осындай адамдардың (билеушілердің) есімдерін жазып қойды.  

Сондай-ақ (Ғазан хан) бұрындары пайзаны аймақтарда құюға қолхат беретін 

(дәстүрді) жойды. Содан әркез ордада (патша сарайында) мулазим болып 

пайзаларды құюмен айналысатын зергерді (алтын шеберін) тағайындады. Оны 

тапсыру кезінде, оны әркім де оңайлықпен жасай алмайтын, оның үстінде өрнегі 

бар болаттан жасалынған мөрді әзірет (патша) алдында басады, ондағы мөр 

жақсылап (пайзаның) бетіне түсу үшін (оны) балғамен ұрады. Мұның мақсаты: 

осының көмегімен қолдан жасалған пайзалар (осыған салыстырылып) анықталуы 

үшін.  

Ұлағпен жол жүретін елшілер үшін де әлгідей домалақ пайза бекітілген және 

оның үстіне «Қазына пайзасы» деп жазылған. Ал елшілердің есімі кітапқа жазып 

қойылады да, (сапардан) қайтып келген соң олар пайзаларды қайтарып береді.  

Ал йамдағы пошта аттарын қолданатын шабармандар үшін (Ғазан хан) сопақ 

пайза белгілеп, оның шетіне айдың суретін салдырды. Оны да жаңағыдай тәртіппен 

беріп, кері қайтарып алады. Шекаралық аймақтар басшылары кейде йамның пошта 

аттарымен хабаршы жіберуі қажет болатын болғандықтан, оларды шұғыл 

елшілерге беру үшін олардың (дәрежесі) үлкеніне қоладан құйып жасалынған бес 

пайза, ал (дәрежесі) ортаңғыларына үш (пайзадан) берді.  

Бұрындары әрбір ханзаданың, қатынның және әмірдің түрлі-түрлі пайзалары 

болатын, 

1472-бет 

олар әрқандай аймақтар бойынша қалаған ісіне қатысты тоқтаусыз (бірінен соң 

біріне) шауып жүре беретін. Қазіргі кезде мұндай іс-шараларды қатаң реттеудің 
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нәтижесі қандай болғаны және адамдар қандай тыныштыққа ие болғандары 

туралы барша елге анық және айқын (әйгілі болып отыр).  

Хақ Тағала бұл бақытты патшаның әділеттілігі мен әділдігі үшін билігіне 

береке берсін!  

 

ЖИЫРМА ҮШІНШІ ХИКАЯ 

Адамдардың қолында жүрген қайталанатын жарлықтар мен  

пайзалардың алынуы жайлы іс-әрекеттер туралы 

 

Әлем табиғатының қашып құтыла алмайтын шарты сондай, яғни бірер 

патшаның кезінде оның іс-әрекет жасау үлгісі мен дәстүрлеріне сәйкес келетін 

кісілер қауымдардың басшылары (қолбасшылары) етіп тағайындалады да, 

оларға мемлекет пен аймақтардың маңызды ісі сеніп тапсырылады. Сөйтіп, олар 

әлгі патшаның жолымен жүріп, әділетті және әділетсіз түрде үкімдер шығарып, 

адамдарға жарлықтар мен бұйрықтарды таратып берумен болады (айналысады). 

Сосын патшалық басқа біреудің қолына өткен кезде, ол кісі (жаңа патша) өз 

кезегінде ол маңызды істерді өзінің дәстүрі мен тәртіптеріне бағынатын 

кісілерге бергісі келеді. Сөйтіп, өзінің дәуірінің табиғатына сәйкес келетін 

бұйрықтарды шығарады, себебі әр ғасырдың (дәуірдің) талаптары әртүрлі 

болып келеді.  

Ертеде Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) ата-бабаларының 

дәуіріндегі әр патша (патшалық дәуіріндегі) адамдар қолында болған, (кейбірі) 

шынайы, әлде (кейбірі олардың оған) құқығы болмаған (шынайы емес) ескі 

жарлықтар мен пайзаларды (иелерінен) алып қойғысы келгені туралы білеміз. 

Содан олар барлық жаққа сенімге ие елшілерді қатаң жарлықтар мен «Кімде-кім 

(ескі жарлықты, әлде пайзаны) жасырып, тығып қалатын болса қылмыскер 

болады» деген бұйрықпен әрекет етуге жіберетін. Бұл елшілер жолда және 

аймақтарда сондай үлкен көлемде шығындар жасайтын, тіпті оларды есептеп 

бірер есептің шеңберіне кіргізу мүмкін болмайтын (аса көп шығын жасайтын) 

еді. Тағы да олар жарлығы бар кісілерді де, жарлығы жоқтарды да ұстап алатын, 

сөйтіп зиянкестіктер жасайтын. Жарлық иесі, ол (жарлық) оған бір 

 

1473-бет 

ісі үшін қажет болмаса да, арын сақтау үшін, адамдардың көзінше дәрежесі 
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түспеу үшін, оған (жарлықты) қайтарып беру үшін шығынға бататын. Содан 

осындай жолмен оған құрмет пайда болатын. Пайзаларға қатысты жағдай да дәл 

осындай болатын.  

Елшілер үнемі әлемді (аймақтарды) шарлап жүретін, осындай тәсілмен 

(өздері үшін) мал-дүние жинайтын, бірақ жүз жарлықтан олар, бір жарлықты да 

алып келе алмайтын. Тіпті ол жылдары осындай жарлықтарды алып барса да, 

бітікшілер (адамдарға) олардың күшке ие екенін растау үшін оларға басқаларын 

беріп жіберетін.  

Күшке ие болмаған жарлықтардың алып қойылғанына қарамай түрлі адамдарға 

көптеген басқа, мағынасы қарама-қайшы сан түрлі жарлықтарды жазып беретін. 

Себебі ол уақыттардағы жарлықтарға қатысты әдіс сондай болатын, әлемдегі 

(иеліктердегі) барлық адамдар бірер әмірдің қорғауына, әлде қолдауының 

астына кіріп, өзінің қалауы бойынша жарлықтарды алып алатын.  

(Өзара) жанжалдасушылардың келіспеушіліктері мен қолдаушылардың жақтасуы 

салдарынан тоқтаусыз түрде бірінен соң бірін сондай (көп) қарама-қайшы 

мағынадағы жарлықтарды шығарып тастайтын, тіпті (олардың бәрін) сипаттап 

беру мүмкін емес. Осындай тәсілмен (олар) өмір сүретін, сөйтіп қарсыластар да, 

әмірлер де өмірден өтетін, ал олардың ұрпақтары да дәл сондай іс-әрекет жасау 

тәсілін қолданатын. Содан әрқайсысының қолдарында елуге дейін қарама-

қайшы мәндегі жарлықтар болатын. Сондықтан олар сотқа келгенде, тіпті он күн 

ішінде де олардың түсіндірулері мен (олардың) жылдан-жылға жарлықтарды 

(қалай) алған жағдайын (мүлде) түсініп болмайтын, ал түсініп болған кезде, 

барша жарлықтардың негізсіз, күшке ие емес, оларды өз қалауларына сай 

жаздырып алған, сенімділігі нақты емес, әлде әмірлер мен патшаның бұйрығынсыз 

(жазылғаны) белгілі болатын.  

Және мынадай жағдай да жиі орын алып отыратын: Ұлы әмірлер жұмыла 

келісе отырып белгілі бір кісіге арналған бір жарлық жөнінде (патшаға) хабарлама 

жасап, патшаның үкімі негізінде (жарлықтың) алғашқы мәтінін дайындайтын. Ол 

кісі өз пайдасы үшін жолын тауып, айланың көмегімен ол (жарлықтың) мәтініне 

бірнеше қысқа сөздерді ендіріп жіберетін, әлде ол хатшыға бір жақсы нәрсе (пара) 

беріп, оған (басқа сөздерді) жазғызатын, ол сөздер жарлыққа енген соң, әмірлер 

(алғашқыда) бекіткен (жарлықтың) негізгі мағынасы өзгеріп кететін. Сосын ол 

осыған жабысып алып, істі шиеленістіріп жіберетін.  

 

1474-бет 

Тағы мынадай жағдай да жиі орын алып отыратын: Кіші бітікшілер ыңғайлы 



 208 

сәтті тауып, ұлы әмірлермен кеңес жасамай, өздерінің қалаулары бойынша 

әртүрлі кісілерге жарлықтарды беріп жіберетін. Оған қоса, егер патшаның 

бұйрығына сай біреуге жарлық берілетін болса, ал (мүлдем оған қатысы жоқ) 

басқа бір адам оған мамандығы мен шеберлігі бойынша ұқсастығы болатын 

болса, бітікшілер осыған (патша бұйрығына) сүйене отырып, осындай негізде 

басқа бір кісіге де жарлық бере беретін. Мұндайлардың арасында бір-біріне 

қарама-қайшы мың іс болатын, соның себебінен адамдар арасында мың түрлі 

дау-дамайлар мен жанжалдар орын алып жататын. Өйткені (бір-біріне) қарсы 

жақтардың барлығы жарлықтарға ие болатын. Сондықтан соттар, әкімдер, 

қазылар осындай бірер іс бойынша шешім шығармақ болса, оның жағдайы 

сонша шиеленісіп, қиындап кететін, әрі әрбірінің қолында сонша жарлық пен 

пайзалар болғандықтан, нәтижесінде олар ол істі шеше де алмайтын, содан 

дауды да баса алмайтын. Ал мұндай жанжалдардың (ушығу) дәрежесі сондай 

дәрежеге дейін жететін – жылына бірнеше адам бір-бірін өлтіретін.  

Және мұндай қайталанатын жарлықтар мен пайзаларды жиып алу мүмкін 

болмағаны бер жақта қалып, (оның үстіне) жыл сайын әлгідей жолмен олардың 

санынан көп (жарлық пен пайзалар) адамдарға берілетін.  

Қазіргі кезде патша (Оның патшалығы баянды болсын!) бұл зиянды қалай 

жөнге келтірсе болатыны туралы ой толғап: Барлық иеліктерге, барлығы бірдей 

мәтінде, тағы да аймақтардың басқақтары мен мәліктеріне және әкімдеріне: 

«Адамдардың қолында бар, сөйтіп олар оны (құжат ретінде) көрсететін, жаңа 

немесе ескі жарлықтарға да, пайзаларға да мән бермеу (қабылдамау)» туралы 

жарлықты таратуды бұйырды. Сөйтіп:  

– Біз олардың барлығының үкімін күшке ие емес деп жарияладық, оның 

ішінде біз берген жарлықтар да бар, яғни алғашқы үш жыл ішінде берілген 

жарлықтар. Себебі біз әлі әскерді ұйымдастырумен және орын алған ойрандалуларды 

тіктеу мен тәртіпсіздіктерді жою бойынша іс-шаралармен әлек едік, сондықтан 

ұсақ-түйекке мән бермейтінбіз. Сонда істі алға жылжыту үшін адамдардың 

жүректерін қуандырып қою керек және бұрынғы бұйрықтарды өз күшінде 

қалдыру қажет болатын. Осы себептен Наурыз, Садр ад-дин және өзге найбтар 

өздерінің қалауы мен нәпсілеріне сәйкес адамдарға таратып берген барша 

жарлықтардың күші жойылған болып табылады.  

 

1475-бет 

Енді осы кезден бастап, біздің өзіміз жеке түрде иелік істерін қатаң басқару 

және ұйымдастырумен айналысқан уақытта, біз (жаңа) жарлықты дайындауларын, 
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сөйтіп бізге (жарлықтың) алғашқы үлгісін оқып берген соң, адамдарға да берулерін 

бұйырдық. Сондықтан осы аталған уақыттан бастап, кейінгі (жарлықтардың) бәрін 

күшке ие деп есептеу қажет.  

Тағы басқа (бір Жарлық): Олардан (осы кезден бастап жазылған жарлықтардан) 

басқа біздің де және өзге де ескі жарлықтардың барлығын біздің алдымызға 

алып келулері үшін есепке алмасын. Олардың жарамды болғандарын біз өз 

күшінде қалдырамыз (яғни, күшін жоймаймыз). Өйткені сөзсіз бұрынғы патшалардың 

жарлықтарының көбісі жақсы, жарамды, сол үшін оларды күшінде қалдырып, 

адамдардың үйлерінде жүгіне алатын және қолдау болатын, мақтаныш пен абаттық 

болатын нәрсе болуы керек. Қалайша біздердің оларды алып қоюға дәтіміз 

барады?! Олар адамдардың қолында болып, одан сайын дұрысырақ (күшке ие) 

болуы үшін біз оларға белгілі тамғаны қойып, оларды иелеріне қайтарып 

береміз.  

Және біз пайзаларды басқаша түрде құятын боламыз. Кімде-кімнің пайзасы 

болатын болса, оған ие болуға құқы барларға жаңа пайзаны беруіміз үшін алты 

ай ішінде (пайзаларын) алып келіп тапсырсын. Алты айдан соң ескі пайзасы бар 

кез келген кісіні ұстап алып, айыптап, оны одан тартып алатын болады.  

Патша осылай бұйырған кезінде барлық адамдар үшін өзінің (ескі) жарлықтарын 

алып келіп тапсырып, жаңалау қажеттілігі туындады. Олардың (түп) негізі 

болғандары күшке ие күйінде қалдырылатын, ал негізсіз болғандары болса алып 

қойылатын еді. Осындай тәсілмен күшке ие мен күшке ие емес және шындық 

пен өтірік (олардың аражігі) айырылды, сөйтіп «Адал кісілер арам әріптестерге 

ие болу» деген ұятты жағдайдан арылды. Сөйтіп, ескі жарлықтардың, әсіресе 

қайталанатындарының күші қалмағандықтан, тіпті олар біреудің қолында қалып 

қойса да, ол оларды көрсете алмайтын, себебі оларға мән бермегеннен бұрын, ол 

(ескі жарлықтарды сақтап қалғандықтан) қылмыс жасаған болып табылатын. 

Пайзалардың да (жағдайы) осындай болатын.  

Бұл бұйрықты қалай жүзеге асырды, ол (ескі) жарлық пен пайзалардың бәрі 

(солай) жоқ болып кетті. (Олардың) бір бөлігі жаңа пайзаларға ауыстырылса, бір 

бөлігін тіпті көрсетуге дәті бармайды. Алайда бұл іс баршаға белгілі болып 

кеткендіктен, оларға ешкім ешқашан мән бермейді. Себебі (барлық адамдар): 

Егер олардың (ескі пайзалардың) негізі (заңды күші) болғанда, оларды әділетті 

патшаның дәуірінде (диуанға) көрсетіп (жаңа пайза алуға болатынын) анық 

білетін еді.  

1476-бет 

Осындай әдісті барлық дәуірдің патшалары, әмірлері мен әкімдері нұсқаулыққа 

алсын! Егер біреудің қолында алтын, әлде күміс пайза қалған болса және ол оны 
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көрсеткен кезде оған ештеңе бермейтінін білсе, егер ол ақылды кісі болса ол 

бәрібір (пайзаны) тапсырады, әйтпесе балқытып қолданып жібереді. Жетпіс жыл 

бойы негізсіз себептер мен сылтаулар бойынша алынған пайзалардың бәрінен 

жақын кездерде сөзсіз ешқайсысы қалмайды.  

Ислам Патшасы (Оның билігі баянды болсын!) осындай үлкен істі ол өз 

көрегендігімен (атқаруға) бұйырған кішкене іс-шарамен-ақ алға жылжытты. Құдай 

Тағала оны өзінің әділеттілігінің панасында сақтасын! 

Осымен бітті.  

 

ЖИЫРМА ТӨРТІНШІ ХИКАЯ 

Әрбір уәлаяттағы (кейбір) жерлерді мұғул әскерлеріне бөліп беру туралы 

 

Бұрындары барлық мұғул әскерлері үшін айлық жалақы, киім (үшін қаражаттар), 

иқта және тағар қарастырылмаған еді. Кейбір қолбасшылар дәрежесіне сәйкес тағар 

алатын, сонымен болды. Және бұрындары олардың дәстүрлері мен тәртіптері 

болған кездері бүкіл мұғул әскерінен кедейленіп кеткен ордалар мен жасақтарға 

жылына көпшұрды жылқылармен, қойлармен, өгіздермен, киізбен, құртпен тағы 

басқа нәрселермен беретін. Сосын патшаның кезінде жақынырақта тұрған 

әскерлерге аздап тағар беретін болды, содан аздап-аздап тағар үлкейе бастады.  

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) (оның) көлемін үлкейтті.  

Тағарларды (өндіріп берілуі керек болған) аймақтарға тапсырылып (жүктеліп), 

мутасаррифтер оны беру кезінде менменденіп кеткен кездерде мұғулдар оларға 

бас салатын, содан тағарды талап ету сылтауымен аймақтарда зорлық-зомбылық 

жасап, ұлағ, арба, жол азығы және (мал) азығы үшін шығындар жасайтын. 

Сонымен қатар әкімдер мен мутасаррифтерге қиындықтар тудырғаннан бөлек, 

мойнына тағар жазылған бағыныштылар солардың кесірінен кедейлік тауқыметінің 

шекті дәрежесіне дейін жететін.  

1477-бет 

Десе де әскердің қолына көп тағар тие бермейтін. Бір жағы мутасаррифтердің 

(өз қызметін) нашар атқарғандықтарынан болса, бір жағынан бақауылдар пара 

алып (қылмыстарға) көз жұмғандықтан, бір жағы идачи бітікшілер сұратуларды 

дер кезінде жасамағандықтан (осы жағдай орын алатын). Содан әскер үшін (тағар) 

жинау әлсіз күйде қалатын. Ал идачилер болса (тағарды) жарты бағасына өздері 
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үшін сатып алатын. Әркезде әскерилердің қолында береттері бар болатын. Сол үшін 

идачилермен болған тартыс пен таластар және осы жағдай туралы олар хабарлама 

жасайтын, сөйтіп патшаның құтты қонақтарына тыныштық болмайтын. Ақыр 

соңында олардың (шағымдардың) көп бөлігі босқа кетіп, (олар) ескірген шағымдар 

қатарына қосылып кететін. Және олар алып қойылған қаражаттар үшін де 

береттерді өздерімен бірге сақтап, алып жүретін.  

Патша төрт-бес жыл бойы бұл жағдайды бақылап жүрді, сөйтіп әрбір 

аймақта қыстауларда да, жазғы жайлауларда да егін жинау кезінде (дақылдардың 

бір бөлігін) қоймаларға төгулерін, оны аймақ қолбасшысына тапсырып, үкімхаттар 

келген кезінде оларды қоймалардан қолма-қол алып беруін, бақауылдар болса, 

ешқандай ақша алмауын және тағар мен азық үшін ештеңе талап етпеулерін 

бұйырды. Осы тәсілмен үкімхаттар жасалып отырды. Кейбіреулерге (Ғазан хан) 

олардың ешқайсысы үш-төрт жылдан соң, тіпті «Диуанның мойнында бір ман 

тағар қалған еді» деп те айта алмаулары үшін қаражатын қазынадан қолма-қол 

ақша күйінде беретін.  

Сосын (Ғазан хан) 703 (хижри) жылының айларының басында былай деп 

құтты пайымдау жасады:  

– Осындай әскер үшін белгіленген үлкен тағар әрбір он адамнан (есептегенде 

олардың арасынан) екі адамнан көбіне жетпейді (яғни, сегіз адамға жетпей 

қалады). Мен біздің нығметтер барлық (жауынгер) үшін жалпыға бірдей болуын 

қалаймын. Әскерлер жорық уақытында аймақтарды (көп) мазалайды және де 

әрқайсысы әділ түрде немесе әділетсіз түрде болсын (маған) былай: «Менің 

ештеңем жоқ, ал маған өмір сүру керек. Боран, жұт пен өзге пәлекеттер себебінен 

біздің аттарымыз қырылды» деп айтады. Сол үшін әрдайым қаражаттар жинап, 

оларға беру керек болады. Себебі әлем (мұндай) жағдайлардан азат емес. Кей 

кездері қаражаттарды тез жинау мүмкін болмай қалады, сондықтан әрдайым 

әскер мен оның тағары үшін ақша қаражатын іздестіру жұмысын жүргізуге тура 

келеді.  

1478-бет 

Ол (мәселе) жайлы дұрысы: Біз одан да (жылда қаражат іздегенше) иеліктеріміздің 

әскерлер жүретін жолдары мен олардың жазғы жайлауы мен қысқы қыстаулары 

орналасқан аймақтарын, және олар (әскерлер) әркез зорлық-зомбылық жасап, 

күшпен ауылдар мен бағыныштыларды тұтқынға алатын аймақтарын толықтай 

әскердің иқтасына бергеніміз дұрыс. Олар оған иелік жасауы және (ол жерлерді) 

өзінікі деп есептеулері үшін, сөйтіп олардың көздері мен көңілдері тоқ болулары 
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үшін әрбір мыңдықтың үлесін белгілеп беру қажет. Қазіргі уақытта әскерилердің 

көп бөлігі (бар) ынта-ықыласымен иеліктерге ие болып, егіншілік жасауды 

қалайтындықтан, олар иқта иеліктерін алған кездерінде олар мақсаттарына жетеді, 

сөйтіп қазына жыл сайын олардың істеріне қаражат жұмсауға мәжбүр болмайды. 

Себебі әрбірі үлескер болып, олардан өмір сүру үшін өздеріне қаражаттар табатын 

болады. Оған қоса олар өздерінің құлдары мен атқосшыларының, өгіздері мен 

бала-шағасының көмегімен көп жерді игеріп ала алады. Олардың әрдайым сабаны 

мен арпасы болған кезінде, тіпті жұт орын алса да, әркім еш болмаса екі-үш іске 

жарамды атты асырай алады. Содан қажеттілік орын алған кезінде тезірек 

жорыққа шығуға мүмкін болады.  

Ал біздің әскерге келетін ең үлкен зиян – оларды қазір тойдырып суғармағаннан 

әрі азықтандырмағаннан аттардың қырылып қалуы. Біз әскерге аймақтарды 

тағайындап (бөліп) берген кезде және аймақтарға ханзадалар мен қатындарды 

отырғызып, оларды асырау қаражаты үшін, олар йамдарды ұстап отыруы үшін 

және өзге де қажеттер үшін аймақтарды (бөліп) тағайындаған кезімізде біздің 

шығынымыз азаяды. (Қаржы сұрап) талап етушілер мен өтініш жасаушылар 

азғана болып қалады. Содан жүріп өту жолдары мен әскердің тұратын орыны 

болып табылмайтын бірнеше аймақтарда ғана біздің жеке шығындарымыз қалады. 

(Ол жерлерде) еш қиындықсыз қатаң тәртіп орнатуға болады. Ал ол жақтан 

табылатын қаражаттар (бізге) жеткілікті. Осындай жолмен маңызды әскери 

және өзге де істерде тәртіп орнатылады. Бұдан былай мәңгілік осындай болып 

қалсын, сөйтіп мұның пайдасы барлық патшаға, әмірлерге, уәзірлерге, жауынгер 

мен бағыныштыларға жұғысты болсын.  

(Ғазан хан) осылай ойластырды да, сөйтіп екі-үш айдың ішінде барлық әскерлерге 

Әму өзенінен Мысырға дейінгі (жерлерді) иқта етіп бөліп берді.  

 

1479-бет 

Бұл жөнінде жарлық үкімі шығарылды. Одан алынған көшірме, егер құдіреті 

күшті Алла Тағала қалап оны (адамдар) оқитын болса, (Ғазан ханның) қандай 

ұсақ-түйекті ескергені (оларға) белгілі болуы үшін осы бөлімде келтіріледі.  

 

Мұғул әскеріне иқтаны бөліп беру туралы жарлықтан алынған көшірме 

 

Аса мейірімді, ерекше рақымды Алла Тағаланың атымен, Алла Тағаланың 

құдіретімен, Мұхаммед үмметінің абаттығы үшін 
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Сұлтан Махмұд Ғазан (ханның) пәрмені: 

 

Аналар, жеңгелер мен әйелдер, ұлдар, қыздар мен күйеу балалар, түменбасы 

мен мыңдық әмірлер, жүздік пен ондық (әмірлер), сұлтандар, мәліктер, бітікшілер 

және Әму өзенінің жағалауынан Мысыр шекараларына дейінгі барлық аймақтардың 

барлық тұрғындарына белгілі болсын:  

Барлығынан үстем Алланың құдіретімен біздің үлкен бабамыз Шыңғыз хан 

туылғаннан илахи қолдау көрсетуі мен раббани шабытпен ерекшеленген болатын. 

Ол өзінің Жасағын шаштан нәзік күйде ұстануын қадағалап отыратын және бірде-

бір адам баласына оған бағынудан, әлде Хақ (Алла) жолдан шығып кетуге жол 

бермейтін. Расында, ол осындай жолмен өзінің мұғул әскерімен жердің кеңістігін 

және әлем кеңдігін: Шығыс пен Батысты азат етіп тазартты, сөйтіп өзінің 

даңқты есімімен уақыттың парақтарына мәңгі өсиетті жазып қалдырды. Ол 

иеліктерінің кеңдігі мен аумағын кеңейту үшін көптеген машақаттар мен 

қиыншылықтарға жолықты, өзінің ұлдары мен әулетіне ұлыс пен иеліктерді 

мықты, әрі абаттандырылған күйінде мұраға (өзі туралы) естелік етіп қалдырып 

кетті. Біздің ізгі бабаларымыз бен әкелеріміз де осындай тәртіп пен ережеге сай 

бұл иеліктерді өздерінің перзенттеріне сеніп тапсырды. Содан соң, олар 

Жасақты қатаң ұстанған және әлемді басқаруды өз қолына алуға еңбек еткен 

олардың ұлдарының әрқайсысы туралы уақыт парақтарында оның керемет 

қасиеттері жайлы көркем жаднама қалды. 

 

1480-бет 

Ал олардың ұлысты сақтамай, залымдық жасап, қысым көрсеткендерінің 

күмәнсіз жаман даңқы ғана қалды.  

 

Олардың әсерлері оларға сілтейді сәл аңғар,  

Олардың артындағы іздеріне қараңдар.  

 

Бұл ойдың шынайылығы дәлелденген және белгілі болғандықтан және біз 

бұл әлемде тоқтаусыз өмір сүру мен мәңгі өмір ешкімге мүмкін еместігін 

білгендігімізден, бұл өмірде жақсы даңқ, атақ жинаудан басқа ешқандай пайдасы 

жоқ екенін білгендігімізден (және одан басқаны) қиялдау да мүмкін болмағандықтан, 

біз өзімізге патшалық ету реті келген – осы аз да, санаулы күндер ішінде уақыт 

беттерінде (өзіміздің) рухани қасиеттеріміз бен жақсы істеріміз туралы жаднаманы 

жазып қалдыру үшін жақсы даңқ, атақ жинауға, кезегіміз келгендіктен бізге 

сеніп тапсырған барлық ұлысты тыныштық пен абаттықта ұстауға тырысып, 

ынта-жігер танытуды қаладық, расында осы – (жақсы атақ пен даңқ жинау) 
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мәңгілік өмір мен тоқтаусыз өмір сүру болып табылады.  

Біздің әділеттігіміздің өсиеті тұрақты, шексіз, өткінші емес және мәңгі 

болып қалатын болсын! Алла (Тағала) бізге өзінің мейірімімен көмектесуде, әрі 

өзінің көмегімен қолдау көрсетуде. 

Қазір ешкімге жасырын болмағанындай: біздің даңқты бабаларымыздың 

кезінде мұғул ұлысына, біз қазір оларды біржолата жоқ қылған, малмен (төленетін) 

көпшұр, үлкен йамдарды қамтамасыз ету, қатал Жасақ пен қаланшының 

ауыртпалығын көтеру сияқты борыштар мен ауыртпалықтар артылған болатын. 

Олардың көпшілігі қоймалар мен тағардан мақұрым еді, алайда осы 

ауыртпашылықтарға қарамай олар адал жұмыс істеп, (патшаға) қызмет етті, алыс 

жорықтардың қиындықтарына төзіп, азға қанағат етті. Осы уақытқа дейін мұғул 

әскеріне байлық пен мал-дүниенің азғана тигені даусыз. Енді қазіргі уақытта, Хақ 

Тағала бізге, біздің ата-бабаларымыз ие болған ұлыс пен иеліктерді тапсырған 

кезде, сөйтіп бізді олардың ұлы тағы мен әлемді билеу тағына лайық еткен кезінде, 

біз барлық асқақ ойымыз бен патшалық талпыныстарымызды саны көп ұлыстың 

істері мен пайдасын тәртіпке келтіруге, сондай-ақ бұдан былай барлық мұғул 

әскері  

1481-бет 

өсіп-өніп жатқан кезінде ешбір жолмен әлсіремейтіндей, әрі абаттық пен 

тоқтықта өмір сүретіндей етіп, ал бізден кейін болса, өзгелердің (билік басқару) 

кезегі келгенде біз оларға иелік пен әскерді олар шағымданбайтындай күйде 

беруіміз үшін, ол (жағдай) иеліктер мен ұлыстардың нығаюы мен күшейуін, 

біздерді әркез жақсы сөзбен еске алуларын, мәңгі атақ, даңқ пен біз үшін дұға 

еткенге (илахи) көмектің көбеюін қамтамасыз ететіндей жағдайдың қалыптасуын 

ұйымдастыруға бағыттадық.  

Әму өзенінен Мысыр шекараларына дейінгі барлық мұғул әскерінің арасынан 

тек олардың азғана бөлігіне ғана тағардың берілетіндігі, кейбір бөліктеріне өте 

сирек түрде (анда-санда) сыйлықтар беріп тұрылатыны, олардың басым бөлігі 

бұдан мақұрым (жұрдай) болып, үлессіз қалғаны ешкім үшін жасырын емес. 

Қазір біз барша мұғул әскерінің, (оларға) мейірім мен жақтасушылық жасалған 

күйі олардың бір жіпке тізіп қойылуын (яғни, барлығына бірдей қарау), ешкім 

біздің игі істерімізден үлессіз қалмауын және ынталы қызмет ету мен жорыққа 

шығу уақытында иеліктерді қорғау үшін мүмкіндік пен қауқарға, әрі күшке ие 

болуларын бұйырдық. Себебі мемлекет істерінің айналу шеңбері, тұрақтығы мен 

тәртібі оларға байланысты. Осы алғышартқа сүйене отырып, біз иеліктердегі әскерге 

жақын болған інжуден және жайлаулардан (даладан), игерілген және бос жатқан 

жерлерден, салық тізімдері мен есептерде көрсетілгенге сай (оларға) ауылдарды, 
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суды және аймақтардан жерлерді бөліп берсін, сөйтіп олар ол (жерлерге) иелік 

етуге кірісулері үшін (оларды) иқта ретінде әрбір мыңдық үшін үлестіріп, дәптер 

мен заңдарда бекітіп әскерге берсін деп бұйырдық.  

Қазіргі уақытта (төменде) толық атап өтілетіндей пәлен-пәлен мыңдықтарға 

(иқта) тағайындалған. Ол иқталар жайлы (мәліметтер) мен оның түрлері 

арасындағы әрбірінің шарттары мен мазмұндары (төмендегідей) егжей-тегжейлі 

баяндалатындай болып табылады:  

Бірінші (шарт): Інжуге және диуанға тиесілі жерлерде ерте заманнан бері 

сол жерлердің бағыныштылары болып табылатын, сол жерді өңдейтін 

бағыныштылар бұрынғыдай егін егумен айналыссын, сөйтіп оның табысы жүйелі 
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түрде диуанға берілуі керек болған салықтан, көпшұрдан және борыштардан 

үкімхатқа және олар (жоғарыда) атап өтілген (салықтардың) егжей-тегжейлі 

тізіміне сәйкес не аз, не көп болмаған күйінде әскерге жеткізіп (беріп) отырсын!  

Келесі (шарт): Ал жауынгер кісілердің жамағаты болса, (жер) иелерінің, 

арбабтардың және уақыптық мекемелердің иеліктерін иемденіп (тартып) алмаулары, 

олардан түсетін табыстарды қолдарына кіргізіп алмаулары, салық тізімі мен 

(жоғарыда) аталған салықтар (атауларының) тізіміне сәйкес диуан бекіткен 

ақшалай салықты, көпшұр мен борыштарды жүйелі түрде жеткізіп тұрулары 

керек.  

Келесі (шарт): (Әскерлер) олардың (мыңдықтарының) жұрттары мен олардың 

жерлері (аймағына) кіретін диуанға тиесілі ауылдар мен егін алқаптарын, бос 

жатқан жерлер мен жайлау болып кеткен жерлерді (өздері) игерсін. Ал қалғанын 

құлдарымен, малайларымен, жұмысшы жануарлар және тұқымдармен егіншілік 

жасасын. Егер де бос жатқан жерлердің иесі (қожайыны) бар болып шықса, 

сөйтіп (ол) уақыпқа берілген иелікті, әлде жерді өңдеуге құқығы бар екенін 

жарияласа, ол ұзақ уақыт оны басқарған болса, әрі оның құқықтары шариғаттың 

негізінде анықталса, бірақ жауынгерлер ол жерді өздерінің құлы мен қызметшілерінің 

көмегімен игерген болса, онда (өнімінің) жалпы көлемінің оннан бір бөлігін (жердің) 

иесіне беру керек, ал қалғанын олар өздерінің үлескерлерімен бірге алсын.  

Келесі (шарт): Оларға (әскерге) берілген абаттандырылған, бос болып 

қалған ауылдарынан осыдан отыз жыл бұрын қашып кеткен, содан өзге 

аймақтардың халық санағына кірмей, салық тізімдерінде көрсетілмеген 

бағыныштылар болса, олар кімнің қолында болмасын – кері қайтарып беруі 

қажет. Егер де олардың (жауынгерлердің) қолдарында өзге аймақтардың 

бағыныштылары болатын болса, онда олар бұл кісілерді де кері қайтарсын, 
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сөйтіп қатаң түрде өздеріне өзге аймақтардың бағыныштыларын жақындатпасын, 

«Олар алыс аймақтың бағыныштылары» деген сылтаумен өзіне тіркеп алмасын. 

Ешқандай жолмен олар әлгілерді жинамасын, оларға қамқорлық жасамасын 

және өздерінің ауылдарына кіргізбесін. Әскери кісілер оларға тапсырған ауылдардағы 

бағыныштыларды туған ауылынан өзге ауылдарға көшірмесін және «Екі ауыл, 

әлде елді мекен 
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де біздің иқтамызда, олар – біздің бағыныштыларымыз» деп айтпасын. Әрбір 

ауылдың бағыныштылары егіншілікпен өз орындарында айналыссын. Және де 

(әскерлер) «Бұл бізге иқтаға берілген жердің бағыныштылары, біздің құлымыз» 

деп айтпасын. Әскерилердің бағыныштылардың үстінен олардың өздерінің 

ауылдарының жерін өңдетуге, олардан диуан белгілеп қойған салық пен 

алымдарды жүйелі түрде алып тұрудан басқа билігі жоқ және (әскерилер) 

бағыныштыларды өз орнында (жұмсасын), яғни жер өңдеуден басқа жұмысқа 

салмасын. Егіншілікті білмейтін, әлде онымен айналыспайтын бағыныштыларды, 

егер олар диуан есептеп қойған белгілі салықты төлеп тұратын болса, (оларды 

әскерилер) жер өңдеуге күштеп мәжбүрлемесін, оларды ренжітпей жақсы асырап 

отырсын.  

Келесі (шарт): Әскерилер олардың ауылымен көршілес жатқан ауылдарды 

өздерінің еншісіне жазып алмасын, оларды игермесін және «Бұл біздің жұрт» 

деген сылтаумен су мен жерді қолдануға тыйым салмасын, олардың сиыры, 

қойлары мен есектері үшін жайлау болған өрістің алқабына ешқандай бөгеулер 

жасамасын.  

Келесі (шарт): Біз оларды марапаттап, оларға осы аталған жерлерді 

тағайындап сыйға бергендігімізден және бұл істің мақсаты – барлық адамдардың 

тыныштығы мен игі ісімізді еске алу, Жасақ пен әділеттілік, олардың бәрі осы 

мейірім мен сыйлықтан көңілдері көтеріліп, қуануы үшін болғандықтан, сондай-

ақ түмендердің, мыңдықтардың, жүздіктердің, ондықтардың басшылары күштері 

жеткенше әділдікті енгізіп, әділеттілікті тарату, тағы олар бұрындары жасағандай 

(істерін) жасамау, яғни сойқандық жасамау, зорламау, ренжітпеу, түрлі қысым 

мен жауыздық жасамау туралы көптеген қолхат міндеттемелерді жазып бергендіктен 

олар өздерінің сөздерінде тұруы керек, сөйтіп тұзғу, арба азығы, тағар және өзге 

нәрселердің сылтауымен ештеңені талап етпеулері қажет.  

Келесі (шарт): Диуаннан ешбір себеп бойынша иқталарға береттер  
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жазбау және олар өтеуі тиіс үкімхаттарды бермеу туралы бұйырылды. Ал олар 
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(әскерилер) әрбір жауынгер адам үшін мемлекет қоймаларына Тебриз өлшемі 

бойынша елу ман (азық) алып келсін. Бұдан артық олардан (әскерилерден) ештеңе 

талап етілмесін. 

Келесі (шарт): Біз бос қалған және игерілген сулар мен жерлер қатарында 

болған иқталарды мыңдықтар ортасында, бұл (жоғарыда) толықтай баяндалғандай 

күйде бөліп жатқан қазіргі уақытта, ол аймақтан шыққан бірнеше тәжірибелі 

кісілер біз тағайындаған пәлен бітікшіге барып, жерді он бөлікке бөліп 

(мыңдықтарға иқтаға беру үшін) қамшымен жеребе тастауын, одан соң жер 

телімдерін жүздіктер мен ондықтардың арасында бөліп (иқтаға беру үшін) 

қамшымен жеребе тастауын бұйырдық. Сосын біз оны ариз139 ретінде тағайындап 

қойған әлгі бітікші әрбір жүздік пен ондықтың жерін бөлек атап, тізімге кіргізіп, 

жазып қойсын және (ол тізімді) сақтап отырсын. Тізімнің бір (көшірмесін) ол 

ұлы диуанға жіберсін, ал біреуін мыңдық әміріне (берсін), ал жүздіктердің 

тізімін жүздіктердің әмірлеріне тапсырсын. Бұдан соң «ариз» бітікші жыл сайын 

қарап шығып, дұрыс жұмыс жасап жатқандарды мейірімге бөлеу, ал салғырттық 

танытып, ойрандауға жол бергендерді кінәсі үшін жауапқа тарту үшін, жерлерді 

игерумен айналысып жатқан кінәлі болған кісілердің есімдерін жазып алып, 

(бізге) көрсетсін. Сондай-ақ әрбір жер телімінің игерілгені, әлде ойрандалған 

халге келгені туралы хабарлап отырсын. Бұл – біз берген иқталарды олар 

сатпасын, сыйлыққа бермесін, андалары мен құдаларына, ағалары мен інілеріне, 

туысқандарына сыйлық етпесін, кабин140 мен қалыңмал ретінде (ешкімге) 

бермесін. Кімде-кім мұндай істі жасайтын болса қылмыскер болады және өледі. 

Кабинді, бұл жөнінде бұрын бөлек бұйрық шығарылғандай, Пайғамбардың 

(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) хадисіне сәйкес он тоғыз жарым 

динар көлемінде белгілеп қойсын.  

Келесі (шарт): Бұл иқталар қаланға кірген және қызмет атқаратын әскери 

кісілер үшін тағайындалғанын білсін. Бұл кісілердің арасындағы біреуі дүниеден 

өтсе, оның ұлдары, әлде аға-інілерінің арасынан бірін оның мұрагері етіп 

тағайындау қажет, (сөйтіп) оған марқұмның иқтасын беріп,  
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тізімге енгізіп қою керек. Егер оның ұрпақтары жоқ болса, онда иқтаны оның ең 

көне қызметшісінің атына бекітсін. Ал егер тіпті оның қызметшісі де жоқ болатын 

болса, онда жүздіктің арасынан біреуді лайықты деп тауып, (иқтаны) оған берсін. 

Егер де жүздікте, әлде ондықта біреу бекітілген Жасақты өзгертер болса, онда 

мыңдық пен жүздік әмірлері оның кінәлі екенін анықтап, оның иқтасын қызмет 

                                                           
139 Ариз – бөлініп қойылған жер телімдерін ұсынушы. 
140 Кабин – қалыңмалдың тағы бір түрінің атауы. 
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жасай алатын басқа біреуге берсін, сөйтіп оның есімін тізімге кіргізіп қойсын, ал 

тізімді жыл сайын ұсынып отырсын.  

Егер әскерилер салық тізімдерінде егжей-тегжейлі атап өтілген мен 

бұйырылғаннан артық (ақша) салығын, көпшұр және өзгені талап етер болса, 

онда ариз оған жол бермесін. Егер олар мәжбүрлеп, тартып алатын болса, онда 

ариз мұны жасырмай олардың есімдерін жазып алып, бізге ұсынуын бұйырамыз.  

Келесі (шарт): Әскердің жорыққа шығатын уақытында бекітілген бұйрыққа 

сәйкес (әскерді) қарап шығатын кезде, әлгі пәленше бітікші аттарын атап тізім 

жасап, алдымен оны жүздік, сосын мыңдықтың әміріне, сосын түменбасыға көрсетсін, 

содан салыстырып есеп жүргізсін, одан кейін ортаңғы қолдың басшысына ұсынсын.  

Мыңдық басшысына иқта бөліп беріліп, белгіленген болғандықтан «Ол 

әскердің иқтасын басқармасын!» деп тағайындалған. Дәл солай біз аризға да 

өзге аймақтан (иелік) бергенбіз, олар әскери иқталарға береттер жазбасын, 

(пәлен қаржыны) олар (төлесін) деп үкімхаттар бермесін.  

Біз осылай деп бұйырғандығымыздан және әскерлерге жоғарыда айтылғанға 

сәйкес иқталарды бөліп бергенімізден кейін, енді егер әскери кісілер қайтадан 

бағыныштылардан жаңағы салық тізімінде көрсетілген және егжей-тегжейлі 

атап өтілгеннен артықты талап ететін болса және біз әскерге (оларды бағынышты 

етіп) бермеген бағыныштыларды, әлде өзге аймақтардың бағыныштыларын өздеріне 

жақындатып, оларға пана беретін болса, тағы да олардың ауылдарының айналасында 

орналасқан жерлер мен суларды иемденіп алар болса, тағы егіндігі мен 

сиырлары, қойлары мен есектері үшін жайлауларды қолдануға тыйым салса, 

сондай-ақ әр жылы өздерінің адамдарының тізімін бермейтін болса және 

салғырттық танытып, сылтау айтып жорыққа өзінің орнына басқа біреуді 

жіберетін болса, олар ол жағдайда қылмыскер болады. Сол мыңдық бітікшісінің 

қызметіне тағайындалған пәленше,  

 

1486-бет 

осы бұйрықта айтылған заңдардың барлығын (орындалуын) жақсылап күзетіп 

отырсын. Бұл (тізімге) кірмей қалған, сол жұрттардың тұрғындары болған кісілер 

оларды өңдеген, әлде толықтай бос күйде қалып қойған жерлердің аттарын бөлек-

бөлек жазып, олар тізімдерге кіргізілуі және жалпы (иқталар) қатарына қосылып 

қоюы үшін диуанға жіберілсін.  

Бұл үкімді пәлен мыңдық жөнінде шығарғанбыз, бұдан былай оның үкімін 

мәңгі және бұзылмас деп білсін, сөйтіп оны өзгерту мен бұрамалауға жол 

бермесін. «Кімде-кім оны (өсиетті) есіткен соң оны өзгертсе, расында, күнәсі 

өзгерткендерге жүктеледі. Әлбетте, Алла (барлық нәрсені) есітуші және 



 219 

(сөз жетпес) дана»141.  

Жарлық пәлен жылдың, пәлен айында, пәлен жерде жазылды.  

 

ЖИЫРМА БЕСІНШІ ХИКАЯ 

Оның (Ғазан ханның) өзіне арнап арнайы, бөлек әскерді қалай  

жасақтағаны жайлы 

 

Ертеректе мұғулдардың әскері қазіргі уақыттағымен салыстырғанда (саны 

жағынан) аз болатын. Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) 

ойласымды түрде және шеберлікпен мұғул және тәжік әскерлерін көбейтті, сөйтіп:  

– Біздің иеліктеріміздің шет жақтары және шекаралары Хорасан, Фарс, 

Керман, Бағдат, Диярбекир, Рұм, Дербент (болып табылады). Олар бір-бірінен 

өте алыста орналасқан және ол жерлердің барлығында белгілі субейе142 үшін 

арнайы әскердің тұрғанына қарамай, қажеттілік туған кезде (олар) бір жақтан 

басқа жаққа көмекке барады. Сонда олар қашықтықтың ұзақтығынан (діттеген 

жеріне) кеш келеді әрі (шаршап-шалдығып) тозып кетеді, ал олардың аттары 

азып, қырылып жатады, осылайша олардан ешқандай (бұдан) пайда болмайды, – 

деді.  

Осы себептен (Ғазан хан) екі ұлы, бауырлары мен атқосшысы бар әр үйден 

бір-екі кісіні көбірек етіп (әскерге) тағайындап, олардың жиынтығынан бөлек 

әскер жасақтап, оларды басқаларға әр жаққа көмекке жіберу үшін  

 

1487-бет 

тағайындап қоюды бұйырды.  

(Ғазан хан) жаяу қорғауға болатын таулы өткелдер мен баруы қиын шекаралық 

аймақтарға тәжіктердің әскерлерін тағайындады, барлығын киім-кешекпен 

қамтамасыз етіп, оларға иқталар бөліп берді. Бұған дейін тәжік әскерлері белгілі 

көлемде киім-кешекпен қамтамасыз етілетін, алайда қатаң басқаруы жоқ болатын. 

Олардың әмірлері белгілі санды әскерге киім-кешек алатын, дегенмен шын 

мәнінде ешқандай әскер жоқ еді. Қазіргі кезде (Ғазан хан) олардың мыңдықтары 

мен жүздіктерін анықтап, дәптерлерге есімдері мен белгілерін жазып қоюды, әр 

ай сайын тексеру жүргізіп, олардың қаруларын, саймандары мен олардың санын 

атты және жаяулар дегізіп, қатаң тәртіп пен заңның негізінде есептеуін бұйырды. 

Ал мұғул әскерін ол (Ғазан хан), жоғарыдағы бөлімде, оған иқтаның берілуі 
                                                           
141 Құран Кәрімнің «Әл-бақара» («сиыр») сүресінің 181-аяты.  
142 Субейе – қорған деген мағынаны аңғартатын түркінің сөзі. Бұл сөз шекараны қорғау мақсатында бір 

аймақта үнемі тұру үшін тағайындалған әскер туралы да қолданылады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
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жайлы бұйрықта қалай айтылған болса, солай ұйымдастырды, сондықтан (оны) 

қайталап отырудың қажеті жоқ. Әрбір шекараға (Ғазан хан) ол жаққа жеткілікті 

болатындай көлемде әскер тағайындады. Олардың иеліктері ішінде тұрақтау 

орыны мен жұрттары болған әскерлердің арасынан шекаралардың біріне жақын 

орналасқандарына, қажеттілік туған кезде олардың артқы шепкі әскері болуды 

бұйырды.  

Ол (Ғазан хан) осылайша (тәртіптеудің нәтижесінде) бір жақтың әскері 

екінші жақтың әскеріне ешқашан көмекке баруға мәжбүр болмайтын етіп 

қойды.  

Және ол тағайындалғанға қоса олар әркез оның алдында болулары үшін тағы 

да әскер (жасағын) тағайындады. (Мұны ол) мынадай жолмен істеді: «Кезік 

сақшылары мен әмірлерінің әрқайсысы, олар (әскердің) тізіміне кірмеген, 

ұлдары мен бауырларының қатарынан бір-екі адамнан тағайындасын!» деді. 

Осылай әрбір мыңдыққа жүз-екі жүз (адам) қосылды. Олардың бәрі бір жыл 

ішінде шақырылып, (патшаға) көрсетілді. Ислам патшасы (Оның патшалығы 

баянды болсын!) оларға марапаттау сыйлықтарын, киімдер мен иқталарды 

табыстады. (Олардың) бәрінің саны ақырын-ақырын екі-үш мыңға жетіп, олар 

үздіксіз сақшылармен бірге ортаңғы қолдың мыңдығында қызмет етуде.  

Міне, бірнеше жылдан бері Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды 

болсын!) немере ағалары болып келетін Жошы, Шағатай мен Үгетайдың 

ұрпақтарының ортасында қарсыластық пен алауыздық болып жатыр. Олардың 

әскерлері әрдайым бір-бірлерінің арбаларын тонап, 

 

1488-бет 

бір-бірлерінің бала-шағаларын құлдыққа алып кетіп, оларды саудагерлерге 

сатумен айналысуда. Көпшілігі өз балаларын кедей болғандықтан сатып жіберетін. 

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) бұл жағдайдан наразы 

болды да:  

– Мұғул руларының көпшілігі Шыңғыз хан дәуірінде ынталы қызмет еткен 

ұлы әмірлерден тарайды және де қазіргі кездегі әмірлердің ұрпақтары қаған мен 

өзге де патшалардың алдында құрметке ие, сондықтан қалайша олардың туысқандарын 

тәжіктерге құлдыққа сатқанына, әрі олардың басым бөлігі кедейлікке ұрынғанына 

жол беруге болады. Бұл кісілердің құқықтарының сақталуы және (олардың) 

арын қорғау үшін бұл жағдайларды түзету керек. Әйтпесе аспан көгіне жеткен 

мұғул әскерінің ұлылығы мен айбыны қирайды, сөйтіп тәжіктер алдында олар 

болмашы халге келеді, сол үшін олардың көп бөлігін дұшпан елдеріне 

(құлдыққа) алып кетеді, – деді.  
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Осы себептен (Ғазан хан): «Мұғулдардың балаларынан (құл базарына) қанша 

алып келсе де, барлығын патшаға қызмет ету үшін сатып алсын, нәтижесінде 

(бізге) даңқ пен сауап болуы үшін олардың құнын ақшамен төлесін! Ал олар жеке 

әскерде кептеуіл болып үздіксіз жұмыс атқарсын!» – деп бұйырды.  

Соңғы екі жыл ішінде ол көпшілігін сатып алды, сөйтіп оларға өмір сүруге 

қаражаттар мен тағарды бекітіп, оларды асырау үшін Мераги аймағын бекітті. 

Олардың үстінен түменбасы етіп Болат чинсанды тағайындады. Мыңдықтар мен 

жүздіктердің әмірлері етіп өзінің жақындарын тағайындады, содан бір түменге 

жақын адам жиналды. Бұйырылған ереже бойынша (оларды) қанша алып келсе 

де, бір түмен (әскер) артығымен жиналуы үшін бәрін сатып алады. Сөйтіп, 

олардың барлығы патшаның кептеуілдері мен інжуі болып үздіксіз қызмет етеді. 

Осындай, қазіргідей қару-жарақтандырылған келбетті әскер ешқашан болмаған 

еді. Олардың әрбірінің белгіленген иқталары бар және шекаралардың әрқайсысы 

мықтап қорғап қойылған, өзгелердің көмегіне мұқтаж емес, бөлек-бөлек 

әскерлер жағынан қорғалады. Мемлекет істері тәртіпке келтірілген, адамдар 

абаттық пен тыныштықта өмір сүруде, әрі күннен-күнге өркендеуде.  

Құдай Тағала өзінің рақымы мен жасырын мейірімділігімен Ислам патшасының 

әділеттіліктің панасында мәңгілікке сақтасын!  

 

1489-бет 

ЖИЫРМА АЛТЫНШЫ ХИКАЯ 

Өсімге ақша берудің және өрескел алдаумен келісім жасаудың  

тыйым салынуы туралы 

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) әділеттілігінің қанатын 

жайған және көреген назарымен жалпының және жекенің пайдасын мұқият 

қарап байқаған кезде ол пайызға берудің, түрлі заңсыз келісімшарттардың 

халықтың жағдайын бұзуға алғышарт болатын жағдайларды өзіне қамтитынын 

анық түсінді, әсіресе адамдар түгелдей әділеттілік жолынан шығып, қолдарын 

заңсыз, құр-қуыс келісімшарттарға ұрған қазіргі уақытта (бұл мәселе өте ушықты). 

Сондықтан (Ғазан хан):  

– Заңсыздықтан туындайтын бақытсыздық пен зиянның келуі барлық 

нәрсеге әсер етпеуі және таралмауы үшін бұл жағдай міндетті түрде түзетілуі 

керек, – деп айтты. 

Ол бірде-бір адам мұндай даттауға лайық және заңсыз істерді істемеулері 

үшін бүкіл әлем бағынатын үкім шығарды. Бұл үкімдегі үлкен пайда қазіргі 

дәуірдің барлық ұлдарынан (адамдарынан) жасырын болмағандықтан, егер оны 

хат бетінде баяндайтын болсақ оның бәрі таза шындық екенін мойындайды. Сол 
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үшін келешекте (адамдар) Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) 

үкімінің өзінде осындай жамандықты толық жоюды қамтығанын білулері үшін 

(осы жерде) олардың бірнеше түрлері баян етіледі. Осыдан әлем тұрғындары 

бірер заңсыз істі жасау салдарынан қаншама зияндық пен зұлымдық және өтірік 

туындайтынын түсінсін.  

Бірінші: халыққа «әділетті патша» деп танылған Абақа ханның уақытында 

және сол күндері адамдар қауіпсіздік пен тыныштықта (өмір сүретін) еді. 

Шынайы ғасырдың бақытты таңдаулысы болған оның әкесі Хұлағу ханның 

мықты басқаруы мен әділеттілігі, Жасақтың тәртібі (ол кездері) әлі бар болатын, 

сондай-ақ оның әкесінің (Төле ханның) әмірлері мен мемлекет ұстындары, 

уәзірлері мен оның дәуірінде қызметіне келген тағы бірнешеулер әлі тірі  

болатын. Осы кездері кейбір ортақтар өздерінің ақшаларына сауыттан бастап 

аяқ сауытына дейін және түрлі соғыс қаруларынан тұратын қару-жарақтың 

бірнеше жиынтығын алып,  

1490-бет 

ал кейбірі болса, бірнеше жақсы аттарды алып Абақа ханға алып келіп беретін. 

Сөйтіп, қоршылар мен ақташылардың әмірлерінің көмегімен олар ол нәрселер 

үшін сондай (көп) құн алатын, нәтижесінде одан (өте көп) пайда қалатын еді. 

Өзгелер бұл табыс жолын көрген кездерінде солардың үлгісі бойынша әрекет 

ете бастады. Сөйтіп, кейбіреулер қаржысы болмаса да: «Алынған табыстан 

қарызды қайтарамын» деп, үлкен үстемемен қарыз алатын, сөйтіп осы іске  

жұмсайтын. Сосын тапсырған заттары үшін алған «қабылдап алу қолхаттарын» 

қоршылар мен ақташылар арқылы диуанға алып баратын, содан берет алып 

ақшаны өндіріп алу әдетке айналды.  

Көптеген арамза кісілер мен әлемде түгі жоқ кісілер осындай жолмен үлкен 

қаражаттарды жинап ала алды. (Өсімге алған) қарыздарын төлеп, олар байлардың 

қатарына қосылды, сөйтіп кенеттен араб сәйгүліктері мен жүйрік қашарларды 

мінетін және патша киімдерін киетін болды. Өз алдарына ай жүзді қызметшілер 

мен көп сардарларды жинап алып, олар мініс қашырлары мен түйелерінде бай 

күйде отыратын, сөйтіп жол бойында, қала мен базарларда жүретін болды. 

Адамдар олардың жағдайларынан таңданып:  

– Қалайша олар осындай тездікпен осыншама (үлкен) байлыққа қол жеткізді? – 

деп сұрайтын. Олар істің мән-жайын сұрап білгенде, өзге де пақыр және кедей 

кісілердің де бұл іске қатты ынталары оянатын. Сөйтіп, осындай сауда-саттық 

(түрі) олардың ойларына кіріп алатын. Содан мұсылмандар мен яһудилерден 

болған бірнеше мың жүк тасушылар мен ескі-құсқыны сатушылар, яғни 

иықтарына зере мен кашниз143 қаптарын тиеп алып, әлде ұсақ-түйек тауарларды 

                                                           
143 Кашниз – күнзе. 
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жүріп сататын кісілер, тігіншілер және өмір бойы, тіпті өздерінің қолдарында 

бір дәнек ақша ұстап көру бері тұрсын, тіпті тойып нан да жемейтін кісілер 

қарызға ақша алумен айналыса бастады. Бірақ олар алған қаражаттарын қару-

жарақ пен аттар (сатып алу) үшін жұмсамайтын еді, керісінше барлығын киім-

кешекке және өз жағдайын жасауға, әлде бірер қызмет үшін жарататын. Сосын 

аталған басқарушыларға пара беріп, мысалы «(Бұл кісі) қару-жарақтың толық 

мың жиыны мен пәлендей  

1491-бет 

ат тапсырды» деген қолхатты алып бітікшілерге баратын. Ал олар (бітікшілер) 

істің жағдайларынан (жақсы) хабардар болғандарына қарамай, олар үндемеулері 

үшін құнын (пара) алып аймақтарда (осы) ақшаларды алу туралы жарлық пен 

береттерді жазып беретін.  

Бұл іс кейбіреулердің қолынан келіп, олар байып кеткен соң, олар өзгелерге 

(ақшаны) өсімге (қарыз) бере бастады. Осы себепті адамдардың көпшілігі мұны 

өздерінің кәсібіне айналдырып алды да, адамдарға өсімге дирам мен динарды, 

олар алғысы келетін алтын заттарды, қару-жарақты, киетін киімдер мен түрлі 

тірі мен өлі дүниесінен болған заттарды қарызға беретін болды. Алдын кедейлер 

жүз мың динарды құрайтын, яғни он түмен (ақшаны қарызға) алып қанағат етер 

болса, енді сондайлық дәрежеге жетті, олар (қарыз алушылар) жүз түменге де 

қанағат етпейтін болды.  

Өздерін «базаршылар» (саудагер) және «мисасчилер»144 деп атайтын алаяқтар 

(істерін) солай жақсылап жолға қойып алды, тіпті аздап болсын мұғул жазуын 

жаза алатын кісілерді үйіне отырғызып қойып, ол өздері қалағандай етіп 

«қабылдау қолхаттарын» жазатын, сөйтіп әрбір әмірдің белгісін өз қалаулары 

бойынша қолдан жасай беретін болды. Сосын бітікшілерге алып баратын да, 

олар жарлық пен береттерді жазып берулері үшін әрбір алынған түмен үшін 

(бітікшілерге) бірнеше динар ақша беру белгілеп қойылған еді. «Түмен» деген 

сөз олардың көздерінде сондай болмашы болып, қадірін жоғалтты, олар оны өз 

тілдерінде «ноқат» деп атайтын болды. Сосын (олар жазылған) сұрату хаттарын 

диуанға алып барып Абақа ханның алдында хабарлама етіп айтатын. Олардың 

қолдарында соншама береттер мен қабылдап алу қолхаттары бар болатын, егер 

әлемдегі мемлекеттердің бәрінің алтындары мен күмістерін жинап, оған (әлі 

қазып алынбаған) кендердің қойнауында жасырылғандарды да қосатын болса, 

тіпті ол кезде де ол сома бұл сомаға тең болмайтын (яғни жетпейтін) еді.  

Таң қаларлық жағдай: Егер біз жайлауда мың адам үшін қару-жарақтың 

толық жиынтығын жинайды деп шамаласақ, бұл таумен бірдей болып жүз 

                                                           
144 Мисасчи (мисасшы) – қылыш, қанжар, пышақ сияқты қару түрлерін жасайтын көлөнершілер. 
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қоймаханаға да сыймайды. Ал он мың ат болса жазықтыққа, әлде жайлауға зорға 

дегенде сыяды. Ал енді (қоймаханаларға) екі жүз-үш жүз мың адамның толық 

қару-жарағы мен жүз-екі жүз мың аттар қалайша сыюы мүмкін?! Ал олар болса 

(бұдан) жүз еседен артық (мал-дүниелер) үшін (қаражатты) алмақ болып, ол 

үшін (тіпті) қолдарында жарлықтары мен береттері де бар болатын.  

 

1492-бет 

Алайда жақсылық жасауға деген ынтасы мен ұлылығының себебінен Абақа хан 

бұл есепсіз аттар мен сансыз көп қару-жарақты қайда алып барып өткізіп 

жатқаны, (оны) қандай әскерге таратып беріп жатқаны, қандай қоймаларға  

жинап жатқаны, (аттардың) қандай жайлауда жайылып жүргендері жайлы ойлап 

отырмайтын.  

Ал бұл туралы хабардар болған әмірлер мен мемлекет ұстындары болса, 

үндемеулері үшін азын-аулақ төлемге (параға) келісіп, өздерін кірлеткен соң, 

оған қарсы іс-шара қолдануға мүмкіндіктері болмайтын. Бұл алаяқтардың 

әрқайсысы бірер әмірге, әлде қатынға жабысып алған еді, оларға кішігірім пара 

беріп, (бір) қой, әлде бір торсық шарап үшін оларды өздерінің қорғаушылары 

етіп алатын.  

Іс шектен шыққан кезде сахиб-диуаны құтты мырза Шамс ад-дин (Алла оған 

рақым етсін!) бұл (жағдайды) түзегісі келді. Ол бұл алаяқтарды жинап алып:  

– Сендер алғыларың келіп сұрап жүргендей ақша бүкіл әлемде жоқ. Мен 

сендердің парадан өзге шығындарыңның болмағанын білемін. Енді мен сендердің 

сыбайластарың боламын, патшадан әр мыңдық үшін (яғни, мың динардың 

орнына) екі жүз динардан алып, осымен (біз сендермен) есептескен боламыз, – 

деп айтты.  

Олар әрбір мың динар үшін, тіпті жарты динарлық та шығыны болмағандықтан, 

барлығы келісті. Ал ол (мырза Шамс ад-дин) болса әмірлерді көндіріп: 

– Патша беруге бұйырған әрбір он түменнен мен сегіз түменін сақтап қаламын, 

ал екі түменіне, олар ортақтардың қолына тиюі үшін аймақтарға береттерді 

жазып беремін, – деп хабарлады.  

Бұл іс құпталды. Сахиб-диуан олардан жарлықтарын алып қоятын, сөйтіп 

әрбір он түмен үшін екі түменге берет жазып беретін болды. Оның (береттің 

есесіне алынатын ақшалардың) жартысы оған (алаяққа) тиесілі болғандықтан, 

ол олардың үлесін олар (ол ақшаның) төрттен бірі де тұрмайтын заттармен, 

азық-түлікпен берді. Ал (бұрынғы алаяқтар болса қаражатты) қолма-қол ақша 

күйінде алған болатын. (Сондықтан) бұрындары бұл алаяқтарға өсімге ақша 

беретін кісілер енді табыстан да, ақшаларынан да күдерін үзіп, әлгілер  
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қаражаттар алынған соң толықтай өтеп беретінін айтып қаншама рет (ақша) 

сұрап, өтініш жасаса да бұдан былай ақша бермейтін болды.  

Сол кезде «Ол мәміле (істер) сахиб-диуанмен келісілген  

 

1493-бет 

және мисас үшін қаражаттар берілетін болды» деген сөз тарап, сол (қыңыр) 

істермен айналысатындардың барлығы қуанып кетті. Сөйтіп (қайтадан), қолма-

қол ақшаларын, заттар мен азық-түліктен қолдарында бар болғандарын әлгілерге 

(алаяқтарға) өсімге беретін болды. Ал ол алаяқтар тым қатты ашкөздігі мен 

бетсіздіктерінен қайтадан үйінде отырып алып «қабылдау қолхаттарын» жазумен, 

оларды мұғул бітікшілеріне алып барып жарлықтар мен береттерді алып әр 

жақта (ол қаражаттарды талап етіп) жүрумен айналысты. Сахиб-диуан бұл 

туралы біліп қойды, алайда дәрменсіз қалды.  

Ол (алаяқ) кісілердің арасында бір яһуди арқаншы бар болатын, ол Хұлағу 

ханның уақытында ордалардан пана тауып сахиб-диуанға бірнеше мұғулдарды 

алып келген еді, сөйтіп мисас үшін ақша талап етті. (Сонда сахиб-диуан):  

– Саған қанша берілуі керек? – деп сұрады. Әлгі бес жүз түменге жарлықтар 

мен береттерді көрсетті. Сахиб-диуан таңданып:  

– Сенің Тебризде үйің бар ма? – деп сұрады. Ол:  

– Бар, – деп жауап берді.  

– Үлкен бе, әлде кіші ме?  

– Кішкентай, – (деді әлгі кісі). (Сонда сахиб-диуан):  

– Егер де сенің үйіңнің шатырына бес жүз түменді көтеріп шығып, сол 

жақтан (үйдің ішіне) төгетін болса, олар оның ішіне сыяды ма, жоқ па? – деп 

сұрады.  

Ол сыймайтынын мойындады. Әлгі (алаяқ) адамдардың нысапсыздығы 

(ашкөздігі), міне, осындай болатын.  

Мұндай жағдайларда тіпті сахиб-диуан да тығырыққа тіреліп, жағдайға 

көмек бере алмай қалатын еді. Күннен күнге бұл сыбыстың кесірінен адамдар 

бұл іске барлық ие болған заттарын жарататын болды, ал егер (ештеңеге) ие 

болмаса, қарызға алатын. Соңында олардың көпшілігі құрқол қалды, сөйтіп олар 

береттерде жазылған әлгі түмендерді алу ниетімен өмір сүрді. Біраз уақыттан 

соң ақша ортақтар қолына тимеген кезде, олармен келісім жасасқан кісілер 

(ақшаларынан) үміттерін үзді, сөйтіп оларға қарызбен және шығындарға кететін 

ақша (берумен) көмектеспейтін болды. Алаяқтар олармен келісім жасасқандарға:  

– Біздің сендерден жасыратын ештеңеміз жоқ және бізде сендердің әртүрлі 

құқықтарың болғандықтан, біз ақшадан қызғаншақтық жасамаймыз. Тамға мен 
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мөрлер басылған жарлыққа сәйкес бізге иеліктерден қолма-қол ақшалай төленетін 

салықтардан пәлендей ақшаны берулері керек. Біз оны біріге көрсетеміз, сөйтіп 

әрқайсымыз, (ол ақшаларды) 

1494-бет 

қолға кіргізу және сендерге үлестеріңді беру үшін пәлен қатыннан, пәлен ханзададан 

бір шабарманнан аламыз, – деп айтатын.  

Келісім жасасқандар өздері берген қарыздан екі есе көп соманы алу үшін 

тапсыруға жарайтындай мықты болып көрінетін жарлықтар мен береттерді 

көрген кезде, оларды ашкөздігі жеңіп кететін, сөйтіп олар әлгі (алаяқ) кісілер 

үшін қажеттінің барлығын ұйымдастырып беретін. Көбірек (ақша) қажет 

болғандықтан олар (қосымша) қарыз алатын және иеліктерін сатып жіберетін, 

сондай-ақ көпшілігі әлгі (алаяқтармен) бірге аймақтарға аттанып, дәл әлгідей іс-

әрекет жасау әдісіне көшетін. Ақыр соңында олар ештеңеге қол жеткізе алмайтын, 

сөйтіп байлықтарын шашып, қарызға батқан, әрі кедейленген күйде қалатын.  

Патшаның дәуірінен соң Ахмедтің, Арғын ханның және Гайхатудың 

уақыттарында да бұл кісілер әлгі ақшалардың соңынан жүрумен болды. (Олардың) 

әрбірі қатындардан, ханзадалардан және әмірлерден шабармандарды алатын да, 

бірер болмашы жұмысты істеуге келісім беріп аймаққа аттанатын. Ал 

аймақтардың ақшасы оларды азықтандыру мен олардың шығындарына  

жұмсалатын. Аймақтардың әкімдері де бірер он динар тұратын тауарды отыз, 

әлде қырық динарға өткізуді қалап, оларға қымбат бағада қымбат тастармен, 

інжулермен безендірілген белбеулер мен өзге де заттар беретін (өткізетін). 

Өйткені олар қазынаға (салықты) қолма-қол ақша күйінде өткізулері қажет еді. 

Олар бұған келісетін, себебі (алаяқтар) әлгі келісім бойынша алыну керектің 

орнына, тіпті тастар мен қыш-құмыра бұйымдарды алатын болса да, (оларды) 

«тегін келді» деп есептейтін еді. Осы себептен олар да әлгі қымбат заттарды 

арзан бағамен сататын, әлде болмашы бір зат үшін кепілдемеге беріп жіберетін. 

Осындай әрекет етудің кесірінен бағалы тастарға деген баға құлдырап, олар 

мүлде сұраныстан айырылды.  

Сонымен бірге, олар (алаяқтардың жинаған қаржылары) хабаршыларды 

асырау мен шығындарына кететін ақшадан көп жинай алмайтын еді. Ақыр 

соңында алаяқ ортақтар мен олармен келісім жасасқандар аш, жалаңаш күйде 

қалатын, соның себебінен бірер жұмыспен айналысып нан тауып, жан бағуға 

болатындай, тіпті кішкентай іспен де айналыса алмайтындай дәрежеде болып 

қалатын. Ал қазына ақшасы жоқ болып кететін және (мұны) ешкім түзете  

алмайтын.  

Әлемді басқарудың кезегі Ислам патшасы Ғазан ханға (Оның патшалығы 
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баянды болсын!) келген кезде, 

1495-бет 

ол өсімге ақша бермеу жайлы бұйырған кезде әлгі адамдардың онымен айналысуға 

қолы қысқа болып қалды, олар ештеңе істей алмай қалды. Осы бірнеше жыл 

ішінде әлгі саны көп шағымданушының бәрі жарлықтарымен және береттерімен 

қоса көзден ғайып болды және олар ешқашан негізі болмаған келісімдерді 

(жасауды) тоқтатты. Олар жайлы ешкім де еске алмайды және әлгі алаяқтықтарды 

жасаған кісілердің барлығы өзінің алғашқы ісімен айналысуға кірісті. Содан 

байлар мен кедейлер, ақсүйектер мен қарапайым қараша халық айқын көрінетін 

болды. Әлгі кісілер болса, азға қанағат етіп Ислам патшасының (Оның патшалығы 

баянды болсын!) бақ-дәулеті үшін дұға етуде.  

(Негізінде) өсімге ақша берудің (көптеген) зиянды салдарының бірі – міне, 

осы баяндап өтілгендей.  

Келесі (жағдай): Ол кездері өсімге ақша берушілердің көпшілігі мұғулдар 

мен ұйғырлар болатын. Ендеше қарызға ақша алып, артығымен төлеп жатқан 

бейшаралар қалайша бақытты болуы мүмкін?! Соңында олар төлей алмайтын 

жағдайда қалып қоятын да, әйел, бала-шағасымен оларға құлдыққа түсетін. 

Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) әділеттілігімен ол 

масқара болатын жағдай Ислам үмметінен алыстатылды.  

(Өсімге ақша берудің) және бір үлкен зияны мынада болатын:  

Сол кездері аймақтардың мәліктері мен мутасаррифтері болған бекзат және 

адал кісілер аймақтардың қаражаттарын қажеттілікке сай (адал жолмен) қарай 

(реттей) алмайтын, содан өз қалауларымен бұл жұмыстан босап кететін болды. 

Ал кедей алаяқтар (арам жолмен байлық арттырып) он жыл пақырлықтағы 

өмірін он күндік патша байлығына алмастырған кезде пара беріп аймақтардың 

әкімі қызметін алатын, содан маңызды мәліктер мен сұлтандардың лауазымдарына 

жететін болды. Олар аймақтарды өздеріне үлкен параға алып, оларға ордалардың 

қажеттіліктері үшін қызметшілерді, малдарды, қымбат киімдер мен қымбат 

заттарды сатып алуға ақша қажет болғандықтын, олар амалсыздан өсімге қарыз 

ақша алатын. Ал ол ақшаларды беретін кісілер оларды (берген ақшаларын қайтара 

алмай) жоғалтып алулары мүмкін екенін түсінгендіктен, оларды (қарызды  

оңайлықпен бермейтін, содан) өздеріне үлкен табыс келтіретін етіп (үлкен 

үстемемен) ғана беретін еді. Сөзсіз олар (берген) бір динары үшін үш-төрт 

динар (қайтарым) алатын. Олар аймақтарға аттанған кездерінде  

 

1496-бет 

диуанға берілуі тиіс жалпы салықтар жиынтығы олардың қарыздарын өтей 
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алмайтын еді. (Содан) бағыныштылардан (салықты) бекітілгенге қарағанда екі 

есе көп алу қажеттілігі туындайтын. Сөйтіп, мың-мыңдаған Алланың пенделері 

мен патшаға салық төлеушілер қысым мен азапқа ұшырайтын. Диуан сахибтары 

олардың озбырлығы жайлы хабардар болған кезде және әлгі (алаяқ) әкім барлық 

қаражаттарды жұмсап тастағанда, (қазынаға) ақша керек болғандығына қарамай, 

(алаяқ әкімдер) оларды да параның (көмегімен) кірлегендіктен, олар бұған 

кедергі бола алмайтын. Оған қоса ол (алаяқ әкім) ештеңе төлей алмайтын  

(жағдайдағы) адам болатын. Бағыныштылардың да көпшілігін таратып жіберетін. 

Және (әкімге) жеңілдіктер жасап, бұған назар аудармайтын, тек қана қаражаттар 

көбейсе болды.  

Сосын ол (әкім) оған кедергі жасамауы үшін аймақтың қолбасшысы мен 

бітікшілеріне де пара беруі керек болатын. Алайда егер тіпті олар (пара) 

алмайтын болса да, (бұл жағдайды) түзету мүмкін болмайтын. Сондықтан 

қазынаға ақшалар ешқашан қолма-қол ақша күйінде түспейтін, тіпті егер кей 

кездері бірер тауарларды алып келсе де, онда олар (айтылған) құнының төрттен 

біріне де сай келмейтін. Сол үшін әскердің істері әрдайым азық-түлік 

жетіспеушілігінен мұқтаждықта болатын.  

Жылдан-жылға олар осындай тәсілмен аймақтардың (салықтарын) алып қоя 

беретін. Жақсы атқа ие шенеуніктер бұл тексіз, оңбаған залымдарға бой 

алдырып қойғанымен, олар ешқашан өздеріне салық жинау міндетін алмайтын. 

Сондықтан ақсақал даналар «Мемлекеттің құлдырауы мен бүлінуі түрлі қызметтерге 

лайықты кісілерді жұмыстан шеттетіп, істі лайық еместерге берген кезде орын 

алады» деп айтады.  

(Жағдай) біраз уақыт бойы осындай күйде болды, сосын қағазшыл Садр 

уәзір болған кезде, үстемеге (өсімге) қарыз алу соншалықты (биік) дәрежеге 

жетті, тіпті егер оны сипаттайтын болса күш жетпейді. Алайда бұл жөнінде сөз 

қозғалғандықтан (оның) біраз бөлігін айтып өту қажет. Қазіргі замандастар (ол 

жағдайды) өз көзімен көргендіктен, қазір өтірік аңыздарды айту мүмкін емес, 

десек те келер уақыттарда осы себептен оқырмандарға (бұл жағдайлар) мүмкін 

емес болып көрінеді.  

Олар келесідей болған еді: Оның дәуірінде аймақтарды (параға) сатып  

алатындар – сол дәуірдің ең оңбаған адамдары болатын. Олар оның (уәзірдің) 

өгізді де бір бас масаққа сатып жіберетін әдетін білгендіктен, 

 

1497-бет 

олар өсімге қарызға қаражаттар алып, оған пара ретінде беретін еді. (Яғни) олар 

он динар тұратынды (затты өсімінің есесіне) жиырма динарға сатып алып, (уәзірге) 

отыз (динарға) беретін. Ол қабылдап алатын, сөйтіп содан соң:  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%9B/
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– Диуан салығы үшін (қолма-қол) ақша керек, – деп айтатын. Ал пара берген 

кісі болса:  

– Бұл жерде ақшаны тек қарызға ғана өсіммен береді. Менің ісімді тындыру 

үшін мен (параға) берген қаражаты мен сан мың түрлі айланың артында (өте 

қиындықпен) алғанмын, – деп айтатын. (Сонда) ол (уәзір):  

– Саған шығын болмайды (келмейді), қалай алсаң да, бізге қолма-қол ақшамен 

бересің, – дейтін. Ол кісіге қалай ол қабалатын берген кезінде негізгі қарыз бен 

үстемесін қосып беріп жіберетін. Он тұратын нәрсенің барлығын ол отызға 

алатын, сөйтіп оған қырыққа беретін де, он динар артық қалғанды дереу жаратып 

жіберетін. Садр ад-дин берілуі тиіс болғанды шұғыл түрде сұратқан кезде оның 

найбтары:  

– Ол он динар тұрғанымен, оны алты динардан артыққа сатып алмайды, – 

деп төрт динарды олар (өздері) алып қоятын. 

Жалпы айтқанда, негізгі қырық динар ақша сомасынан оған (уәзірге) алты 

динардан артық (ақша қолына) түспейтін. Сондай-ақ ол оларды жаратып жатқан 

(ақшалар) да диуанның мүлкі болатын.  

Онымен (уәзірмен) келісім жасағандардың бірі оның жеке өзіне арнап бір 

саудагерден әр басына бес динардан деп (бағалап), екі ай мерзімге бірнеше мың 

қойды (несиеге) алды. (Ол қойларды тапсырып, орнына ақша алатын) уақыт 

келгенде ақшалар жоқ болып шықты. Сонда ол қойлардың көпшілігі қажып, 

азып кетті. (Сондықтан) ол олардың бәрін болмашы бағамен сатып жіберуді 

бұйырды да, (сатқаннан түскен ақшаларды) екі айдың үстемесі үшін беріп 

жіберді. Ал негізгі қарыз үшін соманың қабалатын тағы да екі айға созды. 

Әрине, былай өсімге беру мен қарызға алу кесірінен мемлекет қаражаты құрып 

кетіп жататын, содан қазынаға ештеңе алып келмейтін еді. Сөйтіп, Гайхату 

жомарттығынан сыйға берген (ақша) аударымдарының бәрінен ешқашан ешкімге 

бір тиын тиген жоқ, дәл осылай азық-түлік, айлық пен тізімдік шығындар да 

(берілмейтін). Осы себептен әскер Гейхатуды жек көретін болды.  

Ал Садр ад-дин әркез мұқтаждықта жүретін. Ол өлген кезінде оның 

мойнында мыңдаған адамдардың реніші бар еді. Әттеген-ай, ол (Садр ад-дин) 

олардың ішінде (қаншама) байлық пен молшылық болған қаншама үйлерді 

ойрандатып тастады. Ордаға келген сұлтандар мен мәліктер сияқты аймақ-

тардың  

1498-бет 

барлық билеушілері осындай жолмен қарызға батты, сөйтіп жүздеген мың 

мұсылмандардан және мұғулдардан қарыз алды, (олар қайтарылмай қалғандықтан) 

олардың бәрінің дүниелері құрып кетті. Ол адамдардың кейбірі өліп кетті, 
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сөйтіп (адамдардың) реніші олардың мойнында қалды. Ал кейбірінің бұл істе 

үйлері мен иеліктері және жылжымалы мүліктері де құрып кетті. Барлығы 

(мұны) өз көздерімен көрген және есіткен, сөйтіп барлығы мұнда ешқандай 

асырасілтеушілік жасалмағанын білсе керек. Сондай-ақ ол сөздер нағыз 

шындыққа сәйкес, сондай-ақ олардың аз бөлігі ғана. Аталған арам мақсаттардың 

себебінен барлық ханзадалар, қатындар, әмірлер, уәзірлер, бітікшілер, ақсүйектер 

мен сарайдағылар әлгі алаяқтармен жұмыс істейтін, кейбіреулері олардан қарыз 

алатын, кейбіреулер олардан пара алатын, ал кейбіреулер олардың сыбайластары 

болып алатын. Мұндай көне замандардан бері ақсүйек және қарапайым адамдардың 

ойына сіңіп қалған, осындай үлкен істерге қарсы шараларды жасауы – тіпті 

әділетті, қатал және күшті патшаға да қиын соғады. 

Тек патшаның (Оның патшалығы баянды болсын!) даналығының, қабілеттілігі 

мен үлкен ақылының арқасында ғана ол құтты ой толғап, бұл ойрандалудың ең 

бірінші себебі ақшаларды өсімге беру және алу екенін, сондай-ақ ол бұған 

тыйым салу үшін Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) 

илахи заңын күшейткенде, сөйтіп халықты адасушылықтың тұңғиығынан хидаяттың 

жолына шығарғанда ғана, өсімге беруге тыйым салудың игілігімен осындай 

үлкен зиян түзетілетінін түсінді.  

Бұл ой толғаудан соң, 698 жылдың шағбанында ол: «Барлық иеліктерде бірде-бір 

жан өсімге ақша берумен айналыспасын және (олай) қарызға алмасын!» деген 

жарлық үкімін шығарды. Бұған үйреніп қалған адамдардың көп бөлігі келіскен 

жоқ, содан билікке ие кейбір ақсүйектер: «Іскерлік қарым-қатынастар жолы 

мүлдем бөгеліп қалады» деп (желеу) айтты.  

Патша (Оның патшалығы баянды болсын!):  

– Мен мақтауға (құптауға) лайық емес келісімдерді жасаудың жолы бөгелуі 

үшін бұйырып жатырмын, – деді. Ал кейбір ашкөз надандар болса:  

– Қазынаға барлық кезде қолма-қол ақшалар қажет, егер де аймақтардың 

әкімдеріне қарызға (ақша) бермейтін болса, онда олар ақша төлей алмайтындай 

жағдайда қалады, – деп айтумен болды. (Сонда) Ислам патшасы мен  

 

1499-бет 

оның уәзірлері: 

– Біз мұнда бірде-бір әкімнен де, мутасаррифтен де ақша талап етпейміз, – 

деп бұйырды.  Және (Ғазан хан) қатаң түрде: 

– Біз өсімге ақша беретін ешкімге диуанмен іскерлік қарым-қатынасқа түсуге 

де және қарыздың негізгі бөлігінен де, үстемеден де ештеңені алуға жол 

бермейміз, – деп әмір етті. Сондай-ақ ол сан рет қатындарға да, ханзадалар мен 
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әмірлерге де, олар ол кісілерге мүлдем қарыз бермеулерін қатаң ескертіп, осыны 

негізге алып (былай деп) жар салуды бұйырды:  

– Біз ол кісілерге қарызға ақша бергендердің бірде-біріне олардан ол (қаражатты) 

тірі кезінде, әлде олар өлген соң қалатын мал-мүліктен талап етуіне де жол 

бермейміз. Себебі біз олардан (қызметін парамен алғандардан) ақшаны алдын 

ала сұратпаймыз. Егер олар диуанға тиесілі ақшаны жаратып тастар болса, оның 

өтемі – олардың жылжымалы мүліктері мен иеліктері болады. 

Тағы (алаяқтардың бір желеуі): «Қарыз алу – олар ісін тындыруы үшін 

өтініш жасаушыларға керек болады» деп сендірмек болды. (Ғазан хан):  

– Жол шығындарына және қажеттіліктеріне қаражаты жоқтардың келуінің 

не қажеті бар, сондай-ақ олардан бізге, ал бізден оларға не пайда?! Одан да тып-

тыныш үйлерінде отырсын да, (біздің алдымызға) келмесін, – деді. Тағы түрлі-

түрлі сөздер айтылып жатқандықтан (Ғазан хан):  

– Әлемге не жақсы боларын кім жақсырақ біледі, Құдай Тағала мен оның 

Пайғамбары ма (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!), әлде біз бе? – деді. 

Олар (алаяқтар) шарасыз қалғандықтан: «Олар» деп айтуға мәжбүр болды. (Ғазан 

хан):  

– Құдай Тағала мен оның Пайғамбары (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) осылай деп бұйырды, сол үшін бұған қарама-қайшы ешқандай сөзді біз 

тыңдамаймыз. Бұйрық осындай! – деді.  

Сол уақыттан (бастап) қазірге дейін қарыз сұраған кісіге ақша берілмеді. Ал 

егер бірер залым (адамдарды) күштейтін болса, оған бұйрықтың үкіміне сай 

тыйым салып тастайтын болды. Қазір Аллаға шүкір, ешбір жан оларды қайтармайтын 

болғандықтан, ақшаны өсімге бермейді. (Осылайша бұрын) орын алып отыратын 

шығындар түзетілді, іскерлік қарым-қатынастар әділетті жүйеге келді, адамдардың 

ортасында қанағатшылдық пайда болды, содан қаражаттың көп бөлігі таза 

алтын ақша күйінде қазынаға түседі және «Заттармен (азық-түлікпен) алып 

келсін!» деген Жасақ (заң) жоқ.  

Қымбат бағалы тастар мен алтын әшекейлер үшін баға бұрынғыдай жағдайына 

келді. Және ақшаға ие кісілердің ешқайсысы айламен (ол ақшаларды) алып қоя 

алмауы үшін оларды (ақшаларды) алаяқтарға бермейді.  

Халықтың ырзықтарының (тапқан табыстарының) бәрі адал жолмен келетін 

болып береке дарыды. Адамдардың көп бөлігі жер өңдеумен, саудамен, пайдалы 

жұмыстармен айналыса бастады.  

1500-бет 

Сөйтіп, осындай жолмен әлемдегі істер қайтадан жөнге келіп, орнықты. Ол 
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залымдықтарды өз көздерімен көрген осы уақыттың адамдары қазіргідей халден 

ләззат алуда. (Алайда) ол (залымдықтарды) көрмеген, кейіннен дүниеге келетін 

адамдар, бұл үкімдердің пайдасын қалай өздеріне елестете алады?!  

Бұл үкім күшіне еніп жатқан кездерде кейбір, олардың жүректерінде өсімшілікке 

деген құмарлық қалған кісілер қулық жасап бірер тауарларды өсім емес, сауда 

келісімі, әрі сату ретінде (деп, асыл бағасынан) қымбат бағамен беретін болды. 

Соңында қарыз бергендер диуанға келіп өздерінің тауарды пәлендей шарттармен 

бергенін айтып, ақша талап ететін болды. Патша (Оның патшалығы баянды 

болсын!) ашуланып кетті де:  

– Егер олар ол қулықтары мен жалған ісін қоймайтын болса, біз «Бірер 

нәрсені қарызға алған кісі мүлдем оның негізгі құнын да, үстемесін де 

қайтармасын!» деген үкім шығарамыз. Егер де адамдардың ақшасы бар болатын 

болса (оларға) өсімге берудің не қажеті бар?! Одан да иелік сатып алып, 

абаттандырумен, жер өңдеумен және сауда ісімен айналыссын! – деп бұйырды.  

Адамдар бұдан қорқып қалды. Өсімге беру мен әділетсіз келісімдердің саны 

азайды, әрі өте жақын уақытта былай іс-әрекет ету тәсілі мүлдем қалып кетеді 

деген сенімділік бар.  

Хақ Тағала ол мақтауға тұрмайтын (даттауға тұрарлық) әдеттерді құлатып, 

қасиетті шариғат негіздерін беріктендіру үшін бұл патшаға сәттілігін берсін!  

 

ЖИЫРМА ЖЕТІНШІ ХИКАЯ 

Кауинді есепсіз ақшамен төлеуге тыйым салу туралы 

 

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) былай деді:  

– Алланың шариғи некені бұйырудағы хикметі – адамдар көбейіп, өсіп-

өнуінде болып табылады. Сондықтан шариғаттың бұйрығы келесідей: Егер 

біреу әйеліне шынайы түрде, әлде әзілдеп (ойнап) болсын, өз қалауымен, әлде 

ашумен болсын талақ беретін болса, (бұл ажырасу) дереу орын алады.  

 

1501-бет 

Себебі егер әйелі мен күйеуі арасында келісім болмайтын болса, дұрысы – олар 

ажырассын. Әйтпесе ол келіспеушілік ашумен және қаһармен аяқталады. Ал 

ашумен өмір сүру – жыртқыш аңдардың өмір сүру салты. Кез келген жағдайда 

ол жеккөрушілікті тудырады, ал жеккөрушілік бар болған жерде туылу мен 

көбею болмайды.  

Осы себептен (Ғазан хан) ажырасуға жолды бірде-бір тосқауылсыз, ашық 

етіп қалдыруларын бұйырды. Әйелді үлкен кауинмен алған кезде, егер ажырасатын 
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болса, үлкен ақша төлеу қаупінен қорқып, ешкім әйеліне ажырасу беруге дәті 

бармайды. Сөйтіп, ол келіспесе де, және көңілі болмаса да, бәрібір (әйелімен) 

келісімде өмір сүруге мәжбүр болады. Мұндай жағдай шариғатқа да, ақылға да 

қайшы келеді. Себебі жоғарыда баяндап өтілгендей, шариғат заңын шығарушы-

ның хикметі (даналығы), егер біреудің әйеліне деген махаббаты мен келісімінде 

екіойлылығы пайда болатын болса, ол сөзсіз ойланбай және қиындықсыз оны одан 

ажыратады.  

Оған қоса адамдардың бала-шағасы болуы мүмкін, оларды азықтандыру 

әкелерінің мойнында. Оларға әр уақыт қалан алып жүруге тура келеді, кейбі-

реулеріне жорыққа шығуға тура келеді. Ал егер әкесінің қаражаттары әйелінің 

кауинын өтеуге кететін болса, бала-шағаны бағуға және қаланның қажеттілік-

тері мен олардың жұмыстарына ақша қайдан болсын?!  

Осындай алғышарттарды және Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен 

сәлемі болсын!) жеңіл кауинді құптағанын негізге ала отырып, кауин өте жеңіл 

болу керек (деп шешілді). (Оны) ойластырып қойғандай зекет берудің қажеті 

туып қалмауы үшін барлық кауиндар он тоғыз жарым динар көлемінде бекітілуі 

керек, себебі кішігірім неке сыйлығын (беруде) ешқандай күнә жоқ. Әйелін 

жақсы көретін кісіні әйелінен жүз қулықпен және мәжбүрлеумен де ажырату 

мүмкін емес, ал келісім жоқтардың, (екеуі де ауыртпашылықтардан) құтылуы 

үшін және екеуіне де пайда болуы үшін, мейлінше тез ажырасып кеткені жақсы. 

Себебі тәжірибеден белгілі болғанындай, кейбір күйеулері оларды жақсы көрмейтін, 

бірақ оларға ажырасу бергеннен кейін оларды өзгелер айттырып алып, тұрмыс-

тіршілігі жақсы болып кететін әйелдер де бар. Демек, (ажырасудың) екі жаққа 

да пайдасы бар. Сондықтан (Ғазан хан) бұл жөнінде  

 

1502-бет 

жарлық шығарды.  

Осымен бітті.  

 

ЖИЫРМА СЕГІЗІНШІ ХИКАЯ 

Иеліктердің барлық ауылдарында мешіттер мен моншалардың салынуы 

туралы 

 

Адамдарға моншалар мен мешіттердің қажеттілігі өте маңызды екені жасырын 

емес, иеліктердегі кей аймақтарда оның екеуі де (монша да, мешіт де) тұрғызыл-

маған. Бұған дейін мұсылман патшалары бұған назар аудармаған еді. Сол үшін 
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елді мекен тұрғындары жамағатпен намаз оқымайтын, әрі олар (шариғат) шарты 

(қағидасы) бойынша жүнүбтіктен145 ғұсыл жасай алмайтын. Дәретін ала 

алмайтын жағдайда болған жерде олардың (адамдардың) мұсылманшылығында 

кемістік болады.  

Патша бұйырып, иеліктердің барлық ауылдарында мешіттер мен моншаларды 

тұрғызулары туралы және оны тұрғызбағандар кінәлі және күнәһар болатыны 

туралы ұлы үкім шығарды. Екі жылдай уақыт ішінде барлық иеліктерде, қай 

жерде жоқ болса, барлық жерлерде (оларды) тұрғызды. Бүгінде ол моншалардан 

қомақты табыс түсуде. (Ғазан хан) «Одан түсетін табыстарды жергілікті қажеттіліктер 

мен мешіттерді абаттандыру, кілемдер, майлар мен қызмет етушілердің азығы 

сияқты қажеттіліктеріне жұмсасын!» деп бұйырды. Ол атқаруға бұйырған осы 

бір ғана керемет іс-шараның нәтижесінде иеліктердің әртүрлі жерінде соншама 

жақсылық жасалып, Исламның ерекшелік белгілері көріне бастады, сөйтіп 

халық абаттық пен тыныштыққа кенелді.  

Хақ Тағала бұл (игі істер) үшін (Ғазан ханға) бақытты патшалығы дәуірінде 

сауапты берекетін жіберсін! 

 

ЖИЫРМА ТОҒЫЗЫНШЫ ХИКАЯ 

(Ғазан ханның) халыққа шарап (және өзге де мас қылатын сусындарды)  

ішуге тыйым салуы жайлы 

 

Иеліктерде халықтың көп бөлігі шарап пен мас қылатын сусындарды іше 

бастағандықтан базарлар мен қоғамдық орындарда адамдар жанжалдасып, мас 

болғандықтарының салдарынан дауласып жататын болды.  

 

1503-бет 

Және осындай жағдайларда кейбір кісілер өліп кетіп жатты, кейбіреулері болса 

жарақаттар алып, майып болып жатты. Олардың арасында сот жүргізу қажет 

болатын. Сондай-ақ барлық мазһаб пен жамағаттарда мас қылатын сусындар 

тыйым салынған және харам болып табылады. Сондықтан олар келтіретін  

зиянды тыю үшін оларды (зиянын) баяндап, жамандап отырудың қаншалықты 

қажетілігі бар?! (Мұны түсіндіруге) шарапты «Барлық жамандықтардың анасы» 

деп атап кеткеннің өзі-ақ жеткілікті. Ислам патшасы бұған қарсы іс-шаралар 

қолдану жөнінде былай деді:  

– Қасиетті заң шығарушы (Мұхаммед (Алланың оған салауаты мен сәлемі  

                                                           
145 Жүнүбтік – бойдәретсіздік. 
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болсын!)) да және басқа пайғамбарлар да оған (шарапқа) тыйым салғандықтан, 

сөйтіп бұл туралы (илахи кітаптардың) жазулары сөз ететіндей, бірақ осыған 

қарамай адамдар бәрібір тыйылмайтын және өздерін ұстамайтындықтан, егер 

біз де оны қатаң түрде тыйым салатын болсақ, сөзсіз бұдан ешқандай пайда 

шықпайды. (Сондықтан) біз қалалар мен базарларда оны мас күйінде ұстап 

алған әркімді, ол өзіне келіп, өзінің кемістігін жек көріп кетпегенше адамдар 

оның жанынан жамандап жүріп отырулары үшін, оны ұстап алып жалаңаштап 

шешіндіріп, базар ортасындағы ұстынға байлап қоюын ғана бұйырамыз.  

Осы мағынадағы үкімді ол иеліктердің барлық жақтары үшін шығарды.  

Содан енді мас кезінде құтыру, тентектік жасау бері тұрсын, ешбір жанның 

көшеге мас күйінде шығуға дәті бармайды. Осылай шарап ішудің айқын зияны, 

базарларда және қоғамдық орындарда мастардың төбелесуі мен жанжал көтерулері 

тыйылды.  

(Ғазан хан) оған қоса бірде-бір жанның тіміскілеу үшін адамдардың үйіне 

кірмеуін, сот орындаушының озбырлық жасамауын және халыққа қысым 

жасалмауын бұйырды.  

Құдай Тағала бұл дін сүйгіш (тақуа) патшаға ол әркез осындай (ізгі)  

үкімдерді шығарып отыруы үшін көмек көрсетсін! 

Осымен бітті. 

1504-бет 

ОТЫЗЫНШЫ ХИКАЯ 

Патшаның дастарқан шығындары мен үлкен ордаға шарап үшін  

қаржы бөлінуін ретке келтіру туралы 

 

Бұрындары (патшаның) дастарқанына қажеттілерді қамтамасыз ету тәртібінің 

арқасында әркез дау-дамайдың орын алып отыратыны баршаға белгілі. Идачи 

бітікшілер әрдайым бір-бірінің үстінен шағым түсіріп, сөз тасумен болатын. Бұл 

істе олар артық кететін, содан әмірлерге өте жиі түрде олардың ортасында сот 

жүргізуге тура келетін.  

Олар дастарқан мен шарап үшін қажеттіге қосымша тіркеп (артығымен 

жазатын). Ішіп-желінгеннің көлемін тағы біршама көбейтіп, еселейтін, содан 

адамдарға берілетін айлық пен садақа, құс пен барыстардың азығы, жол азығы 

мен елшілерге берілетін шербет, кейбір ханзадалар мен қатындарды асырау 

қаражаты, қаратуға қажетті (қаражат), ас ыдыс-аяғы үшін (қаражат) және тағы 

сол сияқты дастарқанға қатысы жоқ шығындарды да қосып қоятын.  

Нәтижесінде (қаражаттардың) соңғы есебі өте қомақты болып шығатын, ол  
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заттар көбіне оларға жаратылмайтын, сондай-ақ тойларға қажетті заттардың 

бәрін қосып жазатын. Азық-түліктерге де аса жоғарғы бағаларды жазатын, 

сөйтіп (ақша талап ету үкімі) аймақтарға жіберілетін.  

Диуанның қаражаттары шын мәнінде қараусыз және шиеленіскен жағдайда 

жатқандықтан, әкімдер мен мутассарифтер диуанға ештеңе бермеуден 

қорықпайтындықтан, тағы аймақтардың істері мен олардың бүлінуінің 

себептері жоғарыда түсіндіріліп атап өтілгендей, орасан тәртіпсіздікте жатқандықтан, 

дастарқан үшін қажетті қаражаттар дер кезінде келіп түспейтін. Оны алып 

қайтуға барған елшілер болса, уақытты созу үшін көп пара алатын, содан көз 

жұма қарайтын. Қайтадан (қаражаттарды талап ету үкімі) басқа бір аймаққа 

жіберілетін, бірақ (жіберілген бұл) елшілер де дәл сондай әдіспен жұмыс 

жасайтын. Жыл сайын аймақтарға дастарқан азығы үшін сондай (көп) елші 

жіберілетін, тіпті олардың шығындары мен жол азығының шығыны дастарқан 

азығының негізгі құнынан асып түсетін, бірақ қаражаттар сонда да келіп 

түспейтін. Дастарқан үшін қажетті (қаржыны) сол (ақша сұрату үкімхатын) 

дайындаған кісіге де, және оған қоса бірнеше адамдарға да жететін етіп 

бекітетініне қарамай, ол  

1505-бет 

дер кезінде келіп түспегендіктен идачилар үлкен үстемемен қарызға ақша алатын. 

Сөйтіп, олар жүз ман шарапты он динардан есептейтін, ал егер олар ақылдарын 

істетсе оны бес динарға алуға болатын. Бірақ кейде олар (үстемемен) жиырма-

қырық динарға дейін сатып алатын. Осы себептен оларға қомақты ақшалар келіп 

түскенде және оның көлемі дастарқанға қажет болғаннан да үлкен болған кезде 

де, олар бәрібір жетпей қала беретін. (Мұндай жағдайда) олардың қолында екі 

жыл бұрынғы береттер болып, олардың жалпы қосындысы бойынша 

аймақтардың мойындарында қарыздар болған кезді айтпай-ақ қойса болады.  

Үлкен зиян келесіде болатын: Аймақ әкімдері елшілер дастарқанға қажеттіні 

сұраған кезде, олар өзге елшілер мен салық жинаушылардың істерін «(Патшаның) 

дастарқан азығы деген нәзік іс, алдымен біз осыны тындырып алайық» деген 

сылтаумен басқа елшілердің шаруаларын тоқтатып қоятын. (Шын мәнінде) олар 

оны (патшаның дастарқан азығын) да тындырмайтын. Сосын алынуы қажетті 

болған (қаражаттарды) талап ету (үкімхаттары) күшін жоғалтып, жойылып 

кететін. Елшілерді күтуге мәжбүрлеу нәтижесінде қажетсіз шығындар орын 

алатын. Содан егер жыл соңында әкімді жұмысынан алар болса, ол аймақтан 

(қаражатты) алу мүмкін болмады, әлде «Жоғалып кетті» деген сылтауды 

айтатын. Егер жұмыстан босатпайтын болса, ол «Есептерді жүргізу» және 

олармен (ақша жымқыруда) сыбайлас болып, пара алу үшін «Әкімдердің 
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диуанға қамқорлық жасауы бойынша келісімсөз жүргізіп жатырмын» деген 

сылтаумен өзімен-өзі өмір сүре береді.  

Бұл істер мен асырасілтеушіліктердің зияны идачиларға әсер ететін. Олар 

мен диуан ортасында әрдайым жанжалдар орын алып отыратын, екі жақ та 

кінәні бір-біріне артатын және шағымдар жасап жататын. (Осындай дауласулардың 

салдарынан) тым болмағанда қатарынан он күнге үзіліссіз жететін дастарқан 

азығы алып келінбейтін. Егер есеп дәптерге көз салып, мұқият қарар болса, 

осындай жолмен, тіпті сипаттап беру мүмкін болмайтындай (үлкен) көлемдегі 

ақшаның құрып кеткені белгілі болады. Осындай жолдармен алып келінетін 

дастарқан азығының қандай болатынын түсінсе болады. Азық-түліктер мен 

шараптарды әрдайым жеккөрінішті түрмен алып келетін, осы себепті де жанжал 

орын алып отыратын. Ал олар ордаға келіп, кенет жолға шығу қажеттілігі болып 

қалған кезінде олар жерде қалатын.  

Жазғы жайлау мен қысқы қыстауларға көшу уақытында сауриды дастарқанға 

қажеттіден артық етіп алып келетін.  

 

1506-бет 

Осылай бұл кезде де дастарқан үшін алып келінген азық ысырап болып, 

талан-таражға түсіп кететін. Идачилар шарапты шарап сатушыларынан, қойларды 

қасапшылардан әрдайым қарызға алатын, сөйтіп жинауға келгенде олардың 

ақшасын бермей қоятын. Олар тоқтаусыз бұларға шағымданып әмірлер алдында 

тізерлеп отыратын, алайда еш пайда шықпайтын. Сол үшін шарап сатушылар 

мен қасапшылардың көпшілігі өз үйлерінен безіп кететін.  

Мұндай залымдықтар (олардың көлемі) сипаттап беруге болатыннан артық, 

(десек те) осы айтылғанмен шектелінді.  

Бұл жағдайларға қарсы іс-шараларды патша (Ғазан хан) келесідей тәртіпте 

қабылдады: Әр күнгі дастарқан азығына қажеттіні (азық-түлікті) алдын ала алты 

айға қазынадан қолма-қол ақша күйінде беруді, содан барлық қажеттіні сатып 

алуды бұйырды. Ал аймақтарда дайындалғанды алып келіп, оларды қанша 

арзанға сатып алса да артығы қазынада қалуын, «Ешкім бағадағы айырмашылықтан, 

әрі шараптың, қой мен азық-түліктердің артылып қалатынынан үміт етпесін» 

деді. Және дәптердегі тізімде есептегеннен арзан түсетіндей етіп сатып алу 

керек, ал «Бұрынғы қажетсіз шығындардан өздеріне алатын (қаражаттар), тойға 

жаратылмай қалған, күн сайынғы, адам аз болған кезде артық қалған (ақшалар) 

қазынаға тиесілі болсын» (деді). (Сөйтіп), бұл дастарқан азығынан екі жыл 

ішінде сондай (көп) артық (қаражаттар) артылып қалды, нәтижеде оларға бес 

жүз түйе мен бес жүз қашыр сатып алып, азық-түлік пен шарап тасымалдаушы 
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көліктер дайын тұруы үшін оларды жақсы түйекештер мен атқосшыларға 

тапсырды. Ал жыл сайын (көліктер) жалдауға жұмсалатын (қаражаттарды) әлгі 

жануарларды асырауға, яғни азықтандыруға жұмсады.  

Бұрын жүз ман шарапты отыз-қырық динардан сатып алынатын еді, енді бес 

динардан арзанға сатып алады, шарап пен қойлар және өзге де қажетті азық-

түліктер әркез қорда дайын тұрады. Сондықтан егер тіпті белгіленгеннен де екі 

есе көп (азық) талап ететін болса да, ол ешбір артық сөзсіз келтіріледі. Бұрын 

идачилар шарапты шарап сатушылардан сатып алғанның есебінен оның бағасы 

өте  

1507-бет 

қымбат болатын, ал енді оған базарларда сұраныс жоқ.  

Бүгінде бірде-бір елші, әлде салық жинаушы дастарқан азығын талап ету 

үшін ешқашан аймақтарға бармайды және бұл себеп бойынша шығындар 

жасалынбайды, қаражаттар жұмсалмайды, (осының есесінен) қазынаға қолма-

қол ақша түсіп отырады. Дастарқан азығының ісі және оны бөлу мен тасымалдаудың 

мұндай әдістері бұрын бірде-бір сұлтанның кезінде болмағандай түрде жолға 

қойылып тәртіптелген.  

Қазір бұрындары жұмсалатынның төрттен бірінен артық (қаражат) 

жұмсалмайды. Егер елшілердің шығындарын қоса есептер болса, онда бұл 

(қазіргі кездегі шығындар бұрынғы кездегінің) оннан бір бөлігін де құрамайды. 

Бұл істі жүргізу иелік уәзірі Саъд ад-дин мен оның найбтарына жүктелген. Ал 

ол болса, талап етілгеннен, тіпті бір дәнектің де жоғалып кетуіне жол бермейді.  

Хақ Тағала бұл кемел ақылды әрі дұрыс ойлы патшаның панасын ұзақ 

уақыттарға жайсын!  

 

ОТЫЗ БІРІНШІ ХИКАЯ 

Қатындар мен (оларға қатысты) ордалардың дастарқан азығы (мәзірі) 

үшін қаржы бөлінуінде тәртіптің орнатылуы туралы 

 

Хұлағу хан мен Абақа ханның уақытында ордалар мен қатындардың дастарқан 

азығы үшін қаражаттардың бөлінуі мұғул әдісі мен әдетіне сәйкес жүргізілетін, 

содан артықша шығын да, әрі тұрақты (ас үлесі) болмайтын. Уақытымен 

дұшпандардың уәлаяттарынан олжа алып келген кезде оның көлемінен біразын 

оларға беретін. Және әрқайсысы бірнеше ортақтарды ұстап отыратын, сөйтіп 

олар табыс ретінде біраз ақша алып келетін, әлде біреу-жарым сыйлық алып 

келетін. Тағы олардың бірнеше отарлары бар болатын, олар төлдеп табыс 
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түсетін. Дастарқан азығы үшін қаражаттар мен оларға қажеттінің бәрі осылай 

табылып, соған қанағат ететін.  

Абақа ханның (билік ету) күндерінің соңында дастарқан азығының (бекітілген) 

азғана көлемі пайда болды. Содан соң Арғын ханның дәуірінде әрбір орда үшін 

оған тиесіліні бөліп беріп, аймақтардан алдыратын болды. Олардың елшілері 

мен ийу-оғландары (дастарқан азығын) алу үшін жолға шыққанда әкімдер, 

алдында айтып өтілгендей, түрлі сылтауларды айтып,  

 

1508-бет 

үкімхатты орындамайтын және оларды жол азығы, міндетті азықтандыру, пара 

беру арқылы әуре етіп отыратын. Егер тіпті (азықтың) азғана бөлігін алып келсе 

де, оны дереу жаратып жіберетін, мутасаррифтер ол қаражаттардың көп бөлігін 

(халықтан) жинап алатын. Дастарқан азығы үшін қажетті (қаражаттар) осындай 

жолмен келіп жатқан кезінде оның қандай (нашар) тәртіпте болғанын түсінуге 

болады. Гайхатудың дәуірінде де жағдай дәл осылай болды, сөйтіп аймақтардағы 

да, ийу-оғландардың (қолындағы) қаражаттар да азайып кетті.  

Ислам пашасының (Алла оның билігін баянды етсін!) бақытты билік ету 

дәуірінде ордалардың ийу-оғландарының арасында алауыздық орын алды. Осының 

себебінен олар бір-бірлеріне қарсы сөз жеткізетін, содан бұл бойынша сот 

тергеулері жүргізілетін болды. Ол қаражаттардың бір бөлігі аймақтар мойынында 

қалатын, бір бөлігі ийу-оғландардың ортасында жоқ болып кететін. Сондықтан 

бұл қылмыстары үшін (Ғазан хан) олардың кейбіреулерін түзету үшін жазаға 

тартатын, ал кейбіреулерін қызметінен босатып жіберетін. Сосын ол (Ғазан хан):  

– Бұл (ас жеткізу жүйесі) дұрыс емес, себебі қаражаттар босқа кетіп жатыр, 

әлде оларды аймақ әкімдері жымқырып кетуде, (нәтижесінде) не ордалардың 

дастарқан азығы дер кезінде алып келінбейді, не қазынаға, не әскерлерге тиесілі 

(қаражаттар) төленбейді, – деп айтты. Бұны реттеу үшін келесідей шараларды 

бұйырды:  

– Әрбір орда үшін патшаның інжу жерінен бір аймақты тағайындап, (оны) 

диуан (басқаруынан) шығарып, олардың иелігіне берілсін. Оған қоса диуан 

жағынан ол жақтағы салықтарды белгілеп, әрбір (ордаға) үкімхат жазсын, сөйтіп 

дастарқан азығы, тағар, қатындар үшін қажетті киімдер мен мінетін жануарлар 

үшін қажеттіні тізіп жазып қойсын. Және дәл осылай шарапханалар мен ат 

қоралардың, түйелер мен қашырлардың, қыздар мен ийу-оғландардың, фарраштар 

мен аспазшылардың, түйекештер мен есек айдаушылардың, өзге де қызметшілер 

мен малайлардың қажеттілігі үшін де, қажет болғанның бәріне берілуі тиіс 
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(қаражаттарды) жазып қойсын, сөйтіп негізгі жіберілген қаражаттардың есебінен 

төлеп отырсын.  

(Бұйрықты) осылай жазды да, артық болып қалғанның барлығын (Ғазан хан) 

сол (ордаға иелік ететін) қатынның қазынасына жіберуді, әрбір орданың басына 

қойылған екі әмірдің мөрін қойып, қатаң түрде сақтауын және қатынның әрдайым 

қажеттілік болған жағдайда іске жұмсалуы мүмкін болған қазынасы болып тұру 

үшін, патшаның бұйрығынсыз жұмсамауын бұйырды.  

 

1509-бет 

Және (Ғазан хан):  

– Бұдан былай менің інжу иеліктерім сол әйелден туылған балалардың інжуі 

және иелігі болсын. Сондықтан олар мұра ретінде қыз балаларға тиесілі болмай, 

оның ұл балаларына өтеді. Егер ол әйелдің балалары болмаса, онда олар өзге 

әйелдерден туылған ұлдарға тиесілі болсын! – деп бұйырды. 

Қазіргі уақытта ол аймақтар мен иеліктердің барлығы диуанның сылтауына 

сай қатындардың орынбасарларының қолында, гүлденген халге келген және 

қаржы бұрынғыға қарағанда көбірек түседі. Ордалардың дастарқан азығы (қаражаты) 

мен олардың қажеттілігі үшін керек заттардың барлығы түгелдей дайындап 

қойылған әрі үздіксіз, дер кезіде келіп тұрады. Қатындардың қазынасындағы 

қаражаттар белгіленген, сондықтан қазір әскердің қажеттіліктері үшін қаражаттың 

көбейтілуі керек болғанда, (патша) әскерге олардың қазына қоймаларындағы 

қаражаттардан мыңдаған динарды беруді, осыған сай аударымдар жасауды 

бұйырды. Содан әскерлерге үлкен көмек болды. Мұндай жан-жақты реттелген 

жүйелі тәртіп ешқашан, ешбір дәуірде болмаған.  

Алла Тағала қаласа ол ғасырлар бойы гүлденіп, тұрақты болады.  

Осымен бітті.  

 

ОТЫЗ ЕКІНШІ ХИКАЯ 

Қазына істерінде қатаң тәртіптің орнатылуы және олардың қажеттіліктері  

мен тиімділігінің реттелуі туралы 

 

Ертеректе мұғул патшаларының қазынасына біреудің есеп жүргізуі, әлде 

оның белгіленген табысы мен шығыны болуы керек деген әдет болмаған. (Оның 

орнына) барлық алып келінген заттарды олар қабылдап алып, бірге жинап қоюы, 

шығынға кетіп жатқанның бәрін жалпы беріп отыруы үшін және (қазынада) 

ештеңе қалмаған кезде «қалмады» деп айтулары үшін бірнеше қазынашыларды 
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тағайындап қоятын еді. Қазынаға фарраштар бас-көз болып, оны артып-түсіріп 

отыратын, әрі оның қатаң бақылауға алынбағаны соншалық, тіпті оның шатыры 

болмайтын. Оны жайлауға алып барып төгіп, киізбен жауып қоятын. Міне, 

осындай тәртіпке қарап басқасының (жағдайы қандай болғанын) түсінуге  

болады.  

Әдеттер қатарында мынадай әдет те бар еді: Қазынаға бірер нәрсені алып 

келген кезінде, қазынашыларға олардың достары мен әмірлері келіп олардан 

бариқу146 сұрайтын.  

1510-бет 

Содан әрқайсысына олардың дәрежесіне қарай бірер нәрсе беретін еді. Ал 

бауыршылар, шарап құюшылар, фарраштар, атқосшылардың әрбірі азық-түліктен, 

сусыннан және де өзге нәрселерді алып келіп (қазынашылардан) бір нәрсе 

беруін сұрайтын. Қазынашылар бір-бірімен кеңесе отырып, (орнына бірер нәрсе) 

беретін еді. 

Оған қоса олар әрбір фарраштың өтініштерін қолма-қол ақшамен 

қанағаттандыратын, себебі олар қазынаны күзетіп тұратын. Қазынашылар да 

бір-біріне бариқулар жасайтын, содан келісіп алып әрқайсысы әйтеуір бір 

нәрсені үйлеріне тасып кететін. Осындай жолмен қазына байлықтарының әр 

жылы оннан сегізі жоғалып кететін, ал (қалған) екеуі патша бұйырған шығындарға 

жұмсалынатын.  

Аймақтардың әкімдері бұл жағдайды біліп қалған кезде, олар қажетті 

соманы қазынаға өткізіп жатқан кездерінде пара беріп, бірді (бір бергенін) екі 

деп жаздырып қолхат алатын болды. Сол үшін қазынаға қаражаттар сирек алып 

келінетін болды. Ал алып келінгеннің өзі осындай (пара беріп, бірді екі деп 

жаздыратын алаяқтық) тәртіпте жасалынып жатыр. Осыдан патша (қазынасында) 

не қалатыны түсінікті болады.  

Осы күйде әрдайым жалғаса берді. Сонда (қазыналарды) тұтқауылдар күзетіп 

тұрулары, сөйтіп біреу-жарым киім немесе басқа бір нәрсені алып шығып бара 

жататын болса, ұстап алулары бұйырылды. Дегенмен олар бірнеше жыл ішінде 

бір ғана адамды ұстады. Оның өзі арам ойларынан, ыңғайлы сәтті күтіп отырып, 

біреуге кінәнің (бәрін) жабу үшін істелінген еді. Мұндай (қолдан жасалған) 

жағдайлар барлық уақытта екі-үштен артық болмады. Міне, осының (халық 

қолында қымбат бағалы заттар мен алтын ақшалар көбейіп кеткенінің) себебінен 

(адамдар) қымбат бағалы заттар мен алтын ақшалардан бас тартуда. Бұл жағдайларды 

сипаттау – мүмкіндіктердің шегінен тыс. 

                                                           
146 Бариқу – сыбаға, сыйлық. 
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Қазіргі кезде Ислам патшасы келесі тәртіпті орнатты: (енді) қазыналар 

(олардың қоймасы) бөлек болатын болды. Қанша қымбат бағалы заттар болса, 

бәрін ол өзінің құтты қолымен сандыққа салады, сондықтан егер жымқыру орын 

алатын болса бірден белгілі болып қалады. Және барлық заттар ұсақ-түйектерге 

дейін уәзірлердің қолымен тізімге кіргізіледі де, патша оны құлыптап, өзінің 

мөрімен мөрлеп, күзету үшін бір қазынашымен бірге бір сарай мырзасын 

тағайындайды. Ол (қазына) олардың жауапкершілігінде болады.  

 

1511-бет 

Сол үшін олардан басқа бірде-бір қазынашы да, фарраш та оған қол тигізбейді. 

Барлық алтын ақшалар мен оларды шеберханаларда дайындайтын, әлде ұзақ 

уәлаяттардан оларды таңсуқ ретінде алып келінетін патша киімдерін уәзір қағида 

бойынша жазып отырады. Олар да аталған екі кісінің жауапкершілігінде болып, 

қашан Ислам патшасы арнайы әмір етпегенше одан қатаң түрде ештеңені 

жұмсамайды.  

Ал әрдайым айналымда болатын (жұмсалып жататын) күміс ақшалар мен 

түрлі киімдерге болса (Ғазан хан) басқа бір қазынашы мен (басқа бір) сарай 

мырзасын тағайындап қойды, сөйтіп олар да әлгілердің мойнында (болды). 

Және уәзір олардың барлығын есептеп, дәптерге жазып қояды.  

Сондай-ақ (Ғазан хан) шығынға кетіп жатқанның бәрін, ол өзінің құтты 

қаламымен белгілеу үшін уәзір патша үкімін жазып, оған көрсетуін бұйырды. 

Ал уәзірдің орынбасары (ол үкімді) тізімге кіргізіп, (тиесілі заттарды адамдарға) 

береді. (Ғазан ханның) сол белгісі болмағанша, ешбір жанға ештеңе бермейді.  

Бірінші қазынаны нарын147 деп атайды, екіншісін бидун148 дейді. Әрбір сәтте 

бұйрықтарды жазып отырмауы үшін уәзір бұйрыққа сәйкес әрбір ай үшін 

(патша) жасаған шығындарға қатысты бұйрықтарды, (алған адамдарды) аттарымен 

және барлық жағдайын егжей-тегжейлі көрсетіп алдын ала жазып қояды. 

Сөйтіп, оларға қолын қоюы үшін оларды бір-бірден (патша) жалғыз қалған 

кезде, ыңғайлы сәт болғанда оған (патшаға) ұсынады.  

Әрбір алты айда, әлде жыл сайын уәзір қазынаның қаражатының сомалары 

орнында болмай қалады ма деген сақтықтан қазынаны «Барлығы орнында тұр 

ма, әлде жоқ па?!» деп тексеріп отырады.  

                                                           
147 Нарын – сирек кездесетін асыл, көркем, асыл текті, қымбатты деген мағыналарды аңғартады. 

(Аудармашының түсініктемесі). 
148 Бидун - кең таралған, орташа, қарапайым дегендей мағыналарды аңғартады. (Аудармашының 

түсініктемесі). 
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Бұрындары шенеуніктер мен достардың кейбіреулері оларға қазынадан 

қарыз беріп тұруы туралы өтініш айтып келетін. «Құтты (патша шығарған) 

жарлықсыз, (әркім) өз қалауы бойынша басшылық жасамасын, өтініш қайтарылып 

жіберілсін!» деген бұйрық шықты.  

Сосын (Ғазан хан) белгілі мөрді жасап дайындауларын бұйырып, қазынаға 

келетін әрбір киімді ауыстырып қоюы мүмкін болмауы үшін оларға дереу сол 

мөрді басып қоюды бұйырды. Және бұрын қазына қоймаларының қызметінде 

болған фарраштардың көпшілігі, енді тек қана фарраштың қызметін атқарып, 

қазынаға қол тигізбеуін бұйырды. Себебі ол (қазыналар) әлгі төрт кісінің жауап-

кершілігінде әрі олар жасалған есепті  

 

1512-бет 

бұйрыққа сәйкес (патшаға) ұсынып отыру керек.  

Ол қазына қоймаларында мүлдем таразының болмауын, қалай қабылдап  

алған болса, сол мөр басылған орамаларда жазылған салмағы бойынша беруді 

бұйырды.  

Және аударманы алуға келген кісіге ақшаның орнына бір газ карбасты  

болсын беріп жіберуге, әлде оны бір сәтке болсын күттіріп қоюға бірде-бір 

жанның мүмкіндігі жоқ. Керісінше берілетін ақша мен қазынаның тамғасы 

басылған киімдерді дәл (жазылғандай) күйінде дереу берулері және ешкімнен 

ештеңені күтпеу керек. Аймақтардан алып келген, сөйтіп берілуі тиіс әрбір жүз 

динар қаражаттардан екі динар қазынаға баж белгіленген, бұдан артық ештеңе 

алынбайды.  

(Ғазан хан) тағы басқа қазына қоймасын бекітті де, ол қазынаға алып  

келінетін сомалардан әрбір он динар үшін бір динарды және әрбір он киім үшін 

бір киімді бөліп, оған берулері, ал ол оларды сол қоймаға жинауы үшін бір сарай 

мырзасын тағайындады. Содан соң патша өзі құтты қолмен (оны таратып беруі 

үшін), әлде ұлы мәртебелінің алдында таратып берілетін садақаға тиесіліні осы 

(қазына қорына) аударды. Ол (қазына) жоғарыда айтылғандай тәртіпте ұстап 

отырылады.  

Және қару-жарақ үйінің қазына қоймасы да дәл осындай тәртіппен басқарылады. 

Заттарды сақтап отыруымен атақты болған қожайын, әлде саррафтың, яки саудагер 

мырзаның заттары патша қазынасының қоймаларындағыдай ешқашан, ешбірі 

сақталына да, әрі тәртіптеліп күзетіле де алмайды. (Ол қазыналардан) мүлдем 

бір дәнек ақшаны болсын ұрлап кетуді ақылға сыйдыру мүмкін емес. Жазғы 

және қысқы тұрақтау орындарына көшу уақытында (патшаның) өзі бірнеше күн 
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қоймаларға барып, өзі алып жүруді қалайтын заттарын бөліп қояды. Ал уәзір 

егжей-тегжейлі байлықтар тізімін жазып қойып, (оларды) құлып пен мөрдің 

астында Тебриз (қаласында) қалдырады. (Патша) қазына жағдайын, ақшаның 

көлемі мен сапасын, әлде шығындарды білгісі келген кезде уәзірден сұрайды, ал 

ол дәптердегі тізімдерге қарап дереу хабарын береді.  

Ислам патшасын (Оның патшалығы баянды болсын!) Раббани көмекпен 

қуаттандырғандықтан, илахи мейіріммен қолдау берілгендіктен және уәзір де 

өте 

1513-бет 

сенімді кісі болып шыққандықтан және кемел қабілеттері, көрегендігі, білімі 

мен өнерлері бар болғандықтан, сөзсіз бір дәнек ақша да, бір газ карбас та 

жоғалуы мүмкін емес және бірде-бір жанның ұрлауға мүмкіндігі болмас.  

Ислам патшасы танытқан осындай қатаң тәртіптің және туралықтың, 

діндарлығының құтты нәтижесінде қазынадан соншалықты (көптеген) ақша 

шыға бастады: егер ол (қазына орнында) теңіз болғанында да – таусылып 

қалатындай еді. Оқылатын көне, әрі жаңа кітаптардың ешбірінде ол жерден 

(қазынадан) берілетіндей ақша мен киімдердің көлеміндей көлем жайлы айтылмаған, 

ешбір патшаның қазынасынан ешкімге (мұншалықты байлықтар) берілмеген 

шығар.  

Құдіреті күшті Хақ Тағала осынша берекесін (оның) бақытты (құтты) 

патшалық ету кезінде жіберсін, Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сәлемі 

болсын!) мен оның әулетінің құрметі үшін!  

 

ОТЫЗ ҮШІНШІ ХИКАЯ 

Мисас ісі мен қару-жарақ істерінің тәртіпке келтірілуі туралы 

 

Бұрынғы кездері иеліктердегі қалалар мен аймақтардың әрбірінде көптеген 

қолөнершілер: садақ жасаушылар, оқ жасаушылар, оққап жасаушылар, қылыш 

жасаушылар мен тағы да басқалар болатын. Мұғул қолөнершілері де осындай 

(көп еді). Әрқайсысы өзінің істегендерінен бір-екі заттарын ұсынып айлық пен 

жалақы алатын. Оған қоса жыл сайын пәлендей қару-жарақты алып келуіне, әрі 

олар үшін берілуі керек (қаражаттарға) аймақтарға береттер жазу бұйырылған 

еді. Кей қалаларда қарушылардың шеберханасы болатын. Оларды ұстап отыру 

үшін белгілі қаражаттар тағайындалған болатын. Әрі қоршылар әмірінің 

орынбасарлары оларға басшылық ететін. (Тәртібі дұрыс реттелмегендіктен) 
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оларға тағайындалған барлық қаражаттардың есесіне олар берулері тиіс болғанның 

(қару-жарақтың) жиырмадан бір бөлігі де алынбайтын. Себебі: бір жағынан, 

береттерге сәйкес берілуі керек болған (қаражаттар), оларды алып келуге  

жіберілген шабармандардың жүздеген тобы аймақтарға аттанғанына қарамай, 

(жиналған қаражаттар) олардың (шабармандардың өздерінің) жол азығы мен 

олардың ұлағының шығындарына ғана кететін. Оған қоса жиналуы керек 

болғаннан да көп (қаражат) жасалып жататын түрлі қулықтар әсерінен аймақтардың 

мутасаррифтері қолында қалатын.  

Екінші жағынан, мисас бітікшілері мен найбтарының ашкөздігі мен (құзырын) 

асыра қолданулары салдарынан, 

 

1514-бет 

әрі істің басында тұрған, әрқайсысы өзінше басқарушылық жасап отыратын 

әмірлердің көптігі себебінен (болатын).  

Шеберлер оны көрген соң, олар қанша құнға жасалынуы тиіс болса, (оның) 

бәрін жасамайтын, сөйтіп олар жұмысқа арнау керек болған уақыттарын бір-

бірімен жанжалдасып, бір-бірін аңдумен және шағымданумен өткізетін. Олардың 

жанжалдарының (ушығу дәрежесінің) жеткені сонша, тіпті олардың кесірінен 

әмірлер бір-бірлеріне шабуылдайтын болды. Тағы да әрдайым шеберлердің 

үстінен сот істері мен дау-дамайлар жүріп, әртүрлі даулар шығып жатқандықтан 

мемлекет ісіне зиян келетін болды. Содан жылына тізімде «Алынбай қалған 

(қаражаттар)» деп жазып қойылатын үш-төрт жүз мың динардың, тіпті бір дәнегі 

де қолданылмайды. Соңында мисас ісіне тағайындалған (кейбір) орынбасарлар 

мен бітікшілер осы іс бойынша өлімге де кесіліп, олардың мүлкі осы іске 

жұмсалды. Және де ол істі басқарушылардың көпшілігі (аталған құйтырқылар 

салдарынан) кедейлік халге жеткен, әрі олар жаман атты болған күйі алаяқ 

болып шыға келетін.  

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) мұны келесі жолмен 

жөндеуді бұйырды: Әрбір қалалардың шеберханаларында біртүрлі жұмыспен 

айналысатындарды біріктіруді және оларға жол шығындары мен киімдерді 

(қаражаттарын) бермеуді бұйырды. Сосын патшаның өзінің жеке қару-жарағының 

жиынтығы, оның шығынына кететін (қаржының) қанша екенін, қандай бағамен 

алып келулерін белгілеп берді де:  

– Олар біздің шеберлеріміз және құлдарымыз болғанына қарамай, диуанның 

қаражаттарына шеберліктерін жасасын, әрі өзгелер өзінің қаражатына базарда 

сауда жасайтындай әдіспен сауда жасасын! – деп бұйырды.  
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Содан әр қауымның басына сенім ұялатып, ол әр жылы қажетті сомалар 

алатын, (шеберлерден) белгіленгенді ұсақ-түйегіне дейін қабылдап, әрі қабылдау 

қолхаттарын қоса алатын сенімді басқарушы қойды. Бұл қару-жарақтардың 

қаражатын жинау үшін шабармандар аймақтарға аттанбауы, шығын жасамауы 

үшін аймақтар (төлейтін) арнайы салық тағайындады. Осы тәсілмен жылына он 

мың адамға толық (жететін) қару-жарақ жиынтығын алып келетін болды.  

 

1515-бет 

Бұрындары болса, тіпті екі мың адам үшін қару-жарақ (алып келгенін) ешбір 

пенде көрген емес.  

Әрі (Ғазан хан) жеке өзі үшін елу кісіні арнайы күзетші етіп тағайындап, 

қажеттілік туған сәтте (сақтаулы) тұруы үшін қазынаға бірнеше мың садақ, оқ 

пен сауыттар, сондай-ақ олар үшін қаражаттарды дайындауды қоса бұйырды. 

Сосын есеп жасаған кезде, барлық жасалған қару-жарақ үшін төленуі тиіс 

болған қаражат бұрындары шеберлердің жол азығы мен айлығы үшін  

төленетіннің жартысынан да аспайтыны белілі болды. Және бұл іс бойынша 

аймақтарда жасалатын шығын болса, мүлдем жойылған. Ал бұрын бұл 

қарулардан ештеңе келмейтін еді.  

Соңғы уақытта осындай керемет басқарудың арқасында, жоғарыда айтылғандай 

(қару-жарақтарды) дайындап, алып келіп отыру да, шеберлердің жанжалдары 

мен соттасулары да жойылды. Ал бұрындары осы (қару-жарақтарға қатысты) 

себептермен өлімге кесілетін бітікшілер қазіргі кезде сыйлы да құрметті, әрі 

тыныштықта (өмір сүруде). Олардың (қару-жараққа қатысты мәселелердің) 

кесірлерінен жанжалдасып жататын әмірлердің барлығы қазіргі кезде келісімде 

және (бір-бірімен) дос. Осы жылдары (бұл іс) осылай белгіленіп қойылғандықтан 

және ол өте тәртіпте, әрі керемет (күйде) болғандықтан қару-жарақ әмірлері 

(патшаға):  

– Шеберлер жасап жатқан қарулардың көбі базарларда бар, оларды мыналар-

дыкіне қарағанда тиімдірек (бағамен) сатып алса болады. Бұрын қару-жарақты 

мұғул әдісімен жасай алатын шеберлер жоқ еді, қазір болса базарлардағы 

шеберлердің көпшілігі үйреніп алды.  

Сондай-ақ бұрын әрбір күні қулық-сұмдықпен, төбелесу және жанжалдасумен 

айналысып жататын, (қазыналардан) ақша мен азық алып отыратын, сондай-ақ 

ештеңе (қазынаға) тапсырмайтын шеберлер қазіргі кезде қызметінен шеттеліп 

тасталған соң, олар амалы жоқтан өзінің өнерімен айналыса бастады, сөйтіп 

(қазір) базарларда өз қаражаттарына қару-жарақтарды жасап сатуда. Осының 

нәтижесінде біз қазір жасатып жатқандарға қарағанда базарларда жақсырақ 

түрлі-түрлі қару-жарақтар бар. Сондықтан біз оны жасап, әскерге таратып беретін 
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қарулар орнына одан да мисас қаражатын әскерлер арасында ақшалай қолма-қол 

таратып бергеніміз жақсырақ болатын еді.  

1516-бет 

Сонда олар өздерінің қалауына сай және арзан қару-жарақ сатып ала алатын, әрі 

ештеңе ысырап болмайтын еді, – деп хабарлама жасады.  

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) оны құптады. Содан 

оларды бұрынғыдай жасап, тапсырып отыру үшін бірнеше күн ішінде базарларда 

сирек кездесетін, әрі ерекше болған қару түрлерін анықтауды бұйырды. Ал 

басқасын қолма-қол ақша алып келіп сатып алатын болды.  

Дәл осындай, жоғарыда айтылғандай, ойрандау мен былық ер-тоқымдар, 

үзеңгілер мен ақташылардың (яғни, ат) саймандарын жасайтын шеберлер арасында 

да, дәл солай шүкіршілер мен идачилерге қатысты бірнеше заттарды дайындайтын 

шеберлер арасында да бар болатын. Мұны да (Ғазан хан) жоғарыда аталғандай 

жолмен түзетіп қойды. Қазіргі кезде бұл істердің барлығы түзетілген және 

тәртіпке келтірілген.  

Бұрын мынадай әдет бар (қалыптасқан) еді: Егер патша өзі үшін бірер 

болмашы нәрсені қажет етсе, әлде оның құны елу, әлде жүз динар тұратын бірер 

нәрсе қажет болып қалса, бұл нәрсені алып келу үшін шабарман аттанатын, 

(сөйтіп) оның ұлағы мен жол азығы шығындары және айлығы болып бес мың 

динар кететін.  

Қазір болса, патша былай деп бекітті: Барлық қажет заттарды қазынашылардың 

бірі сатып алып келсін, яки оны басқа біреу сатып алып, әкеліп беруі үшін 

қолма-қол ақша берсін. Осындай тәсілмен жыл сайын аймақтарға (барып 

жататын) бес жүз топ елші-шабарман мен жинаушылар тыйылды. Сөйтіп, 

жүздеген мың қиындықтар, ренжулер мен ойрандалулар арқылы жұмсалатын 

бес жүз мың динардың орнына, қазіргі уақытта бұл істерге бес мың динардан 

артық (ақша) жұмсалмайды. Содан жаңағы (аталған) дәстүр мен тәртіп мүлдем 

қалып кетті. Енді ұзақ уақыттарға мақтауға тұрарлық заңдар бекітілген және 

белгіленген. Сондай-ақ ол істің пайдасы – бұл жол бойынша алдағы ұзақ 

жылдарда көптеген ілесуші (адамдар) жүріп отырады, егер құдіреті күшті Алла 

Тағала қаласа.  

1517-бет 

ОТЫЗ ТӨРТІНШІ ХИКАЯ 

Қағанның шаруа малына (қатысты) істерді тәртіпке келтіруі туралы 

Бұрындары қағанның түйелері мен қойлары қаначилер149 қарамағына 

тапсырылған болатын. Олардың есебін жүргізіп отырмайтын әрі олар үшін 
                                                           
149 Қаначи (қанашы) – ұзақ мерзімге арнайы сақтандырылған малшылар мен қойшылар. Қана - пайданы 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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(орнатылған) қатаң тәртіп те жоқ еді. Бұрынғы уақыттардан бері оларға сеніп 

тапсырылған (малдар), олардың жұрттарында керемет қоралары болған, олар 

салықтардан босатылған, тағы да көптеген күзетшілері мен қойшылары болғандығы 

себебінен жүз есеге көбейіп кетуі керек еді. Тексеру ісін жүргізген кезде 

олардың бірі де жоқ болып шықты. «Малдар суықтан қырылып қалды және 

жоғалып кетті» деп сылтау айтты. Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды 

болсын!):  

«Олардың өздерінің жеке түйелері мен қойлары бар ма, әлде жоқ па екен» 

деп тексеріп қарауға бұйырды. Іздестіру жұмыстары жүргізіліп, оларда (түйелер 

мен қойлардың) көп екенін хабарлады. (Ислам патшасы) былай деді:  

– Қағанның малдары олардың малдарына қарағанда екі есе көп болатын. 

Қалайша олардың (малы) суық пен жұттан өлген жоқ та, ал қағанға тиесілі 

малдардың бәрі түгелдей қырылып қалды? 

(Осыдан) олардың өтірік айтып тұрғандары анық болды, (яғни малдың) 

барлығын олар ұрлап (талан-таражға салып), сатып жіберген еді. Олардың 

өтемақы төлеулері (туламиши) туралы бұйрық шықты, алайда ешқандай пайда 

болмады, содан істі тастап кетті. Сосын тәжірибе жинап алған соң (Ислам  

патшасы):  

– Түйелер мен қойларды оларға сенуге болатын сенімді кісілерге тапсырсын. 

Олар біздің қаначиіміз болғандықтан және керемет жұрттары (қоралары) бар, 

тағы да салықтан босатылғандықтан, олар қалайша сылтау айтады?! Олармен 

негіздері берік болатын (келесідей) шарт жасалсын, яғни олар жыл сайынғы 

төлдеуден (малдың) бір бөлігі қырылған кездерінде де, олардың табыстары мен 

артық (қаражаты) қалатындай етіп (бұрынғыға қарағанда) біршама көбірек  

төлейтін болсын.  

Ал енді, өздерінің жұрты жоқ және біздің қызметшіміз болып табылмайтын 

әрі (қораны) өзгелерден (жалға) алатын кісілерге болса, олар бірер түрмен 

сылтау айта алмаулары үшін жеңілірек жағдайлар жасасын, – деп бұйырды. 

Осыған сай бекітіп, олардан құжат (қолхат) алынды. Содан жылдан жылға олардың 

(қағанның малдарының) саны көбеюде әрі (әр жылдық төлін) қосып отырады. 

Сосын (Ислам патшасы) жүк тасуға арналған түйелерді 

 

1518-бет 

бір бөлек, қазынаны, үй заттары мен ордалардың қажетті заттарын тасуға арналған 

түйелерді бір бөлек ұстауды және оларды сенімді кісілерге тапсыруды бұйырды. 

                                                                                                                                                                                     

немесе бағаны сақтандыру үшін жасасылған мерзімдік мәміле. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Шарапхана мен хауайижхана150 үшін де осылай (тағайындады). Бұл істің қатаң 

басқарылуы мен тәртібі Алла Тағаланың құдіретімен, оның мейірімімен сондай 

дәрежеге дейін жетті, тіпті мұғул және мұсылман патшаларының бірде-біреуінің 

уақытында ол осындай жолға қойылмаған еді және ешқашан жүк тасуға түйелердің 

саны мұндай көп болған жоқтұғын. Олардың қажеттіден, (яғни) жүк тасымал-

дайтындарынан артықтары отар ішінде жайылып жүреді де, күннен күнге 

(олардың саны) көбеюде. Тағы жүк ер-тоқымдары мен саймандар ісі де өте 

керемет және тамаша түрге келтірілген. Алла қаласа, бұл патшалыққа әрдайым 

(илахи) көмек жар болғай!  

 

ОТЫЗ БЕСІНШІ ХИКАЯ 

Құсбегілер мен барысшылар ісінің ұйымдастырылуы жайлы 

 

Бұдан бұрын құсбегілер мен барысшылар жануарларды (аңшы құстар мен 

барыстарды) аймақтардан тауып алып келетін. Және жыл сайын олар (жануарларды) 

қай жерден, қанша мөлшерде аулауы керек екені белгіленіп қойылған болатын. 

Сосын олар тапқандарының барлығын белгіленген жерге алып келіп, құсбегілер 

мен барысшылардың басшыларының келісімімен тапсырып кетулері бұйырылған 

еді. Сондай-ақ жыл сайын олар үшін әрбір аймақта жол шығыны, арба шығыны 

және киімдей (заттай) қажеттіліктер белгіленіп қойылған, әрі оларды жыл сайын 

көбірек айналымда жүретін ақшалармен берулері бұйырылған еді. Тағы да олар 

жол азығы мен арба қаражаттарын жинау және оларға берілу кезінде ұру-соғу 

мен тартып алу әдісімен (қаржыны) артығымен алатын. Соған қарамай  

(көптеген) ұлағтарды әурелеп, азғана құстар мен жануарларды алып келетін. 

Жолда әр қалада, йамда, көште, әлде ауылда, барған жерінде олар көп ұлағты 

алып алатын. Содан бір бөлігіне өздері отырып, бір бөлігіне өз заттарын артып 

қоятын, ал бір бөлігін болса, жолда кездескендерге беріп жіберетін еді. Олар 

алып келе жатқан жануарлардың көпшілігін достарына, танысы мен түрлі кісілерге 

таратып жіберетін. Екі-үш аңшы құстары мен екі-үш барыстар үшін олар жолда 

тасымалдау көліктері, жол азығы мен мал азығы үшін өздеріне аймақтардан 

алуға негізгі 

1519-бет 

тағайындалып қойылған сома мен қажетті қаражаттардан екі-үш есе артық 

(қаражаттар) жұмсап жіберетін. Олардың күшпен, зорлықпен ауылдар мен  

                                                           
150 Хауайижхана - асхана және асхана үйінің ыдыс-аяқтары. (Аудармашының түсініктемесі). 
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жолаушылардан тартып алатындарының тіпті шегі жоқ. Жануарлардың саны 

үшін берілуі тиіс қаражатты олар өздері көрсеткен сан бойынша алатын еді, 

сондай-ақ оның қандай жануарлар екені, саны қанша екені және қаншасы алып 

келінгені белгісіз болатын. Осының нәтижесінде олар азғана аңшы құс пен 

барыстарды алып келетін, әрі қанша жануарларының бар екенін жазып қоймайтын.  

Кез келген жазықтықты кезіп жүріп сұңқар ұстап алған, әлде сатып алған 

кісі жануардар151 екендігі туралы, болмаса тархан екені жайлы, сол арқылы 

адамдарға қысым көрсете алатын, әрі айлық, жол мен мал азығын ала алатыны 

туралы жарлық алғысы келетін. Жыл сайын біршама адам келетін, содан екі-үш 

жануарды алып келіп «Ол – жануардар» деген жарлық алатын және оларға 

айлық, жол шығыны мен мал азығы белгілеп берілетін, сөйтіп олар кері қайтып 

кетер еді. (Оңбаған алаяқтан басқа) қандай адам осындай іс-әрекет ету жолын 

таңдауы мүмкін?! Жыл сайын осындай іс-әрекет ету тәсілі етек жайып кете 

берді. Мұндай кісілердің әрқайсысы өздерінің панасы астында жүздеген 

бағыныштыны ұстап, ал мыңдаған (бағыныштыларды) ренжітіп отыратын еді.  

Патша ордасында қызмет етіп, ұлы мәртебелі алдында аңшы құстарын 

ұшырып отыратын құсбегілер бар. Олардың басшылары бірнеше әмірден, бірнеше 

қауым мен бірнеше топтан тұратын. Оларға тағы біршама атқосшы мен есек 

бағатындар, түйекеш пен ауыл тұрғындары келіп қосылып отыратын. Ол 

кісілердің бәрі белбеуіне бірнеше қауырсын қыстырып, темір курабасыны152 

белбеуіне тығып алып, кімді кездестірсе де басынан курабасымен бірнеше рет 

ұрып алып, содан кейін ғана сөйлеп, сәлдесі мен бас киімін шешетін еді. 

Кейбіреулер:  

– Үкінің қауырсындарын әркім өзінің бас киіміне тігіп алғаны бұл – Жасаққа 

қайшы, – деп айтып, (үкі қауырсын таққандардың) бас киімдерін алып қоятын. 

Ал кейбіреулер болса, ешбір себепсіз қалағандарын істей беретін.  

Ал егер де біреу-жарым жануардардың киіз үйінің, әлде тұрғын үйінің 

алдынан өтіп бара жатқан болса, ол «мүлдем көретінін көретін» еді.  

 

1520-бет 

Осылай құсбегілердің аңшы құстары тұратын ғимараттары бар ауылдардың 

маңынан керуеншілер мен хауажалар және өзге кісілер өтіп бара жатқанда 

олармен сондай жағдайлар орын алып отыратын еді, тіпті тонаудан кем  

болмайтын. (Аңшылар) қайсы ауылға барса да, олар өздерінің «Азығы мен 
                                                           
151 Жануардар - жануардың иесі, жануарды (аңды) ұстағыш аңшы, құсбегі. (Аудармашының 

түсініктемесі). 
152 Курабасы – темірден қару сияқты үлгіде жасалған аңшылық белгісі. (Аудармашының түсініктемесі).  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BA%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BA%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%88/
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жануарлар үшін» деп, қойлар мен тауықтарды, тағы да «(Мініс) жануарлары 

үшін» деп сабан мен арпаны тартып алып қоятын. Олар осымен ғана  

қанағаттанып қоймайтын, керісінше қыстаулар мен жайлаулардағы тұрақтарға 

көшу кезінде арнайы ауылдарға тағайындау (міндеттеме) жасап, жол бойындағы 

ауылдардың басшыларынан жол мен мал азығынан артықша етіп қойлар, ұн, 

арпа және басқа қажетті заттарды алып қойып, елді мекен тұрғындарының 

ұлағына артып (өз) жұрттарына жіберетін. Олар өте үлкен (санды) ұлағты алып 

қойып, оларды сатудың арқасында қомақты ақша қаражаттарына ие болатын. 

Тағы да жақсы есектерді көріп қалса, оларды (алып) мүлдем қайтармайтын еді. 

Осылайша олар жолда кезіккендердің барлығын тонаумен айналысатын. Олар 

туралы сөз тарап, адамдардың қорқуы үшін олар әрбір болмашы себеппен 

аймақтардағы рәйістер мен ақсақалдардың сақалын қырып тастап отыратын. 

Қай жерде оңбағандар болса, олар әлгілердің ығына кіріп алып, олардың 

көмегімен өздерінің әкімдермен, арбабтармен және бағыныштылармен болған 

кез келген ісін ұрып-соғумен жасап алатын. Егер басқақтар мен әкімдердің 

біреуі оларға тиесілі атқосшыны жауапқа тартар болса, олар сұңқардың сау 

қанатын сындырып, ұрыс-төбелес шығарып: «Сұңқарды жаралап қойды» деп 

хабарлама жасайтын, сөйтіп (бұл істе) бір-бірлері үшін куәлік ететін, (себебі) 

патшалар біреудің төбелес шығарып, сұңқардың қанатын сындырғанын есітсе 

сөзсіз ашуланатын еді.  

Тағы да олар: «Біз пәлен жерді қорық деп жарияладық. Ол жақта аңшылық 

жасап, әлде ол жақпен жүріп құстарды үркітіп жіберді» деп басқақтарға, 

найбтар мен әкімдерге де сөз айтатын. Біреу-жарым қорық болған жердің 

маңайынан, әлде жақын жерінен өтетін болса, олар сөйлеспей-ақ оның атын, 

киімін, әлде пара күйінде ақшаларын тартып алатын. Сосын ол мың түрлі 

қиындықпен (әрең дегенде) олардың қолдарынан құтылып шығатын еді. Осындай 

іс-әрекеттер жайлы соншама көптеген хикая-оқиғалар бар, бірақ оларды (бәрін) 

баяндап отыру артық болады.  

 

1521-бет 

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) бұл жағдайларды 

келесідей (жолмен) түзетуді ойластырды:  

Біріншіден, «(Жалпы) уәлаяттардан мың аңшы құс пен үш жүз барыстан 

алып келсе жеткілікті» деп бекітті. Және «Құсбегі мен барысшылардың әмірлері 

өздері лайықты деп тапқан кісілер мен аймақтарды таңдап, егжей-тегжейлі 

жазып қойсын, ал аймақтарда осы кісілерден басқа бірде-бір өзге құсбегі 

болмасын!» деп бұйырды.  
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Тағы да оларға алып келіп отыратын үйретілген және үйретілмеген аңшы 

құстары үшін берілуі тиісті (қаражатты) тиянақты етіп тағайындады да, қажетті 

заттардың, жолдағы әрі тұрақтау кезіндегі азық пен ұлағ (шығындарының бәрі) 

соның ішіне кіретін болды. Барлығы сондай күйде жазып қойылды, нәтижеде 

сөз айтуға мүмкін болатын сылтаулар (желеулер) қалмады. Сосын олардың 

әрқайсысына әлгі мың аңшы құс пен үш жүз барысты әкелу бойынша міндеттеріне 

сай қаражаттар тағайындап, алтын тамғасы бар жарлық пен жол бойында олар 

қай жерге барса да, ұлағ, жол мен мал азығын алмаулары жайлы ереже жазылған 

үкімхатты берді және (осы туралы) жар салуы жайлы ол (Ғазан хан) барлық 

иеліктерге бұйрық жіберді. Бұл аңшы құстар мен барыстар санына бөлінген 

және осы жерге кірген жол мен мал азығы, әлгі кісілердің жол қажеттіліктері: 

азығы, ұлағы, тағы басқа қажетті заттар үшін кететінді (шығынды) қоса 

есептегенде, бұрындары осынша аңшы құстар мен барыстардың үштен бірі де 

алып келінбейтін кездегі ұлағ, жол мен тұрақтау кезіндегі азық үшін бұрын 

жұмсалатынның (қаражаттың) жартысын да құрамайтыны, әрі (оның) екі-үш есе 

қымбат болатыны белгілі болып шыға келді. Және осыған қатысты бағыныштыларға 

көрсетілетін залымдық пен бассыздықтар шегін (әңгімелеп) жеткізу қиын.  

Ал қазір болса, ешкімнің мазасын алмай-ақ мың аңшы құс пен үш жүз 

барысты жылына алып келіп өткізіп тұрады. Иеліктерде (оларға) ұлағ, жол және 

жем алуға болмайтыны туралы (сөз) тарап кеткен соң, осы нәрселерді алуға 

құқығы болмаған кісі қалайша одан артықты талап етеді?! Егер олар жасырын, 

әлде күшпен (тартып) алмақ болса, оларға бәрібір бермейтін болды. Ендеше, 

олар жыл сайын осы белгіленіп қойылған көлемді (міндетті түрде) тапсырып 

отыруы керек, әйтпесе олардың есебіне өтемақы жазып, тартып алып қояды. 

Содан (жасанды, алаяқ) құсбегілер мен аңшылардың көпшілігі өздері-ақ жоқ 

болып кетті. Осы бұйрық шыққан күннен бастап, бұдан былай құсбегілер мен  

 

1522-бет 

аңшылар қатарына көп адамдар кірмейтін болды. Сондай-ақ ешқандай сұратуларды 

да жасай алмайтын болды, себебі бәрі берік түрде белгіленіп қойылған, (барлық 

шығындар жалпы есептің) ішіне кіргізіліп есептеп қойылған. Олардың панасы 

астында болғандар болса қаланға кірді. Егер біреу-жарымы қалғысы келсе, ол 

кісіден берілуі тиіс болғанды олардың есебіне аударып береді. Содан өрескел 

залымдық пен қысымдар қазір жоқ, бұл жамағат өздерінің (бұрынғы) әдеттерін 

ұмытқан, ақылды да, әділетті кісілердің қатарына қосылған.  

Ал (патшаның) қызметінде болған құсбегілерді тәртіпке келтіру жөнінде 

болса, ол (Ғазан хан) былай деп бұйырды: «Оларды асырап отыру үшін және 
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олардың әрқайсысының қарамағында болған аңшы құстарын азықтандырып 

отыру үшін қажетті шығындар тізімі жасалсын, сөйтіп қазынадан олардың 

бастықтарына керекті қаражаттарды жыл сайын толықтай етіп ақшалай беріп 

отырсын!».  

Осы себепті олар (құсбегілер) үшін шағым айтуға бірде-бір сылтау қалмады. 

(Патша) оларды түрлі жақтарға құс салуға жіберіп жатқан кезде, ол құсбегілер 

мен аңшы құстар санын белгілейді. Оларға мініс аты ретінде, олармен шауып, 

мініп жүрулері үшін және олар асау да, мінілмеген күйде қалмауы үшін олардың 

(құсбегілердің) өздерінің аттарын беруді бұйырады.  

Тағы да (Ғазан хан) олардың кету және келу уақытын ойластырып, күз бен 

қыста ол жерлерден алынатын салық есебіне алтын тамғалы беретті жол азығы 

ретінде жазып береді. Азықтан басқа баули153 үшін және аңшы құстардың 

ауруына (оны емдеуге) қатысты тауықтар мен кептерлердің қажеттілігі 

болатындықтан, (Ғазан хан) береттер арқылы тауықтар мен кептерлерді оның 

жеке аңшы құстары үшін қанша қажет болса, сонша алып келуді, қапастарда 

ұстап отыруды бұйырды. Оларды басқа бір жерге ауыстырып (көшіріп) жатқан 

кезде де, дәл осындай белгілі көлем үшін (басқа аймаққа) берет жазады.  

Осындай тәртіп орнатылғандықтан озбырлық жасауға еш мүмкіндік қалмады. 

Сондай-ақ бұл бұйрықтар барлық иеліктерге таралып кеткендіктен және оларға 

қажетті заттар үшін қазынадан қолма-қол ақша күйінде берілетін ақшалар 

тағайындалып, белгіленіп қойылғандықтан, тағы да алтын тамғалы берет  

жазылатындығы туралы сөз тарағандықтан, енді олар (басқа) жерде артық 

ештеңе талап ете алмайды. Ал егер талап ететін болса, адамдар хабардар  

болғандықтан (ештеңе) бермейді. Алғашында бір-екі рет келесідей жағдай орын 

алған еді: (яғни) кейбір аймақтарға аттанған  

 

1523-бет 

құсбегі әмірлер оларға жол азығы мен аттарының арпасы үшін қажеттіні 

белгілеп қойғанға, тағы да алтын тамғалы берет жазып бергеніне және олар 

артық ештеңе алмайды деген қолхат алынғанына қарамай, (белгіленген мөлшерден) 

артық заттарды тартып алып кеткендері туралы хабар келді. (Сонда Ғазан хан) 

ол жаққа құрметті елшіні жіберіп, ол барып әрқайсысының кінәсін анықтауға, 

содан соң әрбіріне жетпіс жеті дүреден соғуға бұйырды. Соңында барлығы 

өнеге ретінде сабақ алып, бұл әдеттерін тастады. Сөйтіп, ендігі кезде құсбегілер 

мен барысшылар тәртіпсіздікті сирек жасайды және «Қасқырдан қой шықпайтынына» 

қарамай, олардың залымдықтары өте азайды.  
                                                           
153 Баули – баулу, аңшы құстарды қолға және аңға үйрету. (Аудармашының түсініктемесі). 



 254 

Осындай әділеттіліктің берекесінің себебінен өте жақын уақыттарда барлық 

әлем тұрғындары зорлық пен залымдықтың не екенін ұмытып кететініне 

толықтай сенімділік бар, жеке-дара Алла қаласа!  

 

ОТЫЗ АЛТЫНШЫ ХИКАЯ 

Барлық иелікте жұмыс малдарын ұстаудың бұйырылуы туралы 

 

Бұған дейінгі барлық аймақтардың мутасаррифтерінің хабарлап баяндауынша: 

«Аймақтардың көбі ойрандалған, бағыныштылар кедейленіп кеткен және жерлерді 

өздерінің өгіздерімен, ұрықтарымен (тұқымымен) өңдеуге мүмкіндігі жоқ, 

сондай-ақ су мен жердің көбі қолданылмай жатыр» деп хабарлап жататын. 

Алайда олардың сөздеріне ешкім мән бермейтін және бұған қатысты шараларды 

қолданбайтын еді. Бұрынғы уақыттары диуаннан тағайындалып, беріліп отыратын 

азғана ұрық көлемі нан қымбаттаған кезде толық жұмсалып кететін де,  бұл 

диуанға да, бағыныштыларға да үлкен зиян келтіретін еді.  

Бұл жағдайды Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) келесідей 

жолмен түзетуді бұйырды:  

– Әрбір әкімнің және (жерді) сатып алғанның жалпы табысынан жұмыс 

малдарының, ұрықтар мен жерді өңдеуге қажеттінің бәрінің қаражатын бөліп 

берсін де: «Малдар осы аймақта жұмысқа істетіледі және жер өңдеуі көбейеді» 

деген қолхат алып алсын. Сөзсіз егін егуші үшін (бұл жұмсалған қаражатқа 

қарағанда) екі-үш есе пайда (табыс) көп түседі, әсіресе  

 

1524-бет 

ол әкім әлде мутасарриф болатын болса. Себебі ол ең жақсы жерлерге (егін) 

егеді және жерді өңдеу мен абаттандыру қаражаттары тезірек қолдарына тиеді. 

Алайда адамдарды ынталандыру үшін және әкімге бірер шығындары үшін 

артық (ақша) қалуы үшін, біз үштен бірі көлемінде (үлесті) белгілейміз. (Яғни) 

үштен бірін, әлде төрттен бірін (олар қазынаға) берсін, ал одан артық қалғандары 

оларға тиесілі болсын. Тағы да олар үлкен табыс түсіруге талпынып (жерді) 

гүлденген халге келтіруге мейлінше ынта-жігерін салсын.  

Сосын екі-үш жыл бойы жер өңдеу сәтті болған, содан ол нығайған кезінде 

нан қазынаға егінге сай түсетін болады. Оларға берілетін үкімхаттар да осыған 

сай жазылған және ақша қаражаттары бөлінген.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC/
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Дегенмен жоғарыда айтып өтілгендей, іс-әрекет ету әдісіне үйреніп қалған 

кісілердің арасынан кейбір мутасаррифтер сенімді түрде «Диуанға төленуі керек 

болған салықтарды бермей-ақ қойса болады» деп ойлайтын, содан оларды 

(салықтардан түскен қаржыларды) сөзсіз өз меншігі деп есептейтін. (Сондықтан) 

бұл қаражаттарды олар жыл басында жаратып тастайтын, сөйтіп (жыл) соңында 

талап етілген кезде не егін жоқ, не тұқым қоры жоқ болып шыға келетін еді. 

Олардың пікірінше: «Өгіздер мен тұқымдарды ауызекі айтқандықтан, олардың шын 

мәнінде болуының не қажеті бар?!» деп ойлайтын. Жалпылай айтқанда, олар 

жетіспеушілік пен азаюдың себептерін илахи және дүнияуи пәлекеттермен 

түсіндіріп отыратын. Алайда олардың көбін (қазынашылар) тыңдап отырмайтын, 

сөйтіп иеліктерге және жылжымайтын мүлікке иелерінен қолма-қол ақша күйінде 

(өтемді) тартып алатын, ал кейбіреулері қамауға алынатын. Ал кейбіреулерінің 

жұмыс малдары мен ұрықтары дұрыс күйде еді. (Олар) диуан үшін де, өздері 

үшін де егін алып отыратын. Олар қазір де дұрыс (жұмыс жасауда), сондай-ақ 

бағыныштылардың да, және өзгелердің де көпшілігі осының себебінен емін-еркін 

өмір сүруде, әрі жерлерді гүлдендіріп егіншілікпен айналысуда.  

Ал «Ұрықтар (таратып) берілсін» деп тағайындалған (кейбір) өңірлерде  

жеріне сай ұрықтар берілуі бұйырылды. Алайда мутасаррифтер оларды айланың, 

әлде талан-тараж ету жолымен жұмсап, сатып жіберді. Бұдан бұрын ешкім бұл 

істі жөнге келтірген жоқ. (Сонда Ғазан хан) барлығына қайтадан ұрық беруін 

бұйырды. Осының себебінен Бағдат пен Ширазда  

 

1525-бет 

салық есебі бойынша белгіленіп қойылған салық мөлшері бес жүз мың динардан 

астамға көбейді. Ұрықтар қоры қайтадан тіктелді (орнына келді). Ал бағыныштыларға 

екі есе көп табыс түсуде, содан олардың жағдайы жақсарып қалды. Абатшылық 

етек жайып, арзаншылық бой көрсетті.  

Сосын (Ғазан хан) әскери иқталарды белгілеп жатқан кезде олар үшін, әлгі 

жұмыс малының арқасында гүлденген халге келтірілген жерлерден көбісін 

тағайындап берді. Сондықтан егер ол (жерлер) болмағанда, көптеген аймақтар 

мен қымбат бағалы иеліктерді беру керек болатын еді. Мұндай иеліктердің көбі 

әлі диуанның иелігінде болып қалуда әрі олардан егін түсіп тұрады. Мен бірде-

бір уақытта ешкімнің абаттандыру мен қайырымдылыққа қатысты осындай 

керемет шаралар жасап, осындай талпыныс танытқанын және ойларға ие 

болғанын көрген емеспін.  
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Және (Ғазан хан) адамдарда тез арада табыс пайда болып, олар дүние жинап 

алулары үшін әркімге малдар мен құстарды беруді бұйырды, осыны негізге ала 

отырып мал басының тез өсім беруіне жақсы жағдай жасады. Барлық  

адамдардың малы мен құстары (патшаның) арнайы малы мен құстары қандай 

қорғалған болса, сондай (қорғалған) болып табылды. Ешкім ешқандай жағдайда 

оларға қол созуға, әлде қорада тұруына кедергі жасауға дәті бармайды. Оған 

қоса бұдан диуанға да пайда бар.  

Және патшаның бақытты тулары (әскері) бірер аймаққа келген кезде, содан 

құсбегілер мен өзгелерге бірнеше мініс жануарлары керек болғанда, олар 

бағыныштылардан ұлағ алмау керек. Сондай-ақ егер аңшы құстары мен асхана 

үшін тауықтар мен кептерлер жұмсалып жатса, онда олар диуанға тиесілі 

қорлардан беріледі. Ол іс бүгінде жұмыс малының ісіне ұқсас жағдайда, сондай-

ақ осындай жолмен ұлағ ретінде есектерді алуға да тыйым салынған. Бұрын 

әркім ештеңемен санаспай қалағанын ала беретін. Ал (қазір) егер шұғыл қажеттілік 

орын алса, онда оны осы жолмен диуан қанағаттандырады.  

Ал (бұрын) жыл сайын бағыныштылардан, саудагерлер мен өзгелерден ұлағ 

ретінде қаншама есектер алып қоятыны және қаншама бағыныштының басын 

жарып, қол-аяқтарын сындырғанын айтып жеткізу мүмкін емес. Бағыныштылар 

үнемі, олардан «Тасымалдауға» деп алып қойған малының соңынан не істеулерін 

білмей сандалып жүретін. Бұл жануарлардың бір бөлігін мүлдем айдап алып 

кететін және қайтарып бермейтін, ал бір бөлігі жол бойларында қалып, өліп 

жататын еді.  

1526-бет 

Осыдан бағыныштылар жер өңдеуді және жұмыс жасауды тастап қоятын. 

Сондай-ақ Ислам патшасы құсбегілерге адамдардан тауықтар мен кептерлерді 

тартып алуға тыйым салған және оларды алып келуді өздерінің құстарының 

(есебіне) жазып қойған кезінде, ол:  

– Заң мен Жасақтар іске асып, қолданылып отырулары үшін олардың 

орындалуын шағын істерде де қадағалап отыру керек, сонда амалсыз үлкен істер 

де алға жылжиды. Егер де біз кептерлерді тартып алуға тыйым сала алмасақ, 

онда қойларға (тыйым салу) мүмкін болмайды, ал өгіздерді тартып алуға тыйым 

салу одан да өткен мүмкін болмай қалады, – деді. Сондықтан ол кептерлердің 

мұнаралары бар жерлердің бәріне аңшылар торын қоймаулары туралы бұйрық 

берді.  

Осындай керемет іс-шаралар мен оның адамдарға деген жанашырлығының 

молдығынан, залымдардың залымдығын жою және арамза адамдардың қылмыстарын 



 257 

тыю бойынша атқарған істерден, осындай ұсақ жағдайларға мән беруінен бұл 

әділетті патшаның даналығы мен кемелдігі, керемет рухани қасиеттері мен 

мақтауға тұрарлық өмір салты, әділеттілігі және әділдігі көрінеді. Ұзақ уақыттарға 

ол аман-сау болсын! Болашақта әлем тұрғындары осындай істерден таңданатын 

және де ол оларды күні-түні әлпештеп жатқан халықтың оның патшалығы 

жайлы дұғалары қабыл болсын!  

 

ОТЫЗ ЖЕТІНШІ ХИКАЯ 

Абаттандыру жұмыстарының (және) құрғақ, бос жатқан жерлерді  

өңдеудің тәртіпке келтірілуі жайлы 

 

Тарихты зерттеп, алынған нәтижелерді салыстыру жолы арқылы ізденіс 

жасағанда, мемлекеттің осы жылдардағыдай ойрандаған халде ешқашан болмағаны, 

әсіресе мұғул әскері барған жерлердің (ойрандалғаны) жасырын қалмады. Себебі 

адамзат баласы пайда болғанынан бастап бірде-бір патшаға Шыңғыз хан мен 

оның әулеттері бағындырып алғандай осынша иеліктерді бағындыру мүмкін 

болмаған еді, әрі олар өлтіргендей (көп) халықты ешкім әлі өлтірмеген болатын.  

Ал Ескендірдің көптеген мемлекеттерді бағындырғаны жайлы хикаялар  

 

1527-бет 

(оның жағдайы) келесідей болып табылады: Ол аймақтарды басып алып, әрі 

қарай кете беретін және бір орында тоқтап, тұрақтап қалмайтын. Оның жақындауы 

туралы сөз жеткен жерлердің бәрі оның айбаттылығы мен адуындылығының 

себебінен тез мойынсұнып, бағынатын. Оның өмірі отыз алты жылға созылды. 

Ол жиырма төрт жасында Иранды басып алып Дарийді өлтірді. Одан соң он екі 

жыл бойы әлемді жаулаумен айналысып, кері қайтып келе жатқанда Бабыл 

(Вавилон) жерінде дүние салды. Осы он екі жыл ішінде ол көптеген мемлекеттерді 

басып алды, алайда ол әрдайым жолда болғандықтан және ұзақ мерзімге еш 

жерде қалмағандығынан, олар ол жоқ кезде қайтадан көтеріліс жасайтын. Және 

оның ұлы мен ұрпақтары болмағандықтан, патшалық оның ұрпағына қалған 

жоқ. Сөйтіп, ол (Ескендір) оларды (патшалықты), ол туралы тарихта жазылғанындай, 

әрбір (жергілікті) тайпалардың билеушілеріне тапсырды.  

Ал Шыңғыз ханның (жағдайы) – оның (Ескендірдің жағдайынан) керісінше. 

Ол асықпай жаулап алатын: бәрі әркез оған бағынышты және мойынсұнған 
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халде болатын. Оның ұлдары мен ұрпақтары (оның иеліктерін) сақтап қалып, 

өздерінің қолдарына алды, тіпті белгілі болғандай оған қоса тағы көптеген 

мемлекеттерді бағындырып алды. Уәлаяттарды азат ету кезінде тұрғындары көп 

үлкен қалалар мен кең аймақтар сондай қатты қырғынға ұшыратылатын, 

нәтижесінде біреудің тірі қалуы сирек болатын жағдай еді. Балх, Шабұрған, 

Таликан, Мерв, Серахс, Герат, Түркістан, Рей, Хамадан, Кум, Исфахан, Мераги, 

Ардабиль, Бардағ, Гәнжа, Бағдат, Мосул, Ирбил және осы қалаларға қарасты 

аймақтардың көпшілік бөлігінде дәл осылай болды. Кейбір аймақтарда олар 

шекара болып, олардан әскерлердің жиі-жиі өтетіндігінен тұрғындар мүлдем 

қырып тасталды, әлде қашып кетті. Осылай, қаған мен Қайду ортасындағы 

шекара Ұйғырстан және өзге аймақтар, тағы да кейбір Дербент пен Ширван 

арасындағы уәлаяттар, Абулустанның бір бөлігі мен Диярбекир арасындағы 

Харран, Рауха, Саруж, Ракка сияқты аймақтар, Евфраттың арғы және бергі 

жағындағы көптеген қалалардың барлығы ойрандалып, тастап кетіліп бос  

күйінде қалды.  

1528-бет  

Сондай-ақ қырғын салушылық нәтижесінде Әзербайжан мен Бағдаттың 

ойрандатылған жерлері мен Түркістан, Иран жері, Рұмның қиратылған қалалары 

мен ауылдары сияқты босап қалған жерлерді адамдар өз көзімен көре алады, бұл 

(яғни, ондай жерлердің саны) оның шегін көрсетіп бере алатыннан көп. Жалпы 

айтқанда, егер салыстырмалы талдау жасар болсақ, онда иеліктердің оннан бірі 

ғана гүлденген халде, ал қалғанының бәрі босап жатқаны айқын болады. Соңғы 

кездері оларды ешкім кемел түрде абаттандырылған күйге келтіруді қалаған 

жоқ. Егер де кей кездері осыған (абаттандыруға) деген махаббатынан Хұлағу 

хан, Абақа хан, Арғын хан, Гайхату Алатауда, Урмияда, Сұғұрлықта, Сажаста, 

Хожанда, Занжанда, сондай-ақ Аррандағы Сарай Мансурияда бірнеше сарайлар 

тұрғызбақ болғаны сияқты, кейбір жерлерде ғимараттарды тұрғыза, гүлденген 

халге келтіре бастаса да, әлде бірер базарды, қаланы тұрғызып, оған адамдарды 

жайғастырғысы келсе, әлде суғару арнасын тартқысы келсе, онда оның нәтижесінде 

көптеген аймақтар одан сайын ойрандалар еді. Өйткені сансыз көп қаражаттар 

жұмсалып, өзге аймақтардан мәжбүрлі түрде жұмыс істеуге көптеген бағыныштылар 

айдап келінетін. Алайда (бұдан) жерлердің ешқайсысы абаттандырылған күйге 

келмеді, тіпті біз өз көзімізбен қазір көре алатынымыздай (құрылыстар) соңына 

дейін жеткізілген жоқ. Ол құрылыстар, тіпті аяқтала қалғанның өзінде олардың 

аймақтардың ойрандалғанымен салыстырғанда қандай көлемді алатыны белгілі.  
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Сосын Хақ Тағала патшалықтың тірілуін және Ислам дінінің нығайтылуын 

Ислам патшасы Ғазан ханның (Оның патшалығы баянды болсын!) құтты 

болмысымен жүзеге асыруды қалады. Хақ Тағала әу бастан оған осы маңызды 

игілік пен ұлы істі орындауды жүктеп, тағдырына жазған. Алланың мадағы, әрі 

мейірімімен ол Ислам ісін нығайтуды сондай, жоғарыда айтылғандай, (күйде) 

ғимараттар мен оның атындағы салиқалы мекемелер тұрғызуды, ол жайлы бөлек 

айтылғандай, мемлекет ісін қолға алуды, бағыныштыларды басқаруды, әділеттілік 

пен әділдікті, (жоғарыда) хикаялап өтілгендей (көркем) түрде атқарды.  

Біз өзіміздің көзімізбен көріп отырғандай, аймақтарды абаттандыру себебі 

сөзсіз мына жағдайлар болып табылады:  

Ойрандалған (және жартылай ойрандалған) қалалардың көбінде он үйдің 

бесеуінде ешкім тұрмайтын болғандықтан (оларды), ол үйлерді жақсы жағдайда 

тұрғанына қарамай бұзып жататын.  

 

1529-бет 

Қазір оның жалпыны баурайтын әділеттілігінің арқасында қалалардың әрқайсысында 

мыңнан астам үйлерді тұрғызып жатыр. (Бұрындары) бағасы жүз динар болған 

үй, қазір мың динар, тіпті одан да көп тұрады. Бұл жағдайлар жоғарыдағы  

бөлімдерде айтылып өтілген еді.  

Енді қараусыз қалған және ешкім оны тәртіпке келтіруді қаламаған, әрі 

олардың (адамдардың) мыңынан бірі де өз қаражаттарына абаттандыруы мүмкін 

болмаған (жерлер) жөнінде айтар болсақ, (Ғазан хан) өзінің дұрыс бағытталған 

пікірі мен парасаттылығы арқасында оны былай түзетуді ойластырды: Әмірлер 

мен уәзірлерді, сондай-ақ мемлекет ұстындарын шақырып алып:  

– Біздің бабаларымыздың мұрасы болған ойрандаған мына аймақтар мен 

тастап кетілген ауылдар бізге тиесілі, әлде диуанның інжу басқаруына және 

адамдардың иелігіне тиесілі. Хұлағу ханның кезінен қазіргі таңға дейін олардан 

ешкімге бір ман азық пен бір дәнек ақша да болсын келген жоқ. Егер оларды 

біреу абаттандырмақ болса жер диуанның басқаруында, әлде адамдардың жеке 

иелігі болғандықтан, егер өңдесе, әлде рұқсатсыз құрылыс жүргізсе, олар оны, 

«Жасалған жұмыс пен орасан шығындардан соң, гүлденген халге келгенде алып 

қояды ма?!» деген қорқыныштан (оны) өңдеуге, әлде құрылыс жасауға 

кіріспейді. Бос жатқан жер өңделетіндей, яғни диуан мен інжуге тиесілі болғанның 

біраз бөлігі диуанға түсетін етіп, ал адамдардың жеке иелігі болғандардың бір 
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бөлігі иесіне, ал бір бөлігі диуанға тиесілі болатындай етіп, (қалған бөлігін) 

абаттандыру жұмыстарын жасап жатқан кісілерге тиесілі болатындай етіп, олардың 

әркез жүгіне алатындай (иеліктері) болуы үшін және олар оны өздерінің 

балалары мен ұрпақтары үшін жақсы жинақ қоры деп есептейтіндей көлемде 

(жер) берсек, әрі одан көп табыс түсіп тұрса, сөйтіп олар көбірек бұған талпынса 

екен. Олар (одан) үлкен пайда көргенде, олар саудадан, жол жүру қиындықтары 

мен өзге де келісім түрлерінен бас тартады, сөйтіп дереу құрылыс пен  

егіншілікке бейімделеді. Себебі адамдар бәліш пен табыс жоқтығынан (басқа 

аймақтарға) кетіп қалады. Осылай болғанда аз уақыт ішінде ойрандалған жерлердің 

көп бөлігі абаттанған және өңделген халге келеді. Ендеше, осыншама бос қалған 

жерлердің ұйымдастырылуы мен өңделуі әлем тұрғындарының бәрінің қаражаттары 

мен күштерінің арқасында жүзеге асырылады. Басқаша жолмен мұны істеу 

мүмкін емес. Бос жатқан жерлер өңделген кезде  

 

1530-бет 

нан арзандайды, әскери жорықтар кезінде шекаралық аймақтарда шұғыл істер 

үшін тағар оңай берілетін болады, әрі қазынаға да қаражаттар түседі, содан 

(қазына байлығы) көбейеді. Арбабтар мен жер иеленушілерінің қайтадан егіні 

мен тірегі болады, бағыныштылар әл-ауқаттанып, өмірінің жақсылықтарынан 

ләззат ала алады. Ал бізге болса, сауап пен жақсылық сыйлық болады, сөйтіп біз 

туралы мәңгі және өшпес даңқ қалады, – деді.  

Жиналғандардың барлығы осындай тапқыр ойдан және ақылды сөздерден 

аң-таң күйге келіп, мақтау мен құптаудан соң, барлығы:  

– Жалпы әлемде бұдан жақсырақ ой мен пайдалы пікір ешкімде болған емес. 

Сенің ата-бабаларың қирататын еді, ал сен болсаң құрумен айналысасың. Бұл 

артықшылық пен әлгі артықшылықтың айырмашылығы ақыл тұрғысынан да, 

қарапайым заң тұрғысынан да, және шариғат тұрғысынан да анық, әрі сөзсіз. 

Басқалар өлтіргенді сен тірілтудесің. Біздің осыны айтқанымыздың өзі -ақ 

жеткілікті, біз басқа не айта аламыз?! – десті. 

Осыдан соң (Ғазан хан) келесідей мағынадағы жарлық пен үкімді жазуды 

бұйырды, яғни: Байырғы заманнан бері тастап кеткен жерлер де, құтты (Ғазан 

ханның) таққа отыру кезіне қарай өңделінбеген жерлер де, бос жатқан жерлер 

болып есептелінетін болды. (Ғазан хан) оларды өңдеп, ретке келтіруді қалаған 

әркім үшін, олар үш санатты болатындай етіп алтын тамғалы келісім жазуды 

бұйырды.  



 261 

Бірінші санат келесідей: Жақын жерде су және суғару арналары болған, 

сондықтан үлкен шығын мен еңбек қажет етілмейтін, әлде жаңбыр суын есепке 

алып егін жасайтын, тағы жерасты, жерүсті суғару арналары мен тоғандардың 

қажеті жоқ (жерлер), егер (адамдар бұл жерлерді) өңдей бастайтын болса, 

бірінші жылы оған дән егілген (жылы) ол диуанға (салық ретінде) ештеңе 

бермай-ақ қойсын. Екінші жылы диуанға тиесілі (салық) деп бекітілген  

(қаржының) алтыдан екісін берсін, диуан (үлесінің) алтыдан төрт бөлігі оның 

өзінің еңбегі үшін қалсын! Үшінші жылы диуанға берілуі тиіс болған құннан 

төрт жарым дәнек берсін, ал бір жарым дәнегі өзінің еңбегі үшін қалсын! Оған 

қоса музари үлесі мен одан қалуы мүмкін болған артықтың бәрі толық оған 

тиесілі. 

1531-бет 

Екінші санат мынадай: Өңдеу жұмыстары орташа (қиындықта) әрі суғару 

арналарын ұйымдастыру мен сыртқа шығару (шығындары себебінен) аз  

табысты болған жерлер. Бұл санат үшін шарттар да жоғарыда айтылғандай, тек 

қана диуанға тиесілі құннан ол алтыдан төртін береді, ал алтыдан екеуі оның 

еңбегі үшін қалады.  

Үшінші санат келесідей: Жер өңдеу мен ұйымдастыру (ісі) қиын, ол жерде 

тоған тұрғызу керек болған, жер асты суғару арналары қираған және оларды 

жөндеу керек болған жерлер. Бұл санат үшін де жаңағы шарттар қалсын, алайда 

диуанға берілуі керек болғаннан ол жартысын ғана төлесін, ал екінші жартысы 

оның (толық) еңбектері үшін қалсын!  

(Ғазан хан) бұл (диуанға) берілуі тиіс болған үлестерді хараж түрінде 

тапсыруды, біреу өңдеп, тәртіпке келтірген барлық жер оның иелігі болып 

табылады, тағы мәңгілікке оның және оның ұрпақтарының атына өтеді. Егер 

оны басқа біреуге сатқысы келсе, ол (жерді) сатуға рұқсат етіледі, диуан сатып 

алушыдан белгілеп қойылғандай харажды ғана алып отырады! – деп бұйырды. 

Және (Ғазан хан):  

– Егер де бос жатқан жерлердің суы ел қонған және абаттандырылған 

ауылдың суғару арнасынан алынар болса, онда ол осының себебінен жанжал 

туындамауы үшін елді мекеннің иесі оны қаламағанынша (рұқсат бермегенінше) 

басқа біреуге (ол) суды бермесін! – деп бекітті. Одан соң (Ғазан хан) былай деді:  

– Біз иеліктерде бағалау мен (салықтар төлемін) бөліп беруді жойған 

кезімізде осы (соманы) хараж ретінде өткізіп тұрулары үшін және сот  
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орындаушылар мен залымдардың бағыныштыларға «Бағалау», «(Салықтарды) 

бөліп беру», әрі «Қосымшалар» деген сылтаулармен тиісуге мүмкіндіктері 

қалмаулары, тағы бұл қиындықтардың бәрі жойылуы үшін, әр аймақта  

салыстыру жолымен жауапты кісілер диуанға тиесілі болған қаржыны бос 

жатқан жерлердің үлесінен де анықтап, белгілеп қойсын! 

Сосын (Ислам) патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) иеліктерінің 

аумағы өте кең, үлкен болғандықтан ол (былай деп) пайымдады:  

– Егер әрбір (жер алуды) қалаған адам келісімшартты алуы үшін ордаға 

келуі қажет болатын болса, көпшілік оған арақашықтықтың алыстығынан және 

жол шығындарының, біреулері әлі (шамасы) жетпегендіктен, ал біреулері мұны 

(сонша қиындыққа) тұрарлық деп есептемегендіктен (олар ордаға) бармайтын 

болады.  

(Сондықтан Ғазан хан) әр аймақта бір-екі өте құрметті кісілерді тағайындап, 

оларға келісімшарттарды (дайындап беру) туралы шынайы бұйрықтарды тапсыруды 

бұйырды. Ол патша үкімінің үлгісі мен (іс-әрекет ету) басшылығын бекітті де, 

оларға кім (жер алуды) қалайтын болса, сондай құжатты беруіне рұқсат берді.  

 

1532-бет 

Сөйтіп, оның сыртқы жағына үкімді «Мәңгі және бұзылмас» деп білулерін 

жазып қоюды, тағы да оған ешкім қарсы келе алмауын, ол істі әр аймақта 

оңайлықпен жүзеге асыруларын бұйырды. Осы бұйрыққа сәйкес (жұмыс) 

жасалған кезінде бұл тәртіп орнықты, іс алға қарай жылжыды, сөйтіп (қазір) 

әрдайым жүріп отыруда. Ол диуанды (Ғазан хан) «Диуани халисат»154 деп 

атады. Ол диуанның орынбасарлары қазіргі уақытқа дейін көптеген адамдарға 

келісімшарттарды беріп үлгерді. Жерлерді өңдеу мен жөнге келтіру істері 

молынан жүріп жатыр және күннен-күнге көбірек жасалуда.  

Ал ендігі (мәселе) адамдардың иелігіне қатысты болса, (Ғазан хан): «Олар 

жақында ғана гүлденген халге жеткен жерлердің барлығын өңдеп, ұйымдастыруды 

қалаған әркім олардың иелерімен ақылдасып (келісіп), оларды қалпына келтіре 

алады» деді. «Байырғы замандардан бері қараусыз жатқан жерлерді  әркім 

(ешкіммен) ақылдаспай-ақ өңдеп, жөнге келтіре алады. Сосын, егер оның 

шариғат бойынша заңды иесі табылып, жер оның иелігі екені айқын анықталар 

болса да, ол (жер) бұрынғыдай оны жөнге келтірген және абаттандырған кісінің 

                                                           
154 Диуани халисат – қалыс, таза, адал, пәреге берілмеген диуан деген мағынаны береді. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB/
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атында қалсын! Және ол (диуанға) беріп тұратын (қаражаттың) көлемі диуан 

жерлері туралы санатта айтылғандай (болады). Алайда ол төлейтін жалпы 

қаражаттың бір бөлігін (жер) иесіне беріп отырсын, екінші бөлігін диуанға. 

Осындай тәртіп бұрын да, қазір де егінді бағалау бойынша салықтың оннан бірін 

төлеп отыратын барлық аймақтарда болсын. Ал (салықтан) ерте замандардан бері 

босатылған, олар үшін егінді бағалау бойынша салық салынбаған аймақта болса, 

ол иесіне барлық (диуан) үлесін беріп отырсын. (Сонда жер) иесі оған қарсы сөз 

айтпайды, себебі оның диуан жерін абаттандырған жағдайға келтірген кісінің 

құқығы сияқты мәңгі, әрі мызғымас құқығы болады.  

Мұғулдар жұртындағы (тұрақтау орындарындағы) бос жатқан жерлерге 

келер болсақ, егер олар ол жерлерді өңдейтін және ұйымдастыратын болса, онда 

оларға да жекеменшіктік (жерлеріне) және диуанның жерлеріне арналған екі 

санаттағы жерлерге қатысты үкім қолданатын болады. Алайда (Ғазан хан бұған 

қоса мынадай) үкім айтты:  

– Мұғулдар күш қолданғанды жақсы көретіндіктен, олар мүлдем (басқа) 

аймақтардағы бағыныштылардың, олар бірер уәлаяттың халық тізіміне кірген 

бе, әлде кірмеген бе бұған қарамай, олардың көмегімен (бос жатқан жерлерді) 

өңдеп, ұйымдастырмасын, әрі өзіне бірде-бір бағыныштыны жақындатпасын! 

Тек өзінің құлы мен малайлары көмегімен өңдеп, құрылыс жасайтын болсын! 

Және тәжіктер де басқа жердің халық тізіміне кірген бағыныштылар көмегімен 

(ол жерлерді) өңдемейтін болсын! Егер де олар бірде-бір жердің халық тізіміне 

кірмеген бағыныштыларды жинап алатын болса, онда (өңдеулеріне) болады! – 

деп бұйырды. 

1533-бет 

(Ғазан хан) осыны (аталған бұйрықтарды) негізге ала отырып, қатаң келісімшарт 

жасауды бұйырды. Шарттарға көптеген сақтық шараларын кіргізді. Олардың 

көп бөлігін баяндауды қысқарту үшін, біз бұл тарихта (кітабында) келтірмейміз. 

Олардың барлығы келісімшарттарда жазып қойылған. Қазіргі кезде барлық иелікте 

(адамдар) абаттандыру жұмыстарымен айналысуда, әрі күннен-күнге (оның 

көлемі) өсуде. Адамдардың көбі осының арқасында қолдауға ие болды. Ал 

«Диуани халисат» өте жақсы жұмыс істеуде, әр жыл сайын оның салық 

қабылдаулары көбеюде. Осылайша (жұмыстардың нәтижесінде) жуық арада бос 

жатқан жерлер сирек кездесетін болады.  

Оған қоса (Ғазан хан) әр аймақта оларды (бос жатқан жерлерді) адамдарға 

берген кезінде, әр екі жыл сайын «Олардың бәрі өңделген бе, әлде бір бөлігі 
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қалып қойған ба?!» деп тексеру жасап отыруы үшін бос жатқан жерлерді тізімге 

алып, диуанға беруін бұйырды. Егер найбтардың бірі арамдық жасап бос жатқан 

жерлердің кейбіреуін өзіне алып қоятын болса, әлде ол біреудің сыбайласы 

болып, ол кісі диуанға беруі керек болған үлес тізімге кірмей қалған болса, ол 

(заңбұзарлық) олардан (ол тізімдерден) белгілі болады.  

Хақ Тағала өзінің мейірімімен осындай игі істері үшін патшаның (Ғазан 

ханның) бақытты патшалық дәуірінде берекесін жаудырсын! 

 

ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ ХИКАЯ 

Мемлекет аумағында хабаршыларға арнап елшілік үйлерін (елшіхана)  

тұрғызу және әскербасылар мен әкімдерге адамдардың  

жеке үйлерінде қонуға тыйым салуы туралы 

Бұрындары әр қаладағы бағыныштылар мен арбабтар үйінде жүз-екі жүзден 

аса хабаршылар үнемі өмір сүретін. Сонда хабаршылар және хабаршылардан да 

басқа көптеген кісілер қалаға келген кезде (қала) басшысы мен мәлігі достығы 

мен таныстығы үшін оларды тұрғындардың үйінде өмір сүріп тұруға жайғастыратын 

еді. Ал шербилердің кәсібі келесідей болатын, яғни хабаршы келгенде олар 

оның жол нұсқаушысы болуға (өзін) ұсынып, қай жерде орналасқан дұрыс 

екенін көрсетіп, үйлерді аралап жүретін, осы үшін бірер төлем алатын еді. 

Осылайша, олар күніне екі жүздей үйлерді сатып жіберетін.  

 

1534-бет 

Ақыр соңында олар (басқалар) олардан қорқулары үшін (хабаршыларды) 

өзінің реніші бар кісінің үйіне өмір сүруге жайғастыратын. Олар хабаршылар 

үшін тұрғындар үйінен кілем, көрпе-төсек, қазан мен басқа ыдыстар алып 

кететін. Олардың көп бөлігін хабаршылар мен олардың адамдары алып кететін, 

әлде оларды шербилердің өзі: «Оларды алып кетіп қалды» деген сылтаумен кері 

қайтарып бермейтін еді. Ал егер (заттардың) бір бөлігін қайтарып беретін болса 

да, оларды біраз уақыт бойы хабаршылар қолданып тұрған соң, ол (тозығы 

жетіп) неге арзитын (қандай құны қалатын) еді?!  

Бірер аймаққа барған әр басқақ ең кемі жүз шақты үйді алып отыратын. Бәрі 

мырза мен бағыныштылардың үйінде жайғасатын еді. Бұл құтты кітапты155 аққа 

(ақпараққа) түсіріп (жазып) отырған (кісі)156 Йезд қолбасшысы Есудар ұлы 

Тоғайды қызметінен түсірген кезінде және оның адамдары шығып бара жатқанда 

тексеру жасалғанын біледі. (Сол тексеруден анықталғаны) оған қарасты адамдары  
                                                           
155 Яғни «Жамиғ ат-тауарих» («Тарихтар жинағы») кітабы. 
156  Кітап авторы: Рашид ад-дин Хамадани. 
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жеті жүзден астам үйлерде өмір сүрген екен.  

Сондай-ақ хабаршылар мен қолбасшылардың өмір сүруі үшін сөзсіз ең керемет 

үйлер бөлінетін еді. Нәтижеде ешкім үй тұрғызуға дәті бармайтын халге жеткен, 

ал (сонда да) тұрғызған кісілер оларды кесене етіп қоятын, содан оларды рибат, 

әлде медресе деп атап қоятын. Дегенмен бұдан да пайда жоқ еді. Көптеген 

адамдар үйлерінің есіктерін бекітіп тастап, бәлкім (олардың үйлерін) таңдамайтын 

шығар деп өту (кіруі) қиын жертөлелер арқылы есік жасап қоятын еді. Алайда 

олардың қабырғаларын бұзып, жайғасып алатын. Хабаршылар мініс малдарын 

шербилерге тапсырып қоятын. Ал олар болса, тұрғындарға тиесілі бақшалардың 

қоршауын сындырып, сол жаққа малдарды қою үшін жіберетін. Бірер хабаршы 

үйден шығып кеткен күні-ақ, оның орнына тұру үшін басқа біреуді жайғастыратын, 

өйткені олар тоқтаусыз келіп отыратын еді. Хабаршы жайғасқан әрбір бұрыштағы 

тұрғындар дереу залымдық пен қыспаққа алынатын. Себебі олардың құлдары 

мен нөкерлері шатыр арқылы көршілердің аулаларына түсіп, көздеріне көрінгенді 

алып кететін, тағы да олардың кептері мен тауықтарын садақпен ата беретін де, 

оқтардың тұрғындардың балаларына тиетіні де жиі орын алып тұратын еді.  

 

1535-бет 

Олар азық-түліктен, сусын мен мал азығынан тапқанның барлығын, олар кімге 

тиесілі болса да, өздері үшін тонап кететін. Осылай адамдар пәлеге кіріптар 

болатын. Алайда қанша көмекке шақырса да, шағымданса да әмірлердің, уәзірлер 

мен әкімдердің ешбірі көмекке келмейтін. Бірде ақсақалдардың арасынан өзінің 

арын сақтаған бір қарт кісі диуанға келіп: 

– Уа, әмірлер, уәзірлер мен әкімдер, қалайша сендер бұған жол берудесіңдер?! 

Мен қарт кісімін және менің жас әйелім бар, ұлдарымның барлығы сапар шегіп 

кеткен және олардың әрқайсысы үйде жас әйелдерін қалдырып кеткен, әрі 

қыздарым да бар, менің үйіме өмір сүру үшін хабаршы келді, (олардың) 

барлығы жас, епшіл, жүздері сымбатты, міне біраз уақыттан бері менің үйімде 

өмір сүруде. Әйелдер оларды көріп (көңілі ауып), маған да және (сапарға) 

кеткен ұлдарыма да көңілі болмай қалуда, біз хабаршылармен бір үйде 

тұрғандығымыздан, мен тәулік бойы оларға бас-көз болып отыра алмаймын. 

Көптеген тұрғындар да осындай жағдайда. Осы тәртіп орнаған екен, бірнеше 

жылдан соң бұл қалада некеден туылған бірде-бір баланың қалатынын мен 

көзіме елестете алмаймын, керісінше бәрі түркзада (түркілерден) некесіз туылған 

және дүбәра болады, – деді. Және ол салыстыру үшін, осындай істер туралы 

тағы бірнеше хикаяларды айтып берді:  

Салжұқ сұлтандары дәуірінде Нишапурдың айналасы сұлтанның тұрақтау 

орны болатын. Сонда әмірлер мен түркілер адамдардың үйлерінде тұратын, 
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алайда қазіргі кездегідей емес. Бірде, үйлердің бірінде бір түркі тоқтады. Үй 

иесінің әйелі жаңадан түскен, әрі сұлу еді. Түркінің оған нәпсісі қозады да, бірер 

сылтаумен күйеуін (бір жаққа) жібергісі келді. Күйеуі істің неде екенін білетін, 

сондықтан кетпеді. Түркі күйеуін «Менің атымды алып барып, су бер» деп ұра 

бастады. Күйеуі әйелін тастап кете алмайтын, бірақ амалы жоқ еді. Ол әйеліне:  

– Мен үйде қаламын, сен атты алып барып, су бер, – деді.  

Әйелі атты алып суға қарай кетті. Жаңа түскен келіндер дәстүріне сәйкес 

оның әдемі көйлегі бар болатын, содан ол жасанып алған еді.  

 

1536-бет 

Кездейсоқтық бойынша (сол маңайдан) сұлтан өтіп бара жатқан еді, оның 

көзі әйелге түсті де, ол оны шақырып:  

 – Қалайша сен, жаңадан түскен келін, атты алып суғару үшін алып бара 

жатырсың? – деп сұрады. Әйел:  

– Сенің залымдығыңнан, – деп жауап берді. Сұлтан таңданып қалды да, істің 

мән-жайын сұрады. Ол өзінің әңгімесін айтып берді. Бұл сөздер сұлтанға әсер 

етті де, ол ашуланып кетіп: «Бұдан былай оның жақындары мен қызметкерлерінен 

ешбір жан Нишапурда тоқтамасын және барлық әмірлер мен түркілер сол 

жақтағы маңайдан өздеріне үй тұрғызсын!» деп бұйырды. Содан қазіргі кездегі 

қала болып табылатын Шадьях Нишапур осы себептен тұрғызылған.  

Ол кісі осындай істер туралы хикаялап, жылап тұрды, алайда әлгі әмірлерге 

және уәзірлерге әсер ете алмады.  

Жалпы айтқанда, Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) 

иеліктерде тәртіп орнату шараларын атқарып жатқанда, хабаршылар жөніндегі 

бірінші шарасы бойынша ол былай деп бұйырды:  

– Бұған дейін аймақтарды кезіп жүрген, қажетсіз (болмашы) жүз-екі жүз 

хабаршы сот орындаушыларынан, тек маңызды мемлекет істері бойынша 

жіберілгендерінен басқа, тіпті біреуі де жүрмейтін болсын!  

Сөйтіп (қазіргі кездегі), хабаршылар йамның пошта аттарында асығыс 

жүреді және ауылдарға да, қалаларға да қонбайды, сондай-ақ тек қана 

тамақтанып алу, әлде аттарды ауыстыру, яки әлденіп алу үшін ғана тоқтайды. 

Егер анда-санда бірер хабаршы салық бойынша баратын болса, онда (Ғазан хан) 

қалаларда хабаршыға арнап үйлер тұрғызуды, олар сол жерде тұрақтауы үшін 

кілемдер, көрпе-төсектер мен қажеттінің барлығын дайындап қоюды бұйырды.  

Тағы ол (Ғазан хан) елшіханаларды және оларды жақсы халде ұстап отыру 

үшін әрдайым жұмсалатын белгілі ақша қаражатын бөліп берді. Әрі басқақтар 

өздері мен малайлары үшін үйлер тұрғызуларын, әлде жалға алуларын бұйырды.  

Осылайша Алланың ұлылығымен және мейірімімен ол залымдықтар жойылған, 

халық тыныштық тапқан және ол азаптарды (қазір) ұмытқан. Бірде-бір шерби 
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біреуден, тіпті нан үзімін, болмаса бір ман сабанды болсын сұрауға дәті  

бармайды. Тіпті шербилердің атауы да  

 

1537-бет 

қалмаған. Тыныштық пен жандарының жайбарақаттығынан адамдар жақсы 

үйлер соғады, дәліздер шығарып, әртүрлі абаттандырумен айналысып, керемет 

бақшаларды өсіруде. Тұрғындардың бақшаларына малдарын байлауға ешкімнің 

дәті бармайды. Сол үшін бұрындары жүз динар тұрған үйді қазір, тіпті мың 

динарға да бермейді. Елу, тіпті, одан да көп жылдар бойы басқа жақта тұрған, 

отанын тастап кеткеннен бері қаладан қалаға көшіп қаңғып жүрген адамдардың 

бәрі өз қалаулары бойынша өздерінің бұрынғы қалалары мен мекендеріне  

(орындарына) қайтып келуде, сөйтіп шынайы ықыласпен, шын жүректен Ислам 

патшасының бақ-дәулеті үшін дұға жасауда. (Алла Тағала) қабыл етсін!  

 

ОТЫЗ ТОҒЫЗЫНШЫ ХИКАЯ 

(Ғазан ханның) есек айдаушылар мен түйекештердің және хат-хабар 

тасушылардың халыққа қысым жасауларына тыйым салуы жайлы 

Бұрындары өзінің арын сақтап жүретін кісінің, әлде базарға бір іспен, яки 

моншаға кетіп бара жатқан бір мырза кісінің төңірегіне бірнеше есек айдаушылар 

жиналатын да:  

– Сұлу жігіттерге, шарапқа, әншілерге, нанға, етке, дәмдеуіштер мен өзге де 

қажеттіліктеріміз үшін пәлендей ақша керек, сен бізге (оларды) беруің керек, – 

дейтін.  

Егер ол бермейтін, әлде сылтау айтатын болса, онда олар есерлік жасайтын. 

Соңында олар не (оның) ақшаларын тартып алатын, әлде оны қатты ұрып-соғып 

кететін еді. Көп жағдайларда оның ақшасы жоқ болып шығатын, сондықтан ол 

қарыз алуға мәжбүр болатын еді. Осылай ол ақшасынан, жақсы аты мен арынан 

айырылған күйі базардан кете алмай қалатын. Ал (есек айдаушылар) топ-топ 

болып жол бойында тұратын, сөйтіп айтылғандай тәсілмен біреулерінің қолынан 

құтылғандар екіншісіне келетін, содан соң түйекештерге жақындағанда (қайта) 

әлгі жағдайға түсетін, ал хат-хабар тасушылардың алдына жақындап келгенде 

одан да жаман болатын.  

1538-бет 

Кісінің бір күнде осы тобырлардың барлығының қолына бірдей түсетіні де 

жиі болып тұратын, себебі олар мұны өз кәсібіне айналдырып алып, барлық 

жолдар мен базарлардың маңайларында аңдып, олжаны күтіп отыратын.  

Олардың барлығы қатындарға, ханзадаларға және әмірлерге тиесілі болатын. 

Сондықтан егер біреу-жарымы оларға тойтарыс беруге күші жететін болса да, 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%B7/
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олармен дауласып тұрудан пайда таппайтын. Себебі әлгілер (яғни, олардың 

иелері) ренжіп қалатын, сондай-ақ олардың есек айдаушылары мен түйекештерінің 

және шабармандарының осындай істерді істеуге дәті баруы, бұл – бекітілген 

(қалыпты) жағдай деп білетін.  

Ал айт мейрамы күндері, наурыз күндері, түркі жаңа жылы күні және 

осындай күндері олар малын безендіріп қойып, тобыр болып атақты кісілердің 

үйлерін айналып шығатын. Егер үй иесі көрінетін болса, олар мазасын алып 

тиіскен соң, қалағандарын алатын, сөйтіп жүз мыңдаған бос сөздер мен сандырақты 

әрі балағаттарды көбірек (ақша) алу үшін айтатын. (Осындай жолмен) олар 

сөзсіз үй иесін жақсы атынан айырып, бірер нәрсені қолға түсіретін. Егер үй есі 

үйінде болмай шықса, әлде ол олардан қорқып үйінен шықпаса, олар кепілдеме 

ретінде тапқанының бәрін алып кететін, ескі-құсқы сатушыларға, әлде шарап 

сатушыларына үлкен ақшаға кепілдікке беріп кететін. Иесі заттарын алуға 

барғанда, ол екі мың балағаттарды есітіп, қиындықтарға душар болатын, содан 

өзі ойлағаннан да екі-үш есе көп ақшаны өзінің заттарын алу үшін ғана беріп 

кететін. Тағы да көбінесе олар киетін киімдерді алып кетіп, өздері киіп алатын, 

әлде әйелдеріне кигізіп қойып, қайтарып бермейтін еді. Жыл сайын белгіленген 

(мейрамдарға) дейінгі бес-алты күн мен кейінгі бес-алты күн бойы ешкім 

жолмен жүруге дәті бармайтын, себебі оны атынан құлатып, әлгідей адамдардан 

нені күтуге болатын болса, соның барлығын жасайтын еді. Осындай әдеттерімен 

олар дүкендерді де айналып шығатын. Содан олардың озбырлығынан базарлар 

тоқтап қалып, кеден салықтары төмен түсіп кеткен еді, тағы да бірде-бір жан 

бұған қарсы шараларды қолданбайтын еді.  

1539-бет 

Ал ақсүйектер мен шенеуніктер үшін ол рақат болатын. Себебі олардың есегі 

мен түйелерін бағатындар адамдардан бірер нәрсені алу үшін өгіздер мен  

түйелерге олардың маталарын тиейтін, сөйтіп олар (шенеуніктер):  

– Сендерге кім бірдеңе берді, ал кім ештеңе бермеді? – деп сұрап қоятын.  

Әлгілер болса, осының нәтижесінде батылырақ болып, дөрекілене түсетін. 

Адамдардың қиыншылықтарының, қаландарының және шығындарының ең 

ауыры осы жағдай болатын. Халық осындай жолмен: күштің арқасында және 

(күштілердің) жақтаушылығымен ғана, сондай-ақ ол күшке қарағанда да 

мықтырақ болған (адамдардың) қолдауымен әркез ақша мен киімдерді алуға 

болатынын көргендіктен, адамдардың көбі есек пен түйелерді бағатындардың 

және шабармандардың тәсіліне жүгініп, олармен тіл біріктіріп алды. Сөйтіп, 

есек айдайтындардың әрқайсысының алдында онға жуық сандалбайлар мен 

бұзақылар жиналатын болды. Істің ушыққаны соншалық бұған қарсы шараларды  

қолдану және жоқ қылу қиын іске айналды.  
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Сосын Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!) патшалықты 

тәртіпке келтіріп жатқан кезінде біреуден бірер нәрсені талап еткен әрбір есек 

бағарлар мен түйекештерді және шабармандарды өлім жазасына кесуді бұйырды. 

Әрі (Ғазан хан) айт мейрамы, наурыз күні және басқа да уақыттарда түйелер мен 

қашырлардың ащы және түршіктіретін даусын есіткенде, сақшыларына шоқпар 

соққыларымен олардың бастарын, қолдарын және аяқтарын сындыруды бұйыратын. 

Тағы да ол бірде-бір жанның есек бағарлар мен түйекештерге және шабармандарға 

ештеңе бермеулерін айтып жар салуды, сондай-ақ олар қай жерге қашыры мен 

түйелерін байлап қоятын болса, оларды ұруды бұйырды. Оның әділеттілігі мен 

қатаң тәртібінің құтты нәтижесі арқасында бұл қиыншылық пен азаптар  

халықтан мүлдем аластатылды. Қазіргі таңда ол адамдардың бірде-біреуі біреу-

жарымнан, тіпті бір үзім нан сұрауға да дәті бармайды. Және олардың оңай 

олжаға деген ашкөздіктері ойларынан шығып кетті, тіпті оның ізі де ол адамдардың 

жүрегінде қалмады. Содан әлем олардың залымдықтарынан қауіпсіздікке ие 

болды.  

Құдай Тағала әлем патшасының әділеттілігі мен әділдігінің панасын барша 

халықтың үстінен көп жылдарға жайсын, Пайғамбардың және оның әулетінің 

құрметі үшін!  

1540-бет 

ҚЫРҚЫНШЫ ХИКАЯ 

Күңдерді (құл қыздар мен әйелдерді) бұзықтық (жезөкшелік)  

үйлеріне күштеп кіргізуге тыйым салуы туралы 

Үлкен қалалардағы мешіттердің, ханақалардың және түрлі адамдардың 

үйлерінің жанында үнемі жезөкшелерді жайғастырып қоятын (бұзық әдет  

қалыптасқантұғын). Әрі оларды, түрлі жақтан алып келетін күң қыздарды 

бұзықтық (жезөкше) үйлерінің иелері өзгелерге қарағанда тиімдірек бағада 

сатып алатын болғандықтан, саудагерлер оларды сату кезінде олармен сауда 

жасауға көбірек бейім болатын. Күңдердің арасында өзінің арын қастерлеп, 

рухани күшке ие болған кейбіреулері өз қалауларымен оларды бұзықтық 

(жезөкшелік) үйлеріне сатқандарын қаламайтын. Алайда оларды күштеп, әрі 

мәжбүрлеп сатып жіберетін де, оңбаған жұмыс үшін отырғызып қоятын еді. 

Ислам патшасы (Оның патшалығы баянды болсын!):  

– Бұзықтық (жезөкшелік) үйлерін ұстап отыру және жезөкшелерді ұсынып 

отыру – сөзсіз, мүлде даттауға лайық іс, сол үшін оны міндетті түрде құрту 

керек. Алайда бұл іске пайда үшін ертеден бері салғырттықпен қарағандықтан 

және осы тәртіпке әдеттеніп қалғандықтан оған бірден тыйым салып тастау сәтті 

болмайды. Оның түбегейлі жоқ болып кетуіне ынта мен жігер салу керек. Қазір 

(жезөкшелік үйлерінен) бұл іске өздерінің қалаулары жоқ және оларды бұл іске 
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мәжбүрлеп жатқан әйелдерді босату керек. Себебі кемістікті нәрсені түзету үшін 

көп күш салу қажет болады. Оның (күң әйелдің) бұған, бейімі болмаған жаман 

әдетке күштеу, бұл – нағыз залымдық, өте жаман және озбыр іс, – деді.  

Осы себептен бұзықтық (жезөкшелік) үйлеріне бейімі жоқ күңдердің бәрін 

әлгі кісілерге (жезөкшелік үйлерінің иелеріне) сатпаулары туралы жарлық 

шығарылды. Содан қалағандардың барлығы (жезөкше үйлерінен кетуді) қаласа, 

кете алады және оларға кедергі жасалмайды. (Ғазан хан) оларға (күңдерге) 

олардың артықшылықтарына және затына сай бағаларды белгіледі. Содан 

оларды осы бағада сатып алып, бұзықтық (жезөкшелік) үйлерінен алып, 

олардың таңдауына сәйкес күйеуге берулерін бұйырды.  

 

1541-бет 

Бақытты сұлтан, мағфирет157 етілген марқұм Ғазан ханның (Алла оның 

дәлелдерін нұрлы етсін!) есімімен аталған бұл «Ғазанның құтты тарихы» 

аталатын кітаптың құрастырушысы, әлем халқының мырзасы, ғасыр Асафы158, 

қазіргі дәуірдің патшасы, шығыстан батысқа дейінгі жер бетінің сұлтандарының 

сұлтанына арнап тағы басқа бір «Әлем тарихы» деп аталатын кітап құрастырды. 

Ол – Адам атадан бастап, осы күнге дейінгіні (тарихты) қамтиды. Ал қазіргі 

таңдағы патшаға (Билігі қиямет күніне дейін жалғасымды болсын!) қатысты 

тарих пен хикаялар – оның туылғанынан бастап, өмірінің соңына дейін түгелдей 

бұл («Әлем тарихы» деп аталатын) кітапқа қосымша етілді. Дегенмен мұндай 

аса үлкен (көлемді) екі кітапты159 жазу әркімге де нәсіп ете бермейді. Ал егер 

оны (осы кітаптың екінші томын біреу) жаза алса, онда бұл кітаптың (бірінші 

томының) құрастырушысы (Оның жеңісі баянды болсын!) оған (екінші томын 

бастап, кіріспе сөзді қосымша) қосқан еді, енді мүмкін болса бұл батылдыққа160 

ғапу пердесін жапсын!  

Бұл құтты кітап Ай күнтізбесі бойынша 717 жылдың шағбан айының161 

соңында Бағдатта (жазып) аяқталды, оны Алла Тағаланың өзі сақтасын!  

 

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

жинағы) шығармасының соңы) 

                                                           
157 Мағфирет – кешіру, жарылқану, Алланың күнәні кешіруі. 
158 Асаф – Сүлеймен пайғамбардың даналығымен танылған атақты уәзірінің есімі, бұл жерде дана уәзір, 

дана кеңесші деген мағынада берілген. (Аудармашының түсініктемесі). 
159 «Әлем тарихы» деп аталатын кітап екі том болады деп жоспарланған, бірақ оның екінші томының 

кіріспе сөзі ғана жазылған, ал қалғаны жазылмай қалған. (Аудармашының түсініктемесі).  
160 Батылдыққа – бұл сөздің мағынасы: Рашид ад-дин Хамадани бұл кітаптің екінші томын бастауға 

бастап, аяқтай алмай қалғанына өкініш білдірген сияқты. 
161 Хижри жылы бойынша 717 жылдың шағбан айының соңы – милади 1316 жылдың қараша (ноябрь) 

айының басына сәйкес келеді. 
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«ЖАМИҒ АТ-ТАУАРИХ» КІТАБЫНДАҒЫ ТҮРКІ-МҰҒУЛША 

СӨЗДЕРІНІҢ ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІГІ 

 

Бұл арнайы түсіндірме сөздікте Рашид ад-дин Хамаданидің «Жамиғ ат-

тауарих» («Тарихтар жинағы») атты кітабында келтірілген түркі-мұғулша 

сөздері мен терминдері теріп алып, жинақталған. Оларды аталмыш кітапты 

редакциялап, аннотациялаған Мұхаммед Раушан – Мустафа Мусауи жинақтап, 

арнайы түсіндірме сөздік тәсілімен құрастырып, кітаптың ІІІ томы ретінде 

берілген текстологиялық зерттеу жұмысының соңында «Түркі-мұғулша сөздері 

туралы зерттеу» деген тақырыппен келтірген162. Біз түпнұсқа еңбекті аудару 

кезінде осы түсіндірме сөздікті кеңінен пайдаландық. Егер бұл түсіндірме сөздік 

болмағанда, біз түпнұсқада жазылған көптеген көне сөздердің мағыналарын 

ашуға қиналған болар едік. Сондықтан Мұхаммед Раушан – Мустафа Мусауи 

мырзаға өз алғысымызды айтамыз. 

 

АРНАЙЫ СӨЗДІКТІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЛДАНУҒА ҚАТЫСТЫ 

ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ 

 

Жоғарыда айтылғандай, бұл сөздік Мұхаммед Раушан – Мустафа Мусауидің 

«Түркі-мұғулша сөздері туралы зерттеу» деген тақырыппен келтірілген  

сөздігінің негізінде жасалды. Дегенмен ол сөздікте жинақталған сөздердің 

кейбіріне негізгі кітаптың мәтінінде Рашид ад-дин Хамадани тарапынан 

түсініктемелер берілгендіктен, оларды қайталап отырмадық. Және кейбір сөздер 

қытай тілі мен парсы тіліне қатысты болғандықтан  оларды да қайталамадық. 

Жалпы түркі-мұғул тіліне қатысы бар деп табылған сөздер ғана теріп алынды, 

оларға еркін аударма жасалды және олардың транскрипциялануы мен оқылуы 

жайлы аудармашы жағынан қысқаша түсініктемелер жазылды. Сөйтіп, бұл 

сөздікте 372 түркі-мұғулша сөздері, яғни кісі аттары, жер-су атаулары, терминге 

айналған сөздер, билеушілердің лақап аттары, әскери қолбасшылардың шендік-

дәрежелік атаулары, тұрмыстық қолданымдағы заттар мен жануарлардың  

атаулары, тағы басқа да атаулар мен сөздер келтіріліп, алдымен олардың парсы 

жазуындағы көрінісі, сосын оның транскрипциясы, одан соң (=) теңеу белгісі 

арқылы транскрипцияның қазақша көрінісі, одан кейін сөздің қазақ тіліндегі 

мағынасы, содан соң сөздің мағынасымен мағыналас (синоним) сөздері келтіріліп, 

соңында қай түбірден алынғандығы жайлы түсініктеме берілді.  

                                                           
162 Кітап 1373 к.х (1994 м.) жылы «Ал-Барз» баспасы  тарапынан шығарылған. 
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Мұндай тәсілді қолданудың себебі, түркі-мұғул тілінің сөздері парсы әріп-

терімен транскрипцияланған кезде, парсы тілінің фонетикалық ерекшеліктеріне 

байланысты олардың дыбысталуы мен жазылуында үлкен өзгерістер орын 

алады. Сондықтан, мұндай ерекшеліктер жайлы оқырмандар хабардар болған-

дары жөн болар деп шештік. 

 

АРНАЙЫ СӨЗДІК 

 

 түркі тілінің бұл сөзі «ата-баба, әке» деген мағыналарды – (Ата) آتا .1

аңғартады. Кейбір суфилер (сопылар) бұл сөзді «шайх» деген мағынада да 

қолданған. Және «атабек» сөзі де осы сөздің түбірінен алынған. 

 басшы, әмір», яғни бір рудың, әлде – (бек) ,(ата+бек)» – (Атабек) آتابک .2

қауымның басшысы. (Атабек) – үлкен ата, бас әкім, үлкен тәрбиеші, ханзада-

ларды тәрбиелейтін арнайы тәрбиеші, сондай-ақ ханзада деген де мағыналарды 

аңғартады.  

 ахта» – мініске арналған ат, піштірілген (айғырлыққа» – (Ахта) اختا .3

жарамайтын) ат, піштірілген қошқар, піштірілген теке.   

 ахта», яғни мініске арналған ат, ал» – (Ахтачи = ахташы) اختاچی .4

(ахта+шы) ахташы – мініске арналған аттарға жауапты адам. Бұл сөз «ахта» 

сөзінің түбірінен алынған. 

 арал», яғни түгелдей сумен қоршалған құрлықтың бір» – (Арал) آرال .5

бөлігі. Бұл сөз «ара», яғни «екі ара, аралық» сөзінің түбірінен алынған.  

 ортақ, серік, серіктес». Бұл сөз «орта», яғни» – (Уртақ = ортақ) اُرتاق .6

«екі орта» сөзінің түбірінен алынған. 

 ,орда», яғни «хан ордасы», «сарай» – (Урду, урда = орда) اورده ,اُردو .7

астана» және «үлкен тұрақ жай» мағынасын аңғартады. 

 «арғамшы», яғни «арқан, жіп, шылбыр» – (Арғамжи = арғамшы) ارغمجی .8

деген сөздерді аңғартады. 

قون ارگنه .9  (Иргана қун = Ергене құн (қоң)) – «Ергене құн (қоң)». Қун 

сөзінің мағынасы – таудың баурайы, ал Иргана – тік, яғни Ергене құн (қоң) – 

тік таудың баурайы» дегенді аңғартады. 

 Арулат – арулаушы». Бұл сөз кітапта» – (Арұлат, арулат) اروالت ,ارالت .10

адамның есімі ретінде келген, оның мағынасы «арулаушы», яғни «өзінің әкесі 

мен шешесіне жұмсақ, абайлап, мейіріммен мәміледе болған»  дегенді 

аңғартады. Қазірге кезге дейін қолданылатын «Арулау, арулап жауып қою» сөзі 

«жұмсақ, абайлап, мейіріммен мәміле жасап жауып қою» және «арулап жерлеу» 
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деген сөз «жұмсақ, абайлап, мейіріммен мәміле жасап жерлеу» деген мағына-

ны білдіреді.  

 .«дән, тұқым, астық, ру, ұрпақ» – (Ұруғ, уруғ = ұрық) اوروغ ,اروغ .11

 азық, азық-түлік». Жалпы» – (Азуқ, азуқа, азық) ازق ,آزوقه ,آزوق .12

адамдарға да, шаруа малдарына да, көлік үшін қолданылатын аттар мен 

өгіздерге де қажетті азық-түлік пен жем-шөптерге қатысты заттарға айтылған.  

ااسر бұл сөз – (Асрамиши = асырамыш) اسرامیشی .13  «асырау» сөзінің 

түбірінен алынған, сөйтіп «асырау, тәрбиелеу, мейірімділік пен қайырымдылық 

және жақсылық жасау, достық пен сүйіспеншілік көрсету» сияқты мағына-

ларды аңғартады. 

 ,асқан, артық, артықшылығы бар, үстеме» – (Асиғ = асық) آسیغ .14

пайда». 

 ас-ауқат». Бұл сөз ас-ауқаттың барлық түрлеріне» – (Аш = ас) آش .15

қатысты айтылған, түбірі – «ас».  

 .бұл сөз кітапта «әпке, апа, әпше» деген мағыналарда келген – (Аға) آغا .16

Дегенмен бұл сөз «аға» деген мағынада да теңдей қолданылады. 

 «ағаш ері». Түбірі «ағаш» – (Ағачири - ағач ири = ағаш ері) آغاچری .17

сөзінен алынып, оған «ер» сөзі қосылған. Бұл құрама атаудың мағынасы «ағаш», 

яғни «орман адамы» дегенді аңғартады. Себебі олардың киіз үйлері орманға 

жақын жерде орналасқандықтан осылай аталған. 

 ауырлық, ауыр», яғни «ауыр» – (Ағруқ, ағри, ағир = ауыр) اغری ,آغروق .18

жүк тиелген көш» мағынасын аңғартады. Мұндай көш арбалардан және жүк 

тиеуге арналған жануарлардан құралатын болған.  

 ағыл, ауыл», яғни шаруа малдары» – (Ағыл, аул = ауыл) آؤل ,آغل .19

(отарлар, табындар, үйірлер) үшін дайындалған орын. Бұлар түрлі көлемде, әрі 

түрлі құрылыста болуы мүмкін, оларды түркілер «ағылхана» деп те атайтын. 

 ақа уә) آقا و اینی аға», яғни өзінен үлкен бауыры. Ал» – (Ақа, аға) آغا ,آقا .20

ини) – «аға-іні», яғни «ағалы-інілі ағайындар» дегенді аңғартады.  

 ,ақша», яғни айналыстағы ақша, пұл, теңге» – (Ақча, ақша) آقشه ,آقچه .21

қаражат. Бұл сөздің түбірі «ақ» сөзінен алынған. Себебі алғашқыда ақшаның 

басым бөлігі ақ күмістен жасалатын болған. 

 «ақсу». Бұл сөздің түбірі «ақ» сөзінен тұрады, оған «су» – (Ақсу) آقسو .22

сөзі қосылған (ақ + су). Сөйтіп «Ақсу – ақ өзен» деген мағына аңғартатын 

болған. 

 бұл сөз түркі (қадымша) тілінде «қызыл» деген мағынаны – (Ал) آل .23

аңғартатын болған. Ол тасқа қашалған Орхон жазуларында кездескендіктен өте 
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көне сөздердің қатарына жатады, сондай-ақ ол сөз Махмұд Қашқаридың 

«Диуани лұғат ат-түрік» («Түркі сөздерінің жинағы») атты еңбегінде  

келтірілген.  

 ала, ала-құла, шұбар, түрлі түсті» деген мағыналарды» – (Ала) اال .24

аңғартады. Ал бұл кітапта «ала ат» деген мағынада қолданылған. 

 алаша», «қазақы алаша», яғни» – (Алачуқ, алачу = алаша) آلچو ,االچوق .25

қылшық жүнді жолақ кілем. Оны жерге төсеуге де, кепенің үстіне жабуға да 

болады.  

 .сахаралық ел, ру, тайпа – (Елет) الت .26

 = Алтан дафтар = алтын дәптер, алтун, алтин) آلتین ,آلتون ,آلتان دفتر .27

алтын) – «Алтын дәптер». 

قودوقه التان .28  – (Алтан қудуқа, Алтин қудуқа = алтын құдық) آلتین قودوقه ,

«алтын құдық – алтын көзе», яғни «құдық көзе» дегенді аңғартқан.  

 «алтыншы», «алты» – (Алтинч = алтыншы, алти = алты) آلتی ,التینچ .29

сөзінің түбірінен алынған сан есім. 

 «бұл сөздің түбірі «ал», яғни «қызыл». Оған «чи – (Алчи = алшы) آلچی .30

қосымшасын қосқанда «қызыл мөр» деген мағына шығады. 

 .алчи-татар» руларының бірінің атауы» – (Алчитай = алшытай) آلچیتای .31

«Алчи» сөзіне «тай» сөзін қосқанда осы руға тиесілі (қатысты) екендігін 

білдіреді. 

 ,түркі тілінің бұл (ұлұғ) сөзі «ұлы, ұлық – (Ұлұғ, улуғ = ұлық) اولوغ ,الغ .32

үлкен, жоғары дәрежелі, абыройлы, даңқты» деген мағыналарды аңғартады. 

 түркі тілінің бұл (ұлығ) – (Ұлығ иф, ұлығ үйу = ұлық үй) الغ ایو ,الغ ایف .33

сөзі «ұлы, ұлық, үлкен, жоғары дәрежелі, абыройлы, даңқты» деген 

мағыналарды аңғартса, ал (иф) сөзі негізінде: ایو – ایف (үйу) – үй, мекен-жай, 

шатыр, киіз үй» дегенді аңғартады. Ал бұл кітапта (ұлығ үйу) сөзі «ұлы үй – хан 

ордасы» деген мағынада берілген. 

 өлке, аумақ, шек, шекара, салмақ» деген» – (Өлгу, өлге = өлке) الگو .34

мағыналарды аңғартады. 

 ұлыс», яғни бір билеушінің басқаруындағы» – (Ұлус = ұлыс) الوس .35

бірнеше ру-тайпалардың, халықтардың және олар мекендеген аумақтардың 

жалпы жиынтығы, демек мемлекет. 

 ,ымыра, мәміле, келісім» – (Амұрақ, амыра = ымыра) امرا ,امراق .36

қамқорлық».  

-бауырласқан», яғни «жілік ұстасып, анттасып бауыр» – (Анда) آندا .37

ласқан адам». Бұл сөздің түбірі «ант» сөзінен алынған, яғни «анттасу». «Анда 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC/
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болу – анттас болу», яғни бір-біріне туыстығы жоқ адамдардың бір-бірімен 

анттасып бауырласуы, ал «Анда-құда болу – әрі бауыр, әрі құда болу».  

 ынғыршақ, яғни атты – (Ынғыршағ = ынғыршақ = ыңыршақ) انغرچاغ .38

арбаға жеккенде бел көтергіш қайыс өткізетін ершік. 2. Ыңыршақ, яғни өгізге 

жүк тиеу үшін ерттелетін, ағаштан жасалған ер.  

 .Аңқу хуқучу) – екі сөзден құралған бір адамның есімі» انکقو هوقوچو .39

«Аңқу – аңғу», яғни аңшылық кезінде аңғу. «Хуқучу – қу-қушы», яғни аңшылық 

кезінде қу-қулап тұрушы.  

 ұнық», яғни ауылшаруашылық» – (Ұнуқчи = ұнықшы) انوقچی .40

жануарлары мен ат-көлікті азықтандыруға қолданылатын азықтар (шөп, сабан 

және т.б.), ал «ұнұқшы» – ауылшаруашылық жануарлары мен ат-көлікті 

азықтандыруға қолданылатын азықтарға жауап беретін әмірші.  

  .«ұбақ-шұбақ, шұбырған, қатар, тізбек рулар» – (Убақ = ұбақ) اوباق .41

 от, алау, жалын, ашу,ашулану», сондай-ақ мал жейтін» – (Ут = от) اوت .42

«от – шөп» деген қос-қабат мағыналарды аңғартады. 

 «адамның есімі, бұл сөздің түбірі «от – (Утчигин = отшыген) اوتچگین .43

сөзінен алынған. 

 отшы», бұл сөздің түбірі де «от» сөзінен» – (Утчи – отшы) اوتچی .44

алынған.  

 ,(өту – اوتو) бұл сөздің түбірі – (Утурамиши = өтурамиши) اوترامیشی .45

яғни аңшылық кезінде қолдан жасалған қорғанға аңдар кіріп, қамалып қалуы 

үшін арнайы қалдырылған өту орны. 

 .бұл сөз екі сөзден құралған. 1 – (Утагу буғул = өтегі бұғал) اوتگو بوغول .46

«утгу – өту, өтіп отыратын», яғни ұрпақтан-ұрпаққа мұра ретінде өтіп 

отыратын; 2. «буғул», яғни бұғаулы, басыбайлы құл. (Утагу буғул) – ұрпақтан-

ұрпаққа мұра ретінде өтіп отыратын бұғаулы, басыбайлы құл.  

 өту», яғни аңшылық кезінде қолдан жасалған» – (Уту = өту) اوتو .47

қорғанға аңдар кіріп, қамалып қалуы үшін арнайы қалдырылған өту орны. Ол 

сөз «утурамиши» сөзімен мағыналас. 

  .«өтініш, қалау, тілек, арыз» – (Өтуг = өтініш) اوتوگ .48

 үт жыл», яғни сиыр жылы. Ертеде» – (Ут йил, үт жыл) اوت جیل ,اوت ییل .49

түркілер сиырды үт деп те атаған. Кейіннен үт сөзі ұмытылып, орнына сиыр 

сөзі қолданылатын болған.  

 :1. «үш», яғни үш саны. 2. «ұш, ұшы, шет». Мысалы – (Уч = үш, ұш) اوچ .50

иненің ұшы, дарияның шеті. Бұл «ұш» сөзі өте көнеден мәлім тасқа қашалған 

Орхон жазбаларында да кездеседі.   

https://enc_kaz.academic.ru/7056/%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%9B
https://enc_kaz.academic.ru/7056/%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%9B
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D1%82/


 558 

   .«үш оқ» – (Уч уқ = үш оқ) اوچ اوق .51

 үшінші», реттік сан есім. Бұл» – (Учунч, учунж = үшінші) اوچونج ,اوچنج .52

сөздің түбірі «үш». 

 ,ортақ», яғни үлескер, үлестес, сыбағалас» – (Уртақ = ортақ) اورتاق .53

серіктес, екі ортадағы зат.  

 ,ұрық», яғни дән, тұқым, астық, ру, ұрпақ» – (Уруғ = ұрық) اوروغ .54

әулет. 

 :бұл сөз екі түрлі мағына береді – (Уруғламиши = ұрықтау) اوروغالمیشی .55

1. ұрықтау, тұқымы көбею, ұрпағы көбею; 2. жіппен, арқанмен байлау, 

қарауылдау. 

 шебер, ұста, ісмер, кәсіпкер». «Узан» сөздің» – (Узан) اوزان ,(Уз) اوز .56

көпше түрі, яғни «шеберлер, ұсталар, ісмерлер, кәсіпкерлер». Бұл аса көне сөз 

Орхон ойма жазуларында да кездеседі.  

  .осал», яғни әлжуаз, әлсіз, аңқау, қапыдағы адам» – (Усал = осал) اوسال .57

 Оғыз» - бұл сөз алғашында Оғыз ханның есімі» – (Уғуз = Оғыз) اوغوز .58

ретінде келген, одан соң тайпаның атауына айналған.  

 «ұл, перзент». Бұл кітапта «ханзада» – (Уғул = оғыл) اوغول .59

мағынасында берілген. 

 ,баяндамашы, түсіндірмеші», яғни (уга) сөз, тіл» – (Угачи) اوگچی .60

баяндау, түсінік, түсініктеме, айқындауыш, анықтама, ұғындырма. 

 – «бұл сөз екі түрлі мағына береді: 1. «Улағ – ұлақ – (Улағ = ұлақ) اوالغ .61

жалғау, біріктіру, жалғастыру, байланыстыру, тұтастыру, қосу; 2. (Улағ – ұлақ) – 

мініс аттары, ат ылау, аяқ ылау, жетек ат, шабармандардың көлік аттары, яғни 

жалпы мініске және жүк артуға арналған аттар. 

 ,олжа», яғни соғыс олжасы, ұтыс, табыс, пайда» – (Улжа = олжа) اولجه .62

кіріс.   

 бұл сөз «олжа» сөзінің түбірінен – (Улжамиши = олжамиши) اولجامیشی .63

алынған «олжа табыстау», яғни «сыйлық табыстау» деген мағынаны 

аңғартады.  

 ,бұл сөз «олжа» сөзінің түбірінен алынып – (Улжай = олжай) اولجای .64

«олжалы болу, байлыққа ие болу, соғыстан тұтқын алу, талан-таражға салып 

олжа-байлық арттыру» деген мағыналарды аңғартады.  

 «Олжайту» – (Улжайту, улжай = Олжайту, олжай) اولجای ,اولجایتو .65

адамның есімі. Бұл сөз «олжай» сөзінің түбірінен алынған, «олжалы, жолы 

болғыш, ырысты адам, қуанышты, бақытты» деген мағыналарды аңғартады.   

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%82%D1%8B%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81/
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 өлексе жейтін». Бұл сөз (улук), яғни» – (Улукчин = өлікшін) اولکچین .66

«өлік, өлексе» сөзінің түбірінен алынып, барлық өлексе жейтін жыртқыш аңдар 

мен жануарларға қатысты айтылған. 

  .«өлік, мүрде, мәйіт» – (Улук = өлік) اولوک .67

 оныншы», реттік сан есім. Бұл» – (Унунч = оныншы, ун = он) اون ,اونونچ .68

сөздің түбірі «он» сөзінен алынған. 

 ұймақут» сөзі» – (ұйымақ) اویماق ,(Уймақут = ұймақут) اویماقوت .69

«ұйымақ» сөзінің түбірінен алынған, оның мағынасы: қауым болып жиналған, 

ру болып қалыптасқан дегенді аңғартады. Ал «ұйымақ» сөздің түбірі: «ұю, 

ұйыған». «Аймақ» сөзі де осы «ұйымақ» сөзінен қалыптасқан.   

 әке, өгей әке». Мұңлық Шыңғыз ханның анасын» – (Ичига = ешіге) ایچگه .70

тұрмысқа алған кезде, өгей әкесін «ешіге» деп атаған. Негізінде «ешіге» сөзі 

«өгей әке» (پدر خوانده) деген мағынаны аңғартады. 

 әке». Бұл сөз негізінде түркі сөзі, «ешіге» сөзі» – (Ича = ача = ака) ایچه .71

сияқты «өгей әке» деген де мағына береді. Өйткені түркі тіліндегі (қадымша-

дағы) «ача = ака» сөздері үлкен аға деген мағынаны аңғартады. 

  .итүрген», яғни кісі есімі» – (Итурган = итүрген) ایتورگان .72

 бұл сөз «азық-ауқатпен қамтамасыз ету ісіне – (ида) ایده ,(Идачи) ایداچی .73

жауапты адам» деген мағынаны аңғартады. Оның түбірі түркі тіліндегі 

(қадымшадағы) ایده (ида) – «азық-ауқат» сөзі. 

 ,бұл екі сөзден құралған (ер + ахта) тіркес – (Ир ахта = ер ахта) ایراختا .74

мағынасы: «ер + ат, ер кісі» және «ат», яғни «ат мінген ер, ат мінген әскер». 

Кейіннен (ер ахта) сөзінің орнына «ер ат» сөзі қолданылатын болған.  

 ,жырау, жыршы» – (Ирау, ийрау, йирау = жырау) ییراؤ ,ایراؤ ,ایرو .75

дастаншы, ақын, қосықшы; сүлей, көркем дауысты». Бұл сөздің түбірі: (ییر ,ار, 

 ир, йир, жыр) – «жыр, дастан, эпос». «Жырау» сөзі «бұлбұл» деген де – جیر

мағына береді. Қазақ тілінде «бұлбұл – сандуғаш» деп те аталады. «Сандуғаш» 

сөзі «бұлбұл» мағынасында Махмұд Қашқаридің әйгілі «Диуани лұғат ат-түрк» 

(«Түркі сөздерінің жинағы») атты еңбегінде келтірілген. 

 Әй, менің» – (Әй, сайин ика, мину = Әй, сайын эка, мени) ای ساین اکه منو .76

сайын (кең, қайырымды, әділетті) анам». Негізінде «эка – эга, эгачи» сөзі 

шағатай тілінде «апа = ана» дегенді аңғартады.  

 .«дәлел, дәлелдеу, куә, куәгер, растаушы» – (Айғақ = айғақ) ایغاق .77

Қыпшақ тіліндегі «айғақла – айғақта, дәлелде, баянда» дегенді аңғартады.  

 айғыр», яғни үйірге қосатын, піштірілмеген ат» – (Айғыр) ایغر .78

(жылқы). 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%B9%D1%96%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D2%9B%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/
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 үй, тұрақ жай, киіз үй, орда, патша» – (Иф, үйу, үй) اوی ,ایو ,ایف .79

сарайы». 

 «екі» (ики, екі) ایکی бұл сөздің түбірі – (Икінди, екінді = екінші) ایکندی .80

деген сан есімнің түбірінен алынған, сөйтіп «екінші» деген реттік сан есімді 

білдіреді. Сол сияқты (уч, үш) сөзінің түбірінен (учунч) – үшінші, (беш) сөзінің 

түбірінен (бешінч) – бесінші сөздері құралған.  

  .«апа, әпке, әпше, тәте» – (Игачи – эгачи = егеші) ایگاچی .81

 – бұл екі сөз екі түрлі мағына береді. 1. (ийіл) – илу – (Ийіл, ел) ال ,ایل .82

иілу, тағзым ету, бойсұну, бағыну, бағынышты болу; 2. «Ел»  (ایل بولماق – ел 

болмақ) – «ел, ел болмақ», яғни ел болу, жарасу, бітімге келу, ел болып бірігу.  

 «бұл сөздің түбірі «ел» сөзінен алынып, «ел – (Илжига = елжіге) ایلجیگه .83

және «топ» деген мағыналарды аңғартады.  

 :сөздің түбірі «ел». «Ел» сөзінің мағынасы – (Илчи - елчи = елші) ایلچی .84

«бір дербес билеушіге бағынатын, бір әлеуметтік және саяси құрамға біріккен 

қоғам», мұны «ұлыс» деп те атайды. Сондай-ақ жоғарыда «ел» деген сөздің 

«жарасу, бітімге келу» деген де мағынаны аңғартатыны айтылған еді. «Илчи, 

елчи – елші» сөзі осы мағыналардан келіп шығып, «бітімге келтіруші, 

елдестіруші, жарастырушы, елшілік хабарын жеткізуші» деген мағыналарды 

береді. 

 бұл сөз «елші» сөзінің көпше түрі, яғни – (Илчийан = елшійан) ایلچیان .85

қазақ тілінің «елші» сөзіне парсы тілінің көпше түрін аңғартушы «йан» 

жалғауын қосу арқылы «елшілер» деген мағына аңғартатын сөз пайда болған. 

 елхан». Бұл сөздің мағынасы туралы төрт түрлі» – (Илхан = елхан) ایلخان .86

пікір айтылған: 1. Бұл сөз екі сөзден құралған «ел + хан», яғни «елдің ханы» 

(елдің билеушісі); 2. Бұл сөз екі сөзден құралған «илк + хан». «Илк» сөзі 

«бірінші» деген мағына аңғартады, сөйтіп «илк + хан – бірінші хан» деген 

мағына береді, яғни «бірнеше хандарға билік етуші бірінші дәрежелі хан» 

дегенді білдіреді. 3. Бұл сөз екі сөзден құралған «илу + хан», яғни «қағанға 

иілетін, тағзым ететін, бағынышты болған хан» (мұндай хан қағанға тәуелді 

болғандықтан өзінің дербес билеушілік құқығы жоқ). 4. Бұл сөз екі сөзден 

құралған «елиг + хан». Өз кезегінде «ел + иг», яғни «елдік» болып екі сөзден 

құралған. Мағынасы: «Бір елге қаған жағынан әкім етіп тағайындалған хан».   

 ,сөздің түбірі «іріктеу, екшелеу – (Илғаамиши = ылғаамыш) ایلغامیشی .87

екшеу, таңдау, айыру, ажырату, айыра тану, санаттарға бөлу, тізбектеу» 

деген мағыналарды беретін (ایلغا – ылғау) сөзінен алынған, сөйтіп (ылғамыш) сөзі 

де осы аталған мағыналарды аңғартады.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BF%D1%88%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
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 (ылғау – ایلغا) бұл сөздің де түбірі – (Илғамиши = ылғамыш) ایلغمیشی .88

сөзінен алынған, оның мағынасы (ылғаамыш) сөзінің мағынасына жақын келеді, 

«айыру, ажырату, дәрежелерге реттеу, санаттарға бөлу, іріктеу, екшеу, 

таңдау, айыра тану, түзету» деген мағыналарды береді.   

 ,яғни «инану – илану, сену ,(инан – اینا) бұл сөздің түбірі – (Инақ) ایناق .89

сенімді». Ал (инақ) сөзі «дос, достық, достасу, тату, татулық, ынтымақ, 

ынтымақты, жақсы дос», сондай-ақ «мүлазим – үнемі қасында болатын 

көмекші, нөкер, қызметші» деген мағыналарды аңғартады. 

 ,яғни «инану – илану, сену ,(инан – اینا) бұл сөздің де түбірі – (Инал) اینال .90

сенімді» сөзінен алынған. Бұл сөз әкімдер мен билеушілерге лақап ат ретінде 

қолданылатын болған. 

 ,яғни «инану – илану ,(инан – اینان) бұл сөздің де түбірі – (Инанж) اینانج .91

сену, сенімді» сөзінен алынған. Бұл сөз биліктегі адамдарға берілетін лақап ат 

ретінде екі түрлі қолданысқа ие болған: 1. اینال (инал) сөзі биліктегі адамдарға 

лақап ат ретінде қолданылған; 2. «уәзір» деген мағынада да қолданылған.  

 ,жіңішке», яғни жұқа, нәзік» – (Инічка, инічга = ингішке) اینچگه ,اینچکه .92

сирек, мөлдір. 

 енші», яғни еншісіне тиген» – (Инжу = енжі, енжи = енші) اینجی ,اینجو .93

зат, мал, ақша, үй-жай, жер телімдері, әлде мұраға қалған түрлі заттар мен 

байлықтар. Бұл «енші» сөзі илхандардың соңғы дәуірлерінде Иран жерінде 

тұтқынға түскен адамдарға да қатысты қолданылатын болған. 

 іні, кіші бауыр». Бұл түркінің аса көне сөзі тасқа» – (Ини = іні) اینی .94

қашалған Орхон жазбаларында да жиі кездеседі. Бұл сөз көбінесе (آقا و اینی – «ақа 

уә ини) – аға уәне іні», яғни «аға-іні» деген көріністе қолданылады.  

 бұл сөз екі сөзден құралған: бірі – (Ийу – үйу ұғлан = үй оғлан) ایو اُغالن .95

 үй, тұрақ жай, киіз үй, орда, патша сарайы» деген мағыналарды» – (үй - اوی)

аңғартады; екіншісі: (оғлан). Бұл сөз өз кезегінде екі түрлі мағына береді: 1. «ұл 

бала»; 2. «қызметші, қызметкер», яғни «орда қызметкері, патша сарайының 

қызметкері». 

 ,батыр», яғни баһадур, батыл, ер, ержүрек, жанқияр» – (Батыр) باتیر .96

жаужүрек, жүректі, қайратты, қайсар, қайтпас, өжет, қорықпайтын.  

 барысшы», яғни барысты аң аулауға» – (Барысчи = барысшы) بارسچی .97

үйрететін және барыспен аң аулайтын аңшы адам. 

 ,бұл сөздің түбірі «бас» сөзінен алынған «басшы – (Басқақ) باسقاق .98

басқарушы, даруға, даруғашы, әмірші, билеп-төстеуші, өкім жүргізуші» деген 

мағыналарды аңғартады. Алтын Орда және басқа да ордаларға қарасты қалалар 

мен бағынышты аймақтарды басқару үшін басқақтар (даруғашылар, яғни 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B6%D0%B5%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF-%D1%82%D3%A9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96/
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даруғабектер) тағайындалған. Олардың негізгі міндеті – жергілікті халықты 

басқару және алым-салық жинау жұмыстарын жүргізу болған. 

Ба) باسمیشی .99    َ смиши = басмыш) – бұл сөздің түбірі «басмыш – басу», 

яғни басыну, басып тастау, көтеріліс жасағанды басу, соққы беру. Мұндағы 

«ба  َ  смиши» сөзі 110-реттегі «басмиши» сөзімен ұқсас көрінгенімен, екеуінің 

айырмашылығы бар. Яғни «ба  َ  смиши» сөзіндегі «а» әрпі шамалы созып 

екпінмен айтылады және екеуінің мағыналары да екі түрлі. 

 .«сөздің түбірі «бас – (Башламиши = бастамыш) باشالمیشی .100

(Башламиш) сөзінің мағынасы: «бастау, басшылық жасау», ал (башламиши) – 

«бастаушы, басшылық жасаушы, сардар, қолбасшы» деген мағыналарды 

аңғартады. 

 .бұл сөздің екі түрлі мағынасы бар: 1. жастық; 2 – (Балыш) بالش .101

Шыңғыз хан мен оның немере-шөбрелерінің дәуірінде қолданымда болған 

алтын және күміс ақшалардың атауы. 

  .«қала, қалашық» – (Балиғ, балиқ = балық) بالیق ,بالیغ .102

 ,«бауыршы». Бұл сөздің түбірі «бауыр» – (Баурчи = бауыршы) باؤرچی .103

«бауыршы» сөзінің мағынасы «бауырды пісіретін аспаз» және «аспаздық 

жұмысына жауапты әмір». 

 ,баулу», яғни «баурау, үйрету, машықтандыру» – (Баули = баулу) باؤلی .104

тәрбиелеу, көндіктіру, яғни құстар мен жануарларды аңшылыққа үйрету.  

 ,баян», яғни баянды болу, бақытты болу, сәтті болу» – (Байан) بایان .105

бай болу. Бұл сөз кітапта Дубун Баянға қатысты айтылған. 

 .«бақсы» – (Бахши = бақсы) بخشی .106

  .«байрақ, ту, жалау» – (Бадрақа, базрақ, байрақ) بیرق ,بذرق ,بدرقه .107

 оң тарап», (бараған ғар) – «оң қолдағы әскер, оң» – (Бараған) براغان .108

қанаттағы әскер». 

 жүні қалың ит, сондай-ақ басқа да жүні қалың – (Барақ) براق .109

жануарларға қатысты қолданылады және адамдарға есім ретінде де берілген.  

 ,басу, езу» – (бас – باس) сөздің түбірі – (Басмиши = басмашы) بسمیشی .110

тығыздау», ал (басмиш) сөзінің мағынасы: «соққы беріп басып алу, езгіге салу». 

 бұл сөздің түбірі «бала», яғни «жас бала, ақылсыз – (Балаға) بالغه .111

бала, шәкірт» деген мағыналарды аңғартады. 

 ,бұлға – بولغا) бұл сөздің түбірі – (Бұлғақ, булғақ = былғау) بولغاق ,بلغاق .112

былға), яғни «былғау, ластау». Бұл сөздің тағы бір мағынасы «бүлік салу, бүлік 

шығару».  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
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 ,қала» – (балиғ, балиқ – بالیق ,بالیغ) бұл сөздің түбірі – (Балғасун) بلغسون .113

қалашық». Ал (балғасун) сөзінің мағынасы: «көне қала». 

 яғни ,(бил, біл – بیل) бұл сөздің түбірі – (Билге- білгі = білгір) بلگه .114

«білу». (Билга) сөзінің мағынасы: «білгір, білгір адам, дана, данагөй, 

данышпан». Бұл сөз қағандар мен билеушілерге лақап ат ретінде де қолда-

нылған. 

 ,бөлек», яғни «бөлу, бөлшектеу» – (Бүлук, бөлук = бөлік, бөлек) بلوک .115

ажыратып қою, айырып қою, бөліп жіберу». 

 бөз, сұр түсті». Бұл сөз атқа да қатысты» – (Бур, буз = бөз) بوز ,بور .116

айтылған, яғни «бөз ат, сұр түсті ат». Соңғы кездері «ашық қоңыр» деген де 

мағынада қолданылатын болған.  

 бөз, сұр түсті», бұл жоғарыдағы сөздің» – (Буз, бур = бөз) (بور) ,بوز .117

реті ауыстырылып түсіндірілген көрінісі.   

 .«боржыған», яки «бөржіген» – (Буржиқин, боржықын) بورجقین  .118

Рашид ад-диннің түсініктеме беруінше, бұл сөздің мағынасы келесідей: Шыңғыз 

ханның әкесі Есугей баһадүрдің перзенттерінің лақап аты «Қийат буржиқин» 

болды. Сөйтіп олар әрі қийат әрі буржиқин (болып табылады). «Буржиқин» 

деген түркі тілінде «көзі көк адам» дегенді (білдіреді). Олардың (жүзінің) түсі 

сарғыш болып келеді.  

 бұл сөзге Рашид ад-дин: «төртінші ата (баба)» деп – (Будату) بوداتو .119

түсінік берген. Бірақ бұл сөз ешбір сөздікте кездеспейді. Сондықтан бұл сөз 

көне түркі (қадымша) тілінің айналымнан шығып қалған сөзі болуы мүмкін.  

 «бұл сөзге Рашид ад-дин: «бесінші ата (баба) – (Буда угур) بوده اوگور .120

деп түсініктеме берген. Бірақ бұл сөз ешбір сөздікте кездеспейді. Сондықтан бұл 

сөз көне түркі (қадымша) тілінің айналымнан шығып қалған сөзі болуы мүмкін.   

 .«бұқа», яғни «өгіз» – (Буқа = бұқа) بوقا .121

 ,бақауыл», яғни аспаз» – (Букаул, бакаул = бақауыл) بکاؤل ,بوکاؤل .122

аспаздық жұмыстарына жауапты адам. Ханға тағам тартудан бұрын одан 

жеп, тексеріп көретін арнайы қызметші.  

 .«төбе, дөң, төмпешік, биік жер» – (Булдақ = болдақ) بولداق .123

 ,(бұйыр – بویور) бұйрық», бұл сөздің түбірі» – (Буйруқ = бұйрық) بویروق .124

яғни бұйыру. 

 ,баһадур», яғни батыл, ер, ержүрек, жанқияр» – (Баһадур) بهادر .125

жаужүрек, жүректі. 

 – (Битикчи, бітікчі = бітікші, битигучи = бітігуші) بیتیگوچی ,بیتکچی .126

«бітікші – кеңсе хатшысы». Бұл сөздің түбірі «біту», яғни «жазу», «бітік – 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D3%A9%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
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жазылған жазу». Ал «бітікші» сөзінің мағынасы: «жазушы, хатшы, сарай 

хатшысы». Илхандар дәуірінде бұл сөз «есепші, салық жинаушы, салық 

жинауға жауапты адам» деген мағынада да қолданылатын болған.  

 ,бечін – мечін – мешін» – (Бичин, бечін, мечин = мешін) مچین ,بیچین .127

маймыл». (مچین جیل (мечін жыл) – мешін жылы. 

 ,«бір жиырманшы» – (Бір йігірминч = бір жиырманшы) بیر ییگرمینچ .128

яғни бұл айдың атауы, бірақ қайсы ай екендігі туралы түсінік берілмеген. 

 бек»: рудың немесе тайпаның басшысы, билеушіге» – (Бик = бек) بیک .129

бағынатын әкім, сұлтан, манап, мырза, төре, ұлық.  

-бике, бикеш», сондай-ақ «құрбы» деген мағына» – (Бики = бике) بیکی .130

ны да аңғартады.  Бұл сөздің екінші мағынасы бар: «бек» сөзінің тағы бір түрі – 

ол «рудың немесе тайпаның басшысы, билеушіге бағынатын әкім, сұлтан, 

манап, мырза, төре, ұлық» деген мағыналарды да береді.  

 ,білік»: біліктілік, білгір, білгіш, білгірлік» – (Билиг = білік) بیلیگ .131

білімдарлық, білімпаздық. Бұл сөздің түбірі «біл», яғни «білу» сөзінен алынған. 

 мінгіш». Бұл сөздің түбірі» – (Бинжик, бин, мин = мін) مین ,بین ,بینچک .132

«мін – міну» сөзінен алынған, яғни «мінгіш – мініс ат» дегенді аңғартады. Бұл 

көне түркі сөзі (مونگاچ ,مونگو – мунгу – мінгі, мунгач – мінгеш) көрінісінде де 

келген.  

  .барыс жылы – (Барыс, парыс йил = барыс жыл) پارس ییل ,بارس .133

-табысу, бір» – (Тапішміш, тапіш = табыс, тап) تاپ ,تاپش ,تاپشمیشی .134

бірімен табысу». Сөз түбірі «тап, табу» сөзінен алынған, «бір-бірімен дидар-

ласу, көрісу» деген мағыналарды аңғартады. 

 ,тараж, талан-таражға салу». Сөздің түбірі «тарау» – (Тараж) تاراج .135

тарату» сөзінен алынған. 

 – (Тариғ, тариғчи, тариқчи = тарышы) تاریغ ,تاری ,تاریغچی ,تارقچیان .136

«тарышы, тары өсіретін дихан». Бұл сөз «тари – тары» сөзінің түбірінен 

алынған. 

 таңсық», яғни тапшы және зәру» – (Таңсуқ = таңсық) تنگسوق ,تانگسوق .137

тауарлар.  

 тауық»: мүшел жылдарының бірінің» – (Тауық, тақиқу) تقیقو ,توق .138

атауы. 

 ,тұтып тұрушы» – (Тұтғаул, тутқаул, тут = тұт) توت ,توتقاول ,تتغاول .139

қарауылдап тұрушы, күзетші, тәртіп сақтаушы». Бұл сөз «тұт – тұтқында, 

ұста» сөзінің түбірінен алынған. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BA%D1%96%D0%BC/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%80%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BA%D1%96%D0%BC/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%80%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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 тұтық, құтқын – тұтылған, тұтқынға» – (Тұтұқ, тут = тұт) توت ,تتق .140

түскен». Сөз «тұт – тұтқындау, ұстау» сөзінің түбірінен алынған. Бұл сөз 

тағы да «тұтық – тұтылып сөйлейтін» және «тосық, перде» деген де 

мағыналарды аңғартады. 

 тұтмаш»: ас түрі, яғни» – (Тұтмач, тутмач = тұтмаш) توتماچ ,تتماچ .141

«пісірілген жасымық»163. Бұл сөз «маш – жасымық» сөзінің түбірінен алынған.  

 тархан, дархан»: қаған жағынан» – (Тархан, дархан) درخان ,ترخان .142

барлық салықтар мен алымдардан азат етілген, арнайы еркіндік пен кеңшілік 

және айрықша құқықтар берілген адам. Сондықтан «дархан» дегенде «кеңшілік, 

кең» деген де мағына аңғартады. 

 ,тарқау, тарау» – (Тарғамиш = тарқамыш, тарқа) ترقا ,ترغامیشی .143

тарап кету». Бұл сөз «тарқа, тарқау» сөзінің түбірінен алынған. «Бір жерден 

тарап кету» мағынасын аңғартады. 

 тұз-дәм ұсыну, тұз-дәм тату». Ерулік» – (Тұзғу, туз = тұз) توز ,تزغو .144

сияқты «тұз-дәм ұсыну» әдеті. Бұл сөз «тұз» сөзінің түбірінен алынған.  

 таспа, жұқа таспа, қайыс таспа, белбеу, яғни – (Тасма = таспа) تسمه .145

иленген қалың теріден тілінген жіңішке қайыс. 

-тағара, шара, үлкен ыдыс». Осындай ыдыс» – (Тағар = тағара) تغار .146

тарға салып өлшеп, әрбір әскерге берілетін, белгілі бір мезгілге арналған азық-

түлік мөлшері. 

 – (Тақиқу, дақуқ, тауық, тауұғ, тауық) تاوق ,تاووغ ,توق ,داقوق ,تقیقو .147

«тауық», яғни кейбір түркі халықтары жеті қазынаның бірі деп санайтын үй 

құсы және мүшел жылдарының бірінің атауы. 

  .«теңіз» – (Тиңгиз = теңіз) تنگگیز .148

 бұл сөз екі түрлі – (Тегіммиш, тегиш, тігіш = тиіс) تگیش ,تگیشمیشی .149

мағына аңғартады: 1. «тегіш – тиіс», яғни кездесу, дидарласу; 2. «тиесілі болу, 

сыбаға, сыбағалы болу, сыйлық беру, хадия беру». Бұл сөз «тиіс» сөзінің түбірі-

нен алынған.  

 тегін – текті, тектілік». Түркінің бұл сөзі аса» – (Тегин = тегін) تگین .150

көне тасқа қашалған Орхон жазуларында кездескендіктен өте көне сөздердің 

қатарына жатады, сондай-ақ «ұл бала, ханзада, қаған», кейбір жазуларда «пенде, 

құл» деген де мағыналарды аңғартады. Бұл сөздің түбірі «тегі» сөзінен алынған. 

 батыл, күшті, мықты, зор денелі» және «әскер, тұрақты» – (Тама) تما .151

әскер, көмекші әскер» деген мағыналарды аңғартады. 

                                                           
163 Жасымық – бұршақтың майдарақ, жалпақтау келген бір түрі. 



 566 

 ,тамашалау» – (Тамачамиши, тамача = тамаша) تماچا ,تماچامیشی .152

қызықтау, тойлау, мерекелеу», сондай-ақ бұрында «тартысу, дауласу, бақта-

лас, бәсекелесу, қақтығысу» деген мағына аңғартқан. Бұл сөздің түбірі «тамача 

– тамаша» сөзінен алынған. 

 тамға, мөр, нышан, белгі». Бұл сөз «атқа басатын» – (Тамға) تمغا .153

тамға, алтыннан жасалған – алтын тамға, күмістен жасалған – күміс тамға, 

ағаштан жасалған – ағаш тамға» деген сияқты мағыналарды аңғартады. 

 тамға, мөр, нышан, белгі». Бұл сөздің айтылуы мен» – (Тамға) تمغا  .154

түбірлік мағынасы бірдей болғанымен, қолданудағы мағынасында өзгешелік 

бар. Яғни бұл сөз илхандардың билігі дәуірінде «салық, салықтар, алым, 

алымдар» деген мағынада да қолданылатын болған.  

 таңсық – тапшыл, кем» – (Таңсуқ = таңсық, тәң) تنگ ,تانگسوق ,تنگسوق .155

кездесетін, қат, зәру, жоғары сипатты, ғажап заттар, зәру тауарлар». Бұл 

сөздің түбірі «тәң», яғни «кемшіл» сөзінен алынған. Сондай-ақ «таңсық» сөзі 

«жеңсік, құмар, әуес», яғни «сирек кездесетін, сүйсініп жейтін ас» деген 

сияқты да мағына береді.  

 топшақ – топ (доп)» – (Тупчақ = топшақ, туп = топ) توپ ,توپچاق  .156

сияқты», яғни «семіз, етжеңділеу, еттілеу, етжеңдеу, қоңдылық, толықтық, 

еттілік, етжеңділік, жуандық, күйлілік», яғни «доптай болып үрілген, 

семіртілген, семіз де көрнекті» деген мағыналарды аңғартады. Егер ат туралы 

айтылса «семіз ат, көрікті ат», адам туралы айтылса «семіз адам, толық 

адам, жуан адам, етжеңді адам, көрікті адам» деген де мағына береді.  

 ,түрген – тез ағар, шапшаң, жылдам» – (Турган = түрген) تورگان .157

өткір, үшкір» деген мағыналарды аңғартады. «Турган муран (Түрген муран) – 

Тез ағатын өзен».  

 – тұз». Бұл сөз екі түрлі мағынаны аңғартады: 1. Тұз» – (Туз = тұз) توز  .158

асқа салынатын тұз; 2. Ағаш қабығы. 

 ,тұсаулау» – (Тусамиши, туса = тұсау = тұсаулау) توسا ,توسامیشی  .159

шырмау, шанду, еркіндігін шектеу, бір жерге жинау» сияқты мағыналарды 

аңғартады. Бұл сөздің түбірі «тусау» сөзінен алынған.  

 бөтен, бөгде, жартылай жабайы» деген» – (Тусын = тосын) توسن  .160

мағыналарды аңғартады. Мысалы: тосын адам, тосын жұрт, жартылай 

жабайы ат. 

 тушы – ту (жалау, байрақ)» – (Туғчи = тушы, туғ = ту) توغ ,توغچی .161

көтеретін адам». Бұл сөздің түбірі «ту» сөзінен алынған.   

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/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D2%9B/
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 Шыңғыз ханды қаған етіп көтерген кездегі тұрғызылған – (Туқ) توق .162

тоғыз қанатты ақ киіз үй. Негізінде бұл сөз «ту», «жалау», «байрақ» деген де 

мағыналарды аңғартады. 

 төлеу, төлем» – (Туламиш = төлеміш, тулә = төле) توله ,توالمیشی .163

төлеу». Бұл сөздің түбірі «төле» сөзінен алынған.  

 таулай жыл», яғни түркілердің мүшел жылы» – (Таулай жыл) تؤلی جیل .164

бойынша қоян жылы.  

 түмен – он мың». Мысалы: «бір» – (Тумен, түман = түмен) تمان ,تومان .165

түмен әскер – он мың әскер», «бір түмен адам – он мың адам», «түменбасы – 

он мың адамның басшысы».  

 доңыз, шошқа, азбан» – (Тунқуз, тұнғуз - тонғыз = доңыз) طنغوز ,تونقوز .166

шошқа (шошқаның азбаны). 

 ,тон-тобыр – тон, шапан» – (Тунлуқ – тондық, тун = тон) تون ,تونلوق .167

киім, киім-кешек» деген мағыналарды аңғартады. Бұл сөздің түбірі «тон» 

сөзінен алынған.  

 жасауыл, ертөле», яғни «лауазымды» – (Жасауыл, жаса) جاسا ,جاساؤل .168

адамның тапсырмасын орындаушы», «хандық кезінде сот атағы», «әскер 

арасында тәртіп сақтаушы». Бұл сөздің түбірі «жаса», яғни «заң» сөзінен 

алынған. 

 жебекей», яғни кісі есімі, оның» – (Жәбәкә = жебекей, жебе) جبه ,جبکی .169

түбірі «жебе», яғни «садақ оғы, садақ оғының үшкір ұшы» сөзінен алынған.  

 жебелі», яғни» – (Жибаламиш = жебелеміш, жебе) جبه ,جبالمیشی .170

«қарулы, батыр жауынгер». Бұл сөздің де түбірі «жебе», яғни «садақ оғы, 

садақ оғының үшкір ұшы» сөзінен алынған.  

 жебеленген», яғни «соғысқа» – (Жибалау = жебелеу, жебе) جبه ,جبالؤو .171

алынған, соғысқа дайындалған жауынгер». Бұл сөздің де түбірі «жебе», яғни 

«садақ оғы, садақ оғының үшкір ұшы» сөзінен алынған.   

 жебелекі», яғни» – (Жибалаку = жебелекі, жебе) جبه ,جبلکو .172

«жебеленген – соғысқа алынған, соғысқа үйретілген жауынгер ат». Бұл сөздің 

де түбірі «жебе», яғни «садақ оғы, садақ оғының үшкір ұшы» сөзінен алынған.  

 ,жігер – бауыр түсті» – (Жірдә, жігәрдә = жігерде) جگرده ,جرده  .173

қызғылт қоңыр, қызғылт қоңыр түс, тоқ қызыл». Бұл сөз аттарға қатысты 

қолданылған. Бұл түркі сөзінің түбірі «жігәр – бауыр» сөзінен алынған, яғни 

«бауыр түсті, қызғылт қоңыр түсті» дегенді аңғартады. 

 жырға», яғни түркінің (қадымшаның) бұл» – (Жірга = жырға) جرگه .174

сөзі «жиналған қол, көп халық жиналған топ, аңшылыққа жиналған топ, топ 
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болып жиналғандар» деген мағыналарды аңғартады. Бұл сөз Әбылғазы баһадүр 

ханның «Түрік шежіресі» атты кітабында былай келтірілген: «Уғуз қилди ул 

туйда жырғамиши» (Оғыз ол тойда көп халық жинады). 

 «Бұл сөз «жисаул – (Жисаул, жасаул = жасауыл) جساؤل ,جیساؤل .175

көрінісінде жазылғанымен жоғарыда берілген «жасауыл» сөзімен бірдей 

мағынаға ие, яғни «жасауыл, ертөле – лауазымды адамның тапсырмаларын 

орындаушы, хандық кезінде сот атағы, әскер арасында тәртіп сақтаушы» 

деген мағыналарды аңғартады. Бұл сөздің түбірі де «жаса», яғни «заң» сөзінен 

алынған.  

 шылбы», яғни «суға арналған» – (Жилба, чилпа = шылбы) چیلپه ,جیلبه .176

ыдыс, табақ, кесе». Шылбы ыдысы көбінесе қолға су құйғанда қолданылады.  

 шабар – шабарман». Бұл» – (Чапар = шабар, чап = шап) چاپ ,چاپار .177

сөздің түбірі де «шап – жабу», яғни «жүгіру» сөзінен алынған. 

 шарық». Шағатай тіліндегі» – (Чаруқ, чарық = шарық) چارق ,چاروق  .178

бұл сөз «теріден жасалған аяқ киім, етік, кебіс» сияқты мағыналарды 

аңғартады. 

 .«шақ, кез, мезгіл, дәуір, заман» – (Чағ, чақ = шақ) چاق ,چاغ .179

 шана», яғни шананың барлық түріне» – (Чана, шана) شانه ,چانه .180

айтылады.  

 бұл сөз үш түрлі – (Чалыш = шалысу, чал, чәлә = шала) چله ,چال ,چالش  .181

мағынада қолданылады: 1. шалысу, күресу, шалып құлату, шабысу, қарумен 

ұру, соғысу. Бұл сөздің түбірі «шал», яғни «шалу» сөзінен алынған; 2. шалыс, 

шатысқан, дүбәрә, бір-біріне ұқсас. Бұл сөздің де түбірі «шал» сөзінен алынған. 

Тек мұнда «шалыс», яғни «Х» әрпі сияқты «шалысып қалған» деген мағынаны 

аңғартатын түбірден алынған; 3. «шала», яғни «шала жұмыс, шала сөз, шала 

айту, шала есіту» сияқты мағыналарды береді. Бұл сөздің де түбірі «шала» 

сөзінен алынған. 

نهچا  .182  шана», яғни қарда сүйрейтін шана, қарда» – (Чана, шана) شانه ,

ұшатын шаңғы. 

 .шанақ», яғни теріден жасалған ыдыс» – (Чанақ = шанақ) چاناق  .183

 ,шаған», яғни «жазық, жатық, тегіс» – (Чаған = шаған) چغان  .184

жылтыр», екінші мағынасы «ақ, ақ түсті, жарық, жарқыраған».  

 бұл сөйлемде – (Чаған аман құла = шаған аман құла) چغان امان قله .185

«шаған – ақ, ақ түсті, жарқыраған, жылтыр» деген мағынасында келіп, 

«шаған аман құла – ауызы ақ құла ат» дегенді аңғартып тұр. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80/


 569 

 .шылбыр», яғни арқан, жіп» – (Чілбур, чилбур = шылбыр) چیلبور ,چلبور .186

Жіңішке, қылдан есіп жасалған жігі немесе жалпақ қайысты қазақтар «шылбыр» 

деп атаса, көне түркі тілінде «чүбүр» сөзі қазіргі түсінігіміздегі «жүн, қыл» 

мағынасын берген. Кейінгі дәуірде, түркі (қадымша) тілінде «чубур» тұлғасы 

«қой мен ешкі жүні» түсінігін меншіктенген. 

 .«шоқпар» – (Чумақ, чуқмар = шоқпар) چوقمار ,چماق  .187

 «шөгу, тізе бүгу, шөкелеу, шөкелеп тұру, шөктіру» – (Чук – шөк) چوک .188

деген мағыналарды аңғартады. 

 шөл, шөл дала, ай дала, түз, сахара». Бұл сөз» – (Чөл = шөл) چؤل .189

Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежересі» атты кітабында да осы мағынада 

кездеседі. 

 ,шыдамдылық» – (Чидамиши = шыдамыш, чида = шыда) چیدا ,چیدامیشی .190

табандылық». Бұл сөздің түбірі «шыда, шыдау» сөзінен алынған.  

 хатун, қатун – қатын», яғни» – (Хатун, қатун = қатын) قاتون ,خاتون  .191

қағанның, әлде ханның әйелі, жұбайы. Сондай-ақ қағанның немесе ханның 

қыздарына да бұл сөздер «ханым» деген мағынада қолданылған. Түркілердің 

«қатун – қатын» сөзі тастарға қашап жазылған көне жазуларда да кездеседі. 

 = Хархаша, қарғаша, қарғаш – қарғыш) قرغش ,قرغشه ,خارخاشه .192

қарғыс) – «бірін-бірі қарғау, балағаттау, лағынеттеу, дауласу». Сөздің түбірі 

«қарғыс, қарғау» сөзінен алынған. 

 қаған», яғни түркілер бірнеше» – (хақан, қаан = қаған) قاآن ,خاقان .193

ханның басын біріктіріп, ел басқарған билеушіні қаған деп атаған.   

 хан – қан», яғни қағанға бағынышты болған» – (Хан, қан) قان ,خان .194

ұлыстардың бірін басқарған билеуші.  

 ,долан – үлкен су» – (Долан тұрқақту, тур = тұр) تور ,داالن تورقاقتو  .195

тоған», «турқақту» «тұру» сөзінің түбірінен алынған, яғни «тұру, қарауыл-

дау» деген мағынаны аңғартады. Демек, «Долан тұрқақту – Қарауыл тоған» 

деген мағына береді.  

  .«долан құдық – тоған құдық» – (Долан қудуқ = құдық) داالن قودوق  .196

-дүрліккен», яғни «мұғул» – (Дүрлүккин = дүрліккен) درلکین  .197

дүрліккен» аталатын тайпалар. Олар баяғыда жаудан қашып, дүрлігіп Иргана 

қунға (Ергене құнға (қоңға)) кетіп, сол жақта көбейген мұғул рулары. Олар 

жаудан дүрлігіп қашқандарына байланысты осылай «дүрлүккин – дүрліккен» деп 

ату алған. 

الیدا ,دالی  .198  (Дәлай, далай = дала) – «дала», яғни яғни жазық, түз, өріс, 

жайлау. Бұл сөз «жылжымайтын мүлік» деген мағынада да қолданылған. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B7/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жазық/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түз/
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 ,талай, бірталай», яғни көп, көпшілік, едәуір» – (Далай = талай) دالی  .199

бір топ.  

 үлкен су, теңіз, мұхит». Жоғарыдағы сөз бен бұл» – (Далай) دالی  .200

сөздің жазылуы да, оқылуы бірдей болғанымен, екеуінің қолданымдағы 

мағынасы екі басқа. 

 ,жетінші ата». Бұл сөз сөздіктерде кездеспейді» – (Дутақун) دوتاقون  .201

шағатай тілінен бұрынғы түркі (қадымша) тілінің сөзі болуы мүмкін. 

 – (Дур Балжин қулжур = алыс Балжын құлжыр) دور بالجین قولجور  .202

«Балжин – Балжын». «Қулжур – құлжыр – құлжыраған – қалжыраған, 

қаужыраған»164. «Балжин қулжур = Балжын құлжыр – Балжын қаужыраған». 

 ,шешен, шешен тілді, ділмар» – (Сачан, чичен = шешен) چیچن ,ساچان .203

сөзуар, сөзшең, көсем». 

 сал, ағаштарды бір-біріне тығыз байлап өзеннен өтуге» – (Сал) سال .204

қолданылатын, жүкті немесе адамдарды тасып, судан өткізетін сал». 

 ,орналастыру, орнату» – (Саурамиши, саура) ساؤرا ,ساؤرامیشی  .205

отырғызу». Бұл сөздің түбірі «саура – орындық, отыратын орын» деген сөзден 

алынған. 

 – (Саури, саураң = сауран, сағурин = саурын) ساغورین ,ساورنک ,ساؤری .206

бұл сөз екі түрлі мағына береді: 1. «сауран – саура – орындық, отыратын орын» 

деген сөзден алынып, «ханның тағы тұратын орын» дегенді аңғартады; 2. 

«саурын – жүлде, бәйге, сыйлық».  

 Сартақтай» – Үндістанның ежелгі» – (Сартақтай, сарт) سرت ,سرتاقتای  .207

әдеби тіліндегі «сартха – базаршы» дегенді аңғартады. Сосын Суғди тілі 

арқылы «сарт» түрінде түркі тіліне енген сөз. 

 Сартауыл» – бұл сөз де» – (Сартауыл, сарта, сарт) سرت ,سرتا ,سرتاؤل  .208

Үндістанның ежелгі әдеби тіліндегі «сартха – базаршы» деген сөзінен шыққан. 

Сосын суғди тілі арқылы «сарт» түрінде түркі тіліне енген. Сондай-ақ 

ирандықтар «сартауыл» сөзін «қала тұрғындары» деп те қабылдайды.  

 – (Сирғут, сирқит = сырқыт, сырқ - сырқу) سرق ,سرقیت ,سرغوت  .209

«сырқыт», яғни «сығып, сырқып суы алынған» деген мағынаны аңғартады. 

                                                           
164 Балжин қулжур – Балжын құлжыр – Балжын қаужыраған. Бұл аймақтың қай жерде орналасқандығы 

дәл белгілі емес. Қалай болғанда да, ол жер Шыңғыз ханның атақонысы Қарақұрымнан алыс аумақта 

орналасқан, жалпы жағдайы нашар аймақ болуы керек. Бұған Шыңғыз ханның мына сөздері дәлел: 

«Егер біздің ұрығымыздан болған кімде-кім бір рет бекітілген жасаны бұзатын болса, оған сөзбен 

насихат жасалсын. Егер ол екі рет бұзатын болса, оны билікке сәйкес жазаласын, ал үшінші жолы оны 

Балжын құлжырдағы алыс мекенге айдап (жер аудартып) жіберсін». 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B4%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%B7%D1%88%D0%B5%D2%A3/
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Осындай тәсілмен жемістерді сығып, суын алып сусын, шарап, сыра сияқты 

ішімдіктер дайындалады. Бұл сөздің түбірі «сырқу» сөзінен алынған.  

 бұл сөз екі түрлі мағына береді: 1. «сүрме, көзге – (Сүрме, сүр) سر ,سرمه .210

жағатын сүрме». Бұл сөздің түбірі «сүр» деген сөзден алынған; 2. «сүрме», 

яғни сусын, шарап, сыра сияқты мағыналарды береді.  

 – «сегізінші» – (Саккизинч = сегізінші, саккиз = сегіз) سکیز ,سکسینچ .211

реттік сан есім. Бұл сөздің түбірі «саккиз – сегіз» деген сөзден алынған. 

 шанышқы, бігіз, садақ оғының» – (Санжық, санч = шанш) سانچ ,سنجق .212

немесе найзаның өткір ұшы». Бұл сөздің түбірі «шанш» сөзінен алынған. Бұл 

сөз «жалау, белгі» деген де мағына берген. 

 – (Суңқур = сұңқар, сиңқур, сұнқар = сұңқар) سنقر ,سینگقور ,سونگقور  .213

«сұңқар», яғни аңшы құстардың қатарына жататын жыртқыш құс.   

 ,сыпа», яғни тапшан, оны тақтайдан» – (Суба, сиба = сыпа) سیبه ,سوبه  .214

сол сияқты топырақты үйіп те жасауы мүмкін. 

 ,сұрау, сұраққа алу, жауап алу» – (Сұрамиши, сұра) سورا ,سورامیشی .215

тергеуге алу». Бұл сөздің түбірі «сұрау».  

 сауғат»: «сауға» сөзінің» – (Сауқат, сауғат, сауға) سوغا ,سوغات ,سوقات  .216

көпше түрі. Сауға – сыйлық, тарту, әскери олжадан түскен немесе аулаған аңнан 

берілетін сыйлық. 

 суқай – сұқай», яғни жыңғыл, ол қызыл» – (Суқай = сұқай) سوقای  .217

немесе ақ гүлді ағаш не бұта. 

 ,сұқты», яғни «шаншыды, шаншу» – (Сұқту = сұқты, сұқ) سوق ,سوقتو .218

шаншып алу, тесу; түйреп алу». Бұл сөздің түбірі «сұқ – сұғу».  

 – (Сахарамиши, сағарамиши, сағара) سغارا ,سغارامیشی ,سهرامیشی  .219

«бөлектену, ұсақтану, ұнтақталу, қирау, сыну, әлсіздену», сондай-ақ «бөлек-

теу, ұсақтау, ұнтақтау, қирату, сындыру, әлсіздендіру» сияқты мағыналарды 

аңғартады. Бұл сөз қазіргі қолданыста жоқ.  

  .сим», яғни қазына» – (Сим) سیم  .220

 бұл сөз түркінің – (Сйурғамиши, сырғамиши) سرغامشی ,سیورغامیشی  .221

(қадымшаның) «сүю, сыйлық беру, сыйлау, әлпештеу, дәреже беру, мансап 

беру» сияқты мағыналарын аңғартады165.  

 ,сүкүрші» – (Шүкурчи, сүкурчи = сүкүрші) سکورچی ,شکورچی .222

қолшатыр көтеруші», яғни ханның төбесіне қолшатыр көтеріп жүретін адам. 

                                                           
165 Бұл сөз Әбілғазы баһадүр ханның «Түрік шежіресі» атты кітабында былай келтірілген: Уғуз қилди ул 

туйда жырғамиши (Оғыз ол тойда көп халық жинады); Бу алти уғулни сүйурғамиши (Бұл алты ұлды 

сүйіп сыйлықтарға бөледі). 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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 (Шусінчи, сусінчи = сусыншы, сусун = сусын) سوسون ,سوسنچی ,شوسنچی .223

– «сусыншы», яғни хандарға сусын ұзататын адам, сондай-ақ мұндай адам хан 

ордасын сусындармен қамтамасыз ету міндетін атқарады. Бұл сөздің түбірі 

«сусын» сөзінен алынған. 

 – сары орда» – (Шира урду = сары орда, сари = сары) ساری ,شیره اوردو  .224

алтын орда». «Алтын» сөзінің түбірі «сары» сөзінен алынған, түркіде 

(қадымшада) алтынды сары деп те атаған.  

 ,Сайын хан», яғни Бату ханның лақап аты» – (Сайын хан) صاین خان .225

«жақсы, керемет, әділетті» деген мағыналарды аңғартады.  

 тау», яғни түрлі көлемдегі, түрлі» – (Тақ, тағ, тау) طاو ,طاغ ,طاق .226

биіктіктегі таулар. 

 – тауышқан», яғни қоян, «тауышқан жылы» – (Тауышқан) طاوشقان  .227

қоян жылы»166. 

 тарасұн – тәтті шарап, жаңа піскен» – (Тарасун = тарасұн) طرسون  .228

жемістерден жасалатын тәтті шарап, дәндерді бұқтырып жасалатын 

ішкіліктер, боза» деген мағыналарды аңғартады. 

 .тұрымтай», яғни жыртқыш құстардың бір түрі» – (Тұрымтай) طرمتای .229

Қанатының ұшы қызғылт, түрі күйкентайға ұқсас, кішірек келген сұңқар тектес 

жыртқыш құс. 

 тұғырыл», яғни аңшы құстардың» – (Тұғрил = тұғырыл) طغریل .230

қатарына жататын құс. Махмұд Қашқаридің жазуынша: «Тұғырыл – сұңқардан 

үлкендеу аңшы құс. Түркілер арасында кісіге Тұғырыл деп ат қою кеңінен 

тараған. 

 тоғана – тоғанақ». Бұл сөз екі түрлі» – (Туғана = тоғана) طوغانه  .231

мағына береді: 1. үш ұшты жебе; 2. көнеде бектер отыратын орындық.  

 – (Туқұсұнч = тоғызыншы, туқуз = тоғыз) طوقوز ,طوقسونچ .232

«тоғызыншы» реттік сан есім. Бұл сөздің түбірі «тоғыз» сөзінен алынған. 

 той, ту, туқ». Бұл сөздердің» – (Туй = той, ту, ту, туқ) توق ,تو ,طو ,طوی .233

түбірі бір болғанымен бірнеше мағыналарды аңғартады: 1. көп халық 

жиналатын жиын-той. Маулана Жалал ад-диннің мәснәуиінде: «Доиман хоқони 

мо карда аст ту» (Біздің қағанымыз үнемі той жасайды» делінген; 2. ту, 

жалау; 3. киіз үй, орда, хан ордасы. 4. «Той» сөзі тасқа қашап жазылған көне 

түркі сөздерінде «орда, тұрақ жай» деген мағынада келген. 

                                                           
166 Бұл сөз Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресі» атты кітабында да келтірілген. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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 ,қатерлі, қатал, адуынды, батыл» – (Ғатар, қатар = қатер) قاتار ,غاتار  .234

қайратты, ашулы, азулы, қаһарлы» деген мағыналарды аңғартады. Бұл сөзді 

Шыңғыз хан тоғыз жасар Хұлағуды еркелетіп айтқан.    

 – (Ғұруқ, қуриқ = қорық, ғұруқ йусун бүзүрг) غروق یوسون ,قوریق ,غروق .235

«қорық – қорғалған», «ғұруқ йусун – қорғалған заң, қатаң орнатылған заң»; 

«ғұруқ йусун бүзүрг – «Шыңғыз ханның сүйегі жерленген, заңды түрде қатаң 

қорғалған ұлы қорық (қорықхана)». Яғни Шыңғыз ханның сүйегі жерленген жер 

қорықханаға айналдырылған167.  

  .қаған – (Қаан, хақан, қаған) قاغان ,خاقان ,قاآن  .236

 ,қатық – айран», яғни қатық қатылған» – (Қатық, қат) قات ,قاتق  .237

қатық (айран) араластырылған. Сөздің түбірі «қат», яғни қату, екі затты бір-

біріне араластыру. 

 ,қадір, қадірлі, құдіретті», яғни абырой, абыройлы» – (Қадір) قادر .238

бедел, беделді, мәртебе, мәртебелі, мерей, мерейлі.  

 қар», бұл сөз екі түрлі мағынада қолданылады: 1. аспаннан» – (Қар) قار  .239

жауатын қар; 2. қанат, яғни құстың қанаты, әскердің оң мен сол қанаты. 

 қарлық», яғни қарға қатысты» – (Қарлуқ = қарлық, қар) قار ,قارلوق  .240

адам әлде зат. Мысалы: «қарлық адам, таулық адам» деген сияқты. Сөздің 

түбірі «қар» сөзінен алынған.  

 ,доңыз». Бұл қолданымнан шығып қалған көне түркі сөзі» – (Қақа) قاقا  .241

оның орнына «доңыз, шошқа» сөздері қолданымға енген.  

 ,қақты», яғни соқты, ұрды, сөкті» – (Қақмиши, қақ) قاق ,قاقمیشی .242

балағаттады, қатаң ескерту айтты. Бұл сөздің түбірі «қақ» сөзінен алынған, 

яғни қағу, соғу, ұру, сөгу, балағаттау, қатаң ескерту айту. 

 ,бұл сөз бірнеше мағынаны аңғартады: 1. қалжақ – (Қалжау) قالجاؤ .243

қалжыңбастық, әзілқойлық, қуақылық, келемеждеу; 2. дуаналық, жындану, 

делебелену, ызаланған, аласұрған. 

 – қамшы» сөзі осы сөздің түбірінен алынған. Қам» – (Қам) قام .244

қамшымен ем-дом жасайтын бақсы. 

 ханашы», яғни» – (Қанчи, қаначи = қанашы, ханашы) قناچی ,قانچی  .245

хананы қорғаушы. Хана – ағаш бұталары мен шақтарынан өріп жасалған 

қой+хана, мал+хана, яғни қойлар мен малдарды қамайтын қора.  

                                                           
167 Кітаптың 155-бетінде мынадай дерек айтылған: «Шыңғыз хан дүниеден өткен соң, ұраңқай Удачидің 

ұлдары өзінің мыңдығымен Бурқан Қалдун деп аталатын жердегі Шыңғыз ханның «ғуруқ йусун 

бүзүрг»-ін (заңды түрде қорғалған ұлы қорығын) күзетіп тұрады». 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D2%A3%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96/
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 ,қаулы», яғни қаулы-қарар, жарлық, үкім» – (Қаули = қаулы) قاؤلی .246

дәстүр, ғұрып-әдет. 

 қайын, қайын» – (Қайын, қайын ата, қайын ана) قاین آنا ,قاین آتا ,قاین .247

ата, қайын ана», яғни қайын – қайын жұрт, қайын ата, қайын ене, қайын аға, 

қайын іні, қайын бике, қайын сіңлі деген сөздердегі «қайын» сөзі168. Ол тасқа 

қашалған Орхон жазбаларында да кездеседі.  

 Қайи – түркілердің бір тайпасы». Бұл сөз» – (Қайи, қайа) قایا ,قایی .248

«қайа», яғни «қия, қия шың, жартас» деген мағынаны аңғартады. 

 қапдорба», «қапшық, дорба», яғни» – (Қаптурға = қапдорба) قبتورغه .249

ақша салатын қапшық (қалта), темекі қапшығы сияқты мағыналарды аңғартады. 

 – (Қабчиқа, қабчақай = қабшағай = қапшағай) قبچقای ,قبچیقه .250

«қапшағай – ежелгі түрік сөзі, «тар тас аңғар, тар шатқал, тар‚ тік беткейлі, 

жартасты аңғар» және «қақпа», «қорғалған қақпа» деген мағыналарды 

білдіреді. 

  .«қабық, ағаш қабығы» – (Қабуқ = қабық) قبوق .251

 .түркінің қыпшақ тайпасы – (Қипчақ = қыпшақ) قپچاق .252

 – бұл екі сөзден құралған: 1. «құтлығ – (құтлығ балиғ) قتلغ بالیغ .253

құтты», яғни «құт-берекелі, бақ-дәулетті, қуанышты»; 2. «балиғ – қала». 

«Құтлығ балиғ – құт-берекелі қала» дегенді аңғартады.  

 қадалған», яғни найза әлде біз сияқты» – (Қадақ, қада) قدا ,قداق  .254

қадалған, түйрелген, түйреген, шеге қағу. Бұл сөздің түбірі «қада, қадау» 

сөзінен алынған. 

 қадаған», яғни қадалған, қадалып отырған, тігіліп» – (Қадаған) قدغن .255

отырған, қарауылдап отырған, күзетіп тұрған.  

 .қудық», яғни су алатын құдық» – (Қудуқ = қудық) قودوق .256

تمغا قرا .257  (Қара тамға) – «қара тамға», яғни қара түсті мөр. 

 .өзіне қарату, иемдену, меншігіне алу, тиесілі ету – (Қарату) قراتو .258

 ,«қараша, қараша халық, қарапайым халық» – (Қарачу = қараша) قراچو .259

яғни хан тұқымына қатысы жоқ адамдар. Бұл сөздің түбірі «қара» сөзінен 

алынған. 

                                                           
168 Бұл сөз Шыңғыз ханның мына сөздерінде де бар: «Ұлдары әкелерінің билигтеріне (биліктеріне) 

ермеген, ал олардың инилері (інілері) ақаларының (ағаларының) сөздеріне мән бермеген, күйеуі әйеліне 

арқа сүйемеген, ал әйелі ерінің айтқанына жүрмеген, қайин (қайын) аталары келіндерін құптамаған, ал 

келіндері қайин (қайын) аталарын құрметтемеген». Бұл сөйлемде түркінің осы көне сөзімен қатар 

Орхон жазбаларында жиі кездесетін (اینی ,آقا – «ақа, ини) – аға, іні», яғни «аға-іні» деген сөздер де 

Шыңғыз ханның тілімен анық айтылған. 



 575 

 :қарасу», яғни қара түсті су. Бұл екі сөзден құралған» – (Қарасу) قراسو .260

«қара + су». Қарасу – өзен атауы. 

 ,қарауыл», яғни күзет, күзетші, қарауылшы» – (Қараул, қара) قرا ,قراؤل .261

сақшы. Бұл сөздің түбірі «қара, қарау – күзету» сөзінен алынған. 

 қарсы (тарап)», яғни қарама-қарсы, қарсы» – (Қарши = қарсы) قرشی .262

бетте, бетпе-бет, қарсысында. Қарақұрымға қарсы бетте тұрғызылған зәулім 

сарай осылай аталған.  

 қарындас, қарындас-ұрық, бір» – (Қарындаш = қарындас) قرنداش .263

қарыннан туылған» деген мағына береді, яғни «туысқан, бауыр» мағынасын 

аңғартады және ер кісіге де, әйел кісіге де бірдей қолданылады. Бұл сөздің 

түбірі «қарын» сөзінен алынған. 

 құрт», яғни құрытылған (құрғатылған)» – (Құрут = құрыт) قروت .264

сүзбе, құрғақ сүзбе.  

  .қарағана ағашы»169» – (Қарағана) قراغنه  .265

 – қараун қапшал» – (Қараун қабчал = қарауын қапшал) قراؤن قبچال .266

қара қапшал (қапшағай сөзімен мағыналас) – тар қара шатқал», яғни ежелгі 

түркі сөзі «тар тас аңғар, тар шатқал, тар‚тік беткейлі, жартасты аңғар», 

қапшағай және «қақпа» деген мағыналарды білдіреді.  

  .қазан», яғни тамақ пісіретін қазан» – (Қазған, қазан) قزان ,قزغان .267

 қышлақ – қыстау». Бұл» – (Қышлақ = қыстау, қиш = қыс) قیش ,قشالق .268

сөздің түбірі «қыс» сөзінен алынған. 

 қышламиш – қыстап» – (Қышламиши, қиш = қыс) قیش ,قشالمیشی .269

шығу, қысты өткізу». Бұл сөздің де түбірі «қыс» сөзінен алынған.   

 қалың», яғни қалыңдық үшін» – (Қалың, қалин = қалың) قالین ,قلنگ .270

берілетін қалың мал. 

 құма, құмай», яғни бас бостандығынан» – (Құма, құмай) قمای ,قما .271

айырылған малай, күң әйел. Мәтіндегі құма, құмай хан сарайындағы кәнизак, үй 

қызметіндегі әйел және ханның күңнен алған әйелі деген мағыналарда қолда-

нылған. 

 .қымыз», яғни бие сүтінен жасалатын қымыз» – (Қымыз) قمیز .272

-қанжыға», яғни ер» – (Қанжұқа, қанжиға = қанжыға) قنجیغه ,قنجقه .273

тоқым әбзелінің бір бөлшегі.  

 .қаңлы», яғни қаңлы тайпасы» – (Қанқли = қаңлы) قنقلی .274

                                                           
169 Біз оны «қарағай» деп аударған едік. Оның мынадай да атаулары бар: «Caragana arboresecns – қараған 

ағашы – сары акация, алтын түсті акация, қызыл акация, яғни ақ гүлді, хош иісті ағаш, оны мамыргүл 

және бозқараған деп те атайды. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәнизак/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мамыргүл/
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-қуа – аққуа», яғни «ай мен күндей әдемі, сұлу да сым» – (Қуа) قوا .275

батты, аққұба жүзді» деген мағыналарды аңғартады. Бұл сөз Алан Қуа туралы 

айтылған, оның лақап аты. 

 қобшыр салығы», яғни шаруа малдарына» – (Қубчур = қобшыр) قوبچور .276

салынатын салық түрі.  

 қобызшы». Бұл» – (Қубызчи = қобызшы, қубуз = қобыз) قوبوز ,قوبزچی .277

сөздің түбірі «қобыз» сөзінен алынған.  

 қошқар», яғни жыныстық қуаты» – (Қуч, қучқар = қошқар) قوچقار ,قوچ .278

жетілген еркек қой.  

 .құда», яғни құдандалы, жегжат» – (Құда) قودا .279

 .«құрғақ, кептірілген» – (Қауран, қаурай) قاؤرای ,قؤران .280

 қоршы – қорамсақ», яғни» – (Қурчи - қоршы, қур = қор) قور ,قورچی .281

садақ оқтары салынған қорамсақ. «Қоршы» сөзі қару-жараққа жауапты адам 

және ханның оққағары деген мағыналарда да қолданылады.  

 ,«қорық – қорғалған» – (Қуриқ – қорық, қури = қоры) قوری ,قوریق .282

оның түбірі «қоры – қору» сөзінен алынған. Сондай-ақ бұл сөз «ғұруқ, қуриқ – 

қорық» және «ғұруқ йусун бүзүрг – қорғалған үлкен заң, қатаң орнатылған заң» 

сөздерімен де мағыналас.  

 – (Қуриқан, қориқан, қури - қори = қузи = қозы) قوزی = قوری ,قوریقان .283

«қори = қозы», «қориқан = қошақан».  

 құрылтай», яғни жалпы ұлттық» – (Құрылтай, құру) قورو ,قوریلتای .284

маңызға ие мәселелерді шешу үшін шақырылатын үлкен жиын. Сөздің түбірі 

«құру» сөзінен алынған. 

 ,қорып тұру» – (Қуримиши = қорымиши, қури = қори) قوری ,قوریمیشی .285

күзетіп тұру, қоруылдау, қарауылдау». Бұл сөздің түбірі «қору» сөзінен 

алынған.  

 қара құрым», бұл сөздің» – (Қара қурым = Қара құрым) قراقورم  .286

бірнеше мағынасы бар: 1. қара құрым халық; 2. құрым киіз, яғни тоқ қызыл, 

күрең түсті, қоңыр қара түсті әлде қара түсті киіз, тоқ қызыл, тоқ қоңыр немесе 

қара түсті бояу; 3. иленген жұмсақ тері.  

 қос», яғни «қосылған, жұп, екі өгізді қосып жер» – (Қуш – қош = қос) قوش .287

жыртатын қос» деген мағыналарды аңғартады. 

 қосылған», яғни «жұп, екі нәрсенің» – (Қушаул = қошауыл) قوشاؤل .288

қосылып жұп болғаны» деген мағыналарды аңғартады.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
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 құсшы», яғни «аң» – (Қушчи = құсшы, қуш = құс) قوش ,قوشچی .289

аулайтын құстарды бағып баптайтын адам, бүркітші» дегенді аңғартады. 

Сөздің түбірі «құс» сөзінен алынған. 

 қушламиши», яғни «бүркіт» – (Қушламиши, қуш = құс) قوش ,قوشالمیشی .290

және басқа да аңшы құстармен аң аулау». Бұл сөздің де түбірі «құс» сөзінен 

алынған. 

 ,қосылған» – (Қушиқул, қуш, қуша = құс) قوشا ,قوش ,قوشیقول .291

жұпталған, екі-екіден құралған», яғни әр он әскерден екі адамнан теріп алып, 

оларды қосып дербес әскер жасағын құрау.  

 Қу – жабайы қаз, Аққу – ақ түсті» – (Қуқу, қу, аққу) آق قو ,قو ,قوقو .292

жабайы қаз».  

 қоңыр ала». «Қоңыр» сөзі» – (Қунқур улаң = қоңыр ала) قونقور اوالنگ .293

жылқыға қатысты «күрең» деп те қолданылады. «Улаң» сөзі «ала», яғни «түрлі-

түсті, түрлі-түсті шөптер өскен жайлау» деген мағыналарды аңғартады. 

Демек, Қунқур улаң – Қоңыр жайлау деген сөз. 

 ,қоңқа», яғни «келіскен» – (Қуңқұтан, қуңқа = қаңқа) قونگقا ,قونگقتان .294

көрнекті, әдемі, сұлу, кербез» деген мағыналарды аңғартатын сөздің түбірінен 

алынған бұл «қуңқұтан» сөзі «келіскен, көркем тұлғалы» деген мағынаны 

білдіреді.   

 қой», яғни төрт түлік» – (Қунин, қуйин, қуй = қой) قوی ,قویین ,قونین .295

малдың бірі. 

 ,құйы», яғни «төмен, төменгі» – (Қуйтул, қуйи = құйы) قویی ,قویتول  .296

пәс, пәстегі, арқадағы» сияқты мағыналарды аңғартады.   

 бұл сөз де «қой» деген төрт – (Қуйин, қунин, қуй = қой) قوی ,قونین ,قویین .297

түлік малдың бірін аңғартады. Бұл сөз мүшел жылында «қуйин жыл – қой 

жылы» деген мағынада келеді. 

 – (Құхурчи, қупуз, қупузчи = қобызшы) قوپوزچی ,قوپوز ,قهورچی .298

«қобызшы». Сөздің түбірі «қобыз» сөзінен алынған. 

 .қайа», яғни қия, жартас» – (Қайачи = қайашы, қайа) قیا ,قیاچی .299

«Қайашы – қияшы», яғни «жартасқа өрмелеп шығушы, жартасқа өрмелеуші, 

құзға өрмелеуші, құзға шығушы, шыңға өрмелеуші» деген мағыналарды аңғар-

тады. Сөздің түбірі «қайа – қия», яғни «жартас» сөзінен алынған.  

 кекіл», яғни шаш алғанда бастың маңдай» – (Какіл = кекіл) کاکل .300

тұсында әлде төбесінде қалдырылатын бір тұтам шаш, мәтінде «аттың кекілі, 

жалы» деген мағыналарды аңғартады.  
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-кебтауыл – кептеліп тұрушы, күзетуші, күзет» – (Кебтауыл) کبتاؤل .301

ші», яғни түнгі кезекке тұратын күзетшілер жасағы. 

 күшеу», яғни күшеніп, күшпен, қиындықпен» – (Кучау = күшеу) کچاؤو .302

орындалатын, доғал, шаршататын, жабыңқы деген мағыналарды аңғартады. 

Сөздің түбірі «күш» сөзінен алынған.  

 кері есе», яғни» – (Кирйас, кирйа = кері, кері есе) کیرو اسه ,کریا ,کریاس .303

кері оралу, ат оралып орнын табу, қорғалатын орын сияқты мағыналарды 

аңғартады.  

 кезік», бұл сөз екі түрлі мағынаны аңғартады: 1. кезіп» – (Кезік) کزیک .304

жүруші, кезуші, сапар шеккен, жол жүру; 2. кезекке тұру, кезекшілік жасау. 

 кішікту – кезекші», сөздің» – (Кішікту, кезік = кезек) کزیک ,کشکتو .305

түбірі «кезік – кезек» сөзінен алынған.  

 кішик – кезек», бұл сөздің түбірі» – (Кішик, кезік = кезек) کزیک ,کشیک .306

«кезік – кезек» сөзімен бірдей.  

 ,калимашы», яғни аудармашы» – (Калимачи = калимашы) کلمچی .307

тілмаш.  

 қыли, қыли көз, қылилық», яғни» – (Килинг, килуй = қыли) کیلوی ,کلنگ .308

екі көздің көру бағытының бір нүктеде түйіспеуінен қисық қарау. 

 келін», яғни баласының және» – (Келин, килин = келін) کیلین ,کلین .309

інісінің әйелі.  

 кеңес», яғни кеңесу, кеңес» – (Кенгач, кенкаш = кеңес) کنکاش ,کنگاچ .310

жасау, бір шешімге келу, шешім шығару сияқты мағыналарды аңғартады. 

 жол көрсетуші, әскерге жол» – (Куталчи = көтелші) کوتالچی  .311

көрсетуші, жол сілтеуші».  

 көтел», яғни қосалқы жылқы, ауыстырып» – (Кутал = көтел) کوتل  .312

мінетін жылқы. 

 көш», яғни ауыл көшіп барады дегендегі» – (Көч, куч = көш) کوچ ,کؤچ .313

көш, көшу, қоныс аудару, сапар шегу деген мағыналарды аңғартады. 

 күш», яғни құдірет, күштілік, күші жету, шамасы» – (Куч = күш) کوچ .314

келу деген мағыналарды аңғартады.  

 күрен»: хан ордасының» – (Куран, курен = күрен) کورن ,کوران  .315

төңірегіне бірнеше қатар шеңбер түрінде тігілетін киіз үйлер. Күрен сөзінің 

мағынасы – шеңбер, алқа, сақина. Көне замандарда бір қауым бір мекенде 

тұрақтаған кезінде, олар шеңбер болып орналасқан.  

 күйеу бала», яғни ханның отбасына күйеу бала» – (Курган) کورگان .316

болған адам осындай атақ пен дәрежеге ие болады.  
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 кураң – күрең», яғни жоғарыда келтірілген» – (Кураң = күрең) کورنگ .317

«куран, курен – күрен» сөздерімен бірдей мағынаға ие. 

 көзгі – айна». Сөз түбірі көз» – (Кузку = қөзгі, куз = көз) کوز ,کوزکو .318

сөзінен алынған. 

 ,күшті, мықты, қуатты» – (Кушлук, куч = күш) کوچ ,کوشلوک .319

қайратты, зор» деген мағыналарды аңғартады. Бұл сөздің түбірі «күш» сөзінен 

алынған.  

   .«көк тамға» – (Көк тамға) کوک تمغا .320

 ,«сүт бауыр» – (Кукалташ, кукалдаш = көкалдаш) کوکلداش ,کوکلتاش .321

яғни бір көкіректің (ананың) сүтін емген сүт бауырлар.  

 .ат-көлік», яғни мініске арналған ат» – (Кулук = көлік) کولوک .322

 күн жаңалау», яки» – (Кун йангламиши = күн жаңалау) کون ینگالمیشی .323

«күннің жаңалануы», яғни жаңа жылдың кіруі. 

چامیشیکی  .324  (Кичамиши = күшену) – «күшену - күш салу», яғни бар 

күшімен әрекет ету, зор ынтамен ұмтылу деген мағыналарды аңғартады. 

Сөздің түбірінде «күш» сөзі жатыр.  

 кесу», яғни пышақпен әлде» – (Кидиши, киду = кесу) کیدو ,کیدیشی  .325

қарумен кесу, өлтіру, мерт қылу сияқты мағыналарды аңғартады.  

 кеңесу», яғни» – (Кингамиши = кеңесу, кинга = кеңес) کنگا ,کینگامیشی .326

өзара кеңесу, ақылдасу, мәслихат жасау деген мағыналарды аңғартады. 

 ,кежеге», яғни желке, сүйемелдеуші» – (Кежига = кежеге) گجیگه .327

қолдаушы, жебеуші, қорғаушы, екінші мағынасы сақтық көшірме жасау 

сияқты мағыналарды аңғартады. 

 Ганду – ет жейтін жануарлар еркегі», «чина» – (Ганду чина) گندو چینه .328

– қасқыр», яғни «Ганду чина – еркек қасқыр».  

-батыр, ержүрек, батыл, өжет» деген мағына» – (Гур = гүр) گور  .329

ларды береді. 

 шаруа малдары», яғни жылқы, іріқара, қой-ешкі мен тағы» – (Мал) مال .330

басқа да шаруа малдары. 

 мау – жаман, зиянды», ал» – (Мау қорқан, қорған) قرغان ,ماؤ قرقان  .331

«қорған – бекініс, қамал», демек, «Мау қорған – Жаман, зиянды бекініс» деген 

сөз. 

رگانم .332  (Мерган = мерген) – «мерген». Бұл сөз бірнеше мағынада 

қолданылған: 1. мерген – шебер садақшы; 2. ұста, шебер; 3. лайық, сәйкес 

келетін; 4. дана, білгір, көреген, кемеңгер. 
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 ,маңлай», яғни маңдай» – (Манқалай, манклай = маңлай) منکالی ,منقالی .333

бас, басшы, сардар, әскерлердің алдыңғы шебі деген мағыналарды аңғартады.  

 .«мәңгі» – (Маңгу = мәңгі) منگگو .334

-мұң ұл – мұңлы ұл». Әйгілі «Диуани лұғат ат» – (Муң ұл) مونگ اول .335

түрк» («Түркі сөздерінің жинағы») атты еңбекте де «мұң» сөзі мұң, қайғы, 

қиыншылық, ауыртпашылық деген мағыналарда келген. 

 .мұран», яғни өзен, дария» – (Муран = мұран) موران  .336

 ,«мұқату» – (Муқутқамиши, муқутқа = мұқату) موقوتقا ,موقوتقامیشی  .337

яғни кемсіту, қорлау, төмендету, бишара ету сияқты мағыналарды аңғартады.  

 меңлі», яғни қалы бар» – (Мунгату - меңгату = меңлі, мең) منگ ,مونگتو .338

адам. Бұл сөздің түбірі «мең» сөзінен алынған.  

 мойнақ», яғни мойын сияқты жіңішке» – (Мойнақ, мойын) مویین ,موینق .339

ұзын. Бұл сөз тау шатқалының жіңішке, ұзын өтетін жеріне қатысты да 

қолданылады. Оның түбірі «мойын» сөзінен алынған.  

 .«нөкер» – (Нукер = нөкер) نوکر .340

 .«ноян» – (Нуйан = нойан) نویان .341

 .«нируун тайпасы» – (Нирун) نیرون .342

 хукіз – өкіз», яғни өгіз, бұл сөз» – (Хукір – хукіз, укуз = өгіз) اوکوز ,هوکر .343

«сиыр» деген мағынада да қолданылады: мәселен ( جیلهوکر  ) «хукір жыл – сиыр 

жылы». 

 .ұлан», яғни ұл бала, жас ұлан» – (Хулан, улан = ұлан) اوالن ,هوالن .344

 ,жүдеу», яғни әлсіздену» – (Йадамиши, йада = жүде) یادا ,یادامیشی  .345

дәрменсіз болу, дәрменсіз ету, әлсіздендіру, ауруға шалдығу сияқты мағыналар-

ды аңғартады. Бұл сөздің түбірі «жүде» сөзінен алынған.  

 ,жарасу» – (Йарашмиши, йараш = жарас) یاراش ,یارشمیشی .346

жарастыру», яғни татуласу, татуластыру, келісімге келу, ымыраласу деген 

мағыналарды аңғартады. Сөздің түбірі «жарас» сөзінен алынған.   

 бұл – (Йаришмиши, йариш = жарыс, йар = жар) یار ,یاریش ,یاریشمیشی .347

сөз екі түрлі мағына береді: 1. түбірі «жар» сөзінен алынған жару, бөлу, 

бөлшектеу, ажыратып алу сияқты мағыналар; 2. түбірі «жарыс» сөзінен 

алынған жарысу, сайысқа түсу, жарысып ат шаптыру, бәсекелесу, бақталасу, 

бақталастыру деген мағыналарды аңғартады.  

  .жарғы»170» – (Йарғу = жарғы) یارغو .348

                                                           
170 Бұл сөз бұрын «Қазақ қоғамының әкімшілік және сот заңдарының кодексі» мағынасында 

қолданылған. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
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 жарғышы». Бұл сөз екі түрлі» – (Йарғучи = жарғышы) یارغوچی .349

мағына береді: 1. жарғының орындалуын қадағалаушы; 2. түбірі «жар» сөзінен 

алынған, яғни жару, бөлу, ашу мағыналарына негізделген жарып көруші, ашып 

көруші, яғни сот ісін қараған кезде ақиқатты ашып көруші, адамдардың 

датын тыңдайтын төреші мағыналарын аңғартады.  

 – йаса». Негізінде бұл сөз «йасақ» – (Йаса, йасақ = жасақ) یاساق ,یاسا .350

жасақ», яғни «заң» деген сөзден алынған және бұл тұста заңды орындау, өлімге 

кесу деген мағыналарды аңғартады.  

 «йасақ, жасағ». Сөздің түбірі «йаса – заң» – (йасақ, жасағ) جاساغ ,یاساق .351

деген сөзден алынған, яғни заңдардың жинағы, ғұрып-әдет, өкімет, заңмен 

билеу, заңмен басқару деген мағыналарды аңғартады.    

 жасау», яғни сөздің» – (Йасамиши = жасау, йаса = жаса) یاسا ,یاسامیشی .352

түбірі «жаса» деген сөзден алынып, жасау, құрастыру, ұйымдастыру, 

тәртіпке келтіру деген мағыналарды білдіреді. 

 жасауыл». Бұл сөз жоғарыда» – (Йасауыл, жасауыл) جاساؤل ,یاساؤول .353

келтірілген жасауыл, жисаул, ертөле сөздерімен мағыналас. 

 йағлаш – майлау», яғни» – (Йағламиши = йағлаш, йағ) یاغ ,یاغالمیشی .354

алғаш рет аңға шығып, олжалы болған баланың бас бармағын майлайтын ғұрып-

әдет171.  

 йағиш – жауу», яғни жаңбыр» – (йағу = жауу, йағ = жау) یاغ ,یاغو  .355

жауу, қар жауу. Сөздің түбірі «йағ – жау» сөзінен алынған.   

 йағи», яғни жауы, дұшпаны, қарсыласы деген» – (Йағи = жауы) یاغی  .356

мағына беретін көне түрік сөзі. Сөздің түбірі йағ – жау деген сөзінен алынған. 

 жалбарыну», яғни өтініш» – (Йалбармииши, жалбар) جالبار ,یالبارمیشی .357

айту, арыз айту, жалыну, жалбарыну сияқты мағыналарды білдіреді. Сөздің 

түбірі «жалбар» сөзінен алынған. 

 – жайлақ» – (Йайлақ = жайлақ, йай – йаз = жаз) یاز ,یای ,یایالق .358

жайлау», яғни жазғы жайлау. Бұл сөздің түбірі «жай» сөзінен алынған, «жай» 

сөзі «жаз» сөзімен бірдей мағына береді.  

قمیشییایال .359  жазды» – (Йайлақмиши, йайламиши = жайламыш) یایالمیشی ,

жазғы жайлауда өткізу». 

-жарақ», яғни қару-жарақ, сауыт» – (Йарақ, жарақ) جاراق ,یراق .360

сайман, қару-жарақтың барлық түрлері. 

                                                           
171 Қазақ арасында күні бүгінге дейін көнеден келе жатқан босаға майлау, қазық майлау, ноқта майлау, 

күбі майлау, алғаш рет аңға шығып, олжалы болған баланың бас бармағын майлау сияқты дәстүрлі 

ырым-салттар ел арасында бар. Оның мақсаты – бастағалы отырған істің берекелі, ырысты, табысты әрі 

майдай жұғымды болсын деген ұғымды білдіреді. 
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 ,жарлық», яғни үкім» – (Йарлиғ, жарлиғ = жарлық) جارلیغ ,یرلیغ .361

пәрмен, қаулы, қаулы-қарар, дәстүр, ғұрып-әдет, пәрмен хат. 

 жеке (жеке-дара)», яғни ұлық, үлкен, кең, үлкен» – (Йеке = жеке) یکه .362

жасты деген мағыналарды аңғартады.  

 бұл сөз тасқа қашалған Орхон жазуларында да – (Йалауач) یلواچ .363

кездесетін көне сөз, «басшы, билеуші» деген мағыналарды аңғартады.  

 жеңге», яғни ағасының және немере» – (Йенга – йенге = жеңге) ینگه .364

ағасының әйелі.  

 жұт – жұт бәлесі»). Бұл сөз негізінен» – (Йут, жут = жұт) جوت ,یوت  .365

шаруа малдарына қатысты қолданылып, қыстың созылып кетуі, бұрқасын боран 

болуы, жерді қалың қар басуы салдарынан шаруа малдарының жаппай шығынға 

ұшырауына, сөйтіп сол аймақ тұрғындарының күйзеліске ұшырауына айтылады.   

 ,жұрт», яғни ел, ел-жұрт, қауым, халайық» – (Йурт = жұрт) ,یورت .366

халық, тұрақ, үй, киіз үй, орда деген мағыналарды аңғартады.  

 жұртшы». Сөздің» – (Йуртчи = жұртшы, йурт = жұрт) یورت ,یورتچی .367

түбірі «жұрт – тұрақ, үй, киіз үй, орда» сөзінен алынып, «жұртшы» сөзі 

«ордадағы тәртіпке қарайтын жауапты адам» деген мағынаны аңғартады. 

 жосын», яғни халықтардың салт-дәстүрлері» – (Йусун = жосын) یوسون .368

мен әдет-ғұрыптары тізбектелген, өткізу мерзімі мен орыны және оны өткізудің 

амал-тәсілдері көрсетілген жинақ. 

 жұлдызшы», яғни жұлдыз» – (Йулдузчи = жұлдузшы) یولدوزچی .369

санаушы, жұлдызға қарап бал ашушы, бағыт-бағдар беруші, демек аспан 

денелерінің қозғалыстарын бақылаумен шұғылданған, жұлдыздарды зерттеу 

ғылымымен айналысатын адам. 

 .йунт», яғни ат, жылқы деген көне түркі сөзі» – (Йунт, ат) آت ,یونت .370

Дегенмен бұл сөз айналымнан қалып «ат» сөзі ғана қолданыста қалған. 

 жасауыл». Бұл сөз жоғарыда» – (Йасауыл, жасауыл) جاساؤول – ییساؤول .371

берілгендей «жасауыл, ертөле», яғни лауазымды адамның тапсырмаларын 

орындаушы, хандық кезінде сот орындаушысы, әскер арасында тәртіп сақтау-

шы деген мағыналарды аңғартады. Сөздің түбірі «йаса – жаса», яғни «заң» 

сөзінен алынған. 

 бұл сөз де – (Йилақ, йайлақ – жайлақ = жайлау) یایالق – ییالق .372

жоғарыда келтірілген «йайлақ – жайлау», яғни «жазғы жайлау» сөзімен 

мағыналас келеді. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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Парсы мен араб тілдері әліппесінің өзгешеліктері және түркі тілі 

сөздерінің парсы тілінде айтылуы мен жазылуындағы өзіндік 

ерекшеліктері 

Бұл тақырыпты егжей-тегжейлі қарастыру және оны мұқият түсініп алу 

қажет. Өйткені, осы тілдердің әліпбиі мен сөздерінің жазылу және оқылу 

тәсілдерінде үлкен өзгешеліктер болғандығының себебінен көптеген сөздер қате 

оқылып, қате айналымға еніп кетеді де, бұл – түпнұсқа мәтініндегі мағына 

мүлде басқа мағынаға ауысып кетуіне әкеліп соқтырады. Әсіресе мұндай жағдай 

түркі тілінің сөздерін араб-парсы әріптері арқылы транскрипциялап жазылған 

сөздерді оқу кезінде үлкен алшақтықтар орын алады. Мұның басты себебі, араб 

әліпбиінде де, және оған негізделген парсы мен түркі-шағатай әліпбиінде де «а, 

ә, е, о, и, і, ы, у, ү, ұ» дыбыстары әріптер ретінде саналмайды, сол себепті бұл 

дыбыстар мәтінде жазылмайды. Сондықтан, мұндай тәсілмен жазылған  

жазуларды оқитын оқырман аталған дыбыстарды өзі қосып оқуы қажет болады. 

Егер жазылған сөздер оқырманға бұрыннан жақсы таныс болса, ол әлгі сөздерді 

қателеспей дәл оқи алады. Ал егер жазудағы сөздер оқырманға таныс болмаса, 

әсіресе оқырман басқа ұлттың өкілі болып түркі тілін жақсы білмейтін болса, 

ондай оқырманның қателесуі әбден мүмкін. Бұған қоса араб әліпбиі мен парсы 

әліпбиінің де кейбір ерекшеліктері бар. Бұны түсіну үшін мына түсініктеме-

мен танысу қажет: Негізінде араб әліпбиі араб тілінің әріптеріне негізделген 28 

әріптен тұрады. Парсы әліпбиі де негізінде араб әріптеріне негізделіп жасалған, 

бірақ парсы тілінің өзіндік ерекшеліктеріне байланысты ол 32 әріптен тұрады, 

яғни төрт әріпке артық. Оны мына төменде келтірілген әліпби кестелерінен 

көріп түсінуге болады. 28 әріптен тұратын араб әліпбиінің кестесі:   
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32 әріптен тұратын парсы әліпбиінің кестесі:  

 

 
 

Куәсі болғанымыздай, біріншіден: жоғарыда атап өтілгендей, араб әліпбиін-

де де, оған негізделген парсы әліпбиінде де «а, ә, е, о, и, і, ы, у, ү, ұ» дыбыстары 

әріптер ретінде саналмағандықтан бұл дыбыстарды жазу барысында бейнелеп 

көрсетіп беретін белгілер де қарастырылмаған.  Екіншіден: парсы тілінің 

әліпбиіндегі әріптері араб тілінің әріптеріне қарағанда 4 (төрт) әріпке, яғни: پ 

(п), چ (ч), ژ (ж), گ (г) әріптеріне артық, содан бұл төртеуі араб әліпбиінде 

кездеспейді. Ендеше, бұл мәселеге арнайы тоқталудың себебі – кей жағдай-

ларда парсы тіліндегі кітаптардың тек араб әліпбиімен ғана, яғни көрсетілген 

төрт әріпті қолданбай жазылған нұсқалары да кездеседі. Мұндай жағдайда 

кейбір сөздерді дәл жазып жеткізу мүмкіндігі шектеледі.  

Тарихқа жүгінетін болсақ, араб әліпбиінде «а, ә, е, о, и, і, ы, у, ү, ұ» 

дыбыстары әріптер ретінде саналмағандықтан, оларды жазбай тастап кету әдісі 

ең алдымен Құран сөздерін дұрыс оқуда қиындық тудырған. Сондықтан оны 

жеңілдету мақсатында араб жазуында «замма, фатха, касра, сүкун» деп 

аталатын арнайы белгілер қолданымға ендірілген. Бұл белгілер жалпылама 

түрде «әрекеттер» деп аталады. Бұл әрекеттер алғаш Құран сөздерін қатесіз 

оқуды қамтамасыз ету үшін қолданымға енгізілген. Әйтпесе Құран сөздерін 

басқа ұлттар былай тұрсын арабтардың өздері дұрыс оқи алмайтын еді. 

Кейіннен, бұл тәсіл хадис сөздерін дұрыс оқуда, одан кейін терминдер мен 

атауларды дұрыс оқу үшін қажет болған арнайы жағдайларда қолданылатын 

болған. Бұл «әрекеттер» мынадай белгілер арқылы белгіленеді, яғни: «а, ә» 
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дыбыстары «фатха» деп аталатын мынадай « » арнайы белгі арқылы, «и, і, 

ы» дыбыстары «касра» деп аталатын мынадай « » арнайы белгі арқылы, ал 

«у, ү, ұ» дыбыстары «замма» деп аталатын мынадай « » арнайы белгі арқылы 

көрсетіледі. Сондай-ақ араб тілінде әрқандай әріптен соң «а, ә, и, у, ү, ұ» 

дыбыстарының бірі немесе «алиф» әрпі келмейтін болса, ол әріп әрекетсіз 

саналып, оның үстіне «сүкун» деп аталатын мынадай « » арнайы белгі 

қойып көрсетіледі.  

Арабтардың әдеби тілінің тағы бір ерекшелігі – онда «е,о,ы» дыбыстары 

жоқ, сондықтан араб әліпбиінде ол дыбыстарды білдіретін ешқандай белгі 

қарастырылмаған. Бұл жағдай өзге тілдердің сөздерін араб әріптері арқылы дәл 

қалпында жазып жеткізуге кедергі болады. Сондықтан, парсылар қазақ тіліндегі 

жуан айтылатын әріптерді айта алмайды, содан олардың барлығын жіңішке 

әріптерге ауыстырып айтады. Мысалы: парсылар «тәжік» деген сөздегі жіңішке 

айтылатын «ж» әріпін айта алғандарымен, қазақ тіліндегі «жыл, жарлық, 

жұдырық» және осылар сияқты жуан дыбыспен айтылатын әріптерді айта 

алмайды. Сол себептен жуан «ж» әріпін «й» әріпіне ауыстырып: «жыл» сөзін 

«йил», «жарлық» сөзін «йарлиқ», «жұдырық» сөзін «йудириқ» немесе 

«йудуруқ», «жаңа» сөзін «йәнги», «жеке» сөзін «йикә» тағы да басқа көптеген 

сөздерді ауыстырып айтады. Осындай өзгешеліктің тағы бірі - Шыңғыз ханның 

әкесінің есімі «Йисугай» сөзіне қатысты орын алған. Яғни, бұл сөз негізінде 

«Жесугей» болуы керек. Оны парсы тілінде транскрипциялағанда «ж» әріпін 

«й» әріпіне ауыстырып 7 әріптен тұратын «Йисугай» деп жазған. Оны кейіннен 

орыс тіліне аударған кезде алғашқы «й» әріпін түсіріп қалдырып 6 әріппен 

«Есугэй» деп жазған. Сосын оны қазақ тіліне «Есугей» деп икемдеп алған. Ал 

негізінде бұл сөздің дұрыс оқылуы «Жесугей» болуы керек еді. Айтып 

өтілгендей, парсылар жуан оқылатын «ж» әріпін айта алмайды, сондықтан оны 

«й» әріпіне ауыстырып айтады, әрі солай жазады. Бұл жағдайдан хабарсыз 

адамдар «Йисугай» сөзіндегі бірінші тұрған «й» әріпін түсіріп «Есугей» деп 

оқиды. Көрініп тұрғандай, мұндай тәсілді қолдану фонетикалық тұрғыдан қате 

болып табылады. Сондықтан, біз бұл сөзді фонетикалық заңдылығына сай 

түрде «Йисугай» (Жесугей) деген көріністе бердік. 

Тағы бір ерекшелік, «Шыңғыз хан» сөзіндегі жуан «ш» әріпін жіңішке «ч» 

әріпіне, «ы» әріпін «и» әріпіне ауыстырып «Чинггиз хан» деп жазады және 

солай оқиды. Сондықтан, «чинггиз хан» деген жазуды қазақ тіліне аударғанда 

«Шыңғыз хан» деп аудару дұрыс болады, өйткені бұл сөз парсы тіліне 

транскрипцияланудан бұрын «Шыңғыз хан» деп айтылған болатын. Басқа жуан 

айтылатын әріптердің де бәрі осы сияқты әдістермен айтылып, жазылады және 
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қайта оқылады.    

Қорыта айтқанда, араб-парсы әліпбилерінде осындай ерекшеліктердің  

болуының нәтижесінде өзге ұлттардың тіліне тән әртүрлі жер-су, ру-тайпа, 

адам аттары мен түрлі терминдік сөздер өздерінің негізгі, түпнұсқалық 

қалпынан өзгереді. Осыдан барып, тіпті бір сөздің өзін бірнеше түрлі етіп оқуға 

болатындай жағдай туындайды, соның салдарынан көптеген қайшылықтар 

пайда болады.  

Ендеше «сөздерді мейлінше дәл жазуға мүмкіндік беретін арнайы  

әрекеттер бола тұра, неліктен ол нұсқаларда мұндай әрекеттер берілмеген?» 

деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл сұрақтың жауабы келесідей – кітаптың 

көшірмесін көшіріп жазатын хаттат172 үшін «әрекеттерді қосып» жазу тәсілі 

қолайсыздау келеді, себебі бұл хаттаттың жазу өнімділігін төмендетеді, 

уақытын көбірек алады. Хаттаттар жұмыстары өнімді болуы үшін көп 

жағдайларда «әрекеттерсіз», яғни арнайы белгілерді қоймай жазу тәсілін 

қолданғанды жөн көрген. Әйтпесе, алғашында Рашид ад-диннің шығармасы 32 

әріптен тұратын парсы әліпбиінің негізінде және термин мен атауларды дұрыс 

оқу үшін қажет болған әрекеттерін толық беру тәсілімен жазылған. 

Кейінірек олардан көшірілген нұсқалардың кейбірі 32 әріптік парсы әліпбиінде 

жазылса, кейбірі 28 әріптік араб әліпбиінде көшірме жасалған және әрекеттері 

берілмеген. Міне, осы жағдай кітаптың басқа тілдерге аударылу немесе кітап 

мәтінінің транскрипциялануы кезінде атаулардың, термин сөздердің түрліше 

жазылып, бір-бірінен ерекшеленетін сан-қилы нұсқаларының пайда болуына 

алып келген. Оған қоса әр елдің ғалымдары өзге тілдердің сөздерін және түрлі 

жер-су, адам, ру-тайпа атауларын өз тіліне оңай, жатық транскрипциялап 

алады. Әлбетте, бұл тәсіл қателесуден және кітаптың негізгі мәтінінің  

бұрмалануынан басқа ешқандай нәтиже бермейді. Өйткені сөздердің, әсіресе 

жер-су, адам аттарының, терминдер мен өзге тілге тән сөздердің негізі 

жоғалып, олар түсініксіз түрге келеді. Осы айтылғанға мысал келтіретін болсақ, 

шетелдік аудармаларда түпнұсқадағы «мұғул» сөзін «монгол» деп 

транскрипциялайды. Осының себебінен шатасулар мен түсінбеушіліктер 

туындайды. Дұрыс транскрипция жасалынбау нәтижесінде бір халықтың  

атауы, басқаша көрініске ауысып, өзгеше атау пайда болып шыға  келеді. 

Осындай өзіндік ерекшеліктерден хабары болмаған кейбір адамдар: «арабтар 

мен парсылардың әліппесінде «ң» әрпі жоқ, сондықтан олар «моңғол» сөзіндегі 

«ң» әріпін тастап «моғол» көрінісінде жазады» деп уәж айтпақ болады. Бірақ 

бұл негізсіз, сын көтермейтін уәж. Өйткені, арабтар мен парсылардың 

                                                           
172 Хаттат – кітаптарды қолмен жазатын немесе көшіретін адамдар.  
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әліппесінде «ң» әріпі болмағанымен, олар бұл әріпті «нк», «нг» әріптері арқылы 

жазады және осы жазу негізінде «ң» деп оқиды – бұл ешбір дау тудырмайтын 

қағида. Бұған дәлел ретінде «Чиңгиз хан» (Шыңғыз хан) дегендегі «Чиңгиз» 

(Шыңғыз) сөзін қарастырып көруге болады. Бұл сөздің үшінші әріпі «ң» әріпі - 

оны арабтар жазуда «нк», яғни қазақ тіліндегі «ң» әріпінің дыбысын беретін 

«н+к» әріптерінің қоспасы арқылы береді. Парсылар да осындай тәсілді 

қолданып, «ң» әріпін «нг», яғни «н+г» әріптері арқылы беріп «چینگگیز» (Ч+и+нг-

г+и+з) деп жазады, ал оқығанда «Чиңгиз» деп оқиды. Біз де бұл сөзді парсы 

тілінен оқығанымызда «Чиңгиз» деп оқимыз, ал қазақ тіліне аударғанымызда 

«Шыңғыз» деп аударамыз. 

Сол сияқты Рашид ад-дин өз еңбегінде «мұғул» сөзінің шығу тегі болып 

табылатын «мұң ұл» деген сөзді «мұнг ұл» көрінісінде жазған. Мұндағы «нг» 

әрпі қазақ тіліндегі «ң» әрпі болып табылады. Егер парсылар «моңғол» сөзін 

жазуды қалағандарында, оны «м+у+нг+ғ+у+л», яғни «мунгғул» деп жазған 

болар еді. Оған қоса «мұғул» сөзіндегі «м» әріпінен кейін «о» әрпі жоқ, яғни 

«м» әріпінен кейін «ұ» әріпін аңғартатын «замма» деп аталатын мынадай « » 

арнайы белгі қойылған. Осының өзі де түпнұсқа мәтініндегі бұл сөзді «моңғол» 

деп оқу фонетикалық тұрғыдан да мүмкін еместігін көрсетеді. 

 

Оразбай Зәріпбай Жұманұлы  

 

 

БҰРЖЫЛАР СФЕРАСЫ (ШЕҢБЕРІ, ӨРІСІ, ҚАМТИТЫН ОРТАСЫ) 

ТУРАЛЫ 

(Деректер Бекасыл  Биболатұлының (1822-1915) «Зикзал» кітабынан алынды) 

Бұржы – Алла Тағала «Бүруж» сүресінің 1-аятында: «(Он екі) бұржылы 

(шоқжұлдызды) аспанмен ант етемін», – деп аспан кеңістігіндегі бұржылардың 

ерекше қасиеттерге ие екендігін айқындап берген. Осы аятта айтылған 

бұржылар жайлы кеңірек мәлімет алу үшін ең алдымен әйгілі тәпсірлердің бірі 

«Құртұби тәпсірі» еске түседі. Онда былай деген: 

«Әбу Ұбәйдә мен Яхя бин Сәламның айтуы бойынша, «Бүруж» (бұржы)173 

деп аспан кеңістігінде орналасқан арнайы орындарға айтылады. Ондай 

бұржылардың жалпы саны он екі. Бұлар Күннің, Айдың және Жұлдыздардың 

(планеталардың) айналып жүретін жолдары болып табылады. Ай бұржылардың 

әрбірінде екі тәулік және сегіз сағат, жалпы он екі бұржыда жиырма сегіз күн 

                                                           
173 Қазақ тіліне «Бұржы» деген атпен енген. 
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ішінде айналып өтіп, екі күн көрінбей жасырынып қалады. Күн болса, бұл 

бұржылардың әрбірінде бір айдан болады.  

 

Бұл бұржылардың атаулары:  

1. Хамал (тоқты),  

2. Сәуір (торпақ),  

3. Зауза (алып, яки егіздер),  

4. Саратан (теңіз шаяны),  

5. Әсет (арыстан),  

6. Сүмбіле (бикеш),  

7. Мизам (таразы),  

8. Ақырап (сары шаян),  

9. Қауыс (садақ, мерген),  

10. Жәди (ешкімүйіз, таутеке),  

11. Дәлу (шелек, суқұйғыш),  

12. Хұт (балық)». 

 

Күннің осы аталған бұржылардың әрқайсысында бір айдан болуы – осы 

бұржылардың билік құру уақыты болып саналады. Бұл бұржылардың бір 

жылдық билік құру уақыты төмендегі кестеде көрсетілген: 

 

 Бұржы атауы Бұржылардың билік ететін уақыттары 

1 Хамал (тоқты) 21 наурыз – 20 сәуір аралығына сәйкес келеді 

2 Сәуір (торпақ) 21 сәуір – 21 мамыр аралығына сәйкес келеді 

3 Зауза (егіздер) 22 мамыр – 21 маусым аралығына сәйкес 

келеді 

4 Саратан (теңіз шаяны) 21 маусым – 22 шілде аралығына сәйкес келеді 

5 Әсет (арыстан) 22 шілде – 23 тамыз аралығына сәйкес келеді 

6 Сүмбіле (бикеш) 24 тамыз – 23 қыркүйек аралығына сәйкес 

келеді 

7 Мизам (таразы) 24 қыркүйек – 23 қазан аралығына сәйкес 
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келеді 

8 Ақырап (шаян) 24 қазан – 22 қараша аралығына сәйкес келеді 

9 Қауыс (садақ, мерген) 23 қараша – 21 желтоқсан аралығына сәйкес 

келеді 

10 Жәди (ешкімүйіз, 

таутеке) 

22 желтоқсан – 20 қаңтар аралығына сәйкес 

келеді 

11 Дәлу (шелек, суқұйғыш) 21 қаңтар – 19 ақпан аралығына сәйкес келеді 

12 Құт (балық) 20 ақпан – 20 наурыз аралығына сәйкес келеді 

 

 

МҮШЕЛ ЖЫЛДАРЫНЫҢ АТАУЛАРЫ МЕН КЕСТЕСІ 

Мүшел жылдары Күнтізбе жылдарының 

кестесі 

Тышқан жылы  1960 1972 1984 1996 2008 

Сиыр жылы  1961 1973 1985 1997 2009 

Барыс жылы  1962 1974 1986 1998 2010 

Қоян жылы  1963 1975 1987 1999 2011 

Ұлу жылы  1964 1976 1988 2000 2012 

Жылан жылы  1965 1977 1989 2001 2013 

Жылқы жылы  1966 1978 1990 2002 2014 

Қой жылы  1967 1979 1991 2003 2015 

Мешін (маймыл)жылы  1968 1980 1992 2004 2016 

Тауық жылы  1969 1981 1993 2005 2017 

Ит жылы  1970 1982 1994 2006 2018 

Доңыз жылы  1971 1983 1995 2007 2019 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%88%D2%9B%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8B%D1%80_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%83_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%8B%D0%BB%D2%9B%D1%8B_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%82_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D0%B7_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B
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Бахрам – Марс ғаламшары (планетасы). 

Бахман айы – Бахман (Парысша بهمن,) - Иран күнтізбесінің он бірінші айы, 30 

күннен тұрады және қыстың екінші айы болып саналады. Григорян күнтізбесі 

бойынша 21 қаңтардан 19 ақпанға дейінгі күндерге сәйкес келеді. 

Буржис – Юпитер ғаламшары  

Зухра – Таңшолпан ғаламшары 

Кайуан – Сатурн ғаламшары 

Тир – Меркурий ғаламшары 

 

АРАБ КҮНТІЗБЕСІНДЕГІ АЙЛАР 

Мухаррам – арабшадан аударғанда «тыйым салынған» деген мағынаны 

аңғартады. Ислам күнтізбесі осы айдан бастау алады.  

Сафар – арабшадан аударғанда – сары дегенді аңғартады, Ислам 

күнтізбесіндегі екінші айдың атауы.  

Рабиғул әуәл (Рабиғ әл-әууал) – арабшадан аударғанда – алғашқы көктем, 

Ислам күнтізбесінің үшінші айы.  

Раби'ус сәни (Рабиғ әс-сәни, Раби’ әл-ахир) – арабшадан аударғанда – 

соңғы көктем. Ислам күнтізбесінің төртінші айы. 

Жүмәдүл әууәл (Жумада әл-әууәл, Жумада әл-уля) – арабшадан аударғанда 

– алғашқы мұздың қатуы. Ислам күнтізбесінің бесінші айы.  

Жумад ас-сәни (Жумада әл-ахир) – арабшадан аударғанда – мұздың соңғы 

қатуы. Ислам күнтізбесінің алтыншы айы.  

Ражаб (Ережеп) – арабшадан аударғанда. Ислам күнтізбесінің жетінші айы.  

Шағбан – арабшадан аударғанда. Ислам күнтізбесіндегі сегізінші айы.  

Рамазан (Рамадан) – арабшадан аударғанда. Ислам күнтізбесінің 9-шы айы.  

Шәууәл – арабшадан аударғанда. Ислам күнтізбесінің оныншы айы.  

Зулқағда (Зул-Қағда) – арабшадан аударғанда. Ислам күнтізбесінің он 

бірінші айы. 

Зулхижжа (Зул-Хижжа) – арабшадан аударғанда – қажылық айы. Ислам 

күнтізбесінің он екінші қасиетті айы. 10 жұлдызында Құрбан айты тойланады.  
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М  А  З  М  Ұ  Н  Ы 

 

 

Құтты таққа отыруынан соң Ислам патшасының әскер мен иеліктердің 

істерін ұйымдастыруды бастау туралы үкім беруі жайлы хикая................................ 

Сука мен Баруланың бүлік ұйымдастыруды ойластыруы, оның анықталуы, 

оларға тойтарыс беру үшін әскерлердің жорыққа аттануы және ол оқиғалардың 

неге орын алғандығы туралы.......................................................................................... 

Нұрын ағаның жағдайы жайлы және Наурыздың оған қарсы зұлымдық 

ойластыруы мен Наурыздың істерінің бүлінуі жайлы хикая...................................... 

Патшаның бақытты туларының (әскерінің) Бағдат бағытына аттануы, 

Афрасияб Лурдың, Жалал ад-дин Дастжарданидің, маулана Изз ад-дин 

Мұзаффар Ширазидің өлімге кесілуі және ханшайым Олжайдың туылуы туралы 

хикая.................................................................................................................................. 

Әмір Наурыздың ғуламы Қайсардың жағдайы және Наурыздың ұлдары мен 

бауырларының өлімге кесілуі, оның билігінің біржола кесілуі (яғни күйреуі), 

сондай-ақ Наурыздың Гератта өлімге кесілуі туралы хикая....................................... 

Әмір Наурыздың өлімі әсерінен Садр ад-дин Занжанидың дәрежесі мен 

істерінің өркендеуі, патшаның бақытты туларының (әскерінің) Алатаудан 

Тебризге қайтып келуі және Тебриздегі Шамда биік қуббаның негізінің 

қалануы............................................................................................................................. 

Садр ад-дин Занжанидің ісінің құлдырауы мен оның өлімге кесілуі 

жайлы................................................................................................................................ 

Патшаның бақытты туларының (әскерінің) астана қаласы Тебризден 

Бағдатқа қыстауға кетуі, Мырза Сағд ад-динге уәзір лауазымының берілуі, 

Суламыштың көтерілісі туралы хабардың алынуы және әскерлердің оны басу 

үшін жіберілуі туралы хикая.......................................................................................... 

Ислам патшасының Шам және Мысырға жорығы, оның мысырлықтармен 

шайқасуы мен Шам өңірінің жеңіп алынуы.................................................................. 

Ислам патшасының Шам (Сирия) мен Мысырға екінші рет жорық жа-

сауы................................................................................................................................... 

Мырза Сағд ад-дин сахиб-диуанның патша рақымы мен мейіріміне ие болуы, 

оны көреалмаушылардың (күндеушілердің) өлімге кесілуі туралы хикая................ 

Ислам патшасы Ғазан ханның Алатауға аттануы, ол жақтан Нахичевань 

жолымен Арранға қыстауға баруы және Мысырға барған елшілердің қайтып 

келуі туралы хикая........................................................................................................... 

Ислам патшасының Бағи Ожан өңіріндегі Алтын Ордада жалпыға 

ұйымдастырылған тойға келуі, онда Хатым Құран жасалынуы және жаппай 
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сыйлық табыстауы туралы хикая................................................................................... 

Патшаның бақытты туларының (әскерінің) Ислам қаласы Ожаннан Бағдат 

жаққа аттануы және жол-жөнекей орын алған оқиғалар туралы, патша әскерінің 

Васит пен Хиллаға келіп жетуі, сосын Шамға аттану туралы шешім қабылдануы 

туралы хикая..................................................................................................................... 

Құттышах ноянның Мысыр әскерлерімен кездесуі және ол жақтан қайтып 

келуі, сосын патшаның бақытты туларының (әскерінің) Ожанға қайтып келуі 

туралы хикая..................................................................................................................... 

Шамнан қайтып келген әмірлер мен әскерлердің сот тергеуінен өтуі, Ожанда 

Құрылтайдың шақырылуы, әмірлердің шын көңілдерімен патшаға сыйлық 

ұсынуы туралы хикая...................................................................................................... 

Ислам патшасының көздерінің қабынуы және ханзадалардың Хорасаннан 

келуі мен патша тулардың (әскерлердің) Бағдатқа аттануы, олардың Құлан 

муранда тоқтауы туралы хикая...................................................................................... 

Ислам патшасының Құлан мурандағы қыстауындағы қылуетте оңашалануы 

туралы, Алафираңның пайда болуы және оның қарсылық көрсетуі мен 

бүлікшілер тобының өлімге кесілуі туралы хикая....................................................... 

Елтүзміш қатынның ордасында Әбу Язид ханзаданың туылған күнінің 

құрметіне ұйымдастырылған той және Ислам патшасының шілдеден шығуы 

туралы хикая..................................................................................................................... 

Сахиб-диуан Сағд ад-дин мырзаға Алафираңның ісінде көрсеткен 

ықыластылығы үшін Ислам патшасының мейірім көрсетуі....................................... 

Керемүн қатынның дүние салуы, оның табытының Тебризге алып барылуы 

және Ислам патшасының жаратылыс жағдайы туралы айтқан бірнеше даналық 

сөздері туралы хикая....................................................................................................... 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Ислам патшасы Ғазан хан (Оның билігі мен әділдігі мәңгі 

болсын!) туралы дастан: оның мінез-құлқының таңдаулы қасиеттері, мақтауға 

тұрарлық өмірлік салты, әділдігінің, мейірімділігінің, қайырымдылығының, 

жақсылықтарының, жан-жақты білімділігі мен дәстүрінің көркемділігінің 

ескерткіштері, түрлі кезде шындықты іздеу мен терең зерттеу жайлы айтқан 

сөздері, әртүрлі себепке байланысты шығарған, барша жаратылыстың 

жақсылығын ойлайтын мықты қаулылары мен бұлжымас заңдары, алдағы екі 

бөлімге енбей қалған еске алуға тұрарлықтай хикаялары мен оқиғалары, оны 

(баяндау) жөнінде екі баяндау тәсілі бар: бірі – бөлімдерге бөлініп баяндалған 

қырық хикаядан тұратын баяндау тәсілі, екіншісі – түрлі оқиғалар мен 

жағдайларға байланысты баяндау ретінде берілген. ................................................... 

БІРІНШІ ХИКАЯ: Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) 

түрлі пәндер саласы мен ілімдердегі кемел шеберлігі, түрлі кәсіптердегі 

қабілеттері және ол кәсіптердің сырларын аңғаруы жайлы........................................ 
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Ислам патшасының (Оның патшалығы баянды болсын!) түрлі пәндер 

(салалар) мен ілімдерде кемел шеберлігі туралы бірінші хикая................................. 

Тиб ілімі жайлы......................................................................................................... 

Мағдан туралы ілім................................................................................................... 

Сиқырларға қатысты................................................................................................. 

Илм нүжум мен аспан денелері туралы ілім.......................................................... 

ЕКІНШІ ХИКАЯ: Ислам патшасының пәктігі және тазалығы жайлы................ 

ҮШІНШІ ХИКАЯ: Оның шешен тілділігі, сөз құрастыру көркемдігі, оның 

жақындағылар мен алыстағыларға, түркілер мен тәжіктерге берген жауаптары 

мен қойған сұрақтарының әсемдігі жайлы.................................................................... 

ТӨРТІНШІ ХИКАЯ: Ислам патшасының сабырлылығы, табандылығы, 

келісімшарттары мен келісімдерге беріктігі және адалдығы туралы......................... 

БЕСІНШІ ХИКАЯ: Ислам патшасының әрбір айтқан сөздерінің көп 

уақыттарда дәл шындық болып шығатыны туралы..................................................... 

АЛТЫНШЫ ХИКАЯ: Ислам патшасының қайтарымсыз сыйлық беруде, 

мейірімділікте, жомарттықта және қарым-қатынаста көркем біліктілігімен 

жақсылық жасауы жайлы................................................................................................ 

ЖЕТІНШІ ХИКАЯ: Пұтқа табынушылықтың жойылуы, олардың 

пұтханалары мен пұттарының толықтай қиратылуы жайлы....................................... 

СЕГІЗІНШІ ХИКАЯ: Ислам патшасының Пайғамбардың (Алланың оған 

салауаты мен сәлемі болсын!) әулетіне деген махаббаты туралы............................. 

ТОҒЫЗЫНШЫ ХИКАЯ: Ислам патшасының әскери жаужүректігі, 

әскерлерді ұйымдастыруы, соғыстары мен шайқастағы шыдамдылығы 

жайлы................................................................................................................................ 

ОНЫНШЫ ХИКАЯ: Ислам патшасының қазылар, шейхтар, сопылар, 

ғалымдар мен тақуа адамдарға айтқа) насихаттары жайлы........................................ 

ОН БІРІНШІ ХИКАЯ: Ислам патшасының әскери адамдардың және олардан 

басқалардың де күпірлік сөздерді сөйлеулеріне тыйым салуы жайлы...................... 

ОН ЕКІНШІ ХИКАЯ: Ислам патшасының абаттандыру ісіне деген 

махаббаты және оған халықты баулуы туралы............................................................. 

ОН ҮШІНШІ ХИКАЯ: Тебриз бен Хамаданда және өзге де аудандарда 

Ислам патшасы тұрғызған Абуаб әл-бирр, уақыптар және олардың 

ұйымдастырылуы туралы............................................................................................... 

ОН ТӨРТІНШІ ХИКАЯ: Алаяқтардың және негізсіз шағымдардың жойылуы, 

кепілге зат қоймай қарыз алғандар мен борышкерлердің опасыздықтарының 

жойылуы туралы.............................................................................................................. 

Қазы лауазымы берілуі туралы үкімнен алынған көшірме................................... 

Ескі, отыз жылдық шағымдарды (ол үшін) орнатылған сылтауларға сүйеніп 
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қайта қарауға тыйым салу туралы жарлықтан алынған көшірме............................... 

Жоғарыда аталған бұйрықтың сыртқы жағына жазылған құжаттың көшір-

месі....................................................................................................................................  

Сатушының иелік құқығы туралы жарлықтан алынған көшірме........................ 

Қосымша шарттардың (тәртіптердің) енгізілуі және бұрынғы үкімдердің 

(бұйрықтардың) расталуы туралы жарлықтан алынған көшірме............................... 

ОН БЕСІНШІ ХИКАЯ: Заңсыз жазылған қабалаттарға тыйым салу және ескі 

құжаттардың күшінің жойылғандығы туралы.............................................................. 

ОН АЛТЫНШЫ ХИКАЯ: Егінді (салық үшін) тұрған жерінде шамалап 

бағалау мен салымның жойылуы және түрлі тәркілеулердің тоқтатылуы................ 

Аймақтардың мутасаррифтерінен туындап отырған істер мен залымдықтар 

туралы хикая.................................................................................................................... 

Үлкен диуанның уәлаяттардан келетін салықтарға сәйкес егжей-тегжейлі 

жазылған үкімхаттардың жіберу керектігі, мәліктер мен уәлаят әкімдері 

береттерді мүлдем жазбаулары туралы жарлықтан көшірме...................................... 

ОН ЖЕТІНШІ ХИКАЯ: Қол астындағы бағыныштыларды қорғаштауы 

(қамқорлығы) және ілтипатты қарым-қатынасы мен олардан зорлық-зомбылықты 

алыстатуы жайлы............................................................................................................. 

ОН СЕГІЗІНШІ ХИКАЯ: Елшілер (хабаршылар) үшін ұлағтардың жойылуы 

мен олардың патша иелігіндегі халықты жәбірлеулеріне тыйым салынуы.............. 

ОН ТОҒЫЗЫНШЫ ХИКАЯ: Ұрылар мен жол тонаушылардың қуылуы, 

иеліктердегі жолдардың олардан қорғалуы туралы..................................................... 

ЖИЫРМАСЫНШЫ ХИКАЯ: Алтын мен күмістің сынамасының бұған дейін 

болмаған, одан артық жақсы болуы мүмкін емес дәрежеге дейін байытылуы 

туралы............................................................................................................................... 

ЖИЫРМА БІРІНШІ ХИКАЯ: Алтынның, күмістің, салмақ тастарының, 

сонымен бірге газдың, паймананың, қафиздің, тағардың және өзге де салмақ 

өлшемдерінің түзетілуі жайлы....................................................................................... 

ЖИЫРМА ЕКІНШІ ХИКАЯ: Адамдарға жарлықтар мен пайзаларды беруде 

қатаң тәртіптің сақталуы туралы.................................................................................... 

ЖИЫРМА ҮШІНШІ ХИКАЯ: Адамдардың қолында жүрген қайталанатын 

жарлықтар мен пайзалардың алынуы жайлы іс-әрекеттер туралы............................ 

ЖИЫРМА ТӨРТІНШІ ХИКАЯ: Әрбір уәлаяттағы (кейбір) жерлерді мұғул 

әскерлеріне бөліп беру туралы....................................................................................... 

ЖИЫРМА БЕСІНШІ ХИКАЯ: Ғазан ханның өзіне арнап арнайы, бөлек 

әскерді қалай жасақтағаны жайлы................................................................................. 

ЖИЫРМА АЛТЫНШЫ ХИКАЯ: Өсімге ақша берудің және өрескел 

алдаумен келісім жасаудың тыйым салынуы туралы.................................................. 
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ЖИЫРМА ЖЕТІНШІ ХИКАЯ: Кауинді есепсіз ақшамен төлеуге тыйым салу 

туралы............................................................................................................................... 

ЖИЫРМА СЕГІЗІНШІ ХИКАЯ: Иеліктердің барлық ауылдарында мешіттер 

мен моншалардың салынуы туралы............................................................................... 

ЖИЫРМА ТОҒЫЗЫНШЫ ХИКАЯ: (Ғазан ханның) халыққа шарап және 

өзге де мас қылатын сусындарды ішуге тыйым салуы жайлы.................................... 

ОТЫЗЫНШЫ ХИКАЯ: Патшаның дастарқан шығындары мен үлкен ордаға 

шарап үшін қаржы бөлінуін ретке келтіру туралы....................................................... 

ОТЫЗ БІРІНШІ ХИКАЯ: Қатындар мен оларға қатысты ордалардың 

дастарқан азығы (мәзірі) үшін қаржы бөлінуінде тәртіптің орнатылуы 

туралы............................................................................................................................... 

ОТЫЗ ЕКІНШІ ХИКАЯ: Қазына істерінде қатаң тәртіптің орнатылуы және 

олардың қажеттіліктері мен тиімділігінің реттелуі туралы........................................ 

ОТЫЗ ҮШІНШІ ХИКАЯ: Мисас ісі мен қару-жарақ істерінің тәртіпке 

келтірілуі туралы............................................................................................................. 

ОТЫЗ ТӨРТІНШІ ХИКАЯ: Қағанның шаруа малына қатысты істерді 

тәртіпке келтіруі туралы................................................................................................. 

ОТЫЗ БЕСІНШІ ХИКАЯ: Құсбегілер мен барысшылар ісінің ұйымдас-

тырылуы жайлы............................................................................................................... 

ОТЫЗ АЛТЫНШЫ ХИКАЯ: Барлық иелікте жұмыс малдарын ұстаудың 

бұйырылуы туралы.......................................................................................................... 

ОТЫЗ ЖЕТІНШІ ХИКАЯ: Абаттандыру жұмыстарының және құрғақ, бос 

жатқан жерлерді өңдеудің тәртіпке келтірілуі жайлы................................................. 

ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ ХИКАЯ: Мемлекет аумағында хабаршыларға арнап 

елшілік үйлерін тұрғызу, әскербасылар мен әкімдерге адамдардың жеке үйінде 

қонуға тыйым салуы туралы .......................................................................................... 

ОТЫЗ ТОҒЫЗЫНШЫ ХИКАЯ: (Ғазан ханның) есек айдаушылар мен 

түйекештердің және хат-хабар тасушылардың халыққа қысым жасауларына 

тыйым салуы жайлы........................................................................................................ 

ҚЫРҚЫНШЫ ХИКАЯ: Күңдерді (құл қыздар мен әйелдерді) бұзықтық 

(жезөкшелік) үйлеріне күштеп кіргізуге тыйым салуы туралы.................................. 

«Тарихтар жинағы» шығармасының асылмәтіні.......................................................... 

«ЖАМИҒ АТ-ТАУАРИХ» КІТАБЫНДАҒЫ ТҮРКІ-МҰҒУЛША СӨЗДЕРІНІҢ 

ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІГІ................................................................................................... 

АРНАЙЫ СӨЗДІК........................................................................................................... 

Парсы мен араб тілдері әліппесінің өзгешеліктері....................................................... 

Бұржылар сферасы (шеңбері, өрісі, қамтитын ортасы) туралы.................................. 

Мүшел жылдарының атаулары мен кестесі.................................................................. 

Араб күнтізбесіндегі айлар............................................................................................. 

 

232 

 

233 

 

234 

 

235 

 

238 

 

240 

 

244 

 

247 

 

249 

254 

 

257 

 

 

264 

 

 

267 

 

268 

271 

 

553 

554 

583 

587 

589 

590 



 596 

 

 
Осы кітапты басып шығаруға демеушілік жасаған «ЕRG көмек» корпоративтік 

қорына алғыс білдіреміз. 

 

 

Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани 

ЖАМИҒ АТ-ТАУАРИХ 

(Тарихтар жинағы) 

ХІV ғасыр 

5-том 

 

Ғылыми-көпшілік басылым 

 

Техникалық редактор – Оразбаев Мұхаммедзафар. 

Компьютерде тергендер – Оразбаев Мұхаммедзафар. 

Корректор – Кәдірбек Құныпияұлы. 

Екінші Корректор – Құлмаханова Әйгерім. 

 

 

 


