


Уважаемые читатели!
В канун Нового года National Digital History представ-

ляет шестой номер журнала, который охватывает эпоху 
Золотой Орды. Для нас, казахстанцев, это очень важный 
период. По мнению ученых, в этот период складывается 
государственность на нашей земле. Во время знамени-
того Таласского курултая 1269 года, который проходил 
на территории современной Жамбылской области, была 
провозглашена самостоятельность трех улусов Мон-
гольской империи, в том числе Золотой Орды. В 2019 
году мы будем праздновать 750-летие этой даты.

    В этом номере вы узнаете о судьбе многочисленных 
потомков Чингиз-хана, дворцовых интригах, политиче-
ском пути дома Бату, как Улуг улус (Великий Улус) пре-
вратился в одно из сильнейших степных военно-полити-
ческих государств.

С уважением, Председатель 
Правления АО «Казконтент» 

Евгений Кочетов

Төл тарихқа -  тың көзқарас
Қазақстанның тәуелсіздік алуы ғылым- 

ды жаңа өзгерістерге алып келді. Сондықтан 
да, жаңа ұлттық тарихымызды жазуға 
әлемдік және отандық тарих ғылымында 
өткен дәуірлеу мен қазіргі кезеңдегі та-
рихи оқиғаларды тағы бір сараптау және 
межесін нақтылау талап етеді. 

ХІІІ ғасырдың екінші онжылдығында 
Қазақстан территориясы Шыңғыс хан 
бастаған татар-моңғол тайпаларының 
шапқыншылығына ұшырады. Моңғолдық 
жаулап алу еуразиялық аймақтарда 
құрылған қарым-қатынасты және оны ме-
кендеген тайпалар мен халықтар өзара 
байланыстарын бұзды, олардың этносаяси 
және шаруашылық -мәдени дамудың ба-
рысын өзгертті. 

Бұл тайпалар Азияның ішкі шалғай 
аудандарының ұлан байтақ жерін иелен-
ген еді. Моңғол тайпалары әлеуметтік-
экономикалық дамудың түрлі сатысында 
болатын, орман халқы және көшпелі қыр 
халқы деп аталатындарға бөлініп өмір сүрді.

Журналымыздың осы саны Моңғол 
дәуірінде орын алған басты оқиғаларға 
арналады. Аталған оқиғалардың біздің 
тарихымызға қандай өзгерістер әкелгені 
ғылыми тұрғыдан сипатталып жазылған.

Құрметпен, «NDH digest» желілік 
журналының Бас редакторы 

Олжас Беркінбаев
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Первым ханом Улуса Джучи стал Менгу-Тимур, внук Бату. Тюркские под-
данные называли его Келек-хан. Он уже при жизни Берке считался 

законным наследником. Менгу-Тимур, взойдя на престол, 
принял титул хан (до него правители Улуса Джучи не носили 
данный титул), начал выдавать ярлыки и самостоятельно че-

канить монету от своего имени, что являлось признаком прави-
теля независимого государства. До него монеты с именем хана 

не печатались в Золотой орде. С начала его правления на джу-
чидских монетах выбивается новый титул правителя Золотой 

Орды – «хан высочайший» и тамга дома (рода) Бату (назва-
ние тамги босага), что подтверждало его независимость. По-

сле Таласского курултая 1269 года Улус Джучи официально 
признается самостоятельным государством со стороны 
бывших «братских» улусов. С обретением независимо-
сти в 1269 году в Улусе Джучи начался экономический 

подъем. Сразу после воцарения Менгу-Тимур на-
значил двух губернаторов. Своего двоюродного 
дядю Уран-Тимура (сын Тука-Тимура), Менгу-
Тимур назначил правителем Крыма, а другого 

двоюродного дядю Бахадура (сын Шибана), он 
назначил правителем улуса Шибана в Приаралье. 
Сам Менгу-Тимур сразу после воцарения выступил 
в поход на мятежников. При Менгу-Тимуре упро-
чилась власть по всей территории Улуса Джучи.

Менгу-ТиМура И
з-за этого экономика Золотой Орды по-
лучила большой импульс для развития. 
Сильно выросла международная торговля, 
стали появляться новые города и восста-
навливаться старые, появились генуэзские 

торговые фактории в Крыму. В соглашении 1269 года 
на Таласском курултае правители трех улусов покля-
лись в том, что их кочевые подданные не будут разо-
рять города и оседлые поселения, как это было ранее.

В 1267 году Менгу-Тимур первым из золотоордын-
ских ханов выдал ярлык русскому духовенству, осво-
бодив русского митрополита от целого ряда налогов 
и повинностей. По мнению Сафаргалиева М.Г. Менгу-
Тимур выдал ярлык генуэзским купцам, которые ос-
новали факторию Каффу в 1266 году. 

В 1267 году Менгу-Тимур послал посольство в Еги-
пет к мамлюкскому султану Бейбарсу. С 1268 года 
дипломатические отношения между Улусом Джучи и 
Египтом укреплялись. Менгу-Тимур в 1270-ых годах 
даже признал законность требований мамлюкских 
султанов Египта на владения ильханов. С 1267 года 
Менгу-Тимур предпринял ряд усилий для урегули-
рования территориальных споров с соседями, в част-
ности, с Чагатаидами. Менгу-Тимур начал давить на 
Барак-хана, правителя улуса Чагатая. Для этого он по-
слал в помощь своему двоюродному дяде Кутуку (сын 
Орда эджена) и союзнику Кайду подкрепление в виде 
50 тысяч воинов во главе с Беркечаром, старейшим на 
тот момент сыном Джучи. В итоге Беркечар заключил 
мирное соглашение с правителем улуса Чагатая в до-
лине реки Талас. В 1269 году в результате Таласского 
курултая было принято решение наступать на ильха-
на с двух сторон. С одной стороны наступали войска 

Менгу-Тимура, с другой – войска чагатаида Барака. 
Барак потерпел поражение, а Менгу-Тимур одержал 
победу. В итоге Менгу-Тимур решил не испытывать 
фортуну и согласился на долгий мир с ильханами. 

Менгу-Тимур после внешних походов стал укре-
плять внутреннюю государственность. В 1275 году 
Менгу-Тимур провел перепись населения улуса Джу-
чи (в целях уточнения количественных показателей 
налогов с вассальных и подвластных территорий), в 
том числе и в русских княжествах. Во времена правле-
ния Менгу-Тимура усилился правитель правого крыла 
Ногай, который был правнуком Джучи. Его генеало-
гия выглядит следующим образом: Ногай, сын Татара, 
сына Бувала, сына Джучи. 

Зимой 1277 года Менгу-Тимур, призвав русские 
войска, выступил на покорение алан и черкесов, жив-
ших в Кавказских горах. Правление Менгу-Тимура 
можно назвать временем появления Улуса Джучи (Зо-
лотой Орды) как независимого государства. В сочине-
ниях большинства авторов Менгу-Тимур скончался в 
681 году хиджры (11.04.1282-31.03.1283), что под-
тверждается нумизматическим материалом, согласно 
которому последним годом чеканки его монет был 
681 год хиджры. Скончался Менгу-Тимур от нарыва 
в горле.

Ногай, после смерти Менгу-Тимура стал ака – стар-
шим в роде Джучи, к мнению которого должны были 
прислушиваться все Джучиды. В 1270 году Ногай по 
инициативе мамлюков начал переписку с египетским 
султаном Бейбарсом. Как известно, Ногай принял ис-
лам, его мусульманским именем было Иса. В 1271, 
1277, 1278 годах войска Золотой Орды ходили в по-
ходы в Болгарию.

Правление
ЗолоТая орда в 1269-1359 годах
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После кончины Менгу-Тимура произошло ослабление центральной власти и ханом 
был провозглашен его младший брат по имени Туда-Менгу. Его воцарение стало воз-
можным благодаря Ногаю и Джиджек-хатун, которая являлась вдовой как Берке, так и 
Менгу-Тимура. Еще в детстве Боракчин пыталась провозгласить правителем Улуса Джу-
чи Туда-Менгу, но в начале 1260-ых годов это не удалось. Туда-Менгу был мусульма-
нином, считал себя суфием. Египетские султаны обрадовались этому факту, и в марте 
1284 года египетский султан отправил послов к Туда-Менгу с большими подарками и 
поздравлениями в связи с восшествием на престол. В правление Туда-Менгу продол-
жилась медленная исламизация элиты Золотой Орды. По просьбе Туда-Менгу в ноябре 
1287 года из Каира в Сарай направилось египетское посольство с дорогими подарками, 
а также с материалами и специалистами, которые были нужны для строительства мече-
ти в Золотой Орде.

К
ак отмечают источники, в это время централь-
ная власть сильно ослабла. Власть правителей 
Левого и Правого крыла выросла. В итоге пра-
витель Левого крыла Коничи (потомок Орда-
эджена) стал фактически независимым прави-

телем. В одном из источников он даже был назван как 
Турук-хан, что является показателем претензии данного 
правителя на независимость. В это же время в Правом 
крыле на первые роли выдвинулся один из самых ярких 
персонажей золотоордынской истории – Ногай, кото-
рый был наследственным правителем улуса Бувала и 
руководителем Правого крыла. Формально Ногай, как и 
ранее правители правого и левого крыльев, не являлся 
ханом, но при этом он фактически определял основные 
вопросы внешней и внутренней политики Золотой Орды 
на протяжении двух десятков лет. Ногай вмешивался во 
внутренние дела Болгарии, где по своему усмотрению 

менял царей. Также Ногай совершал походы против 
восточно-европейских стран – Венгрии, Польши, Литвы 
и т.д. Византийский император Михаил VIII Палеолог, 
стремясь заключить союз с Ногаем, выдал за него свою 
дочь Евфросинью.

Золотоордынская элита оказалась не довольна ро-
стом самостоятельности регионов. Туда-Менгу много 
времени проводил за соблюдением постов, был склонен 
к отшельничеству и «довольствовался в пище малым». 
По другим сведениям Туда-Менгу был не совсем адек-
ватным человеком. Утемыш-хаджи сохранил пару анек-
дотичных историй, повествующих о невменяемости Ту-
да-Менгу. В итоге Туда-Менгу в 1287 году был смещен 
с ханского престола коалицией своих племянников, во 
главе с Тула-Букой.  По некоторым данным, Туда-Менгу 
добровольно отрекся от престола. Во главе улуса Джучи 
стало новое поколение Джучидов. Ханами одновремен-

но стали Тула-Бука и его родной брат Кончек (сыновья 
Тарбу, брата Туда-Менгу), а также дети Менгу-Тимура: 
Алгу и Тогрул. Новое поколение правителей жаждало 
лавров победителей, поэтому сразу после восшествия на 
престол соправители выступили в поход против Иран-
ских ильханов.  В 1288 году Ногай принял участие в во-
енной кампании против ильхана Аргуна. После этого Ту-
ла-Бука начал поход на Запад против Венгрии и Польши. 
К армии присоединились войска Ногая. Поход был удач-
ным. Армия Золотой Орды разорила Польшу, добра-
лась до Пешта (столица Венгрии), захватила большое 
количество пленников. После успешного похода армия 
Золотой Орды стала возвращаться домой. Но при этом 
Ногай стал отступать отдельно от Тула-Буки. Он ушел в 
свои владения на реке Дунай. Тула-Бука, не имевший 
местных проводников и не знакомый с местностью, вел 
свое войско по незнакомым дорогам, в итоге двадцатид-
невного скитания в горах в его армии началась эпидемия 
холеры и голод. По некоторым данным погибло до 100 
тысяч человек. В итоге Тула-Бука потерял всю свою ар-
мию и добычу в виде пленников (Тула-Бука вернулся сам 
в столицу с одной лошадью) из-за проблем с логистикой 
и снабжением продовольствием. Тула-Бука позже обви-
нил Ногая в том, что он потерял свою армию 
и добычу. В это время произошел кон-
фликт между русскими князьями и ба-
скаком (военный губернатор) Ахметом 
(кузен Ногая), который создал свой улус 
на территории Курского княжества и пере-
манивал население в свой улус из русских кня-
жеств. Русские князья, возмущенные этим фактом, 
направились к золотоордынскому хану, который 
выдал им войско. Поселения русских перебежчиков 
были разогнаны, на что Ногай ответил набегом, то 
есть здесь Ногай вступил на путь прямой конфронта-
ции с центральной властью.  Как пишут русские ле-
тописцы, Ногай и Тула-Бука боялись друг друга и не 
предпринимали явных военных шагов по решению 
конфликта на поле боя. Тула-Бука начал на всякий 
случай мобилизацию войск. Но Ногай был готов к 
этому. В это время в стане Тула-Буки и Алгу про-
изошел раскол. Родной брат Алгу, Тохта 
стал опасаться того, что может быть убит, 
бежал к своему родственнику Балыкчи, 
внуку Беркечара. Улус Беркечара нахо-
дился в городе Сузак (современная Юж-
но-Казахстанская область). В то время 
улус Сальджидая гургена и Кельмиш-ака 
(дедушка и бабушка) находился в Янги-
кенте (современная Кызыл-Ординская область). 
Сторонниками Тохты были его братья Бурлюк, Ту-
дан, Сарай-Буга. В итоге Тохта вместе с Балыкчи 

и, возможно, со своим дедом Сальджидаем заключили 
союз с Ногаем с целью захвата ханского престола. Тохта 
Ногаю высказал следующие слова: «Дядины сыновья по-
сягают на мою жизнь. Ты старший и поэтому я ищу за-
щиты у того, кто старший, чтобы он меня поддержал и 
укоротил руку, которую родичи протягивают на меня. 
Пока я буду жив, я буду подвластен старшему и не стану 
выходить из пределов угодных ему». Ногай, удовлетво-
ренный такой клятвой, обещал помочь Тохте. Для того 
чтобы не устраивать гражданскую войну, Ногай решил 
обманным путем выманить Тула-Буку и его соправите-
лей. Для этого Ногай притворился смертельно больным. 
Перед послами Тула-Буки Ногай с высоким актерским 
мастерством всем своим видом показывал, что ему не-
долго осталось жить. Он демонстративно «кашлял» спе-
циально подготовленной кровью домашних животных. 
В итоге послы Тула-Буки поверили в болезнь Ногая и до-
несли хану и его соправителям об этом. Параллельно с 
этим Ногай убедил мать Тула-Буки в своем положении и 
просил ее о том, чтобы она помогла организовать встре-
чу с сыном. Мать Тула-Буки уговорила своего сына на 
встречу. Тула-Бука и его братья решили посетить «уми-
рающего» Ногая без серьезной охраны. В итоге, когда 
они прибыли на встречу, они были окружены, разоруже-
ны и заключены под стражу. В это время к данному месту 

подъехал Тохта. Ногай предложил ему дать приказ о 
казни Тула-Буки и его соправителей (Алгуй, Тогрул, 

Малаган, Кадан, Кутуган). Последние 5 человек 
были сводными братьями Тохте, но это не оста-
новило его и приказ об их казни был издан. Их 
убили аристократическим способом, то есть без 
пролития крови на землю «им покрыли головы 
и переломили спины». Данное событие произо-
шло в 1291 году. После этого Тохта был избран 
на курултае ханом. Надо отметить тот факт, что 
Тохта был тогда еще юн и не опытен, поэтому 
на первых порах он не мог проявить свою чет-
кую политическую волю и зачастую был в сфе-
ре влияния Ногая. В самом начале правления 
Тохты была удушена Джиджек-хатун, которая 

была вдовой Берке и Менгу-Тимура. Види-
мо, Джиджек-хатун определяла политику 

Тула-Буки и его соратников во время 
их краткосрочного правления. Во вре-
мена правления Тула-Буки в Каффе в 
1289 году в генуэзских колониях поя-
вился генуэзский консул, что привело 

к улучшению экономических отноше-
ний данного города с Золотой Ордой. В 

это время часть маршрутов Великого Шелково-
го пути начала проходить по территории Крыма 
и Золотой Орды.

Туда-Менгу 
и Тула-Буки

Правление
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Ж
ошы ханның өлімі төңірегінде алып 
қашпа әңгіме көп. Олай болуы Жошы 
өлімінің кездейсоқтығында ма деп 
ойлаймын. Оқиға былай болған. 
Шыңғысхан 1225 жылдың күзінде Хо-

резм жорығынан атамекеніне қайтып оралып, Туланың 
қара орманында хан ордасын тігеді [1]. Келе сала алда 
тұрған Тангут (Си Ся) жорығына қамдана бастайды. 
Жорыққа байланысты ол өз ұлдары және қолбасшы, 
кеңесшілерін қара шаңырақта бас қосуға шақырады. 
Жошы «Денсаулығының ақаулығына» байланысты бұл 
жолы да келе алмады. Бірақ Хорезмнен келген Шағатай 
«Жошы қыпшақтарды жақын тартып алғаны соншалық 
ол ата жұртынан іргесін алысқа салып қана қоймай 
тіптен қара шаңыраққа қарсы бағытталған әрекет жа-
сауы ықтимал» [1], - деген хабар жеткізеді. Оның үстіне 
дәл осы кезде Маңғыттық біреудің: «Жошы хан есен-
аман Қыпшақ даласында бөкен аулап жүр [2], - делінетін 
хабары Шыңғысханды шынымен қаһарына мінгізеді. 
«Жошы бізге жау болды, ол жынданған екен» [2], - 
деп қаһарланған Шыңғысхан Өгөдэй, Шағатай қолын 
Жошыға қарсы аттандырып, өзі ұлдарының соңынан 

атқа қонбақшы болып жинала бастайды. Дәл осы сәтте 
«Жошы дүниеден өтті» деген оқыс хабар келіп жетеді. 
Шыңғысхан басында бұл хабарлардың қайсысына 
сенерін білмей дал болды. Ақыры Жошы туралы 
жағымсыз хабар шындыққа айналғанда, Қаған жалған 
хабар таратқан маңғытты ұстап басын алуды бұйырады, 
бірақ ол із түзсіз жоғалып кетеді.

Мұндай суық хабарды Шыңғысханға жеткізу де 
оңайға түспесе керек. Түрік шежіресінде (Родословия 
Тюрков) айтылуы бойынша қайғылы оқиғаны Қағанға 
естіртуге ешкімнің батылы бармай қағанның әмірлері 
бұл міндетті ұлы жыршыға жүктейді. Шыңғысхан жыр 
жырла деп әмір берген сәтін пайдаланған ұлы жыршы:

- Тенгиз баштын булғанды, ким тондурур, а ханым?
Терек тубтын жығылды, ким тургузур, а ханым?,- 

дегенде,Шыңғысхан оған жауап ретінде:
- Тенгиз баштын булғанса, тондурур (тундырар) олум 

Жучи дүр,
Терек тубтын жығылса, тургузур олум Жучи дүр.
Жыршы жоғарыдағы сөзін қайта қайталағанда көзі 

жасқа толы екенін аңғарған Шыңғысхан:
- Кöзунг йашын чöкӱртӱр конглӱнг толды болғаймы?

Орыс хан Орда Еженнің VIII ұрпағы әрі «Қазақ хандарының атасы». Қазақ хандығын 
құрған Керей мен Жәнібек Орыс ханның шөберелері. Қазақ мемлекеті үшін Жошы хан 
Орда ежен ұрпақтарының орны бөлек.

Жошы ханның
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Жиринг кöнгуль öкӱртӱр Жучи öльди болғаймы?, -
деп, бұдан былай Жошының өлімі жайлы ауыз ашқан 

жанның көмекейіне құм құйылсын деген билік айтады. 
Сонда ұлы жыршы:

- Сöйлемеске эрким йок сен сöйлединг, а ханым!
Ӧз йарлығынг öзге жаб айу öйлединг, а ханым! - деп 

жауап қайырады.
Сонда қасіретті мойындамасқа шарасы қалмаған ұлы 

қаған: - Кулун алған куландай кулунумдин айрылдым
Айрылышкан анкаудай эр олумдин айрылдым, 

- делінетін түрік жырынан үзінді айтқан сәтті пайда-
ланып, әмірлері түгелімен орындарынан тұрып ұлы 
қағанға көңіл айтқан екен деседі [2]. Мұнда, біріншіден, 
Жошының өлімін қаған әкесіне естірту оңайға түспегенін 
аңғартады. Екіншіден, мұнда Шыңғысхан әулетінің 
үрдіс, салтының түркілік салт дәстүрге өте-мөте 
жақындығын көрсетеді. Қазақтың «Ақсақ құлан» 
күйін тудырған аңыздың сарыны да тура осы 
оқиғаны меңзейді. Ақселеу Сейдімбек «Күй шежіре» 
атты еңбегінде жоғарыдағы жыр және күйдің ав-
торы найман жыршысы Кетбұға еді деп жазады 
[3]. Иә, қазақ арасында Шыңғыс ханның кезінде 
найманнан шыққан Кетбұға деген жыршы болған 
деген аңыз бары рас. Бірақ аталмыш жыр мен 
күйдің ақы иесі (авторы) Кетбұға еді дегенді рас-
тайтын нақтылы тарихи дерек жоқ. Моңғолдың 
қаған ордасында ол кезде белгілі жыршы, күйші, 
жұлдызшы, бітікшілер өте көп болған. Тарихшы-
лар үшін қызықтысы жырдың авторы кім екенінде 
емес, жыр Жошының әкесінен бұрын өлгендігі 
және әкесі ол өлімді қандай күйде қабылдағаны 
жайлы дерек болып отыр.

Шыңғысхан үшін өз басы әзер көндіккен үлкен 
қайғыны Жошының анасы Бөртеге естірту тіптен 
оңайға түспесе керек. Жошының өлімі жай-
лы қайғылы хабарды оның анасы Бөрте эжеге 
тура естіртуге жүрегі дауаламаған Шыңғысхан 
кеңесшісі Елюй Чу Цайға әдейі жарлық жаз-
дырады. Онда «Хан ұлым Жошы Қыпшақ 
даласының бір үстіртінде дүниеден өтіпті. Ол 
мекен бұрын біздің ата бабамыз Бөрте бөрі, 
сұлу Марал мекен еткен Марал (Арал?) теңізінің 
жағалауы екен. Жошы аты затына сай алланың 
әмірімен біздің боржығындарға жіберген қонағы 
екен, міне ол тәңіріне қайтып аттанып кетті…» 
делінген [4]. Міне, Жошының өлімі жайлы ха-
бар Моңғол қаған ордасына осылайша келіп 
жетті. Бірақ бұл төңірегінде әлі де ақиқаттан гөрі 
аңызға жақын әңгіме көп. Мысалы, ғылымда Жошы 
ханның дүниеден қайтқан уақыт мерзімі туралы 
екі түрлі пікір бар. Шыңғыс Қаған әулетінің тари-
хын жазған Рашид ад-дин Жошының өлген жылы 

туралы кесіп ештеңе айтпаған, бір сөзбен айтқанда, 
оның еңбегінде Жошы ханның өлген жылының орны 
бос тұр [5]. Моңғолдың әйгілі «Нууц товчоо», «Алтан 
товч» шежіресінде де бұл туралы ешбір мәлімет жоқ. 
Жошының қайтыс болған жылын айқындау үшін әуелі 
оның өлім себебін айқындай түскен жөн сияқты. Бұл ту-
ралы да әзірге үш түрлі болжам бар.

1. Рашид ад-дин, Юань Ши авторлары және А. Амар, 
Ш. Нацагдорж, Б. Сайшаал қатарлы ғалымдар Жошы 
Үргенші шайқасынан бастап (1223) сырқаттанып, сол 
науқасының салдарынан қайтыс болды деп жазады [5].

2. Орыс тарихшылары Н. Аристов, Л. Гумилев, Иа-
кинф (Бичурин), тарихи романшы В. Ян, Абу-Омар 
ал-Джузджани және басқалар Жошы Шыңғыс орда 

жансыздарының қолынан қаза тапты деген пікірде [6].
3. Өтеміс Қажының «Шыңғыснамасында» Жошы 

Ұлытаудың бойында аң аулап жүріп, қоралы 
киіктің соңына түсіп жебе тартқан сәтте аттан құлап 
жарақаттанып, алған жарақаты салдарынан қайтыс 
болды деп көрсетеді [2].

Бірінші болжам дұрыс-ақ делік. Сонда қоян-
қолтық жатқан Шыңғысхан ордасына Жошының 
сырқаты туралы нақты хабар естілмей, тексерілмей 
жатуы мүмкін бе еді?. Жоқ, мүмкін емес. Шыңғыс 
империясының «ұзын құлағы» қол созымда жатқан 
Қыпшақ даласын былай қойып, Шығыс Европа, 
Қытайдағы жағдайды араға апта салып еститін 
мүмкіндігі болған. Жошы хан егер шынымен 
науқас болса, Шыңғысхан басқадай шаралар 
қолданған болар еді, көңілін сұратар еді, өйтпеді. 
Осыған қарағанда, ұлы Шыңғысханның өзі «Жай 
түсіп өлді» делінетіні сияқты Жошыхан да кенет 
жағдайда қаза болды деп қарауға жетелейтін 
қисын бар. Өйткені Орыс, Парсы, Моңғол жазба-
ларында оны «қайтыс болды» демей «өлді» (по-
гиб) деп жазады. Бұл ой бізді жоғарыда айтылған 
екінші болжамға қарай жетелейді. Ол – «Жо-
шыхан әкесінің әдейі жіберген жансыздарының 
қолынан қаза тапты» делінетін болжам. Жошы-
хан егер «жансыздардың қолынан қаза бол-
ды» деп қарайтын болсақ, онда Жошыхан және 
әкесі арасындағы қайшылықтан (ұлы қағанның 

көзінің тірісінде әке мен балалары арасында 
ашық қайшылық байқалмайды) емес, хан әулетінің 

мүдде қайшылығы немесе Жошы мен інісі Шағатай 
аралық қайшылықтан туындауы мүмкін. Абу-Омар 
Минхадж-ад-дин Осман ибн Сирадж-ад-дин ал-
Джузджанилердің қабарлауынша: «Жошы тым 

айбынды, қаһарман, жаужүрек, оның күш қуатынан 
әкесінің өзі жүрексінетін» [7], - деп жазғаны сияқты 
Лев Гумилев бастаған орыс зерттеушілері Жошының 
өлімін тура әкесі Шыңғысханнан көреді.

тарихтан алатын орны
өлімі және оның

бірінші қаЗақстандық тарихи желілік журнал | ПервыЙ каЗахстанскиЙ историЧескиЙ сетевоЙ журнал 
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«Шыңғысхан қайтыс болар қарсаңында туған негізгі 
проблема жеңілгендерге көзқарас мәселесі еді, – деп 
жазады Лев Гумилев,- бұл арада бірінші пікір оларды 
тек күшпен бағыныштылыққа ұстауға, екінші бір пікір 
еппен қайрымдылықпен ұстауды көздеді. Жошы екінші 
бағытты жүргізуге тырысып, ол үшін тіршілігінен айрыл-
ды» [7]. Ол ары қарай: «Жошы әкесімен тату тұрмады, 
жеңілгендерге қайрымдылық көрсетуге әрекеттенді, 
сондықтан 1227 жылдың бас кезінде астыртын 
жіберілген кісі өлтірушінің қолынан қаза тапты» [8], – 
деп жазады. Бұл тек болжам ғана.

Ал Шыңғысхан мемлекетінің ішкі қауіпсіздігін 
басқарған інісі Отчигинді жіберіп өлтіртіпті [9] делінетін 
жазушы В. Янның болжамы шындыққа еш жанаспай-
ды. Шыңғысхан Отчигинді Жошыны өлтірту үшін емес, 
Жошы өлгесін елдің ішкі жағдайын орнықтыруға Батыға 
көмектесу үшін жібергені мәлім [2].

Жошы мен Шағатай арасында бала жастан бері келе 
жатқан түпкілікті қайшылық болғаны рас. Екеуі де ес 
жиып, ат жалын тартып мініп, еншілері әйгіленіп, келе-
шек саяси тағдыры шешілер тұста бұл қайшылық тіптен 
асқына түсті. Шыңғысхан Хорезм жорығына аттанар ал-
дында болған от-басылық кеңес кезінде Шағатай және 
Жошы арасында болған теке-тірес осының куәсі [10]. 
Мұндай ара қайшылықтың тууына әр қашан Шағатай 
түрткі болып отырғанын көреміз. Шыңғысханның өлер 
алдындағы аманатында: «Менің орнымды Өгөдэй 
бассын деген шешімді еш өзгертуші болмаңдар! 
Бұл шешімді іске асыруына Шағатайдың бөгет болу 
әрекетінен сақтаныңдар» [2], – деп ескерткеніне 
қарағанда, Шағатай қатыгез де қызғаншақ адам болса 

керек. Шағатайдың мұндай мінезі ағасы мен екеуаралық 
қатынастарды әрдайым құйтырқыландырып отыр-
ды. Хорезм жорығының жеңісі нәтижесінде ағайынды 
екеуіне тиесілі ел, жерлер көрші, қанаттас келуі ара 
қайшылықты одан ары асқындыра түсті.

Шығыс Қыпшақ даласы Жошының көңілінен 
шыққаны байқалады. Бірақ қырында үйір-үйірімен 
құланы жортып, даласында бөкені жыртылып айрылған 
көз жеткісіз кең өлкенің Жошыға берілуі, Жошы бұл да-
ланы құлай сүюі және мұнда «Дербес мемлекет құруға 
ұмтылуы» інілері Шағатай мен Өгөдейге соншалықты 
ұнамаса керек [2]. Өйткені Қыпшақ даласындағы 
Жошының жасаған әрбір қадамдары, іс-әрекеті тура-
лы жағымсыз хабарлар қаған ордасына тым жиі келе 
берген. Осындай хабардың көпшілігі қоныс жайы 
көршілес інісі Шағатай арқылы жететін болғанын 
көре аламыз. Жошы жайлы ең соңғы жағымсыз ха-
бар белгісіз бір «Маңғыт арқылы» осылайша жет-
кен еді [11]. Аталған деректерге қарап, Жошының 
өліміне Шағатайды кінәлауға болар еді. Бірақ осылай 
да осылай деп кесіп айтуға тұрарлық тыянақты дерек 
кездеспейді. Егер Жошының көз жұму оқиғасы әке 
өлімінен соң болған болса, бұлайша күдіктенуге болар 
еді. Оқиға әкенің көзі тірісінде болған. Ал әулеттің бас 
төрешісі ұлы қағанның көзінің тірісінде мұндай әйгілі 
қадам қағанның рұхсатынсыз жасалуы мүмкін емес. 
Шыңғысханға келешек Батыс жорығы міндетін мойны-
на жүктеген тұңғыш ұлы Жошының есен саулығы қажет 
болатын. Ұлы қағанның көзі тірісінде Шыңғысханның 
тікелей өз отбасында опасыздық болған емес, ұлы 
отбасының береке бірлігі арқасында жарты әлемнің 

билігіне қол жеткізе алды. Мұндай ішкі бірлік Ұлы 
Қаған өлгеннен кейін де көп уақыт бойы сақталды. Біз 
осы жайларды сараптай келіп, Өтеміс Қажының болжа-
мы төңірегіне ерекше тоқталғымыз келеді. Ол «Шыңғыс 
Наменің» Шыңғысхан туралы дастанының алғы сөзінде 
былай деп жазады. «Жошы хан Дешті-қыпшақ еліне 
аттанып, Ұлы тауға жетеді. Сонда аң аулап жүргенінде 
бірде оның алдынан қоралы марал-киік шыға келеді. 
Киік маралдың соңына түсіп қуа жүріп ат үсті садақ 
тартқан кезінде арғымағынан құлап, мойнының бу-
ыны шығып, содан өлді» [12]. Осыған ұқсас хабарды 
біз басқадай авторлардың еңбектерінен де кездестіре 
аламыз. Әйтеуір, Жошы Қыпшақ даласында есен-сау 
бөкен аулап жүргені туралы қауесет және оның өлімі 
туралы қайғылы хабар ұлы хаған ордасына біркезде 
келіп жеткеніне қарағанда, Жошы хан кенеттен, оқыс 
жағдайда қайтыс болды ма деген қортындыға келесің. 
Тіптен Жошы қанды әдейі өлтірді дегеннің өзінде өлім 
аң аулау науқаны үстінде жасалған болуы мүмкін. Бұл 
туралы Құрбанғали Халид «Тауарих хамса» (Бес та-
рих) атты еңбегінде былай деп жазады: «Жошы аңға 
шығып, бір жабайы құланды атып аяғынан ақсатып, 
оны ұстаймын деп қуып достарынан озып ғайып болған 
(қабарсыз кеткен - Қ.З.). Ақсақ құлан-Жошы хан, 
жоқтау айттым осыған деген тақпақ қазақта мәшһүр 
(әйгілі)» [2]. Автор бұл ойын қазақтың әйгілі «Ақсақ 
құлан» күйі аңызынан түйсе керек.

Ал моңғол жазылымдары Жошы ханның «құпия 
жағдайда» қайтыс болғандығын мойындамағанымен, 
«Аң аулау науқаны кезінде алған жарақаты салдарынан 
дүниеден өтті» дегенді жоққа шығармайды.

Жошы хан сырқаттығын алға тартып 1224 жылы 
Құлан басында, 1225 жылы көктемде Ертістің Бұқа 
шошығанындағы ұлы жиынға қатыса алмауы, сол 
жылдың күзінде Туланың қара орманындағы жиынға 
қатыса алмайтындығын алдын ала қабарлауына 
қарағанда, «жарақат» жайлы деректер Жошының әкесі 
және інілеріне деген өкпе назынан болып әдейі ойлап 
тапқан сылтауы болуы ықтимал.

Әйтеуір, Жошы кенеттен өлсін немесе алған жа-
радан өлсін, бәрібір бұл өлім құлан, марал, киік аулау 
науқанымен тікелей байланысты екеніне күмән келтіруге 
болмайтындай. Қалай дегенмен Жошы хан әкесінен 
бұрын дүниеден өткені шындық. Бірақ қай жылы, неше 
жасында өлгені туралы болжамдар әрқилы пікір, та-
лас тудырып отырған мәселелердің бірі. Бұл мәселе 
төңірегіндегі көп пікірді негізінен екі топқа бөліп қараса 
болғандай.

Біріншісі, Жошы кейбір хабарлар бойынша 20, ал сәл 
соңырақ әйгілі болған деректер бойынша 30, 40 жас ша-
масында өлді делінетін Рашид ад-дин, Д. Оссон, Бичурин 
(Иакинф) және басқалардың пікірі [2]. Бірақ аталмыш 

ғалымдар Жошының өлген жыл, айы жайлы кесіп пікір 
айтпаған. Жошыханның өлген ай, жылы жайлы кесімді 
хабар қалдырған адам ол Парсы тарихшысы Казвини. 
Ол өзінің «Тарих-и-Гузиде» (Таңдамалы тарих) атты 
еңбегінде: «Туши (Жошы) әкесінен алты ай бұрын өлді», 
– деп хабарлайды [13]. Егер Шыңғысхан шығыстық жыл 
қайыруы бойынша қызғылт доңыз жылы күздің жетінші 
айының 16-шы жаңасы, ал жаңаша жыл санау бойын-
ша 1227 жылы 16 тамызда 66 жасқа қараған шағында 
дүниеден өтті деп көрсек [14], онда Жошы «1227 
жылы ақпанның ортасында өлді» деген қорытынды 
жасауға тура келеді. Бірақ аталған деректердің қай-
қайсысы шындыққа сай емес. Егер олай болғанда, В. 
Бартольд айтқандайын, Шыңғысхан ұлының өлімі жай-
лы хабарды Си Ся жорығында жүргенде естіген болып 
шығады [15]. Бірақ Рашид ад-диннің хабарлауы бой-
ынша Шыңғысханның Си Ся еліне қарсы жорығы 1225 
жылдың күзінде, Қытай және Моңғол жазылымдары 
бойынша 1226 жылдың көктем айларында басталғаны 
белгілі [16]. Сондықтан бұл мәселеге оның басқадай 
бір қырынан қараған жөн сияқты. Осыдан барып екінші 
пікір туындайды. Джамал ал-Карий өзінің «ал – Мулха-
кат би-с-сурах» атты еңбегінде «Шыңғыс хан Харасан-
нан оралғасын қыжыраның 624 жылы 10 рамадан күні 
европалық жыл қайыру бойынша 1227 жылы 24 тамыз 
күні дүниеден өтті. Оның ұлы Жошы (Туши) әкесінен 
бұрын 622/1225 жылы өлді деп жазды.

Қытай тарихшысы Б. Сайшаал да осындай пікірде 
[17]. Ол қытай және моңғолдың көне жазылымдарына 
сүйене отырып, Жошы хан 1225 жылы 47 жасында ауру-
дан қайтыс болды деп жазды. Моңғол тарихи деректері 
осы болжамды растай түседі. Жошының өлімі туралы 
хабар моңғолдың ата жұртындағыларға қаған ордасы 
Туланың қара орманында күзеп отырғанда, Тангутқа 
қарсы жорыққа дайындық мәселесін талқылаған ұлы 
жиын кезінде жеткені белгілі. Шыңғыс ордасы Ертісті 
жайлап, сол жылы күзде осы мекенге шаңырақ көтерген 
болатын. Бұл 1225 жылдың күзі еді. Шыңғысхан Батыға 
көмектесу үшін Отчигинді осы жерден аттандырды. Ал 
Шыңғыс Қаған Тангут жорығының алғашқы тобын осы 
жылы аттандырып, өзі 1226 жылы күзде Гурван сай-
хан тауын асып, Ежен өзенін бойлай Тангутқа қарсы 
шабуылын бастағаны белгілі [18]. Ал Жошы өлімі атал-
мыш жорық басталудан бұрын болып өтті. Міне, осы 
деректердің барлығын ескере отырып, біз Жошы хан 
1225 жылдың күзінде дүниеден өтті деген пікірмен 
келісеміз. Сөйтіп әйгілі Жошы хан 1179 жылы қараша 
айында туылып, 1225 жылы күздің соңғы айында Евро-
па жыл саналуы бойынша 46 жасында өмірден өткеніне 
көз жеткізе аламыз.

Жошы өмірбаянының және бір күңгірт те жұмбақ тұсы 
оның жерленген орны төңірегіндегі мәселелер. Моңғол 
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жошы ханның өліМі және  оның тарихтан алатын орны

тарихшылары Жошының ордасы Ертісте болған, ал өзі 
Каспий мен Арал аралығында өлді деп жазады [19]. Бұл 
оның өлімі туралы. Ал Жошы қайда, қалай жерленгені 
жайлы еш мәлімет кездеспейді. Тек жапондық тари-
хи романшы Ино Юувэй Эсэси өзінің «Бөрте Чинө» ро-
манында «Хан ұлы Жошы үш жыл бойы науқастанып 
үстіміздегі жылы (қай жыл екені белгісіз - Қ.З.) тамыз 
айында ауруы асқынып, Қыпшақ даласында Каспий 
теңізінің батысындағы елді мекенде дүниеден өтті. Ама-
нат бойынша келесі жылы ақпанда барлық нояндары 
мен сарбаздары оның табытын ата жұртына жеткізу үшін 
жолға шықпақ», – деп хабарлайды [20]. Бірақ Жошы 
табытының Моңғол жеріне жеткізгені жайлы моңғол 
жазылымдарында қандай да бір дерек кездеспейді. Ұлы 
қаған Шыңғысхан өзі жерленді делінетін Их-Өтөгте (Ұлы 
қорық) тек Өгөдэй, Тулуй және оның немерелері Мөңке 
қаған, Қубылай қаған, Арықбұқа, шөберелері Батмөнх 
Даян цэцэн хан жерленген.

Ал Қазақ тарихында Жошы орталық Қазақстанның 
Сарысу бойында Теріс Кендірлі өзенінің батысындағы 
Сарайлы бұлақ маңында жерленген деп жазып келді [2]. 
Қазақ халқы «Жошы мазары» деп қастерлеп келген ма-
зар кәзір осында тұр.

Жошы шығыс мұсылман жазылымдары бойынша 
(Өтеміс Қажы) Ұлы тауда, ал моңғол және басқадай 
көптеген жазылымдар бойынша Каспий мен Арал 
маңында өлді делінеді. Мұндай жағдайда Жошының 
мәйітін Арқа даласы, Сарысуға әкеліп жерлеу мүмкін 
бе? Және не үшін әкелді? - деген сауал туады. 
Екіншіден, Шыңғысханның 
ұрпақтары ұлы әміршінің 
өзінің көзі тірісінде әке 
жарлығын бұзып, оның 
тұңғыш ұлына бөгде 
жұртта мазар тұрғызу 
мүмкін бе еді?. Тарих-
шы біздерді, міне, осы 
сауалдар мазалайды. 
Ол кезде моңғолдар 
пұтқа табынатындықтан 
моңғолдар бұл кез-
де марқұмға ма-
зар тұрғызбайтын. 
Шыңғысхан бұл мәселеге 
заң бойынша тиым салған. 
Шыңғысхан әулетінің жерлеу 
рәсім салты жайлы Джузджа-
ни, Қытай тарихшысы То Жи, 
1236 жылы Моңғолға келіп 
қайтқан Сун әулетінің елшісі Пэн 
Да Яа, Рашид ад-дин, А. Жувейни, 
Марко Поло, Д. Оссон қатарлы 

көптеген ғалымдар жазды. Барлығының да қалдырған 
деректері, жасаған түйіні бірдей. Ол аталған кезеңде 
моңғолдар өлгендерінің әсіресе қаған әулетінің белгілі 
адамдарының басына мола, мазар тұрғызуға тиым 
салынғандығы. Мысалы, Джузджани Баты ханды жер-
леген рәсімі жайлы (1256) былай деп жазады. «Оны 
Моңғол рәсім салты бойынша жерлепті. Оларда егер 
біреуі қайтыс бола қалса, жер астынан үй-жай орна-
тып оны кілем және басқадай құнды заттармен орап, 
марқұмның көзі тірісінде қолданған барлық заттарын 
сонда қоятын болған. Оның көп зайыбының ішіндегі 
ең сүйіктісін бірге жерлеген. Сосын жерді топырақпен 
жауып ешбір белгі қалдырмайтындай етіп ат тұяғымен 
таптатқан» [21]. Біз мұнда Моңғол дәуірінде Джузджани 
айтқандайын хан өлсе хатундарын бірге жерлейтін көне 
дәстүр қолданылудан қалғандығын ескергеніміз жөн. 
Ал 1236 жылы Сун әулеті атынан Өгөдэй қаған ордасы-
на елшілікке келіп, моңғол салтын көзімен көрген Пэң 
Да Яа «Қара татарлар жайлы қысқаша мәліметтер» атты 
еңбегінде моңғолдардың жерлеу рәсімі жайлы келтірген 
деректері шындыққа жақынырақ. Онда ол былай дейді: 

«Екі ағаштың ортасын үңгіп кісі бойы 
қуыс шығарады да, оның 

үңгіген бетін қиыстырып аб-
дыра жасайды. Табытты 

абдыраға салып сыртын 
бояп, абдыраны таза 
алтыннан жасалған бел-

деумен үш мәрте орай-
ды. Сосын басын құбылаға 

қаратып табытты көмеді. Мем-
лекет заңы бойынша басына 

мола, мазар тұрғызылмайды. Жер-
леу рәсімі аяқталғасын, үстінен мың жылқы 

айдап, жерін таптатады. Сосын бір жас бота-
ны енесінің көзінше құрбандыққа шалады. 

Өлік жерленген жерге мың салт аттыдан 
қарауыл қойып, топырағына өсімдіктер 
өсіп, жер қалпына келгенше күзеттіреді. 

Бейіт жерден айнымастай болғасын 
күзет түсіріледі. Ол жерді адам пенде 

табуы мүмкін емес, тек ботасы өлген 
іңгеннің боздауымен ғана пайымдауға 
болатын еді» [2]. Моңғолдардың жер-

леу рәсіміне байланысты құнды ха-
бар қалдырғандардың бірі - Плано 
Карпини. Оның берген хабарының 
құндылығы соншалық, ол – Жошы 

өлгесін 20 жылдан соң (1245) шығыс 
Қыпшақ даласын басып өткен адам. «Егер 
белгілі адам өлсе, - дейді ол, – ол адамды 
далаға жасырын түрде жерлейді. Алды-

на тостаған толы қымызымен дастархан жаяды. Өлген 
адамның о дүниедегі тірлігі үшін құлынды бие және ер 
тұрманымен бірге жерлейді… Алтын, күмісін де бірге 
қойған. … Үш ұрпаққа дейін өлген адамның атын ата-
майды» [22]. Тотемдік осынау салт-дәстүрдің қайсы бірі 
моңғолдар арасында бүгінгі күнге дейін сақталған. Мы-
салы моңғолдар кәзірге дейін өлген адамның атын ата-
майды, «талийгаач» (марқұм) дейді.

Жошы хан Қыпшақ даласында, Моңғол ошағынан 
тысқары бес-алты-ақ жыл (1219-1225) өмір сүрді. Бұл 
Дешті - Қыпшақ даласына мұсылман діні дендеп ене 
қоймаған тұс. Жошыхан қайсыбір дінге табынғаны ту-
ралы мәлімет жоқ. Тіптен олай болуға мұршасы да бол-
мады. Және ол «Көк дәптер» заңын құрандай қастерлеп 
қолына ұстап отырған қаған әкесінің көзінің тірісінде 
дүниеден өтті. Мұндай жағдайда сол кезде Жошы ханға 
Қыпшақ даласында мазар тұрғызылу мүмкін бе еді? Енді 
осы мәселелерге тоқталып көрелік.

Ұлытау маңындағы «Жошыханның мазары» жай-
лы алғашқы хабар Бұхар билеушісі Абдаллахтың 1582 
жылы Ұлытауға барған сапарына байланысты пайда 
болды. Онда «Осы айдың 6 жаңасы сенбі күні хан Жошы 
ханның мазары алдындағы сарайға тоқтады» [23] 
делінген. Жошы мазары жайлы Ю. Шмидт [24], В. Бар-
тольд [25], және Ш. Уәлихановтар жазды [25].

Археологиялық қазба жұмысы Ә.Х. Марғұланның 
басшылығында 1946 жылы жүргізілді. Екі бейітке 
жүргізілген қазба жұмысының нәтижесінде табылған 
сүйек сұлбалары және материалдық заттарға сүйеніп, 
алғашқы қорытындылар жасалды. Ә.Х. Марғұлан 
бірінші бейіттен табылған адам қаңқа сүйегінің бір қолы 
жоқ болғанына байланысты, оны «Жошы хан», ал екінші 
бейіттен табылған әйел адамның сүйегін оның бәйбішесі 
Керейт Тогорил Уан ханның қызы Бектұтмыштың та-
быты деп пайымдапты. Әрине, Жошы ханның Ұлытау 
қойнауы, Арқа даласында жерлену мүмкіндігін жоққа 
шығаруға болмайды. Өйткені Жошы хан Ұлытауда 
орда тікпегенімен, Ұлытау, Арқа даласы Жошы хан 
ордасының аң аулайтын (ав талбих) қорығы болғаны 
белгілі. «Жошыханның өлімі осынау Ұлытауда аң аулау 
кезінде болды»,– делінетіні де сондықтан. Ш. Уәлиханов 
«Арқаның құланы кері жосып кетпеу үшін, олар да-
лада ор қаздырған. Бұл орларды Тэмучин (Моңғол) 
ұлыстарының шекарасы деп қарауға мүмкіндік бар», - 
деп жазады [25]. Ш. Уәлихановтың аталған ұсынысына 
тарихшылардың берген ғылыми анықтамасында 
«Ордың ұзындығы 900 шақырымға дейін жететін… Қазақ 
даласындағы Тарбағатай тауынан Ілеге дейінгі жасанды 
жылғаны халықтың ауыз әңгімесінде өткеннің аңшылық 
үрдісімен байланыстыратын» көрінеді [24].

Аталғандарға сендіретін және бір қисын – моңғолдар 
өлгенін далаға жерлейтіндігі. В. Бартольдтың моңғолдар 

әйгілі адамдарын адам пенденің аяғы жетпейтін тау 
қияларына жерлейтіні жайлы пікірі моңғолдардың 
бүгінге дейін жалғасып келе жатқан этнографиялық 
салт дәстүріне сай емес [25]. Одан гөрі, қанша деген-
мен, даланың өз тумасы болғандығынан болар Ш. 
Уәлихановтың пікірі ұтымдырақ. Ол былай деп жаза-
ды: «Бұл ордалардың (Қыпшақ даласындағы Моңғол 
ордалары - Қ.З.) хандарының әрқайсысы өздерін дала 
бойында жерлеуін аманат еткен (Мысалы, Маңғыт 
ордасының іргетасын қалаушы Едігені Ұлытаудың 
қырқасына жерлегені сияқты) [26]. Сондығынан болар 
Ұлытау бойындағы кең дала әйгілі қорыққа айналғаны 
белгілі. Мұнда әрқайсысы өзіндік бет-бейне, сыр-
сыйпатымен ерекшелінетін Қамыр хан, Алаша хан, Дом-
бауыл әулие, Бұлғын ана, тағы басқа бейіт-мазарлар жа-
тыр. Осылардың барлығын әдейі зерттеп мақала жазған 
Ш. Уәлиханов «Жошыхан мазары» жайлы ештеңе 
айтпаған. Бірақ, біз жоғарыда айтқанымыздай, Жошы 
ханның Ұлытау даласында жерлену мүмкіндігін жоққа 
шығара алмаймыз. Бірақ: «Бірінші бейіттен табылған 
сүйек - Жошынікі, екінші бей іттен табылған әйел 
затының сүйегі –Бектұтмыштыкі», - деп кесіп пікір айту 
мүмкін емес. Біздіңше, бұл тарихи және лабораториялық 
зерттеудің қортындысы дегеннен гөрі, ел аузындағы 
аңыз әңгімелерге сүйенген қияли пікір сияқты. Неге?

1 Жошы хан дәл осында жерленді деп кесіп 
айтарлықтай дерек жоқ.

2 Табылған адамның сүйегі орта жастан жоғары 
(кейде 70-72 жастағы адамның сүйегі делініп те жүр) 
адамдікі. Ал Жошы болса 1179 жылы туып, қайсыбір 
ғалымдардың пікірінше, 1227 жылы, біздің пікірімізше 
1225 жылы 46-48 жасында дүниеден өткен адам.

3 Шыңғысхан өзі және хан, қаған ұлдарын «О дүниеде 
көлденеңнің көзіне түсуінен» мұқият сақтандырып, мола, 
мазар тұрғызуға тыйым салғаны белгілі. Сондықтан 
қағанның көзі тірісінде Жошыға мазар тұрғыздыруы 
мүмкін емес.

4 Жошы 1225-1227 жылдары өлсе, «Жошы 
мазарының» жер асты және жер беті архитектуралық 
конструкциясы және қолданылған құрылыс материал-
дары ХҮІ ғасырға жатады.

5 Жошы - моңғолдар пұтқа табынған дәуірдің ту-
ындысы. Ал «Мазары» таза мұсылмандық үлгіде. 
Мұсылман діні Шығыс Қыпшақ даласына ХІҮ ғасырда 
келе бастағаны белгілі. Қ. Сәтбаев өзінің «Жезқазған 
өлкесіндегі көне ескерткіштер» атты еңбегінде Жошы хан 
мазарын Алтын орда дәуіріне жатқызуы тегіннен тегін 
емес. Бұл пікір де мазардың жұмбақты сырын меңзейді.

Моңғолдың «Их Өтөгінде» (қорық) Жошы ұрпағының 
бірде бірі жерленбеген. Олардың о дүниеден сая тапқан 
жері Қыпшақ-Қазақ даласы екенінде дау жоқ. Бірақ қалай 
дегенмен бұл мазар, әсіресе мазардағы табыт тікелей 
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Жошы ханның өзінікі болуы мүмкін емес сияқты. Жошыхан 
мазары жайлы әдейі зерттеп мақала жазған Ж. Егінбайұлы 
«Алайда, мазар Жошы ханға арналып салынғанымен, 
жерлеу ғұрпын саралай зерттеудің нәтижесінде, біз бұл 
мазар ішінде Жошы хан жерленген деп кесіп айта ал-
маймыз» [24], – деген қорытындыға келген. Біздіңше, 
мазар не Жошының мұсылман дінін қабылдаған 
дәуірінде өмір сүрген белгілі бір ұрпағынікі немесе В. 
Бартольд айтқандайын, «Жошының мұсылманданған 
хан ұрпағының бірі пұтқа табынып бейітсіз қалған ұлы 
ата бабасына (Жошыға - Қ.З.) арнап кейін тұрғызылған» 
[14] болуы әбден мүмкін. Өйткені мұндай үрдіс Орталық 
Азиялық мұсылмандар арасында ертеден-ақ жалғасып 
келеді. В. Бартольд «Сейіт-Мұхаммед Баһадур хан ата 
бабасы Нугдай бидің басына үй тұрғызғаны және Аб-
бас шейхтің басына мешіт, күмбез орнатып, құран оқып 
тұратын молдалар тағайындағаны туралы хабарлай-
ды [2]. Бұл үрдістен Жошының әйгілі ұрпақтары да шет 
қалуы мүмкін емес. Жошы мазарында оның өзінің сүйегі 
болмағанымен, мазардың Жошы аруағына арналып ор-
натылуы мүмкін деп ойлаймыз. Бірақ мазарды тарихи-
географиялық, антропологиялық және архитектуралық 
тұрғысынан әлі де жан-жақты зерттей түсу қажет сияқты.

Ендігі мәселе, Жошы ханның тарихи рөлі жай-
лы. Жошы хан - әуелі артына текті де, өскелең ұрпақ 
қалдырған адам. Ол алғаш 1197 жылы 17-18 жас шама-
сында Керейт Жақамбының қызы Никтимиш-фуджин-
мен (моңғол жазбаларында - Бедешөміш) бас қосып, өз 
шаңырағын көтереді. Араға екі жыл салып Орда еженнің 
анасы, Қоңырат қызы Сартақты, және екі жылдан соң 
нағашысы Алшы ноянның қызы Үкі-фуджинді айттыра-
ды. Тарихшы шежірешілер Баты хан осы Үкі-фуджиннен 
туды деп жазады [27]. Қадырғали Жалайыр Сартақ-
хатунды бас бәйбіше деп көрсеткен [28]. Менімше, соңғы 
екі деректің қай-қайсысы да сенімсіздеу. Юань әулетінің 
алғашқы қағаны әйгілі Қубылай қаған ата - бабасының 
атақ даңқын мәңгіге қалдыру үшін, Бэйжиңдегі (Пекин) 
қаған ордасы жанынан сегіз Үй-Музей тұрғызып, оның 
төртіншісін ағасы Жошы, оның бәйбішесі Бедешөміштің 
ескерткішіне арнаған [2]. Егер Үкі-фуджин Жошының 
бас бәйбішесі, Баты ханның анасы екені рас болса, әуелі 
сол аталуы тиіс еді. Өйтпеді.

Тулуйдың бәйбішесі Соркуктан-хатун және Жошының 
бас бәйбішесі Бедешөміш-хатун бір туысады, Керейт 
Жақамбының қыздары. Баты хан Тулуйдың бәйбішесі 
Соркуктан-хатунды ерекше сыйлап, одан туған Мөңке 
қағанмен етене жақын болғанына қарағанда, Баты хан 
Үкі-фуджиннен емес, Бедешөміштен туылуы мүмкін бе 
деп ойлаймыз. Өйткені Шыңғысхан әулетінде қаған, хан 
ұл туған бәйбішелердің ықпалы күшті болған. Ал Баты 
хан туылды делінетін Үкі-фуджиннің ықпалын еш жер-
ден көре алмаймыз. Қалай дегенмен Жошының хан, 

бек, ноян ұлдары Сартақ және Бедешөміш хатуннан 
тарайды. Рашид ад-дин Жошыда 40 ұл болғанын айта 
келіп, олардың ішінен аты әйгілі он төртін ат-атауы, ұрық 
ұрпағымен саралап таратып жазған [15]. Олар: 1) Орда 
(монғ. Ордана), 2) Баты (монғ. Бат), 3) Береке (монғ. 
Бэрх), 4) Беркечар (монғ. Бэрхшар), 5) Шибан (Монғ. 
Сыбан), 6) Тангкут (монғ.Тангад), 7) Бувал, 8) Чилаукун 
(монғ. Чулуун), 9) Шингкур (монғ. Шонхор), 10) Чим-
пай, 11) Мухаммед, 12) Удур, 13) Тука-Тимур (монғ. 
Тогоон-Төмөр), 14) Сингкум (монғ. Сэнгум).

Жошы ұлдарының әрқайсысының тарихтан алатын 
өзіндік орны бар. Олардың атқарған ісі әкесінің тарихи 
рөлін толықтыра түседі.

Жошы ханның өмірбаяны мен Жошы ұлысы тари-
хында Орда Ежен, Баты хан, Берке ханның алатын орны 
бөлек. Баты хан, Берке хан туралы Орыс тарихшылары 
көп жазды.

Баты хан - Жошы ханның өзінен кейінгі әйгілі тұлға. Ол 
ұлы қағанның тікелей өз ұсынысымен әке орнын басып, 
1237-1256 жыл аралығында 19 жыл хандық құрды. 
Батыс жорығы кезінде (1235-1241) Орыстың орталық 
және шығыс бөлігі, Булгар, Черкес, Польша, Мажар 
қатарлы шығыс европа жұртын бағындырып, «Баты-
ста моңғол жабысының тұяғы жеткен барлық өлкені 
алыңдар» деген ұлы қаған атасының аманатын орында-
ды. Ол ұлы жорық кезіндегі қаталдығына қарамай «Сайн 
хан» немесе «Қайырымды хан» атанды. Баты хан әкесі 
құрған ұлыстың өрісін кеңейтіп, державаның орталығы 
Сарай қаласының ірге тасын қалады.

Бэрх (Береке) хан 1257-1266 жылдары Жошы 
ұлысында тоғыз жыл хандық құрды. Жошы ұлысы 
тарихындағы аса белгілі тұлғалардың бірі. 1) Мұсылман 
елдерімен жан жақты қарым-қатынас жасау арқылы 
Қыпшақ даласына мұсылман діні дендеп кіруіне 
мұрындық болды. 2) Алғаш рет салық реформасын 
жүргізді. 3) Ел астанасын Еділді бойлай көшіру арқылы 
Евроазия мәдениетінің ара жібін жалғады, шығыс пен 
батысты араластыруға мүмкіндік тудырды. Береке 
ханның атқарған және бір елеулі рөлі ағасы Батының 
тікелей тапсырмасымен 60 мың қолмен Қарақорымға 
аттанып, 1251 жылы 1 шілдеде басталған Шыңғысхан 
әулетінің ұлы құрылтайын басқарып, Тулуй ұлы Мөңкені 
ұлы қаған тағына отырғызуы [29]. Бұл Шыңғысхан әулеті 
үшін ірі оқиғалардың қатарына жатады. Осы кезеңнен 
бастап Империя тізгіні Өгөдей әулеті билігінен Жошы 
ұрпақтарымен етене жақын болған Тулуй әулетіне өтіп, 
империяның соңына дейін жалғасты.

Орыс тарихшылары Б.Д. Греков және А.Ю. Яку-
бовский өздерінің көпке белгілі «Алтын орда және 
оның күйреуі» атты еңбегінде «Алтын орда қаншама 
Жошы ұлысы деп атанғанымен, Жошы Алтын орда 
мемлекетінің тағдырында шын мәнінде ешқандай рөл 

атқарған жоқ... Дешт-қыпшақ даласын толығымен жау-
лап алу процесі Баты хан билік құрған 1237-1256 жыл-
дары аяқталды» [12] деп жазады. Біз бұл пікірмен келісе 
алмаймыз. 1) Жошы ұлысының құрылу тарихы бұл елді 
орыс жұрты «Алтын орда» деп атаған кезден емес, одан 
әріректен, 1224 жылы Ертіс, Алакөл аралығында болған 
ұлы жиын тұсынан басталады. 2) «Алтын орданы» 
«Жошы ұлысынан», Баты ханды әкесі Жошыдан бөліп 
қарау мүмкін емес. Өйткені Жошы ұлысының іргетасын 
көзі тірісінде Жошы ханның өзі қалады. Ал Баты хан 
ұлы қаған атасы және өз әкесінің орындалмаған арма-
нын орындаушы. 3) Баты ханның Батыс жорығы стра-
тегиясы Шыңғысхан кезінде жасалып, 1229 жылғы ұлы 
құрылтайда шешімін тапқан мәселе.

Жошы хан құрған мемлекеттің аты «Жошы Ұлысы» 
тіптен «Қыпшақ хандығы» десе де жарасады. Ресей 
зерттеушілері мемлекеттің атын 1564 жылы шыққан 
«Қазан хандығының тарихында» «Алтын Орда» деп атап 
жібергендіктен зерттеушілерді көп адастырды, мемле-
кет алғаш Қыпшақ даласында бой көтерді. Әскери оң, 
сол екі қанаттан құралды. Баты хан Батысқа көшпенде 
мемлекеттің қара шаңырағы – Ақ Орда Жошының 
тұңғыш ұлы Орда Еженнің билігінде қалды. Сондықтан 
ол ежелгі түркі – моңғол салты бойынша Ақ Орда (қара 
шаңырақ) немесе «үлкен үй» («Ulug UB») деп аталады.

Ордана (Орда ежен) Жошы ұлысының әскери сол 
қанаты Ақ Орданың әскери қолбасшысы, жеке дара 
билеуші «Хан-оғлы» (моңғ.Khan huu) еді. Ежелгі Түркі 
және Моңғолдық мемлекеттік үрдіс-салты бойынша 
«хан оғлы» немесе «хан хүү» жеке дара билік иесі болып 
табылады. «Ежен» (Эзэн) моңғол-тунгусша хан лауазы-
мымен парапар [30]. Қытай тарихшысы Су Би Хай «Ақ 
Орданың бірінші ханы Орда ежен еді» деп жазды [31].

Қазақ хандары осы Орда еженнен тарайды. Ақ Ор-
даны шынға шығарып, Жошы Ұлысы державасын биле-
ген Шымтайұлы Орыс хан Орда Еженнің VIII ұрпағы әрі 
«Қазақ хандарының атасы» саналады. Қазақ хандығын 
құрған Керей мен Жәнібек Орыс ханның шөберелері. 
Сондықтан қазақ мемлекеті үшін Жошы хан Орда ежен, 
оның ұрпақтарының алатын орыны ала бөтен [19].

Жошы хан оның ұлдары мен кейінгі ұрпақтары 
Жошы ұлысы державасын құрып, оның ұзақ өмір 
сүруіне елеулі ықпал етті. Моңғол Империясының Батыс 
шебін қалыптастырып, онда билік жүргізу, батыс пен 
шығыстың ара жібін жалғау тек Жошы ұрпақтарының 
тікелей ықпалымен жүргізілді. Жошы аса дарынды 
әскери қолбасшы. Ол алғаш 22 жасында бес қаруын 
асынып, атқа қонады.

Алғашқы шығыс жорығында қол бастады. Ор-
ман жұртын бағындырды. Елінің Батыс шекара шебін 
басқарды. Батыс Хорезм жорығы тұсында Сыр бойы 
қалаларын бағындырып, Үргенішті қолға түсірді. Ол 
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жорық жолында әлемнің 90 қамалын бұзып, 200 
қаланы қолға түсірген [32] әскери стратег, ірі әскери 
қолбасшылардың бірі.

Әрине Жошы ұлысы Шыңғысхан және оның 
ұрпақтары Шығыс- Қыпшақ даласын жаулап алуының 
жемісі екені рас. Сондығынан болар, Орыс және 
Орталық Азия тарихшыларының арасында Жошының 
тарихи рөліне оны тек жаулап алушы, нәсілдік 
қарсыласы тұрғысынан бір жақты баға берушілік орын 
алып келді. Жошының жаулаушы рөлі Жошы ұлысы 
тарихының бастапқы кезеңіне жатады.

Шапқыншылық талай қиямет әкелді, мәдениет 
ошақтары жойылып, талай жанның басы жұтылды.

Бірақ Жошы ұрпақтарының Қыпшақ даласында 
билік құрған соңғы кезеңін (әсіресе ХІІІ ғасыр соңынан 
ХVІІІ ғасырға дейін) алғашқы жаулап алған кезеңімен 
салыстыруға болмайды. Моңғол империясының 
орталығы Қарақорымнан Бэйжиңге аударылған 1264 
жылдан бастап Жошы ұлысы империалдық билікке 
бағынбайтын дербес мемлекетке айналды.

Жошы ұрпақтары Қыпшақ даласына Орта ғасырлық 
мемлекеттік басқару жүйесін әкелді. Мемлекеттіліктің 
басты нышандарын қалыптастырды. Алып далада ара 
қақтығыстан арып шаршаған дүйім жұрттың басын 
біріктіріп, әрқайсысы ел болып қалыптасуына өктемдік 
ықпал етті. Жошы ұлысы державасы ыдырағанда, оның 
шекпенінен Ұлттық бірнеше жаңа мемлекеттер туып 
шықты. Мысалы, солардың бірі Ресей. Тарихшы С.М. Со-
ловьев, М.Н. Покровский, В.Г. Вернадский, Лев Гумилев-
тер бұл шындықты мойындайды. С.М. Соловьев «Моңғол 
билігі тұсында Орыстың күш-қуаты нығайды» [33], – деп 
жазса, М.Н.Покровский Татарлар орыстың әлеуметтік 
өміріне «терең өзгерістер әкелді» [34] деп ой түйеді. 
В. Вернадский және Лев Гумилевтің қисыны одан гөрі 
тереңірек. «1480 жылғы оқиға төңірегінде сөз болғанда, 
- деп жазды Лев Гумилев, - «басқыншылықтың күйреуі» 
туралы емес, керісінше Алтын орданың жұртында ұлы 
Москва княздігі, Қырым және Қазан хандығы, Ноғай ор-
дасы сияқты бір-біріне қарама-қарсы мемлекеттік жаңа 
одақтардың пайда болу жайы сөз болғаны дұрыс»[35]. 
«Шығыс Русь Алтын Орда хандары билігінен басы 
босағанда сонау Монғол шабуылы кезеңіндегісінен 
әлдеқайда қуатты, қабырғасы қатайған мемлекет болып 
шықты» деп жазды В.Г. Вернадский [36].

Жошы ұлысы жүйесінің Орыс жұртына тигізген са-
яси ықпалы жайлы ағылшын тарихшысы Чарльз 
Гальперинның «Орыс және Алтын Орда: Орта ғасырлық 
орыс тарихындағы моңғолдардың үлесі» атты еңбегінде 
біршама толық талданған [61]. Ал Астархан, Қырым, 
Қасым, Ноғай ордасы, Өзбек және Қазақ мемлекеті 
осынау Жошы ұлысының туындысы. Өздерін әлдеқашан 
Моңғол деп атаудан қалған Жошы ұрпақтары аталған 
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мемлекеттердің қалыптасуы, ел болып шыңдалуы, 
тәуелсіздігі, ұлтының бірлігі үшін қажымай талмай күресті. 
Әрине, тарихта бұл деректер ұлы Шыңғысханның саяси 
ұпайына жазылғаны болмаса, Евроазия даласында 250 
жылға жуық сұлтанат құрған Жошы ұлысының шаңырағын 
көтерген Жошы және оның ұрпақтары, болды.

Бірақ Жошы, оның әйгілі хан ұлдарының өмірбаяны, 
атқарған ісі әйгілі әкенің (Шыңғысханның) көлеңкесінде 
қалып келді. Жошы ұрпағынан ұлы қаған шықпады де-
месек, ол құрған Қыпшақ хандығы өз алдына әйгілі 
держава болатын. Сондықтан Жошы ханның атқарған 
ісін оның әйгілі әкесінің рөлінен, Жошы құрған Қыпшақ 

хандығының тарихын Моңғол империясының тарихы-
нан бөліп қарауға болмайды.

Жошы хан оның ұрпақтары Қазақ мемлекетін құрып, 
қазақты ұлт ретінде, Қазақ елін ел ретінде қалыптастырып 
қабырғасын қатайтуға ерекше үлес қосты. Қазақтың хан 
ұрпақтарының барлығы да Жошы әулетінен тарайды. 
Қазақ мемлекетінің бір қайнар көзі Жошының тұңғыш 
ұлы Орда (Орда ежен) және оның ұрпақтары басқарған 
Ақ орда болды.

З. ҚИНАЯТҰЛЫ, 
тарих ғылымдарының докторы, 

профессор
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После восшествия на престол Тохта продолжал политику предшественников и под-
твердил привилегии православной церкви, освободив ее от налогов и сборов. С 
большой долей вероятности, сам Тохта придерживался буддизма, как и его дедуш-
ка, бабушка и дядя с материнской стороны. Ногай же был по вероисповеданию му-
сульманином, в то время как Сальджидай гурген, дед Тохты, был приверженцем 
буддизма. Изначально это не создавало проблем, наоборот даже, дочь Ногая Ка-
бак вышла замуж за Яйлака, сына Сальджидая гургена и дядю Тохта-хана. Другая 
его дочь вышла за Таштимура, сына другого союзника Тама Тохты, который также 
был в то время мусульманином, губернатором области Дербент и защищал Золо-
тую Орду от набегов иранских ильханов. Посадив Тохту на престол, Ногай вернулся 
в свой улус. Своих врагов, бывших соратников Тула-Буки, Ногай не хотел ликвиди-
ровать сразу. В 1293 году Ногай послал свою жену Байлак к Тохте. Байлак передала 
просьбу о том, чтобы были казнены 20 эмиров, сторонников бывшего хана Тула-
Буки. Тохта вызвал их и казнил. Но спустя некоторое время в союзе Ногая и Тохты 
наметились трещины.

Н
огай решил печатать монеты Улуса Джучи с 
именами Тохты и своим именем на них, тем 
самым показывая всем свой статус. В то вре-
мя печатать монеты со своим именем было 
основным признаком независимости и суве-

ренитета. Ногай покушался на авторитет центральной 
власти, что не прошло незаметным от глаз Тохты и его 
сторонников.

В 1293 году Тохта и Ногай начали косвенную борь-
бу за влияние. Армия Тудана, брата Тохты, по прось-
бе некоторых русских князей выступила против дру-
гих русских князей, которых поддерживал Ногай. Еще 
через два года по приказу Тохты в русские княжества 
вторглась армия Токтимура. События стали разворачи-
ваться стремительно. Некоторые эмиры Тохты предали 
хана и бежали к Ногаю. Тохта потребовал их выдачи, но 

получил отказ. Ногай же стал требовать выдать на суд 
Сальджидая кунграта (дед Тохты) и Тама-Токту (пото-
мок Шибана). Обострились и религиозные противо-
речия. Тама-Токта, до этого бывший мусульманином, 
отрекся от ислама, за что получил прозвище Муртад и 
стал сторонником Сальджидая. Дочь Ногая Кабак, ко-
торая также исповедовала ислам, поссорилась со сво-
им мужем, которым исповедовал буддизм.

В итоге две армии Ногая и Тохты встретились осенью 
1297 года в районе реки Дон и современного города 
Новочеркасска на границах владений Западного крыла 
Улуса Джучи и его центра. По данным Марко Поло, в 
битве участвовало 350 тысяч человек. Ногай смог раз-
бить армию Тохты. Часть армии Тохты утонула при от-
ступлении. Ногай захватил добычу и пленных и решил 
не преследовать Тохту. Это было его роковой ошибкой. 
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Согласно заветам Чингиз-хана, успешный полководец должен 
преследовать врага вплоть до полного уничтожения, развивая 
свой успех. Ногай же, соблазнившись добычей, не стал разви-
вать свой успех, дав Тохте время подготовиться для реванша. 

Выиграв битву, Ногай разделил добычу не совсем справед-
ливо. Из-за этого три брата Абаджи, Йанджи и Караджин реши-
ли отделиться от Ногая, посчитав, что их вклад в победу был не 
оценен по достоинству. Но они не успели этого сделать, и были 
остановлены войсками сыновей Ногая. Сыновья Ногая обману-
ли их, гарантировав личную неприкосновенность. После того 
как два брата приехали на встречу (третий отказался) они были 
убиты, а их улус перешел под управление детей Ногая.

Видимо, тогда же произошел конфликт Ногая с правителем 
Крымского улуса (Ачик, сын Уран-Тимура). В 1298 году внук 
Ногая Ак-таджи был направлен в Крым для сбора налогов, но 
был убит жителями Крыма, за что Ногай сразу же после битвы 
с Тохтой вторгся в Крым. Крымские города были разграблены. 
Ногай получил большую добычу, но при этом он опять обде-
лил своих союзников в плане добычи. В этот раз «пострадав-
шим» стал Маджар, сын Шибана, сына Джучи. Он и его эмиры 
перешли от Ногая к Тохте. 

 Таким образом, победы Ногая привели к тому, что он на-
чал терять союзников. В поисках союзников Ногай начал ди-
пломатические переговоры с ильханами, забыв свои старые 
обиды, связанные с убийством Тутара (кузен Ногая), преды-
дущими ильханами. Более того, младший сын Ногая Турай 
женился на дочери ильхана Абаги. Стремление заключить 
союз с ильханами дополнялось желанием отомстить Тама-
Токте, своему бывшему союзнику и другу за измену и пере-
ход под крыло Тохты. Владения Тама-Тохты включали в себя 
приграничные владения с ильханом. Тама-Тохта всегда был 
в авангарде войск в битвах с ильханами. Но при всем при 
этом ильхан Газан занял нейтральную позицию, и чтобы по-
казать это, он откочевал от границ и перезимовал на юге своей 
страны. Отказ Газана от союза и жадность Ногая оттолкнули 
от него многих представителей элиты, которые перешли под 
власть Тохты. Тохта, заручившись нейтралитетом Газана, снял 
с границы войска Тама-Тохты и повел объединенные войска 
против Ногая. Войско Тохты было в два раза больше войск 
Ногая. В 1299 году Тохта начал свое наступление на владения 
Ногая. Решающая битва произошла в местности Куканлык, на 
левобережье Днепра, где находился старинный юрт Ногая. 
Сражение продолжалось целый день и завершилось разгро-
мом Ногая. Пожилой Ногай остался брошенным на произвол 
судьбы. Был взят в плен русским солдатом армии Тохты, ко-
торый отрубил ему голову. После этого Тохта победоносно 
возвратился в столицу. Победа над Ногаем имела огромное 
значение, но большая часть сторонников Ногая продолжала 
«партизанскую» борьбу против Тохта-хана. Джека, старший 
сын Ногая, после смерти отца ушел в землю асов, где пытался 
найти сторонников для борьбы с Тохтой. Но его младшие бра-

ТохТы
Правление
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тья Тека и Турай не разделяли желания Джеки воевать с Тохтой. Они 
были готовы пойти на компромисс с Тохтой ради сохранения своих 
улусов. Вскорее Тека был убит людьми Джеки. Многие бывшие эми-
ры Ногая, увидев такие жестокие репрессии, составили заговор про-
тив Джеки. Джека узнал о заговоре, бежал от заговорщиков, собрал 
войско и разбил бунтарей, которые бежали к Тохте. Тохта послал на 
помощь заговорщикам большое войско со своим братом Бурлюком. 
Джека бежал в Болгарию (он был зятем бывшего болгарского царя), 
где правил один год. После этого он был убит новым болгарским ца-
рем по требованию Тохты.

После победы над Джекой, Тохта разделил завоеванные улу-
сы между своими родственниками. Младший брат Тохты Сарай-
буга получил в свое распоряжение бывший улус Ногая. Другой 
брат Бурлюк получил в управление бывший улус Чимпая (по реке 
Урал), чей внук и правнук выступили на стороне Ногая в междусо-
бицах против Тохты.

Сарай-Буга на новом месте оказался вовлеченным в заговор по-
следнего сына Ногая. Турай остался в живых и горел жаждой мести 
по отношению к Тохте. Он уговорил Сарай-Бугу, обещав ему трон 
хана Золотой Орды в случае успеха их предприятия. Они захотели 
привлечь к заговору Бурлюка, но тот, получив предложение, опове-
стил об этом Тохту. Тохта, узнав о заговоре, сумел захватить и каз-
нить обоих заговорщиков. После смерти Турая его сын Каракесек 
вместе с родственниками Йулукутлу и Джериктемир бежал в стра-
ну Шешимен (Болгария). Здесь Джериктемиром назван Туктемир, 
сыном Черика, сына Шибана. Бессараб I, кнез (князь) Ольтении и 
водэ (воевода) Валахии был сыном данного Туктемира (Тохтамир).

Как писал Абулгази, потомок родственников Туктемира: 
«Шибан послал в область Корел (западные страны) одного из сво-

их сынов, дав ему хороших беков и людей. Этот юрт постоянно оста-
вался во власти сынов Шибан-хана; говорят, что в настоящее вре-
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мя государи Корельские – потомки Шибан-хана». Как 
известно, Абулгази жил в XVII веке, под государями 
Корельскими он имел в виду румынских правителей, 
потомков Бессараба I. Упомянутые у Абулгази потомки 
Шибана в области Корел являются потомками Бессара-
ба, сына Токтемира, сына Джерика, сына Шибана. Сам 
же Каракесек, внук Ногая известен в румынских ле-
гендах как Негру Вода (буквально «Черный Воевода», 
калька имени Каракесек). 

При Тохте была проведена очень важная денежная 
реформа, которая унифицировала монеты, изъяв из 
денежного оборота прежние монеты. Для упорядочи-
вания и облегчения управления административной и 
финансовой системой были выпущены новые монеты 
с единым весом. Реформа была настолько удачной, что 
дирхемы Тохты находились в денежном обращении до 
конца XIV века, то есть спустя 70-80 лет после выпуска.

Разобравшись с детьми Ногая, Тохта переключился 
на внешнеполитическую деятельность. 

В 1303 году Тохта выразил свои претензии на Азер-
байджан и угрожал ильхану Газану войной. Но помимо 

словесных конфликтов дальше дело не зашло. В 1304 
году Тохта возобновил дипломатические переговоры с 
Египтом. Послы Тохты пытались склонить султана Егип-
та к военному союзу против ильхана Газана. Но послы 
получили вежливый отказ. В 1305 году, после смерти 
Тама-Тохты, сын Тохты Ильбасар вместе со своим бе-
ком Кадаком напали на владения ильханов, но не до-
стигли значительных военных успехов и вынуждены 
были отступить.

 В последние годы своего правления Тохта смог 
консолидировать элиту под своим руководством. В 
Улусе Джучи усилилась централизация, появилась 
политическая стабильность и порядок. Как писал 
один из летописцев: «в дни его царствования те 
страны дошли до чрезвычайного благосостояния и 
весь улус его стал богат и доволен». В последние 
годы правления Тохты умирает его преданный со-
ратник и брат Бурлюк, а за год до смерти самого 
Тохты умирает Ильбасар, его сын и наследник. Тох-
та назначает наследником сына Ильбасара, но вско-
ре умирает сам.
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А
лтын Орда әскерлері оң қол, сол қол деп 
екі қанатқа бөлінді. Мемлекет басындағы 
нояндар мен бектердің, басқақтар мен 
тамғашы- лардың қолында билік көп 
болды. Алтын Орда мемлекеті тарихи 

әдебиетте “Қыпшақ ұлысы” деп те аталды. Алтын Орда- 
да монғолдар басым тайпа болған жоқ. ХІV ғасырда 
монғолдар түркіленіп, Алтын Орданың халқы “татар-
лар” деп аталынған. Сонымен қатар Алтын Орда Берке 
ханның тұсында біртұтас монғол империясынан, бөлек 
тәуелсіз мемлекет болды. Кейін Алтын Ордада Мөңке 
хан өз атынан теңге шығара бастады. Алтын Орда ХІV 

ғасырдың І жартысында, Өзбек пен Жәнібек хандар 
тұсында едәуір көтерілді. Өзбек ханның тұсында 1312 
жылы мұсылман діні мемлекеттік дін болып жариялан-
ды. Алтын Орданың тәуелсіз иеліктерге бөлінген кезі 
ХІV ғасырдың ІІ жартысы.  1359—1379 жылдар Алтын 
Орда тарихында “Ұлы дүрбелең” кезеңі деп аталын-
ды. Кейін Тоқтамыс хан Алтын Ордадағы өз билігін 
соғыстағы жеңістермен бекіте түспек болып 1382 
жылы Мәскеуді өртеді. Солтүстік пен Батыста Ақсақ 
Темірдің басқын- шылық жоспарларына Алтын Орда 
мемлекеті кедергі жасады. Әмір Темір мен Тоқтамыс 
хан арасындағы шешуші шайқас 1395 жылы болды. 

Алтын Орданың астанасы Сарай-Бату, ал кейінірек Сарай-Берке қаласы болды. Түрік 
деректерінде Батый ханның әскерлері қыпшақтар деп аталды. 1227 жылы Жошы 
өлген соң оның орнына ұлы Батый отырды. 1235 жылы Монғол империясының аста-
насы Қарақорымда болған құрылтайда Батысқа (Еуропаға) шапқыншылық жорық 
жасау ұйғарылды. Бұл жорық 1236 жылы басталады. Алтын Орданың астанасы Са-
рай-Бату, ал кейінірек Сарай-Берке қаласы болды. Түрік деректерінде Батый ханның 
әскерлері қыпшақтар деп аталды. Себебі, ұлан-ғайыр өлкеде орналасқан мемлекет 
халқының басым бөлігі түркі тілдес қыпшақтар болатын. Мемлекеттің басты саяси-
мәдени тілі қыпшақ тілі болды.

алТын орда 
МеМлекеТі
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Тоқтамыс пен Темір арасындағы күрес-тартыс Сыпыра 
жыраудың жырларында бар. Алтын Ордада әскер ісін 
және дипломатиялық қатынастарды “беклербектер” 
басқарды. Ал, “басқақтар” алым-салық жинаумен ай-
налысты. Алтын Ордаға Темір мемлекетімен болған 
соғыс өте ауыр тиді.  Алтын Орданың ыдырау себебі 
мыналар:

 - этникалық құрамы әр түрлі халықтар бір мемле-
кетте тұра алмады;

 - шаруашылығының өркендеуі нашар болды; - билік 
үшін талас күшейді; 

- езілген халықтың азаттық күресі күшейді. 

Әмір Темір әскерлерінің 1389-1391 және 1395 
жылдардағы жорықтары нәтижесінде Алтын Орда 
талқандалды. Алтын Орда ХV ғасырдың ортасы-
на қарай біржола құлады.  Шаруашылығы және 
мәдениеті. Көшпелі мал шаруашылы- ғы мен 
отырықшы егін шаруашылығы Алтын Орда халықтары- 
ның басты шаруашылығы осы екеуі. Алтын Орда 
халықтары, негізінен, мұсылмандар болды. Алтын 
Орда мемлекетінде ал- ғашқыда көне ұйғыр жазуы 
негізгі жазу болып қалыптасса, кей- іннен ислам діні 
ықпалының күшеюіне байланысты араб жазуы да қатар 
қолданылды.
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А
қ Орданың күшейген кезі 14 ғ. 2 жартысы. 1361 ж. Ақ Орданың 
билеушісі болған Орыс хан өз жағдайын біраз күшейтіп, 
енді Алтын Орда тағын иемденуге күш салды. Сөйтіп, 1374-
1375 жж. Еділ бойымен жорыққа шыққан ол Сарайды өзіне 
қаратып, Хажы-Тарханды (Астраханьды) қоршауға алды. 

Кама бұлғарларының жерін бағындырды. Бірақ Орыс ханның үстемдігі 
ұзаққа созылмай, келесі жылы ол Еділ бойынан кетіп, Алтын Ордадағы 
билікті Мамайға беруге мәжбүр болды. 1377 ж. Орыс хан қайтыс болды. 
Ақ Орда иелігі Орыс ханның баласы Темір Мәлікке көшті. Бірақ осы кез-
де Маңғыстау үстіртінің билеушісі - Жошы әулеті Түй хожа оғланның ба-
ласы Тоқтамыс Орта Азия әміршісі Ақсақ Темірге сүйеніп, Темір Мәліктің 
әскерін талқандайды. Өзін 1379 жылы Ақ Орда ханы етіп жариялайды. Ақ 
Орда әмірлерінің қолдауына ие болған ол, 1380 жылы Сарайды, хажы-
Тарханды, Қырымды және Мамай Ордасын басып алды. Тоқтамыстың 
бұл табысы орыс жеріне басып кірген Алтын Орда ханы Мамайдың 1380 
ж. Куликово даласында орыс әскерлерінен жеңілуі себебінен мүмкін бол-
ды. Тоқтамыс мұнымен тоқтаған жоқ. Атап айтқанда, Тоқтамыс Ақсақ 
Темірдің қамқорынан босануға тырысады. Бірақ, 1380, 1391, 1395 жж. 
Ақсақ Темірдің Тоқтамысқа қарсы жасаған аса үлкен үш жорығынан 
кейін Алтын Орда тас-талқан болып қирайды. Темірдің басқыншылық 
соғыстарының нәтижесінде және ішкі талас-тартыстан 14 ғ. соңы мен 15 
ғ. бас  кезінде Ақ Орда да әлсіреп қалады.

Ақ Орда - Алтын Орданың шығысындағы дербес ұлыс, 
сосын тәуелсіз ел. 14-15 ғасырларда Орта Азия мен 
Қазақстан монғол шапқыншылығы зардабынан арыла 
бастады. Әлеуметтік-экономикалық жағдайлар түзеле 
бастады. Көптеген ұлыстар мен елдер тәуелсіз бола ба-
стады. Осындай тәуелсіздікке ие болған мемлекеттердің 
бірі - Ақ Орда. Оның шекарасы Жайық өзенінен Ертіске, 
Батыс Сібір ойпатынан Сырдың орта шеніне дейін со-
зылып жатты. Ақ Орданың халқы - қыпшақтар, Алтай-
дан осында қоныс аударған наймандар, қоңыраттар, 
керейіттер, үйсіндер, қарлұқтар Ақ Орда хандары - 
Орда Ежен, Сартақ, Қоныша, Баян, Сасық-Бұқа, Ерзен, 
Мүбарак, Шымтай, Орыс хан, Қойыршақ, Барақ

ақ орда
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Правление уЗбека

И
сследователь Мыськов Е.П. считал, что Уз-
бек был избран курултаем на трон Золотой 
Орды мирным путем, его мачеха Баялун и 
двоюродный брат Кутлук-Тимур очень со-
действовали этому путем подкупов и оказа-

ния различных услуг эмирам. 
Мыськов Е.П. аргументирует свою позицию следую-

щим образом:
1. У Тохты не было наследников – это следует 

из указаний египетских авторов о смерти Ильбаса-
ра за три года до смерти Тохты, а возможный сын 

Ильбасара был слишком мал для восшествия на 
престол. Хотя Мыськов Е.П. признавал, что теоре-
тически Узбек мог захватить власть, «вонзив нож в 
Ильбасара».

2. Сообщения египетских послов, бывших во время 
смерти Тохты в Золотой Орде и воцарения Узбека, ни-
чего не говорят о нелегитимности Узбека.

3. Узбек был избран ханом не как мусульманин и 
только после того как стал ханом, он принял ислам и 
объявил ислам государственной религией, после чего 
начались репрессии против немусульман. 

После Тохты ханом становится Узбек, сын его 
брата. Тогрул, отец Узбека, был убит самим 
Тохтой еще в 1291 году, а сам Узбек избежал 
смерти, так как его мачеха Баялун (супруга  
Тогрула) спасла его, отправив в улус Джулат 
Черкес (Западный Кавказ). Возмужав, Узбек по-
сле смерти Тохты начал борьбу за ханский пре-
стол. Проблема утверждения у власти Узбек-ха-
на рассматривалась многими исследователями. 
После издания в 1884 году первого тома Сбор-
ника материалов по истории Золотой Орды (из-
влечения из арабских источников), утвердилась 
точка зрения о том, что Узбек унаследовал трон 
от бездетного Тохты. После издания второго 
тома Сборника материалов по истории Золо-
той Орды (извлечения из персидских источни-
ков), где присутствовало два рассказа о том, что  
Узбек захватил власть после убийства сына  
Тохты, появились точки зрения о том, что хан 
Узбек пришел к власти в результате переворота.

Ниже мы бы хотели остановиться на главных дей-
ствующих лицах:

Тохта действительно уничтожил многих своих род-
ственников: кузена Телебугу-хана, своих родных бра-
тьев Кадана, Алгуя, Кутугана, Тогрула, Балагана, Яку, 
преемника Чимпая и Таджу, сына Яку в улусе Чимпая, 
Ногай погиб в борьбе с Тохтой, дети Ногая по именам 
Джеке и Турай, а также брат Тохты Сарайбуга были каз-
нены по его приказу. Согласно Рашид ад-Дину у Тохты 
было три сына: Йабарыш, Иксар, Тукел-Бука. Согласно 
Таварих-и гузида-йи нусрат-нама (произведение ши-
банидской историографии, так же как и Чингиз-наме 
Утемиша Хаджи), у Токты был один сын Йабарыш. Со-
гласно Муизз ал-Ансаб у Тохты было три сына: Тукал-
Бука, Балуш, Илсар, а сыном Илсара был Исан-Бука. 

Ильбасар, наследник Тохты, который получил удел 
на Яике, стал владельцем, по нашему мнению, бывшего 
улуса Чимпая, правители которого Яку и его сын Таджу, 
были союзниками Ногая в его борьбе с Тохтой. Кроме 
того, видимо, после казни Тайджу (Такаджу) его жены 
с детьми отошли к Бурлюку, брату Тохты, что объясняет 
«двойное отцовство» царевны Тулунбай, которую на-
зывали то дочерью Бурлюка, то дочерью Такаджу, сына 
Хинду, сына Теку (здесь Теку (Яку) и Хинду перепутаны 
местами). Согласно Рукн ад-дину Бейбарсу Ильбасар 
умер в 709 году хиджры (11 июня 1309—30 мая 1310).

Тукул-Буке достался в удел бывший улус Ногая, в 
Исакчи, на реке Дунай, вместе с которым, по всей ви-
димости, он получил бывших эмиров Ногая. Мы ото-
ждествляем его с Ток-Бугой из нутинов, из сообщения 
Утемыш Хаджи, а Баджир уйгур, по всей видимости, 
был его главным эмиром, которого мы можем отожде-
ствить с Маджи, бывшим эмиром Ногая, перешедшим 
с 30 000 всадников к Токте.

Баялун. Согласно Утемиш Хаджи, она была ма-
терью Узбек-хана и женой Тогрула, отца Узбека, ко-
торая по левирату стала женой Тохты, согласно ибн 
Халдуну, она была всего лишь женой отца Узбека, 
на которой женился сам Узбек после воцарения. Со-
гласно Пахимеру Баялун – Мария Палеологиня, дочь 
Андроника II, жена Токты-хана. Ибн Батута расска-
зывает, что в гареме Узбека находилась Баялун, дочь 
константинопольского императора, и что она ездила 
в Константинополь, чтобы родить там своего первого 
ребенка, позже она не вернулась к Узбеку, оставшись 
в Константинополе. Тут надо отличать двух Баялун. 
Первая Баялун умерла в 1323 году. Была ли она ви-
зантийкой не понятно. Известно, что у нее был брат 
Байдемир, который определенное время был намест-
ником в Хорезме. Изначально первая Баялун была 
женой Тогрула, который являлся вместе с некоторыми 
братьями соправителем Теле-буги.

уЗБека
Правление
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Вторая Баялун – неизвестная по имени побочная 
дочь Андроника III от неизвестной матери. Вышла в 
1330 г. замуж за Гийас ад-дина Мухаммеда Узбека, 
хана Золотой Орды, племянника Тохты. О детях от это-
го брака ничего не известно. 

Кутлук-Тимур, согласно Ибн Батуте он был сыном 
тетки Узбека (его мать - дочь Менгу-Тимура).

Исатай кият. Он был родственником Бурундая кията, 
соратника Бату и Шибана.

После изложения всего вышеперечисленного мы бы 
хотели изложить свое видение развития ситуации:

Ильбасар, официальный наследник Тохты, умер в 
709 году хиджры (11 июня 1309—30 мая 1310). Новым 
наследником Тохты стал сын Ильбасара, Исан-Бука. 

В 1312 году Тохта, оставив во главе армии, погра-
ничной с Хулагуидами царевича Узбека, возвращался 
в Сарай. В местности Курну он умер. На курултае вто-
рой сын Тохты Тук-Бука с эмиром Маджи (Баджир) из 
уйгуров оспорил права Исан-Буки и стал главным пре-
тендентом на избрание ханом. В это время Узбек ехал 
на курултай для участия в нем. Кутлук-Тимур, его ку-
зен, уже присутствующий на курултае, передал Узбеку 
либо дезинформацию о планируемом убийстве, либо 
правду о том, что Узбека планируют убить. Прибыв на 
курултай, Узбек и Исатай кият убили Тук-Бугу и Маджи 
(Баджир) уйгура. Официальной версией случившего-

ся стала то, что сам Тук-Бука и его эмир Маджи пла-
нировали убить Узбека. Был ли на самом деле заговор 
против Узбека, историкам узнать видимо, не суждено, 
в распоряжение разных источников попала официаль-
ная версия о причинах убийства Ток-Буги и Маджи уй-
гура. После этого кровопролития Баялун, жена Тохты с 
помощью подкупов смогла добиться избрания Узбека 
ханом на курултае.

Только после восшествия на престол Узбек принял 
ислам и через некоторое время начал борьбу с нему-
сульманами, а также начал проводить свою админи-
стративную реформу, лишив всех Джучидов,  потомков 
16 сыновей Джучи (кроме линий Бату и Орды, а также 
шибанидов) их уделов. 

Административная реформа хана Узбека с одной 
стороны была уникальна. С другой стороны ее меха-
низм прослеживается во многих обществах как Азии, 
так и Европы. Всего мы имеем только одно известие об 
этой административной реформе хана Узбека из Уте-
мыш-хаджи.

Данное прямое свидетельство косвенно подтверж-
дается рядом признаков, что позволяет нам думать, что 
данная реформа имела место быть.

Если полностью доверять Утемыш-хаджи, то ока-
жется, что Узбек-хан отнял улусы у всех Джучидов за 
Ордуидов. Шибаниды, видимо, тоже изначально были 

лишены всех улусов, но потом Исатай кият выделил 
два племени для Шибанидов в управление.

Известный список 92 узбекских родов и племен свя-
зан именно с административной реформой Узбек-хана. 
При хане Бату было всего около 17 улусов, отданных 
детям Джучи (помимо улусов Орды и Бату, вместе с ко-
торыми было 19 улусов). Данное число косвенно под-
тверждается как данными Утемыш-хаджи, так и данны-
ми о «18 братьях Батота» (плюс улус самого Бату). Позже 
были выделены еще 4 улуса, которые образовывались 
по принципу войск тама (один из таких улусов улус Та-
ма-Токты) – выделением определенных контингентов 
от каждого улуса. В каждом улусе по традиции выде-
лялось 4 военачальника (карачи-беки), возглавлявших 
рода или «сборные тысячи». В итоге, когда произошла 
административная реформа Узбек-хана, все племе-
на, которые раньше подчинялись главам улусов, стали 
напрямую подчинятся Узбек-хану. Исходя из того, что 
улусов было 23, и в каждом улусе было по 4 племени, 
то этим можно объяснить такое число (23*4=92) «уз-
бекских родов». Названия родов носили атрибутивную 
форму, то есть рода Узбека, а позже Узбек превратился 
в среднеазиатский экзоэтноним.

<<<

Для того чтобы понять механизм успешной реали-
зации административной реформы Узбек-хана, стоит 
обратиться к теории классика неоинституционализма 
Мансура Олсона о «кочевом и оседлом бандитах».

М. Олсон выделял два типа правителей в обществе, 
где отсутствует централизация и существуют примерно 
равные материальные ресурсы у разных клановых груп-
пировок: 1. «Кочевые бандиты». 2. «Оседлые бандиты». 
Население заинтересовано в существовании одного 
бандита, а не нескольких. Так как один грабит один раз, 
а несколько по нескольку раз. Тут также стоит отметить 
логику эволюции (при оседлом населении). Как писал 
Олсон: «с монополизацией воровства (когда «кочевой 
бандит» становится «оседлым» и начинает противосто-
ять другим «кочевым бандитам»), жертвы воровства мо-
гут ожидать, что они сохранят какой-либо накопленный 
из посленалогового дохода капитал, увеличивая свои 
будущие доходы и налоговые поступления своему осед-
лому бандиту». «Преодоление анархии кочующих бан-
дитов возникает подобно рыночному порядку, из эгои-
стических стремлений тех же бандитов к максимизации 
взимаемой с общества дани.  Необходимые условия 
этой максимизации образуют новый принципиально 
новый порядок, власть оседлого бандита становящего-
ся автократом. Самоограничение в налогообложении 
и предоставление общественных (в том числе защита 
населения от других кочующих бандитов) приводят к 
гигантскому скачку в росте выпуска и как результат до-
ходов самого автократа. Этот переход к качественно но-
вому порядку можно называть государственной рево-
люцией, обеспечившей расширение производственных 
мощностей общества». Olson M. Dictatorship, democracy, 
and development American Political Science Review, Vol. 
87, No. 3 (Sep., 1993), pp. 567-576.
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Здесь стоит отметить, что в данном случае бандит 
выступает метафорой и не несет негативного оттен-
ка, более того такая метафора справедлива для всех 
средневековых обществ, где наблюдалась борьба за 
централизацию государства, где непокорные феодалы 
боролись против центральной власти. 

Административную реформу Узбек-хана можно на-
звать тем актом, который положил начало классиче-
скому периоду в Золотой Орде. Нейтрализация «коче-
вых бандитов» (изъятие улусов у Джучидов) привела 
к росту экономики Золотой Орды и установлению по-
рядка на всей ее территории. 

В рамках политической системы улуса Джучи суще-
ствовало 23 улуса, из которых улус Бату был по мате-
риальным ресурсам одним из 23 улусов, но при этом 
наследники Бату обладали нематериальным ресурсом, 
таким как легитимность. В период правления Тохты 
большая часть улусов была интегрирована к улусу Бату, 
путем назначения на посты глав улуса близких род-
ственников Тохты. Но сама политическая система не 
менялась, новые институты не были созданы. Таким об-
разом, власть Тохты структурно была похожа на власть 
Бату: Бату и Тохта правили не на основе политических 
институтов, которые зависели от центральной власти 
институционально, а на основе личной харизмы, когда 
силой авторитета и войсками близких родственников 
он мог влиять на всех владельцев улусов. Кроме того, 
видна разница между походами ханов Золотой Орды 
в эпоху до Узбека и при нем. До Узбека, например, в 
эпоху Ногая, походы носили грабительский характер, 
цель которых состояла в приобретении материальных 
благ, нередко случались ссоры из-за добычи, как на-
пример между Ногаем и Теле-Бугой. В эпоху же Узбека 
походы были уже государственными предприятиями и 
зависели целиком от воли хана.

С точки зрения неоинституционализма улус Джучи 
было особенным государством, в нем присутствовали 
кочевой и оседлый элементы, что приводило к тому, 
что победа «оседлого бандита» не была предопреде-
лена, как это было в чисто оседлых государствах.

В то же время Узбек-хан изменил полностью поли-
тическую систему, создав и реформировав политиче-
ские институты в Золотой Орде. 

Помимо поддержки податного населения и традици-
онной легитимности, у Узбек-хана был еще один потен-
циальный ресурс, который он использовал в полной мере

К высшему слою политической элиты Золотой Орды 
относились Джучиды, правители улусов, в то время как 
родоплеменная знать не играла важной роли. Можно 
предположить, что некоторые представители родопле-
менной знати были недовольны своим местом в поли-

тической элите, но не имели никаких рычагов для из-
менения ситуации. Верхние страты политической элиты 
Золотой Орды были заняты Джучидами. Когда Узбек-хан 
пришел к власти, он решил использовать родоплемен-
ную знать как противовес власти джучидов. Ибн Батута 
сообщает нам о 17 эмирах-темниках, которых он видел 
на пиру у Узбек-хана. Мы предполагаем, что эти пред-
ставители родоплеменной знати были теми людьми, ко-
торых Узбек-хан выдвинул на место правителей улусов 
вместо Джучидов. С учетом того, что кроме улуса Бату и 
17 улусов темников оставалось 5 улусов, можно предпо-
ложить, что именно эти 5 улусов остались в управлении у 
некоторых Джучидских кланов Ордуидов и Шибанидов.

По нашему мнению, процесс административной ре-
формы Узбек-хана выглядел следующим образом:

1. Избрание ханом:
1.1. Изначально Узбек-хан прибыл на курултай, 

где Тук-Буга, сын Тохты оспорил права сына Ильбаса-
ра на трон.

1.2. Во время курултая Узбек и его сподвижники 
физически уничтожили Тук-Бугу и его сторонников.

1.3. С помощью подкупов Байалун Узбек-хан был 
избран на курултае ханом и обрел легитимность как 
наследник Бату .

2. Административная реформа.
2.1. Мусульманство здесь выступало альтерна-

тивной идеологией податного населения, в котором 
Узбек-хан видел, безусловно, союзников в борьбе 
против «кочевых бандитов». Поэтому, не порывая с 
монгольской идеологией (она выступала источников 
легитимности династии Батуидов), Узбек-хан начал 
движение в сторону ислама.

2.2. Не дожидаясь отъезда всех Джучидов, бывших 
на курултае, Узбек-хан посадил их под арест и передал 
Исатаю кияту. Данное действие было наиболее эффек-
тивным, так как все оппоненты будущей реформы на-
ходились в одном месте и не имели под рукой военных 
ресурсов своего улуса, так как никто не ожидал репрес-
сий со стороны Узбек-хана.

2.3. Наиболее выдающихся Джучидов Узбек ликви-
дировал физически. В источниках упоминаются от 20 
до 120 убитых царевичей. Если верить первой цифре, 
то, видимо, были уничтожены все главы улусов (Джу-
чиды), бывшие на курултае.

2.4. Узбек-хан назначил на место репрессирован-
ных Джучидов (руководителями улуса - темниками) 
представителей родоплеменной знати. Скорее всего, 
им обычно мог являться один из представителей четы-
рех кланов из этого улуса.

2.5. Все Джучиды из подвластных улусов были со-
браны и отданы под начало Исатая кията.

2.6. Некоторые царевичи смогли выступить против 
политики Узбек-хана. Например, мятеж Баба-огула, 
потомка Джочи-Хасара и сторонника Хайду.

2.7. Близкие сподвижники Узбек-хана. Можно вы-
делить четверых карачи-беков Узбек-хана.

1. Кутлук-Тимур. Способствовал убийству Тук-Буги 
и воцарению Узбек-хана.

2. Исатай кият. Согласно Утемыш-хаджи был послан 
за Узбек-ханом с войском и стал его соратником. Поче-
каев Р.Ю. путает его с Исой уйшином , а самого Ису ки-
ята называет «основателем провинциальной династии 
Крыма». Но как мы видим из источников, в частности 
Утемыш-хаджи, ближайшим соратником Узбек-хана 
назван именно Исатай кият, а Иса уйшин не упомянут. 
Упоминается он (Иса уйшин) позже, в эпоху хана Джа-
нибека, в связи с историей своего сына Амата и внука 
Салчена. Вполне можно предположить, что Исатай кият 
был приближенным Узбек-хана, а Иса уйшин был реги-
ональным правителем улуса Крым и братом Тулек-Ти-
мура. Реконструкция же Мустакимова И.А. имени Исатая 
кията как Астая, нам кажется не обоснованной. Кроме 
того имя Исатай встречается и других первоисточниках, 
например Бузанчар кият в сочинении Таварихи Гузидайи 
Нусрат-наме назван потомком Исатая кията (не Астая).

3. Нангудай кунгират относился к племени кунгират 
и вырос вместе с Узбеком в вилайете черкесов (улус 
Джулат Черкес).

4. Алатай сиджиут. Согласно Утемыш-хаджи был 
послан за Узбек-ханом с войском и стал его соратни-
ком. Согласно Утемыш-хаджи, ему в подчинение было 
отдано племя минг. В дальнейшем упоминания о нем 
минимальны.

Другие существовавшие эмиры могли играть менее 
важную роль.

Как видно из этого списка, на первые роли у Узбек-
хана вышли кияты во главе с Исатаем и кунгираты. Ви-
димо они смогли укрепить свою власть настолько, что 
во время начала смуты кияты играли большую роль как 
на востоке, так и на западе улуса Джучи (Мамай и Тен-
гиз-Бука), в то время как кунгираты смогли в союзе с 
Хызыром основать самостоятельное государство в Хо-
резме. Безусловно, корни такого могущества были за-
ложены еще в эпоху Узбек-хана.

Таким образом, можно отметить следующее:
1. При Тохте-хане происходила централизация 

власти без изменения политической системы Золотой 
Орды. Власть хана Тохты институционально была похо-
жа на власть хана Бату, так как базировалась на личной 
харизме. Узбек-хан усилил централизацию Золотой 
Орды на основе реформы ее политических институтов 
власти (лишение Джучидов своих уделов, выдвижение 

родоплеменной знати вместо Джучидов, прямое под-
чинение улусов центру).

2. Реформа удалось в силу поддержки тремя слоями 
населения: оседлым податным населением, торговыми 
кругами (в основном мусульманами) и родоплемен-
ной контрэлитой. Произошла смена элит и Джучиды 
отошли на второй план, на первый план помимо хана 
вышли такие роды как Кият и Кунгират. 

3. Другим фактором успешности административной 
реформы стали неожиданные репрессии по отноше-
нию к Джучидам. Случились они, скорее всего, сразу 
же после избрания Узбека ханом Золотой Орды, ког-
да Джучиды, участвовавшие в курултае, еще не успе-
ли разъехаться по улусам. Фактором неожиданности и 
недоступности больших воинских контингентов в под-
чинении у улусных правителей-Джучидов вот время 
курултая, объясняется успех репрессивных мер по от-
ношению к Джучидам.

4. Административная реформа Узбек-хана по сво-
ему характеру была схожа с механизмом, описанным 
Мансуром Олсоном, а именно трансформация «коче-
вого бандита» в «оседлого» со всеми вытекающими 
последствиями (большой экономический рост в силу 
обеспечения политической стабильности, расцвет 
культуры, строительство инфраструктуры и т.д.).

Придя к власти, Узбек-хан постепенно изменил по-
литическую систему государства, изменил флаг Золотой 
Орды и перенес столицу. Что касается флага Золотой 
Орды: недавно казахстанские историки обнаружили не-
которые европейские карты, по которым можно восста-
новить изображение Золотоордынского флага. Первой 
такой картой является портулан Анджелино Далорто 
(иногда пишут как Анхелино Дулсерт). Портуланами на-
зывались морские карты эпохи Возрождения с конца XIII 
до XVI века, на которых показана акватория Средиземно-
го и Черного морей, а также часть европейской Атлантики. 
Всего Анджелино Далорто сделал два портулана: Первый 
портулан датируется 2-й половиной 1320-х гг. Второй 
портулан, из собрания Парижской Национальной би-
блиотеки, датирован 1339 годом и составлен на острове 
Мальорка. С точки зрения Золотой Орды нам интересен 
второй портулан, так как на нем изображена территория 
Золотой Орды с символами власти Золотой Орды. Если 
бегло смотреть на карту можно увидеть символ Золотой 
Орды: тамга дома Бату вместе с полумесяцем. Если же 
потом посмотреть на край карты, восточнее Причерно-
морья, то на карте вы можете увидеть хана Узбека и те же 
символы. Причем из картинки становится ясно, что это 
символы, части флага. Таким образом европейский ав-
тор в 1339 году изображал флаг Золотой орды как полу-
месяц и тамгу дома Бату расположенную рядом.

<<<
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Уточнить изображение флага позволяет Каталон-
ский атлас 1375 года. Данный атлас называют верши-
ной каталонской школы средневековой картографии. 
Считается, что автор атласа был знаком с трудами путе-
шественников Востока, к примеру с мемуарами Марко 
Поло. Данный атлас был подготовлен в городе Пальма-
де-Майорка Авраамом Крескесом с сыном Иегудой 
Крескесом по заказу Хуана I, короля испанского коро-
левства Арагон. Позже он был подарен французскому 
королю. Сейчас хранится в Национальной библиотеке 
Франции в Париже. На данной карте мы видим некото-
рое количество золотоордынских городов с флагами, 
которые мы уже наблюдали на карте 1339 года. Те же 
самые полумесяц и тамга дома Бату. Но один город изо-
бражен с немного другим флагом. Город, находящийся 
на реке Волга, на карте расположен возле изображения 
Джанибек-хана (сын Узбек-хана). Флаг, отображен-
ный на этом городе, похож на предыдущий флаг, но он 
обозначен без полумесяца. Так как одновременно двух 
флагов не могло быть, мы можем предположить, что 
данный флаг это предыдущий флаг, который был акту-
ален для Золотой Орды в 1269-1313 годах до того мо-
мента, когда ислам не стал государственной религией 
Золотой Орды. Скорее всего, именно тогда в тот старый 
флаг с тамгой дома Бату добавился новый элемент по-
лумесяц. Поэтому мы можем считать, что флаг с тамгой 
дома Бату на белом фоне – это флаг Золотой Орды до 
прихода к власти Узбек-хана. Также интересным явля-
ется вопрос, почему этот флаг был обозначен на од-
ном городе. По нашему мнению, данным городом был 
Старый Сарай (Сарай-Бату, или как его еще называли 
Сарай ал-Махрус), город, основанный Бату в 1240-ых 
годах. В то же время в 1332 году Узбек-хан перенес 
столицу из него в Новый Сарай (Сарай ал-Джедид). 
Видимо, старый флаг остался как символ старой столи-
цы на карте, ведь в те времена, когда Сарай-Бату был 
столицей Золотой Орды флаг не должен был включать 
в свой состав полумесяц и должен был включать в себя 
только тамгу дома Бату. С большой долей уверенности, 
мы можем сказать, что полумесяц в новый флаг добав-
лен был при Узбек-хане. Таким он был и запечатлен в 
европейских картах XIV века.

Таким образом, на данный момент мы можем ут-
верждать, что в Золотой Орде было два флага, четко 
зафиксированных в европейских картах. Первый флаг 
действовал со времен Бату и его преемников до конца 
1312 года. А второй стал официальным флагом Золотой 
Орды во времена хана Узбека в 1313-1330-ых годах (в 
1339 году он уже фиксируется). Новый флаг должен 
был символизировать то, что ислам стал государствен-
ной религией в Золотой орде. Вполне возможно, после 

падения дома Бату и прихода к власти Тука-Тимуридов 
и Шибанидов (боковые ветви правящего дома) флаг 
изменился, включив туда тамгу данных кланов (Тарак-
тамга) за место тамги дома Бату (Босага-тамга).

Узбек-хан изменил систему управления Золотой Ор-
дой и реформировал административно-чиновничий 
аппарат, в котором появились новые мусульманские 
должности: муфтии, кади (судьи). Узбек-хан активно 
занимался экономическим развитием Золотой Орды, 
обустройством новых торговых путей. В это время Улу-
сы Чагатая, Угедея и Хулагу были охвачены граждан-
скими войнами, что привело к переносу торговых путей 
на север по территории Золотой Орды, где в отличие от 
южных соседей присутствовала политическая стабиль-
ность. Любой купец мог проехать безопасно с берегов 
Дуная до Алтая по территории всего улуса Джучи. Во 
времена правления Узбек-хана в Золотой Орде начался 
повсеместный рост количества новых городов и увели-
чение размера старых городов. В 1332 году Узбек-хан 
перенес столицу в Новый Сарай (Сарай ал-Джедид). 
Узбек унифицировал и централизовал страну, победил 
местный сепаратизм. Как отмечал Сафаргалиев М.Г., 
на китайской карте 1331 года Узбек-хан обозначен как 
единоличный правитель улуса Джучи, чьи владения 
начинаются от берегов Иртыша и устья Сырдарьи и за-
канчиваются далеко на Западе.

При Узбек-хане сложилась классическая схема 
управления русскими княжествами, которая известна 
из множества источников. Один из русских князей по-
лучал ярлык (жарлык-указ) на правление. Он обязан 
был собирать «выход», налоги с русских княжеств, ко-
торые расчитывались исходя из переписи населения. 
Уровень налогообложения не был высок и последую-
щее исходящее из этого факта название «татаро-мон-
гольское иго»  как характеристика вассальной зависи-
мости русских княжеств от Золотой Орды не является 
научным, а является идеологическим штампом и исто-
риографическим мифом. 

Основным геополитическим соперником Золотой 
Орды по-прежнему оставался Улус Хулагу. Претендуя 
на территорию Азербайджана, войска Узбека совер-
шили ряд вторжений туда, но не смогли достичь се-
рьезных успехов.

Узбек на более высоком уровне поддерживал ди-
пломатические отношения с Папой Римским, Визан-
тией, Индией, странами Западной Европы, Узбек-хан 
смог возобновить союз с мамлюкскими султанами про-
тив улуса Хулагу.

Когда Узбек-хан вошел на престол он сохранил за 
Михаилом Тверским статус Великого князя Владимир-
ского. Однако московский князь Юрий Данилович Мо-

сковский смог жениться на Кончаке, сестре хана Узбе-
ка. В 1317 году Узбек после женитьбы решил одарить 
своего новоиспеченного зятя статусом Великого князя 
Владимирского. Интриги тверских и московских князей, 
которые продолжались с 1317 по 1331 годы, закончи-
лись гибелью московского князя, двух тверских князей, 
подозрительной смертью Кончаки, а также гибелью в 
походе Шаухала, кузена Узбек-хана. С 1331 года Ве-
ликим князем Владимирским стал московский князь 
Иван, получивший прозвище Калита (Калитой называл-
ся карман, где хранились деньги, от тюркского Калта – 
карман). В отношении русских княжеств Узбек-хан вел 
жесткую политику, помимо вышеуказанных казней двух 
тверских князей, Узбек казнил еще Новосильского, Ря-
занского, Стародубского и нового Тверского князей.

Во внешней политике Узбек сумел заключить ди-
настийный союз с Египетским султаном, выдав за него 
замуж свою родственницу Тулунбай, которая была из 
потомков Чимпая, сына Джучи, но также была падче-
рицей Бурлюка, дяди Узбек-хана. При этом Узбек-хан 
получил огромный по тем временам калым за невесту. 
Послы Египетского султана были вынуждены занимать 
денег у золотоордынских послов, чтобы в полной мере 
выплатить калым. В 1320 году Тулунбай стала султан-
шей Египта. В 1330-ых годах Узбек-хан выдал ярлыки 
генуэзцам, которые перенесли часть своих торговых 
операций на территорию Золотой Орды.

В 1323 году Узбек-хан послал свои войска на помощь 
болгаскому царю. Примерно в это же время он женился 
на дочери Византийского императора Баялун-хатун (она 
носила то же имя, что и мачеха Узбек-хана). В 1330 году 
войска Узбек-хана в союзе с войсками румынского пра-
вителя Бесараба (он был дальним родственником Уз-
бек-хана и потомком Шибана, сына Джучи) и войсками 
византийского императора напали на войска Стефана 
III, короля Сербии, но потерпели поражение.

В 1324 и 1337 годах войска Узбек-хана нападали на 
Литовское княжество. Борьба с Литовским княжеством 
стало первоочередной задачей Узбек-хана, так как из-
за литовцев ордынцы лишились контроля над Волынью 
и Киевом, при Узбек-хане над Смоленском.

В 1313 году, после проведения административной 
реформы и введения ислама как государственной ре-
лигии, некоторые улусные правители восстали против 
Узбек-хана. Баба-огул, потомок Джочи-Хасара (брат 
Чингиз-хана), ранее служивший Кайду, напал на Хо-
резм, где убил много мусульманских священослужи-
телей. Узбек-хан направил против него армию Кут-
лук-Тимура. Армия перешла на сторону Баба-огула. 
Союзник Узбек-хана Чагатаид Ясавур, напал на Баба-
огула, который вынужден был бежать в Иран. Узбек-

хан отправил послов потребовать выдачи Баба-огула. 
Ильхан был в замешательстве, но после поступления 
ультиматума от Узбек-хана ильхан Улджайту решил 
казнить Баба-огула и не начинать войну с Золотой ор-
дой из-за него. Сын Баба-огула Туга-Тимур стал прави-
телем Ирана, после того как потомки Хулагу погибли 
в междусобицах. В 1316 году Узбек-хану поступило 
предложение от некоторых иранских эмиров занять 
престол ильханов, но узбек-хан в тот момент не ре-
шился вмешиваться в междусобицы. Чуть позже он в 
союзе с Ясавуром решил напасть на нового ильхана. В 
1320 году вторжение Узбек-хана не дало никаких ре-
зультатов. Узбек-хан потерпел поражение. В 1335 году 
Узбек-хан снова вторгся в Азербайджан и Иран, но был 
опять разбит новым правителем Арпа-ханом.

Узбек-хан покровительствовал всем религиям на 
своей территории. В 1314 году он выдал ярлык католи-
ческому ордену Францисканцев, пожаловав им льготы 
и позволив основать им свою миссию в Сарай-Бату. В 
1336 году францисканцы имели уже 10 представи-
тельств, а кузен Узбек-хана вместе со своей семьей 
принял католичество.

Личным мусульманским именем Узбек-хана было 
имя Мухаммед. Любимой женой Узбек-хана, была 
Тайдулла из рода Кыпшак. От нее у него родилось два 
сына: Джанибек и Тыныбек. Под конец жизни Узбек-
хана родственник (или родной брат) Тайдуллы Мо-
гул-Буга занял позицию одного из 4 главных эмиров 
государства. Помимо него тремя приближенными бе-
ками Узбек-хана были Исатай из рода Кият, Нангудай 
из рода Кунгират (по казахским шежире, он предок ка-
захских коныратов) и Кутлук-Тимур из рода Барын. В 
1341 году Узбек-хан скончался.

До воцарения Узбека Улус Джучи представляла со-
бой конфедерацию кочевых улусов, которая не имела 
устойчивой и стабильной политической системы. Со 
времен Узбек-хана, в среднеазиатских  и части персид-
ских источников, кочевое население Золотой орды ста-
ло называться узбеками, в то время как в русских, араб-
ских и европейских источниках, их называли татарами. 
Это кочевое население Золотой Орды было единым и 
однородным, начиная от реки Иртыш и Алтая на вос-
токе и до Дуная и Валахии на Западе. Таким образом, 
Татар и Узбек это экзоэтнонимы всего кочевого населе-
ния Золотой орды. Среди кочевого населения Золотой 
орды преобладала родоплеменная идентичность.

Эпоха со времени начала правления Узбек-хана и 
до смерти его внука Бердибека считается Золотым ве-
ком Золотой Орды, когда росла экономика, была по-
литическая стабильность, расцвела классическая золо-
тоордынская культура.
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П
олным мусульманским именем Джанибек-
хана было Джалал ад-Дин Абу Музаффар 
Махмуд. При Джанибеке продолжилась тен-
денция, заложенная еще Узбек-ханом, на-
правленная на усиление интеллектуального 

потенциала. В Золотую орду съезжались многие обра-
зованные люди, в то время происходила утечка мозгов 
из мусульманского мира в Улус Джучи. 

Джанибек-хан (1342-1357), сын Узбек-хана, про-
должал политику своего отца, укреплял центральную 
власть хана. 

Джанибек известен в казахском фольклоре как Аз-
Джанибек (мудрый Джанибек), во время правления 
которого в Золотой Орде расцветала экономика и куль-
тура. Аз-Джанибек фигурирует во множестве сказок, 
легенд, преданий, эпосов и песен как мудрый прави-
тель, Золотой эпохи казахской государственности. Па-
ралельно с этим, Джанибек характеризуется в русских 
летописях как «добрый царь», ведь в отличие от отца, 
при Джанибеке не было ни одного вторжения на тер-
риторию русских княжеств. В его правление Великим 

князем Владимирским был Симеон Гордый, князь Мо-
сковский, после его смерти от чумы князем стал его 
младший брат Иван Красный в 1353 году.

Джанибек провел собственную денежную реформу, 
которая, выпустив в оборот большое количество мед-
ных монет, изменила курс серебряных монет по отно-
шению к медным из-за нехватки серебра. На монетах 
вместо бывших тамг печатались изображения двугла-
вого орла и изображения цветков. 

Внешняя политика Золотой Орды времен Джани-
бека существенно не поменялась. Развивались дипло-
матические отношения с правителями Египта, хотя не 
так интенсивно, как раньше, в силу гражданских войн 
в Египте. В это время в улусах Хулагу, Хубилая, Чага-
тая происходили гражданские войны, это привело к 
тому, что международные каналы торговли оказались 
надолго на территории Золотой Орды, кроме того, это 
обеспечило мир на всех фронтах и границах с другими 
чингизидскими государствами.

В 1343 году в результате драки один итальянский 
купец убил золотоордынского купца в Азове. Раз-

После смерти Узбек-хана, кратковременно правил его старший сын Тыныбек, кото-
рый был убит единоутробным братом Джанибеком. Помимо Тыныбека, Джанибек 
казнил другого брата – Хидрбека, который также претендовал на престол. Джанибек, 
взойдя на престол, отдал в личное владение матери Тайдуле город Тулу и некоторые 
доходы от города Азака (Азов). Тайдула известна в русских летописях как «заступни-
ца русской церкви».

<<<
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Правление джанибека и бердибека

гневанный Джанибек ввел войска в город, в кото-
ром были ограблены многие европейские граждане, 
также некоторые европейцы были убиты. В итоге 
конфликта европейские купцы потеряли более полу-
миллиона золотых флоринов. Джанибек на пять лет 
изгнал итальянских купцов из Таны. Выросли цены 
на зерно, восточные товары, которые поступали в 
Европу через территорию Золотой Орды. В 1343-
1344 годах венецианцы решали выдавать или нет 
того купца-виновника инцедента. В 1344 году они 
отказали в выдаче своего купца – Джанибек осадил 
Каффу. Он не смог взять укрепленный город и через 
год вернулся снова для осады. Не взяв город, хан ре-
шился на использование «биологического оружия». 
Через крепостную стену с помощью катапульты было 
переброшего тело человека, умершего от бубонной 
чумы. В условиях осады, жары и нехватки продо-
вольствия в Каффе возникла эпидемия чумы. Мно-
гие из осажденных в страхе перед болезнью бежали 
в Венецию и Геную, принеся чуму туда. По некото-
рым сведениям, в 1348-49 годах эпидемия чумы, 
которая началась в Каффе, выкосила до 60 % евро-
пейского населения.

После 1345 года и осады Каффы Джанибек запре-
тил итальянским купцам торговать на территории Зо-
лотой орды, но уже в 1347 году разрешил им торговать 
в Азове, увеличив налог с 3 до 5 %. 

В это время на территории державы ильханов про-
должались длительные гражданские войны. В 1356 
году у Малик Ашрафа из рода Сулдуз умер марионе-
точный хан. Уловив момент, Джанибек в 1356 году 
выступил в поход на Иран и Азербайджан. Он захва-
тил в плен Малик Ашрафа и завоевал город Тебриз. 
Наместником там он назначил своего сына Бердибе-
ка, оставив в помощь ему эмира Ахиджука. Во вре-

дЖаниБека 
и БердиБека

Правление

мя возвращения в свою столицу Джанибек заболел. 
Складывалось впечатление, что Джанибек проживает 
свои последние дни. Тоглубай из рода Канглы выслал 
Бердибеку весть о том, что Джанибек при смерти и 
советовал: если Бердибек хочет стать ханом, ему сто-
ит немедленно вернуться в столицу. Когда Бердибек 
вернулся в Сарай ал Джедид, Джанибек уже пошел на 
поправку. Джанибек был встревожен быстрым и не-
санкционированным возвращением Бердибека, но 
Тайдула успокоила его. Тоглубай и Бердибек, обе-
спокоенные реацией Джанибека (Бердибек мог быть 
наказан за своевольное возвращение из Тебриза), 
решили действовать. Они ворвались в покои Джани-
бека и задушили выздоравливающего хана. Придя к 
власти, Бердибек кардинально решил проблемы су-
ществования соперников и претендентов на престол, 
поддавшись на уговоры Тоглубая. Были убиты все 
родные братья Бердибека, а также многие родствен-
ники. Тайдула пыталась спасти новорожденного сына 
Джанибека, но Бердибек убил и его. Ахиджук, остав-
ленный наместником в Тебризе, сначала объявил 
независимость, но вскоре погиб в борьбе с другими 
иранскими правителями. Сам Бердибек погиб в 1359 
году. Его смерть положила начало Великой Замятне и 
двум десятилетиям гражданских войн.
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қыЗыл алаң неМесе 
сарайшық құПиясы

С
арайшық су астына кетіп, шайылып қалған қала 
емес. Археологиялық тұрғыда аспан астын-
да жасалған музей қала. Оның да әлеуетін 
қарастырып, биылғы мерейтой қарсаңында ту-
ризм тұрғысынан дамытсақ болмас па еді?! Бір 

кездері корейлер мен түріктер келіп Жайықтың жағасында 
демалыс орындарын салып, Сарайшықтың ескі орнына 
экспедиция жасаймыз деді. Туризмі қарыштаған елдің 
ағайындары бекер көз тікпеді. Бірақ қаражаты көп, 
машақаты ауыр жобаны іске асыра алмады. 

Сарайшық – турист тартып, ақша табудың көзі 
емес, Қасым хан мен Алтын Орданың негізін қалаған 
Батудың арманың ұрпаққа жеткізетін бекініс. Біздің 
мақсат – бабаларымыз армандаған Сарайшықты та-
рихи археологиялық тұрғыдан әлі де зерттеп, аспан 
астындағы музей-қорық жасау. 

Алтын Орданың гүлденген дәуірінде Бағдад пен 
Мәскеу сияқты қалалардан озық тұрған Сарайшықтың 
тарихта алар орны ерекше. Қасым хан дәуірінде са-
яси элиаға көтеріліп, шығыстық үлгідегі таңғажайып 
Қазақ хандығының астанасы болды. Жошының ұлы 
Бату хан тамсанып, Темірдің ұлы Әмір қиратуға қимаған 
Сарайшықтың тарихына үңіліп, туризм тұрғысынан 
дамытудағы алғы шарттарына тоқталсақ. 

Сарайшық туралы алғашқы жазба дерек қалдырған 
– арабтың белгілі географ ғалымы, саяхатшысы Ибн-

Батута. Ол өзінің саяхаттарының бірінде, 1334 жылы 
«Үлкен Сарай» қаласынан шығып (Сарай-Берке – Ал-
тын Орданың астанасы), Азияға жасаған сапарын-
да Сарайшық қаласында болған. Бұл жөнінде ол «Біз 
Сарайшық қаласынан ат жеккен арбамен он күн жол 
жүріп, Сарайжүк қаласына жеттік. Бұл «Ұлысу деп ата-
латын» үлкен, терең, ағысы қатты өзеннің жағасындағы 
гүлденген әсем қала екен және дүние жүзіндегі Бағдаттан 
кейінгі екінші жүзбелі көпір осында екен» деген пікірді 
қалдырады.

Бұдан кейін Сарайшық жөнінде жазба дерек 
қалдырған – орыс патшасы VI Иван Грозныймен дос 
болған, ағылшын көпесі Антоний Дженкинсон. Ол 1558-
1559 жылдары Каспий теңізінің солтүстік және шығыс 
жағалауына саяхат жасауы кезінде Сарайшық қаласына 
соғады. «Теңізден бір күндік сапарда үлкен өзен 
жағасындағы гүлденген Сарайшық деген қалаға келдік. 
Бұл қала орыс патшасымен көңілдес Измаил деген татар 
князінің қол астында екен. Шығыс пен Батысты байла-
ныстыратын керуен жолының үстінде болғандықтан 
қолөнері мен саудасы дамыған қала екен», – деп 
жазған. Тіпті кейбір деректерде әлгі Грозный 1581 жылы 
Сарайшық қаласына тамсанып, осы қалада 10 күндей 
демалып, кейін казактарға қаланы «толықтай жермен-
жексен етіңдер» деп бұйырса керек. Иван Грозный-
ды қаланың таңғажайып көрінісі мен архитектуралық 

Сарайшық қаласы – бүгінде сан мыңдаған турист сапарлайтын қала. Өйткені әлемнің 
әрбір тұрғындары Алтын Орда тұсындағы дүниенің ең сұлу, ғажайып қаласының орнын 
тамашалағысы келеді. Қазақ хандығынан Тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі күніне дейінгі 
550 жылдықта сан қырлы тарих жатыр. Кешегі Алтын Орда дәуірінен бастап бүгінгі күнге 
жеткен ұлы хандар жатқан, елдігіміздің астаналары болған киелі жерлер сол тарихтың 
бір парағы. Мерейтой қарсаңында Ұлытаудың ұлылығы ұлықталып, Түркістанның тари-
хи шежіресі ақтарып, Қозыбастың төріне экспедиция жасалды. Бірақ Алтын Орда хандары 
мен Қасым хан хандық құрған Сарайшық неге үнсіз жатыр деген сұрақтар мазалайды.
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келбеті қызықтырды. Олай дейтініміз Ресей астанасы 
Мәскеудің сәнін келтіретін шығыстық үлгідегі Қызыл 
алаң, Кремьл Сарайшықтың архитектуралық үлгісі деген 
деректі қаузайды. Сондықтан Сарайшық құпиясы әлі де 
көп зерттеуді қажет етеді. 

Алтын Орда дәуірінен кейін Жәнібектің ұлы 
Қасым хан 1513 жылы қазақ мемлекетінің астана-
сы деп Сарайшықты жариялайды. Сол заманда қала 
тұрғындарының саны жүз мыңға жеткен екен. Орта 
ғасырдағы тарихшы Әбілғазы Баһадүр ханның дерегі 
бойынша Сарайшықта әз Жәнібек хан таққа отырып, 
17 жыл хандық құрған, сүйегі осында қойылған. Одан 
кейін оның баласы Бердібек хан Сарайшыққа келіп, 
хан сайланған. 1395 жылы Ақсақ Темір күйретіп кеткен 
Сарайшық қаласы XV ғасырдың бірінші жартысында 
қайта қалпына келтіріліп, Жәнібек хан мен Бұрындық 
хан тұсында-ақ Қазақ мемлекетінің астанасы болған 
деген дерек бар. Қадырғали би өз еңбегінде Қасым 
ханның Сарайшықта дүние салғанын, қабірі Сарайшықта 
жатқанын жазып қалдырған. ХІХ ғасырдың ортасында 
өмір сүрген ақын Шернияз Қанайұлының қалдырған 
дерегі бойынша, Сарайшықта Сартақ, Берке, Тоқтақия, 
әз Жәнібек, Қасым хандар және ноғай хандары Ысмай-
ыл мен Ораз жерленген. Бүгінде көне қала орнында осы 
жеті ханға құлпытас қойылған. 

Сарайшық қаласында сәулетті сарайлар, керуен-са-
райлар, моншалар, мешіт-медреселер және басқа да 
ғаламат ғимараттар болған. Оларды сол дәуірдің атақты, 
дарынды шеберлері салған. Керуен саудасынан келетін 
түсім, әскери олжа, жергілікті халық төлейтін салық және 
аса мол арзан еңбек күшінің есебінен Сарайшық қаласы 
тез өсті. Қала көшелері мен құбырлары бірізді жинақы 
салынған. Бұлардың барлығы археологиялық қазба 
ескерткіштерде анықталып дәлелденді. 

Қазіргі таңда Сарайшық жер бетінен тез жоғалып 
бара жатыр. Бұл жағдайға Жайық өзенінің арнасының 
ауытқуы басты себеп болып отыр. Судың асау 
толқындарынан қаланың шеткі аймақтары суға шай-
ылып, олардан ертедегі адамның қаңқалары, бас 
сүйектері, қолданыстағы ескі заттар табылып жатыр. Ол 
тіпті Сарайшық қаласының әлі де күрделі археологиялық 
зерттеуді қажет етіп тұрғанын айғақтайды. 

Сарайшық қаласы – бүгінде сан мыңдаған турист 
сапарлайтын қала. Өйткені әлемнің әрбір тұрғындары 
Алтын Орда тұсындағы дүниенің ең сұлу, ғажайып 
қаласының орнын тамашалағысы келеді. Сондықтан 
Сарайшық ескі қала орнына үлкен мемориалды кешен 
тұрғызып, туристік әлеуетін дамытсақ деген пікірлерде 
көп. Бірақ әлем туристерін өзіне ынтықтырған Қазақ 
хандығының астанасының туризм әлеуеті зор деп айта 
алмаймыз. Атырау облыстық басқарма басшыларының 
айтуынша Сарайшықтың саяхат орталығы болуына 

бірнеше кедергі барын айтып отыр. «Материалдық-
техникалық базаның дамымауы мен туристік 
объектілердегі қызмет көрсету деңгейінің төмендігі және, 
ең бастысы, жеткіліксіз қаржыландырылуы бизнестің 
тиімді түрі – туризм саласының шет елдердегідей да-
мып кетуіне орасан кедергі келтіріп отыр» дегенді тілге 
тиек етеді. «Дей тұрғанмен, осындай елеулі мерейтой 
қарсаңында Сарайшықтың салтанатын кіргізсек болар 
еді ғой. Әлемдік туризм ошағының ордасына айналды-
рып, үкіметтен, жергілікті облыс басшылығынан қаржы 
бөлдіріп, Сарайшық туризм базасын құруға болар еді. 
Алдымен Жайық жағасындағы үлкен жағаны бекітіп, 
қазба жұмыстарын жетілдіріп, нақтылы жұмыстарды 
қолға алуға болар еді», – дейді Сарайшық мұражайының 
директоры М. Бердімұратов. Тіпті мұражай басшысының 
сөзіне сенсек, Сарайшық әлдеқашан туризм ошағына 
айналып, аспанасты музейі болар еді. Бұл жерде 
Сарайшықты зерттеу мен дамытуға қаржы бөлінбеу се-
беп болған. 

Ал Әлкей Марғұлан атындағы археология институ-
ты Астана бөлімшесінің директоры, профессор Зейнол-
ла Самашев Сарайшық қаласын сақтаудың екі нұсқасы 
бар дегенді айтады. «Біріншісі – ұзындығы бір жарым 
шақырым болатын қорған төсеп, өзен жағасын бекіту 
болса, ал екіншісі – Жайықты көне ағысына қайтадан 
бұру болып табылады. Бірінші нұсқа шамамен 11 млрд 
теңгедей қаржы жұмсауды талап етеді. Жағада алып 
құрылыс жұмыстары жүргізілуі тиіс. Және де бұл жұмысты 
жүргізгенде жағада орналасқан археологиялық маңызы 
бар құнды жәдігерлерді жойып жіберуіміз мүмкін. Ал 
екінші нұсқа бойынша жұмсалатын қаржы одан екі-
үш есе арзан. Әрі Сарайшықтағы қазба жұмыстарына 
ешқандай зияны тимейді. Тек бір қолайсыздығы, сол 
жерде орналасқан қазіргі Сарайшық елді мекенін басқа 
жерге көшіру керек», – дейді. 

Сарайшық қаласы жыл сайын археологиялық 
зерттеулер нәтижесінде қазылып келеді. Содан бері 
ұлы ордамыз болған шаһардан көп қабатты қонақ 
үйлер, ХІІІ ғасырдың моншасы, құбыр кәріздері, 
үлкен алып мұнаралардың қалдықтары, қазіргі біздің 
қолданысымызға табан кафелдері, түрлі көздің жауын 
алар тұрмыстық заттар табылды. Сондықтан хан ор-
дасы болған, Алтын Орданың ресми маңызды қаласы 
Сарайшық туризм тұрғысынан әлі де мыңдаған туристі 
өзіне шақырып, сан қырлы сиқырын ұсына алады. Ол 
үшін мемлекет басымдық берген «100 нақты қадам» 
бағдарламасы аясында тұралаған Сарайшықтың туризм 
әлеуетін дамытып, күрделі жөндеуден өткізуге болады. 

Алтынбек ҚҰМЫРЗАҚҰЛЫ
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Стоит также отметить историю улуса Орда-эджена и его потомков, которые управляли 
территориями Восточного и части Южного Казахстана в 1225-1330 годах.

улус 
орда-эдЖена

О
рда эджен после Западного похода продол-
жал руководить левым крылом Улуса Джу-
чи, контролируя весь Восточный Дешт-и 
Кыпчак, включая часть земель Юго-Восточ-
ного Казахстана от города Каялык до Отра-

ра. Орда-эджен умер между 1252 и 1255 годами, так 
как в источниках отмечается, что в 1251-1252 годах он 
выслал своего сына в поход на Иран, но в то же время, 
согласно Утемыш-хаджи, он не пережил Бату. Интерес-
ным является вопрос о том, каково происхождение на-
звания «эджен» и что оно означало. Сафаргалиев М.Г. 
на основе данных Владимирцова Б.Я. говорит о том, что 
эдженами называли младших сыновей, наследующих 
отцовский удел. Синонимом эджена (хозяин-владыка) 
выступал отчигин («князь огня»). Но уже во времена 
расцвета Монгольской империи традиционное насле-
дование по старым правилам не всегда соблюдалось. 
Тем более это характерно для верхнего слоя элиты 
Монгольской империи. Вопрос наследования власти в 
целом улусе не мог быть предоставлен на волю случая. 
Скорее всего, так и было с улусом Джучи. Централь-
ная власть вмешалась в процесс наследования власти 
в улусе Джучи и назначила преемников Джучи (Бату и 
Орда-эджен), предоставив одному из них бывшие от-
цовские земли, а другому, предоставив возможность 
расширить свои владения за счет завоеваний земель, 
«подаренных» Джучи Чингиз-ханом. Таким образом, 
Орда, не будучи ни старшим, ни младшим, ни четвер-
тым сыном унаследовал земли Джучи, что позволило 
всем называть его эдженом (наследник отца).

У Орда эджена было 7 сыновей. Его два сына Куру-
миши и Сартактай (третий и первый сыновья по воз-
расту) были правителями отдельных улусов на Западе 
Золотой Орды, в правом крыле. С учетом этого факта, 
а также учитывая отсылку второго сына Кули в Иран, 
естественным является то, что улус наследовал четвер-
тый сын и старший на тот момент в улусе Орда эдже-
на сын предыдущего правителя. Кунгкиран правил с 
1250-ых годов до самого начала 1260-ых годов, ког-
да улус наследовал его младший брат Кутуку. Соглас-
но Ускенбаю К.З. в улусе Орда-эджена в XIII веке была 
следующая хронология:

Орда-эджен правил до 1252/53 года. После него 
правителем стал Кунгкиран, который правил до 
1279/80 года. После него правил Коничи (1280/81-
1301/02). Также стоит добавить правление Кутуку 
(Кудагу), сына Орда-эджена, который упомянут в пись-
ме Берке 1262/63 года. Косвенным подтверждением 
данного тезиса является упоминание его, как одного из 
главных действующих лиц в борьбе алгу против Кайду 
и Джучидов: «Когда (Алгу) узнал, что Кайду и Кутуку 
находятся на стороне АригБуки, несколько раз нападал 
и отгонял их». Видимо уже тогда между Кутуку и Кайду 
были хорошие отношения, которые позволили внуку 
Кутуку Кублюку рассчитывать на помощь Кайду, старо-
го знакомого своего деда.

Кроме того, правителем улуса Орда-эджена до Ко-
ничи мог быть и Тимур-Бука. Рашид ад-Дин отмечает: 
«Кублук, сын Тимур-Буки, сына Кутуку, заявил такое 
притязание: Прежде отец мой ведал улусом, и по на-
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следству он (улус) переходит ко мне». В другом со-
общении отмечается, что Куштай (в рукописи Кушнай, 
сын Кублука) смог заполучить свою страну, утвердил-
ся в ней на основе (прав на нее) своих отца (Кублук) и 
деда (Тимур-Бука). 

Два независимых друг от друга сообщения косвен-
но свидетельствуют о том, что Тимур-Бука также пра-
вил улусом Орда-эджена. Скорее всего, его правление 
относится к периоду между его отцом Кутуку (который 
был правителем улуса Орда-эджена в 1262/63) и Ко-
ничи.

Матерью Коничи была Худжиян из рода Кунгират, 
которая приходилась сестрой жене Хулагу-хана. Впол-
не возможно из-за этого Коничи имел хорошие отно-
шения с ильханами Аргуном и Газаном.

Когда к власти пришел Коничи не ясно, но это про-
изошло не ранее второй половины 1270-ых годов, 
времени эпохи смуты Ширеки, во время которой Ко-
ничи не отмечен как хан, а отмечается как нойон. Ко-
ничи еще до воцарения упоминается как соратник 
Кайду. Видимо, такая дружба позже помогла ему стать 
правителем улуса Орда-эджена. Здесь стоит отметить, 
что никто, начиная с Орда-эджена и заканчивая Тимур-
Букой, не носил титул хан. Все предыдущие правители 
улуса Орда эджена признавали верховенство золото-
ордынского хана в Сарай-Бату. Коничи первым отме-
чается как хан или «царь севера».

Как писал Рашид ад-Дин: «всегда посылал [к ним] 
гонцов с изъявлением любви и искренней дружбы. 
[Куинджи] был весьма тучен и дороден. Он толстел с 
каждым днем, и [дело] дошло до того, что его день и 
ночь стерегли телохранители, чтобы он не ложился, 
дабы, не дай бог, жир у него не пошел горлом и он не 
погиб. Ни одна лошадь не могла под ним бежать из-за 
его чрезмерной тучности, и он передвигался в повозке. 
В конце концов он однажды уснул, жир у него пошел 
горлом, и его не стало. Куинджи имел четырех стар-
ших жен: первая -- Нукулукан из рода кунгират, вторая 
-- Нукулун из рода меркит, третья -- Джиктум из рода 
кунгират и четвертая -- Таркуджин из рода джаджи-
рат, из семьи старшего эмира, который был старшиной 
хорчиев Чагатая. Куинджи имел четырех сыновей». В 
другом сочинении Рашид ад-Дина Шуаби Панджгана: 
Коничи назван как хан с прозвищем Турук-хан. Один 
из вариантов перевода слова Турук является: «Тощий» 
или «Худой», что может свидетельствовать, что данное 
прозвище Турук-хан (Худой хан) при немалых пропор-
циях тела Коничи носило явно оскорбительный харак-
тер. Как отмечают источники, Коничи отличался боль-
шим миролюбием и не вел больших войн. Марко Поло 
называет его «царь Севера», намекая на то, что Коничи 
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носил титул хана. Вполне возможно, монеты с необыч-
ной трехногой томгой, находимые в местности Алмату 
(современный город Алматы), относятся к Коничи, так 
как совпадают как география правления, так и время 
правления. 

После смерти Коничи за власть стали бороться две 
группировки. Согласно Рукн ад-Дину Байбарсу, после 
смерти Коничи (701 год хиджры), «владетеля Газны 
и Бамиана», возникла вражда между его сыновьями и 
сыновьями его дяди: Баяном, Кублуком, Токтемиром, 
Тугатемиром (Бугатемиром), Мангытаем и Сасы. Они 
перессорились и отделились друг от друга. Кублук ут-
вердился на царстве. Баян отправился за помощью к 
Тохте, тот ему помог. Кублук обратился за помощью 
к Кайду. В битве Кублук был разбит, Баян утвердился 
на престоле Газневийском. Далее добавлено на полях 
(только в списке Л, в других списках это известие отсут-
ствует), что в 709 году Баян попросил помощи у Тохты 
против Кублука. Тохта прислал войско со своим братом 
Бурлуком. Баян победил Кублука и овладел страной, 
Бурлук вернулся обратно. После этого Кублук скон-
чался. Куштай, сын Кублука, направился к Тохте, прося 
помощи у него, Куштай смог утвердиться в царстве на 
основе прав отца и деда.

Здесь стоит отметить, что у Коничи было 4 сына: 
Баян, Бачкиртай, Чаган-Бука, Макудай. Из них двое 
упомянуты как участники смуты, после смерти Кони-
чи: Баян и Мангытай (Макудай). У Тимур-Буки, отца 
Кублука, было 6 сыновей: Кублук, Тука-Тимур, Джан-
гут, Бука-Тимур, Сасы, Ушанан. Из них 4 упомянуты 
как участники смуты: Кублук, Тука-Тимур, Бука-Тимур, 
Сасы. Таким образом, можно утверждать, что в смуте 
участвовало 2 сына Коничи и 4 сына Тимур-Буки.

2. Также интересным является сообщение Айни, 
примерно датируемое 720-721 годом хиджры (1320-
1321 годы): «Узбек послал войско под руководством 
Кутлук-темира в Хорезм, поручив ему соединиться с 
Ясавулом (Ясавур, сын Урук-Тимура, сына Бука-Ти-
мура, сына Кадаки-сечена, сына Бури, сына Метуке-
на, сына Чагатая) и Баяном, сыном Коничи. Но им не 
удалось соединиться, потому что им встретилось пре-
пятствие от снегов и кони стали изнемогать». Таким об-
разом, можно утверждать, что в 1320-1321 годах Баян 
еще играл важную роль в политике Золотой Орды и, 
возможно, руководил одним из улусов.

3. У Ибн Халдуна также встречаются сведения об 
улусе Орда-эджена. У него содержится информация о 
том, что земли Газны и Бамиана принадлежали снача-
ла Джучи, потом Орда-эджену, а потом перешли к Ко-
ничи. Эти земли локализовались следующим образом: 
«часть Мавараннахра с южной стороны и граничили с 

Сиджистаном и странами Индии» Далее после Коничи 
на престол взошел Кублук, против него восстал Баян, 
который в то время находился в Газне. Баян обратил-
ся к Тохте. Тохта выслал ему в помощь Бурлука. Кублук 
обратился к Кайду, но даже с его помощью он был 
разбит, бежал и умер в 709 году (1309-1310). После 
этого стал править Баян, находясь в Газне. Против него 
выступил Куштай, сын Кублука, которому помог Кайду. 
Куштай отнял Газну у Баяна и Баян отправился к Тохте. 
Куштай утвердился в Газне. Также далее отмечено, что 
в Газне утвердился Мангытай («брат его»).

4. Ан-Нувайри. В основном он повторяет преды-
дущих авторов, но есть у него и оригинальные сведе-
ния: Баян продержался на троне до 708 года хиджры, 
потом у него возникла вражда с братом Мангытаем. 
Мангытай сверг Баяна и утвердился на царстве, а Баян 
поселился в землях Йекмуш (Бекмариш), лежащих на 
окраинах их пограничных владений. После неудачной 
войны с Куштаем, Баян ушел к Тохте, а «Мангытай дер-
жался на царстве Газневийском до нашего времени, а 
прекращаются у нас известия о них с 710 года». 

5. Ибн ад-Давадари. Еще в одном арабском источ-
нике утверждается, что в улусе Орда-эджена до 720 
года хиджры правил Мангытай, сын Коничи, а в 720 и 
728 годах хиджры правителем является сын Мангытая 
Калак (Кубак).

Здесь встает вопрос о том, почему владельцы улу-
са Орда-эджена называются владетелями Газны и Ба-
миана. По нашему мнению, Коничи и его наследники 
номинально владели Газной и Бамианом (получали 
доход с этого владения). Как известно, там распола-
галась Некудерийская Орда, которая образовалась в 
1262 году из остатков войск Кули, сына Орда-эджена 
и Тутара, сына Мингкадара, сына Бувала. Их возглавил 
Джучидский эмир Некудер, который вывел Джучид-
ские войска из Хорасана в Газну и на границы Индии. 
Позже Некудерийская Орда стала подчинятся ильха-
нам, Абака назначил туда правителями детей Муба-
рак-шаха и сына Кара-Хулагу. Во времена правления 
Барака в улусе Чагатая Барак предъявил требования 
на земли Газны, которыми тогда правил Тубшин, брат 
Абаги. После смерти Кайду, правителем области Газна 
был назначен Кутлук-ходжа, сын Дувы. Как мы видим, 
эта область подчинялась ильханам, и они ее жаловали 
другим Чингизидам, с целью защиты границы с Инди-
ей. Как мы знаем, Коничи был «другом и доброжела-
телем Аргуна и Газана». Также известно, что Аргун, бу-
дучи ильханом, отправил обратно в улус Орда-эджена 
Аячи, сына Кули вместе с Газаном, сыном Аячи. При 
этом, Аргун вел боевые действия с Джучидами на Кав-
казе в 1289 году. Можно предположить, что Аргун хо-
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тел внести раскол в стан Джучидов (между Батуидами 
и Ордуидами) для уменьшения риска нападения Джу-
чидов на свои владения. Отсылкой сына и внука Кули 
он хотел наладить отношения с Коничи. Также можно 
предположить, что Аргун пожаловал Коничи область 
Газны и все доходы от нее. Таким образом, со времен 
Аргуна Коничи стал союзником ильхана. При этом сто-
ит отметить, что Газна и Бамиан были анклавом, за-
жатым между владениями ильхана и Чагатаидов. При 
простом желании ильхан мог всегда забрать это вла-
дение у потомков Орда-эджена, так как у потомков 
Орда-эджена не было реальных механизмов контроля 
Газны и Бамиана в силу географической удаленности 
их улуса и войск. Также стоит отметить, что жалование 
этих земель было вполне легитимным, так как войска 
на этих землях состояли из бывших воинов Джучидов 
Кули и Тутара. И возвращение этих войск под командо-
вание потомкам Орда-эджена в самой Газне не встре-
тило бы сопротивление. Как было отмечено выше, во 
время смерти Коничи Баян находился в Газне. Вполне 
возможно предположить, что он был наместником Ко-
ничи в Газне и поэтому он не сразу стал обладателем 
улуса Орда-эджена, так как ему сначала нужно было 
добраться из Газны в улус Орда-эджена. Этим и вос-
пользовался Кублук, провозгласив себя правителем 
улуса Орда-эджена. Кублук и три его родных брата Бу-
ка-Тимур, Тука-Тимур, Сасы, а также сыновья Кублука, 
Баян и Мангытай стали бороться за власть. Баян обра-
тился к Тохте за помощью, а Кублук обратился за по-
мощью к Кайду.

Произошло около 18 сражений, из них 6 с личным 
участием Баяна, по итогу которых Кублук был оконча-
тельно разбит. После смерти Кублук Баян утвердился 
на престоле, а Бурлук с войсками был отозван обрат-
но. В 708 году хиджры (1308-1309) Баян был свергнут 
родным братом Мангытаем и он поселился в землях 
Йекмуш (Бекмариш), видимо, на восточной или юго-
восточной границе фактических владений Тохты. По-
сле этого, на Баяна напал Куштай, сын Кублука. Баян, 
видимо, не имея больших войск, стал отступать на за-
пад, ближе к владениям Тохты и на Яике, соединив-
шись с Ильбасаром, сыном Тохты, он дал генеральное 
сражение Куштаю, где проиграл и бежал к Тохте. Газна 
и Бамиан были переданы ильханами обратно Чагата-
идам, детям Дувы. Сам же Баян получил в управление 
от Тохты улус на восточной или юго-восточной окраине 
владений Тохты под название Йекмуш (Бекмариш). В 
1320-21 годах он продолжал служить Золотоордын-
ским ханам (в то время Узбеку).

В улусе Орда-эджена с 708 года хиджры (1308-
1309) правил Мангытай. Куштай, видимо после побе-

ды над Баяном, не смог утвердиться в улусе Орда-эд-
жена. В 1320 году Мангытаю наследовал его сын Калак 
(Кубак), который являлся правителем улуса Орда-эд-
жена и в 1328 году.

После 1330-ых годов улус Орда-эджена был поко-
рен и лишен самостоятельности.

Исходя из всего вышесказанного, список правите-
лей улуса Орда-эджена выглядит следующим образом:

1. Орда-эджен (1227-1252/53)
2. Кунг-Киран (1252/53-?), сын Орда-эджена
3. Кутуку (?-?), сын Орда-эджена, являлся правите-

лем улуса в 1262 году.
4. Тимур-Бука (?-?), сын Кутуку.
5. Коничи (?-1301/02), сын Сартактая, сына Орда-

эджена. Правил с 1280-х годов.
6. Кублук (1301/02-?), сын Тимур-Буки.
7. Баян (1301/02-1308/09), сын Коничи.
8. Куштай (1308/09-1310/11), сын Кублука.
9. Мангытай (1308/09-1320/21), сын Коничи.
10. Калак (Кубак) (1320/21-1328/30), сын Ман-

гытая. Упомянут последний раз как правитель в 728 
году хиджры.
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1225 жылы Жошы хан өлімінен кейін Шыңғыс хан шешімі бойынша оның иелігі үлкен 
ұлы Бату ханға беріледі. Жошының  екінші ұлы Орда қазіргі Шығыс Қазақстанның 
жерлерін иелігіне алды.

алТын орданың 
Жалғасы –

Шығыс Дешті Қыпшақ Ордаидтердің билігінде.
Орта ғасырлы монғол шежіреші Рашид ад-Дин: 

«Орда Жошы ханның  әскері жартысын басқарған 
болатын, ал Бату екіншісін басқарады». Орда өзінің 
Удмурт, Тука-Тимур, Шингкур, Сингкум інілерімен 
«әскердің сол қанатын ; қазіргі уақытқа дейін олар-
ды әскердің сол қанатының  патшалары деп атаған» 
басқарған. 1237—1242 жж. «Батыс жорығынан 
кейін» Бату мен әскердің оң қанатын құрайтын 
оның інілері-ағалары батыс-қыпшақ тайпаларын 
жаулап алып, Волга жерлеріне мен батысқа қарай 
көшкен.

Ордамен басқаратын «сол қанаттың огландары» 
өздерінің арасында Шығыс Дешті Қыпшақтың тайпала-
рын бөліп берді.Орда тірі болғанда оның ұлысы Моңғол 
империясының құрамындағы автономды құрылымға 
айнала бастады. Кейін ұлыстың негізінде дербес Ақ 
Орда мемлекеті қалыптасады.

Рашид ад-Дина былай көрсетеді: «Бату-
ид Жошы ұлысының мен Ордаиданың жоғарғы 
әміршілер болғанына қарамастан(өздерінің пат-

шалары мен әміршілері ретінде Бату мұрагерлерін 
санағанымен,олардың есімдерін өздерінің 
жарлықтарының үстіне жазады екен ), XIII ғасырдың 
ортасына Жошы ұлысының екі қанатының  дербестігі 
арта түседі, және сол кезден бастап «Орданың руынан 
оның орнына келген біреулер Бату руынан хандарына 
жолықпады, өйткені олар бір-бірінен алыс жерде, әрі 
әркім өзінің ұлысының тәуелсіз әмірші болды».

XIII ғасырдың екінші жартысында Моңғол 
империясының ыдырауы нәтижесінде оның байтақ 
батыс иелігі тәуелсіз жерлерге айналады .Орданың 
мұрагері Конкиран (Конг-Киран) билегенде Ақ Орда 
Берке мен Менгу-Тимур Жошылардың жоғарғы хан-
дарына бағынышты болды. Алайда хандар шығыс 
Жошылардың ішкі істеріне араласпады. 1380 ж. 
Менгу-Тимурдің өлімінен кейін Ақ Орда дербестігін 
алады. Алтын Ордағы (Батуидтердің меншігі) алғашқы 
ішкі саяси дағдырыс  соған үлесін қосады. Алтын Ор-
дада түмен басы Ноғай өз әсерін кеңейтіп, Орданың 
ұлысы (Ақ Орда) автономдық құрылым ретінде 
бөлшектене бастады.
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Тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы.
1270-ші жылдардың екінші жартысынан бастап 

Ақ Орда тағына Орданың немересі мен Сартактая 
Коничинің (Койши, Куинджи, Турук-каан) ұлы оты-
рады. Ол мемлекеттік басқару жүйесін нығайтады. 
Ол билеген мерзім мемлекеттің ішкі саяси өміріндегі 
тұрақтылықпен сипатталады. Бұл жайт еуропалық 
саяхатшы мен көпес Марко Полоның назарынан 
тыс қалмайды: «Патшада(«Солтүстіктің» Кончичи 
–авт.) халық көп, бірақ ол ешкіммен соғыспай, өз 
халқымен жанжалсыз,тыныш билеп отырады». Ко-
ничи ирандық Аргун, Гейхату, Газан ильхандарымен 
тату қарым-қатынаста болса, Бату мұрагерлері олар-
мен соғысып жүрген. Өздерінің оңтүстік иелігіндегі тез 
дами бастаған Хайду мемлекетін әлсірету мақсатын 
көздей отырып, Коничи, Туда-Мунке мен Ногаймен 
басқаратын Жошылар Юань империясымен одақтас 
қарым-қатынастар орнатады.

Сол кезде Ақ Орда Қарақорум мен Сараймен 
бұрыңғы формалды-вассалы қарым-қатынасты 
тоқтатып, дербес мемлекет ретінде қалыптасты. Де-
генмен, 1299 ж. (1301 ж.) Коничи өлімінен кейін са-
яси тұрақтылық бұзылып, оның мұрагерлері билік үшін 
күрес бастады.

Шығыс Жошылардың өзара соғыстар мен алтын ор-
далы протекторат.

XIII ғ.басында басталған өзара соғыс Ақ Орданы 
әлсіретіп қана қоймай, елді бір-біріне бағынбайтын екі 
бөлікке бөліп алады.

1301 ж. Шағатай ұлысының  Хайду мен Тува 
әміршілердің қолдаудың арқасында Ақ Ордағы билік 
Тимур-Буки ұлы  мен Орданың немересінің Құблық 
(Құпалық, Құйлық) ханның қолына тиді. Шығыс Дешті 
Қыпшақта билікке мұрагерлік құқығы бар (мүмкін, ол 
бұрын билеген)  Коничинің үлкен ұлы Баян соған қарсы 

Орыс ханның күміс дирхамы. 
Сығанақ. Хижраның 774 жылы. (1372-1373 жж.). 

ГЭ. Санкт-Петербург.

болып, Құблыққа жорыққа шығады, бірақ ол Құблық 
пен оның одақтас әскерінен жеңілді. Осы жеңілістен 
кейін Баян өз әкесінің иелігінің батыс бөлігіне, Ал-
тын Орданың шекарасына, Тоқта билеген жерлеріне 
қашып кетеді. Тоқта Баянның заңдылығын растап етеді 
де, оған әке ұлысында билеу үшін жарлықты беріп, 
Хайду мен Тувада Құблықтың берілуін талап етеді. 
Баян мен Құблық  қаншама бір-біріне қарама-қарсы 
жорық жасағандарымен, бірақ,нәтижебайқалмайды. 
Рашид ад-Дин баяндалғандай: «Баян Құблұқ және 
Қайду, Дува әскерімен 18 рет шайқасқан,олардың 
ішінде ол алты рет жорыққа өзі қатысқан ».

1302  ж. Құблық жеңіліп, тақтан түсірілген болатын.
Баян Ақ Орданың ханы болып тағайындалды. Маваран-
нахр әміршілері Ақ Орданың жаңа билеушісін өздері 
ұсынған адам болады деп күткен.Хайдуның ұлы Чапар 
мен Тува билікке жаңа үміткерді көрсеткен –Құштайды 
(Құшай,Күш,Темір), Құблықтың ұлынды.

Жоғарғы биліктің әлсіреуді байқап,Ақ Орданың ақ 
сүйегі  өздерінің үміткерінді көрсеткен–Маңғытайды 
(Мақұдай),Баянның інісі. Ақ Орда үш бөлікке бөліп 
алынды. Оңтүстікте –Құштай, орталық жерлерде 
біраз уақыт Маңғытай билікті өз қолына алды, баты-
ста –Баян.

XIII ғасырдың екінші онжылдығында Баян өзінің 
қарсыластарынды құлатып, алтын ордалы әскердің 
көмегімен Ақ Ордағы билікті қайтарып алды. Сол кез-
ден бастап Ақ Орда Сарайдан тәуелді болады.

Баянның мұрагері, Сасы-Буканың ұлы, Ақ Орда-
мен аз уақыт (1318—1321 жж.) билеген. «Мунта-
хаб ат-таварихи Муини» еңбегінің авторы  Муин ад-
Дина Натанзи былай дейді: «Бұл алтын ордалы Үзбек 
ханның замандасы «Үзбек ханға қызметінің үлкен жо-
лынан мүлдем кетпеген»,әрі «құрылтайға бармау үшін 
ешқашан ешқандай сылтау таппаған», ол бас ұрып, ты-
ныш билеген; 1321 жылы тыныш қайтыс болды».

Сасы-Букинің өлімінен кейін Үзбек хан 
мақұлдағанымен, Ақ Орданың жаңа әміршісі Ер-
зен болып тағайындалады. Оның замандастарының 
декректеріне сүйенсек, ол ақылды мен білімді болып, 
елде үкен билік пен беделге ие болды, және «оның лау-
азымы, қоғамдағы мәртебесі Үзбек ханның ұлылығына 
жақындады». «Өзінің әділдігі мен мейірімділігінің 
арқасында олТүркестанды өнегелі жұмаққа айнал-
дырды...ол билегенде ұлыстағы болған қауіпсіздік пен 
гүлденуді содан кейiн ешкім көрмеген ».

Ішкі саяси тұрақтылық пен мемлекеттік 
экономикалық күш-қуаттың орнатылуы Ақ Орданың 
ақ сүйегін тәуелсіздік үшін күреске итермеледі. 1338—
1340 жж. бұл топты Ерзеннің ұлы, басқа деректер бой-
ынша –Тұқай-тимурид Мұбарақ Ходжа-хан (1338—

ақ орда
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1340 жж.) басқарды. Елдегі билікті жаулап алып, ол өз 
ақшасын шығара бастады. Ақшасын шығару –тәуелсіз 
әміршінің белгісі.

Мубарак-Ходжа-ханның күміс дирхемі «Әділ 
Мубарак-Ходжа-хан султаны, Алла оныңбилеу 
уақытын ұзартсын» жазуымен.Сығнақ. 729 немесе 739 
жж. (1327-1328 немесе1337-38 жж.). МЭ. Санкт-
Петербург. Сурет (Савельев П.С.бойынша).

Мубарак-Ходжаның шабуылын басу  үшін өзінің 
соңғы билеу жылында Үзбек хан Тенибек ұлынды 
жібереді. Тенибек Мубарак-Ходжаны құлатып, таққа 
өзі отырады. Тенибек Сығнақта бір жылдан кем 
уақытты хан ретінде билейді: әкесі қайтыс болды де-
ген хабарды алып, Сарай қаласына қайтып келгенде 
жолда Жанибек ағасы оны өлтіріп тастайды. Екі жыл-
дай уақыт(1342—1344 жж.) Ақ Ордада ресми түрде 
хан болған жоқ. Билік Чимтайдың қолында болған.  
1344 ж. Жәнібек оны Ақ Орданың жаңа әміршісі 
деп  бекітеді. Сыртқы саяси өмірге аса көп мән бер-
мей отырған Чимтай бар күшінді  мемлекеттің ішкі 
саяси тұрақтылығын нығайтуға мен уақыт талап ет-
кендей «ағайыны билегенде жіберілген қателіктерді 
түзетуге» салады. Чимтай Ақ Орданы он жеті жыл 
басқарған.Оның билеу кезі тыныштықпен, Ақ Орда-
ны нығайтуға мен ұлылығына даярлайтын мезгілмен 
сипаттауға болады.

 Ақ Орда нығайтып, бар күшін жиіп отырғанда, Ал-
тын Орда үшін қиын уақыт басталды: жиырма жылдық 
бүліктер мен өзара соғыстар.Мұның басты ерекшелігі 
–ордаидтердің батуидтерден үстемділігі. Сол кезде са-
яси алаңда Жошылардың басқа тармағы –Шибанидтер 
пайда болады.

Шығыс Жошылардың жоғарылауы.
Шағатайдың ұлы мен мұрагері Ұрыс хан (1361 

— 1377жж.) мемлекетті басқарғанда, биліктің 
орталықтандыруын мен сол қанаттың барлық 
иеліктерінді біріктіре бастады. Ол мемлекеттік ақ 
сүйектерінің көбін өзіне тартып алып, Шығыс Дешті 
Қыпшақ  Жошыларының сепатаризмін басты. 1361—
1368 жж.Ұрыс хан  ішкі сепаратизммен белсенді 
күресіп, Ақ Орданың бұрыңғы жерлерін біріктіріп, 
децентралистік үдерістерді басып алып, Сырдария 
маңындағы қалаларды қайта қосқан, олардың ішінде 
Ақ Орданың астанасы Сығнақ қаласы да болған. 
1360-жылдың аяғына ол Солтүстік Арал жерлерін, 
Маңғыстау мен Батыс Қазақстанды қосқан. 1372 ж. 
Ұрыс хан Алтын Ордаға (Жошы ұлысы) қарсы жорыққа 
шықты. 1374—1375 жж. ол Сарайышық, Хаджи-
Тархан, Сарай қалаларын жаулап алып, өз ақшасын 
шығара бастайды. Сол кезде Оңтүстік Қазақстанда 
Туй-Ходжа-огланның ұлы Тоқтамыш барлассты 
Мавараннахрдің Тимур эмирінен көмек сұрап, оған 
қарсы жорыққа шығады.Ұрыс хан өзінің мұрагерлерін 

Мүбәрәк-Қожа ханның күміс дирхамы. 
Сығанақ. Хижраның 729 немесе 739 жылдары. 

(1327-1328 немесе 1337-38 жж.). 
МЭ. Санкт-Петербург. 

Суретті салған (П.С. Савельев).

Сығанақ. Мавзолей қалдықтары. 
Оңтүстік Қазақстан. XIV-XV ғғ. 

Фото А.Ю. Якубовскийдікі. 1927 ж.

Тоқтамыс хан мен Әмір Темір шайқасы. Орта ғасырлық шығыс миниатюрасы. 
Герат. 1420-1440 жж.Топкапы музейі. Стамбул.

Поволжье жерлерінде қалдырып, өзі Ұлытау мен Сыр-
дария маңындағы жерлеріне –негізгі қоныстарына 
қайтып келеді.

Сол уақытқа дейін Ұрыс ханның ұлдары Құтлұқ-
Бұқа-оғлан мен Тоқтақия Тоқтамыштың әскерін 
екі рет жеңді.Әскерді Тоқтамышқа Тимур берген. 
Айқастардың біреуінде Құтлұқ-Бұқа өлтірілді, бірақ бұл 
жағдай ақ ордандықтардың қысымын күшейе бастады, 
және олар Тоқтамышты тағы да жеңiлiске ұшыратты.  
Ұрыс хан жарақат алған Тоқтамышты берілуін талап 
етіп, Тимурға өз елшілерін жібереді. Тимур нақты жа-
уапты бермей, әскерін жорыққа дайндала бастайды. 
1376 ж. Ұрыс ханның әскері Сауран қаласының жанын-
да жиналды. Тимур мен оның әскері Отырар қаласына 
жақындап келді. Ауа райының қолайсыздығы басты 
айқастың мерзімін ұзартқан. Ұсақ айқастарда Ұрыс 
ханның әскерлері Тимурді жеңді. Көптеген адамдар, 
аттардан, дайындалған тамақтан айырылып, Тимур 
1376/77 жылдардың қыс мерзімінде Самарқанд мен 
Кеш қалаларына шегінді. 1377 жылы ұрыс хан қайтыс 
болды. Му’ин ад- Дина Натанзинің деректері бойынша 
«бұл хан өте қыңыр,қуатты мен күшті болды».

ХІҮ ғ. аяғы – ХҮ ғ. басында сыртқы саяси ауыр 
жағдайлар мен ішкі қырқыстар кезінде Ақ Орда әлсіреп 
кетті. Ақ Орданың әлсіреу себептері: Әмір Темірдің 
тонаушылық жорықтары және ішкі тартыстар.

1423-1428 жж. Орыс ханның немересі Барақ 
біраз уақыт бойы Ақ  Ордадағы өз әулетінің билігін 
қалпына келтірді. Ақ Орданың соңғы ханы Барақ 
Самарқанның билеушісі Темірдің немересі Ұлықбекті 
жеңіп, Сырдарияның бойындағы көптеген қалаларды 
өзіне қаратады. Бірақ ол көп ұзамай қаза табады, со-
сын Ақ Орданың жеріндегі билік Шайбан ұрпағы 
Әбілқайырдың қолына көшеді.

Саяси жағынан іс жүзінде дербес, экономикалық 
жағынан тәуелсіз болған,  сыртқы саясатта өзіндік 
бағыт-бағдары, билеуші хандарының әулеттік жөн-
жосығы бар Ақ Орда мемлекеттік бірлестігі ХІҮ-ХҮ 
ғғ. Шығыс Дешті-Қыпшақ пен Түркістан жеріндегі 
этникалық топтардың, тайпалар мен халықтардың ба-
старын қосып, біріктіруде маңызды рөл атқарды. Кейін 
Ақ Орда мемлекеті  Қазақ хандығының құрылуына 
негіз болды.
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алтын орданың жалғасы – ақ орда

<<<

Аймақ.
Орда билігінде болған жерлердің шекараларын 

анықтау қиынға түседі. Ұлыстың ішіндегі саясатқа 
мен сыртқы жағдайларға сәйкес, Орданың аймағы 
үнемі өзгеруде. Егер басында Ордаидтер Шығыс пен 
Солтүстік-Шығыс Қазақстан жерлерін жаулап алып, 
өздерінің үстемділігін көрсетіп отырса, кейін олар 
оңтүстікке көшіп, Қазақстанның Сауран,Сығнақ, 
Жент, Барчкент –Оңтүстік қалаларын бағындырды. 
Шартты түрде Ақ Орданың аймағы шығыстан 
батысқа қарай кеңейеді. Бастапқыда олар солтүстікте 
–Барабиндік алқап пен Құлындық дала,оңтүстікте 
– Тарбағатай мен Балқаш жерлерін қамтитын бол-
са, XIII ғасырдың аяғына олардың шекарасы баты-
ста –Сарыарқа (Қазақ ұсақ төбелері) мен Ұлытауға 
дейін,оңтүстікте –Қаратау етегіне дейін созылды. XIV 
ғасырдың басында Ақ Орданың хандары өз билігін 
Қазақстанның Батыс бөлігіне таратып, Жайықтың 
солтүстік жағалауына жақындайды.Бұл жерлер Ұрыс 
хандағы Ордаидтердің иелігіне енді. Ұрыс хан Төменгі 
Сырдария,Солтүстік Арал маңындағы жерлерін мен 
Маңғыстауды жаулап алған.

Шаруашылығы.
Ақ Орданың негізгі халқы көшпеліөмір салтын 

өткізген. Көптеген ғасырлар бойы көшпелі өмір 
салтының негізгі қағидаттары мен ұстанымдары 
өзгеріссіз қалған. Көшпенділерде әдеттегідей ме-
ридионалды жартылай көшпелі мал шаруашылығы 
басым келеді. Олар бұрыңғы көшпелі бағдарларды 
мен тұрақты қысқы қоныстарды сақтап отырды. 
Мәліметтерге қарағанда, Шығыс Дешті Қыпшақтың 
көшпенділері  қысқа Сарыарқадан Жетісуге –
Қаратал, Ақсу мен Лепсу жағалауларына  көшіп 
келген. Олар мұз қатқан Балқашпен жүрген. 
Қараталдағы қыстақта олар Ақ Орданың Тимур-
Малика ханымен мен Тоқтамышпен –Ұрыс ханның 
ұлымен кездесті. Ұрыстың басқа ұлы –Құйурчук 
Тоқтамыштың жеңісінен кейін осы жерге көшіп кел-
ген. Қазіргі археологиялық зерттеулер бойынша 

егін шаруашылығы – көшпелі ортада  жиі кездесетін 
шаруашылықтың түрі. Ертіс, Шу, Сырдария, Сарысу, 
Нұра, Есіл, Торғай, Тобыл, Жем, Жайық ірі өзендерінің 
бойында жыл бойы қоныстар болды.

XIII- XV  ғасырлар арасында  Қазақстанда аңшылық 
көшпенділерге үлкен көмек тигізген. Аңдардың тері 
мен жүні – сауданың негізгі заттары. Марко Поло 
Кончичинің иелігін сипаттай отырғанда, былай 
дейді: «мұндағы тұрғындар тауларда мен алқаптарда 
да тұра береді. Олар – үлкен аңшылар.Бағасы 
қымбат аңдарды аулап, пайдасын табады. Аңшылар 
тиіндерді, қара түлкілерді мен ақкісті аулап, олардан 
қымбат тондарды жасайды. Оларда қате жасай ал-
майтын мықты қару бар».

Ақ Ордағы экономика мен сауданың дамуына 
мемлекеттің тұрақты саяси дамуы, елдің гомогенді 
сипаты ықпал еткен. Алдын Ордаға тұрақты мен 
күшті орталықтандырылған билікті талап ететін 
мемлекеттің гетерогенді сипаты тән болатын. XIV 
ғасырда мемлекеттің кеңеюі, Сырдария маңындағы 
қалалардың тізімінен оның құрамына қосылуы Ақ 
Орданың әскери-саяси күшінің тұрақтылығына 
ықпал еткен. Өзара соғыстар мен сыртқы 
соғыстар (XIVғасырдың Баян мен Мұбарақ-Ходжа 
хандардың тұсында) Ақ Орданың экономикалық 
пен саяси дамуына нашар әсер еткен. XIV ғасырдың 
соңғы ширегінде Ақ Орданың экономикасы ыды-
рай бастады. Соған эмир Тимурдің жорықтары мен 
Поволжьянің алтын ордалы қалалары үшін күрес 
себепші болды.

Діні.
Шығыс Дешті Қыпшақтағы көптеген ғасырлар 

бойы ислам үстемділігіне қарамастан, моңғолдардың 
келуіне дейін, көшпенділердің үлкен бөлігі 
тенгриандік дінін ұстаған. Марко Поло айтуынша, 
«Коничинің (Канчи) иелігінде тұратын халық  татар 
(моңгол –авторл.)заңына бағынады. Бұл –жабайы 
заң, бірақ тұрғындар заңды Шыңғыс хан мен басқа 
нағыз татарлар сияқты қатан ұстайды.Өз Құдайын 

олар киізден жасап, оны Начига (төменгі Құдайлардан 
шығар –авторл.) деп атап, оған жұбайын да жасап оты-
рады. Оларды Начигай мен оның әйелі деп атайды, 
олар жер Құдайлары болғандықтан, олар  малын, на-
нын және бар мүлігін сақтап жүр екен. Олар Құдайларға 
сыйынады да, егер тәтті нәрселер жейтін болса, онда өз 
Құдайларының ауыздарын сол тәттімен жағады». Соны-
мен бірге, Жошының ұлдары ислам қабылдай бастайды. 
Берке исламға шақырады.Орданың кейбір ұлдарына 
мен мұрагерлеріне  исламдық есімдер қойылады. 1320 
жж. ислам ресми түрде Ақ Ордада мен Алтын Ордада 
қабылданды. XIVғ.Қазақстан халқы ислам дінін ұстана 
бастады. Сол кезде медреселер, мешіттер салына ба-
стайды. Хандар өздерінің есімдеріне ислам есімдерін 
қосып айта бастады: мысалы, Тоқтамыш –Махмұд-
Тоқтамыш, Ұрыс-хан –Мұхаммед –Ұрыс, және т.б..

Ақ орданың ыдырауы.
Эмир Тимурдің жорықтары мен Поволжьянің алтын 

ордалы қалалары үшін күрес өзара соғыстар мен сыртқы 
соғыстар Ақ Орданың экономикалық пен саяси дамуы-
на нашар әсер еткен. XIV ғасырдың соңғы ширегінде Ақ 
Орданың экономикасы ыдырай бастады.

Сарыарқа мен Шығыс Қазақстанның далалары 
Тоқтамыштың билігін заңды түрде растаған, ал шын 
мәнінде жергілікті ақ сүйектің астында болған.Олардың 
ішінен кейбіреулер, мысалы, маңғыттар,қоңыраттар 
Тоқтамыш мемлекетінде үлкен лауазымдардың иелері 
болған. Басқалар өз билігін келтіру мақсатымен Ұрыс 
ханның мұрагерлеріне қолдау көрсеткен.Егер бұл іс 
Құйурчуктің қолынан келмесе де, оның ұлы Барақ 
бұрыңғы Ақ Орданың аймағын біріктірді. Далалы ақ 
сүйектер Жошының басқа тармағынан шыққан жас 
Абұлхайырды қолдады. Дегенмен, Ақ Орданың бір 
бөлігінде билік Ұрыс ханның мұрагерлерінде сақталды, 
және тек Абұлхайырдың күшеюінен қауіптеніп, Керей мен 
Жәнібек, Ұрыс ханның үлкен мұрагерлері Моғолстанға 
көшіп кетугемәжбүрболады. Бұл оқиғамен Қазақ 
мемлекетінің пайда болуы байланысты.

Канат ӨСКЕНБАЙ, 
тарихшы
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В политической системе улуса Джучи 
присутствовали следующие полити-
ческие институты.

1. Хан – правитель государства, 
происходящий из династии Джучидов по 
мужской линии. Хан – это кипчакизиро-
ванная форма монгольского титула (в свою 
очередь, каан – это монголизированная 
форма тюркского титула каган). Первый 
правитель улуса Джучи, который принял 

титул хан был Менгу-Тимур. Ни Бату, ни его 
первые три наследника не носили данный 
титул. Изначально хан был равен по стату-
су титулу император. При Узбек-хане и до 
Бердибек-хана власть хана была абсолют-
ной. Со временем титул потерял свою цен-
ность и значимость в силу того, что в улусе 
Джучи было большое количество ханов, 
владевших малыми территориями и малым 
количеством людей.

социально-эконоМические

в XIII-XIV вв.
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2. Беклярибек – главный  бек (эмир) государства, 
происходящий из родоплеменной знати, назначае-
мый ханом из числа четырех карачи-беков. Изначаль-
но беклярибек был незначительной должностью, но с 
эпохи хана Узбека беклярибек стал вторым лицом в 
государстве, а после смерти Бердибека, зачастую бе-
клярибек фактически был главой государства, правя 
от имени формального хана. Таким беклярибеком 
был Едыге и многие его потомки.

3. Правители улусов (улусбеки) – правители улуса 
(области) в Золотой орде. При Бату и его наследниках 
такими правителями улусов были потомки сыновей 
Джучи. При Узбек-хане правители улусов – Джучиды 
были подвергнуты репрессиям и лишены своих улу-
сов. На место улусбеков были назначены представи-
тели родоплеменной знати. При Бату количество улу-
сов было равно 19. При его преемниках число улусов 
выросло до 23. После начала Замятни в Золотой Орде 
улусбеками могли являться как Джучиды, так и пред-
ставители родоплеменной знати.

4. Карачи-беки. Бату после похода на Запад раз-
дал улусы своим братьям, кроме раздачи улусов, он 
каждому брату выделил по 4 племени. К примеру, он 
выделил своему брату Шибану рода Кушчи, Найман, 
Карлук, Буйрак, а другому брату Тука-Тимуру – рода 
Минг, Тархан, Ушун (Уйсын), Ойрат.

Изначально роль карачи-беков была низкой. При 
Узбек-хане их роль выросла, причем выделялись 4 
ханских карачи-бека, бывших при хане, в то время как 
в каждом улусе один из четырех карачи-беков улуса 
был назначен улусбеком на место репрессированных 
джучидов. Причем эти четыре карачи-бека стали на-
зываться просто беками (князьями). После граждан-
ских войн институт четырех карачи-беков сохранился 
в ханствах, где присутствовало большое оседлое на-
селение. В Большой Орде правящими кланами были 
Кият, Сальджиут, Кунграт, Мангыт, в то время как в 
Крымском, Казанском, Касимовском ханствах правя-
щими родами были Ширин, Барын, Аргын, Кипчак. В 
Казахском ханстве институт четырех карачи-беков не 
сохранился, в Ногайской орде он также не сохранил-
ся. В Хивинском ханстве количество карачи-беков вы-
росло до 8 человек.

оТношения и кульТура
чингиЗидских государсТв
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После окончания западного завоевательного похода в 1242 г. Бату выделил 
прежние земли Улуса Джучи в управление своему старшему брату Орда-
Ежену, прежде отказавшемуся от своего права наследовать власть. 
Владения Орда-Ежена стали именоваться Левым крылом Улуса Джучи, а 
владения Бату – Правым крылом.

Ф
ормально Орда-Ежен считался старшим по положе-
нию, его имя писали в ярлыках прежде имени Бату и 
ставка хана Джучи находилась в его руках. Но факти-
чески Бату и наследовавшие ему правители Правого 
крыла были полновластными правителями государ-

ства. В основном зависимость правителей Левого крыла выража-
лась в предоставлении войск в случае необходимости.  

ПолиТический 
сТрой улуса 
дЖучи

В каждом из двух основных улусов находились так-
же меньшие улусы других братьев Бату и Орда-Ежена. 

В результате административной реформы Узбек-ха-
на вторым по значению человеком в государстве стал 
беклярибек («бек над беками»). Этот пост занимал 
представитель родоплеменной знати. Возвышение 
беклербеков в Золотой Орде привело к тому, что они, 
сосредоточив огромную власть в своих руках, стали 
не только вмешиваться, но и прямо влиять на порядок 
престолонаследия среди Джучидов. 

Ниже рангом стоял визирь – руководитель дивана. 
Остальные должности занимали особо знатные или 
чем-либо отличившиеся эмиры. Улусы делились на 
более мелкие владения, также называвшиеся улусами, 
в которые входили различные административно-тер-
риториальные единицы, возглавляемые тысячниками, 
сотниками, десятниками. В подвластных землях адми-
нистраторами назначались даруги и баскаки, которые 
занимались взиманием податей, дани, сборов с мест-
ного покоренного населения, осуществляли контроль 
на вверенной им территорией.

Общественные отношения долгое время регламен-
тировались на основе «Ясы», но затем ее значение 
стало слабеть. Широко применялось обычное право 
(торе, адат), регулировавшее семейные, наследствен-
ные связи, а также другие правовые нормы – ханские 
ярлыки, мусульманский шариат.
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Свои деньги и монеты в Золотой Орде появились во времена правления Берке (Бер-
ке не носил титул хана, хотя фактически им являлся). Первые деньги в Золотой Орде 
появились с упоминанием имени халифа Насир ад-Дина (Насир лид-Дина). Пытаясь 
узаконить свое правление, Берке начал обращаться к «мусульманской легитимности». 
После его смерти, при Менгу-Тимуре стали чеканиться монеты с именем хана Менгу-
Тимура и его наследников. В улусе Джучи печатались медные монеты (пулы), годные 
для мелких расчетов и серебряные монеты. Большие сбережения хранили в сомах. 
Сом (сум, соммо) – ладьеобразный слиток серебра, весил в среднем 198-202 грамма. 
Из него печатали 202 серебряные монеты, которые имели разное название.

В
осточные летописцы называют их дирхемами 
(так назывались любые восточные серебряные 
монеты), западные летописцы называют их 
Аспрами Барикатами (Баракат от имени Берке, 
Аспрами называли любые серебряные монеты), 

в простонародье их называли Акче (белые), официаль-
но они назывались Данг (Данга, Денга). От этого слово 
происходит русское слово «Деньги» и казахстанская на-
циональная валюта «Тенге». В Золотой орде также была 
инфляция и обесценивание денег. К примеру, вес се-
ребряной монеты с 1260 до 1360 годов упал с 2,088 
грамм (при Берке) до 1,3 грамм (при Бердибеке). В 
среднем, во второй половине XIV веке лошадь стоила 
60-200 Данг (аспров), средний заработный доход на 
человека в Крыму в это время варьировался от 100 до 
170 Данг, на содержание одного человека в тюрьме в 
Крыму тратили примерно 40 Данг.

По данным Пономарева А.Л. на рынке Золотой Орды 
в начале XIV века обращалось 3 миллиона серебряных 
монет (дангов), ежегодно на 38 монетных дворах вы-
пускалось примерно 800 тысяч дангов.

Также стоит отметить, что менялся и дизайн монет. 
В XIII веке на большинстве монет стоял герб правящей 
династии Золотой Орды – Тамга дома Бату, но в эпоху 
расцвета ее отказались располагать на монетах Золотой 
орды. После начала гражданских войн монетные мастера 
снова начали ставить гербы (тамги) династии Джучидов.

Среди налогов в Золотой Орде можно выделить та-
кие налоги как Тагар (налог, собираемый в военное 
время на нужды войны). Тамга (от этого слова проис-
ходит «Таможня») – налог с оборота, который взимался 
у всех купцов, в среднем составлял 10 %. В некоторых 
регионах были налоговые льготы, и процент ставки на-
лога был ниже. К примеру, торговые пошлины, которые 
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взимались с иностранных купцов в Крыму, были равны 
3-5 %. Дань, которую платила Владимирское княжество 
Золотой Орде, была равна 5-8 тысячам серебряным ру-
блям. Некоторые специалисты считают, что рубль в то 
время был идентичен Сому (Сум, Соммо). 

Был также налог под названием Хапчур, который из-
начально составлял по 1 голове скота из 100. Налог под 
названием «Мал» был имущественным налогом, дан-
ный налог примерно составлял 10 %. В Золотой Орде 
также присутствовали люди, имевшие налоговые льго-
ты или вообще не платившие налоги, их называли тар-
ханами. Кроме них налоговым иммунитетом пользова-
лись священнослужители всех религий и их имущество. 

Экономика Улуса Джучи была сложносоставной, так 
как данное государство включало в свой состав как осед-
лые, так и кочевые владения. Во времена монгольских 
нашествий был экономический спад, вызванный разру-
шением некоторых городов монголами. В то же время 
не стоит преувеличивать масштаб этих разрушений. Уже 
после Западного похода Бату начал политику укрепления 
власти, что увеличило количество городов в Улусе Джучи 
в то время. В 1269 году на Таласском курултае было при-
нято судьбоносное решение, согласно которому отныне 
кочевники не имели права кочевать на территориях, где 
были города и посевы оседлых жителей. Власти трех улу-
сов осознали всю справедливость высказывания Елюй 
Чуцаю, советника Чингиз-хана и Угедей-хана: «Империя 
была завоевана верхом на коне, но управлять ею с сед-
ла невозможно». В итоге из-за ограничения кочевников, 
города стали расцветать. Рост количества городского на-
селения и количества городов не был большим вплоть до 
начала XIII века. Со второй половины правления Тохта-
хана (после окончания междоусобиц) и со времен при-
хода к власти Узбек-хана рост количества городского 
населения и количества городов стал стремительным. С 
1240-ых годов столицей улуса Джучи был город Старый 
Сарай (другие названия: Сарай-Бату, Сарай-Берке, 
Сарай ал-Махрус). В то же время в 1332 году Узбек-
хан перенес столицу из Старого Сарая в Новый Са-
рай (Сарай ал-Джедид). Арабский путешественник 
Ибн Батута, объездивший весь арабский 
мир, Индию, многие азиатские страны 
и часть Восточной Европы, отмечал, 
что Сарай ал-Джедид является са-
мым красивым городом, который он 
видел в своей жизни. В это время на 
территории возле современной Аста-
ны появился город Бозок, который 
был центром региональной власти, пра-
витель которого контролировал весь данный 
регион. Также экономический подъем ощутили 
присырдарьинские города. Но при этом стоит 
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отметить, что некоторые города Улуса Джучи (Южный и 
Юго-восточный Казахстан) впоследствии перешли под 
управление сначала улуса Хайду, а потом под управле-
ние улуса Чагатая.

Время правления Узбек-хана и Джанибек-хана счи-
тается золотым веком Улуса Джучи, не только из-за эко-
номических достижений. В этот период идет параллель-
ный расцвет культуры. В Улус Джучи шла утечка мозгов 
из других мусульманских стран. В это время многие ре-
лигиозные деятели, писатели, поэты и другие перееха-
ли на территорию Улуса Джучи. Это было связано как с 
экономическим расцветом улуса Джучи, так и с междо-
усобицами и войнами, которые процветали на Ближнем 
Востоке, Иране и в Средней Азии. 

На момент правления Джанибека «Сарай сделался 
средоточием науки и рудником благодатей, и в корот-
кое время в нем набралась такая добрая и здоровая 
доля ученых и знаменитостей, словесников и искусни-
ков, да всяких людей заслуженных».

К числу известных литературных творений относит-
ся поэма поэта Кутба «Хосров и Ширин», посвященная 
царевичу Тыныбеку. Она считается важнейшим культур-
ным памятником золотоордынского времени и датиру-
ется 1340-1342 гг. Другое сочинение «Мухаббат-наме», 
написанное в присырдарьинских оазисах, принадлежит 
перу Хорезми. Большое развитие получила переводче-
ская деятельность, в частности, поэт Сайф Сараи пере-
вел известное на Востоке персидское произведение Са-
ади «Гюлистан» на тюркский язык. 

Войны и междоусобицы на вышеуказанных тер-
риториях привели к тому, что в это время Улус Джучи 
стал тем государством, которое получало самую боль-
шую прибыль от Великого Шелкового пути. К примеру, 
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на территории современной Средней и Малой Азии, 
Ближнего востока и Ирана шли гражданские войны, из-
за чего все караванные пути переместились севернее на 
территорию Золотой Орды и проходили по маршруту 
Крым-Сарай-ал Джедид-Сарайчук-Уйшик (современ-
ный Атырау)-Хорезм-Присырдарьинские города-Вос-
точный Туркестан-Китай. Таким образом, из-за того, что 
большая часть маршрута проходила по территории Улу-
са Джучи, наибольшую выгоду от этого получили прави-
тели улуса Джучи.

С XIII века также шел рост кочевого населения Улуса 
Джучи. Во времена Бату количество кочевого населения 
равнялось 750-800 тысячам человек, через полвека уже 
при Тохта-хане численность кочевого населения улуса 
Джучи увеличилось до 1,2 млн. человек. При Узбек-ха-
не и Джанибек-хане шел также рост численности насе-
ления. По разным оценкам количество кочевого населе-
ния увеличилось до 1,5-2 млн. человек в их правление.

Помимо расцвета городов шел и расцвет кочевого 
хозяйства. Большинство зарубежных путешественников 
отмечали изобилие скота, которое было у кочевников 
Улуса Джучи. Это изобилие привело к тому, что цена на 
скот была очень низкой, по сравнению с другими стра-
нами. К примеру в 1330-ых годах, по воспоминаниям 
Ибн Батуты, средняя лошадь в улусе Джучи стоила 50-
60 дангов (дирхемов), в то время как ее цена в Индии 
начиналась от 600 дангов (серебренных дирхемов) или 
100 динаров (золотых монет). Отборные скакуны в Ин-
дии продавались по цене 3000 дангов (дирхемов) или 
500 динаров, в то время как в Улусе Джучи самые от-
борные скакуны стоили около 200 дангов (дирхемов). 
Такой разрыв цен говорит об огромном количестве ло-
шадей, из-за чего цена на них была удивительно низка 
по сравнению с соседними государствами.

Кочевое общество в Улусе Джучи в подавляющей 
массе было однородно. В антропологическом плане 
(по соотношению монголоидных и европеоидных ан-
тропологических признаков) оно ничем не отличалось 
от современных казахов. Антропологически население 
Казахстана поменялось незначительно. Если у кыпчаков 
присутствовало 50 % монголоидности и 50 % европе-
оидности, то у кочевников Улуса Джучи соотношение 
стало 70 % на 30 % в пользу монголоидности. Такая 
же пропорция сохранилась у современных казахов. По 
разным подсчетам количество кочевников из Монго-
лии (разных монголоязычных и тюркоязычных групп), 
пришедших на территорию Казахстана варьировалась в 
районе от 20 до 30 %. В культурном плане пришельцы 
в скором времени перешли на кыпчакский язык, кото-
рый доминировал в Улусе Джучи. Как писал ал-Омари: 
«В древности это государство было страной Кипчаков, 
но когда им завладели Татары, то Кипчаки сделались 

их подданными. Потом они (Татары) смешались и по-
роднились с ними (Кипчаками), и земля одержала верх 
над природными и расовыми качествами их (Татар), и 
все они стали точно Кипчаки, как будто одного (с ними) 
рода, оттого, что Монголы (и Татары) поселились на 
земле Кипчаков, вступали в брак с ними и оставались 
жить на земле их (Кипчаков)». Как писал Ибн Рузбихан 
о казахах: «казахское войско в прежние времена, когда 
появился на арене истории Чингиз-хан, называли татар-
ским войском, это упомянуто арабами и персами».

Тот кыпчакский язык, который нам известен по пись-
менным источникам (например, Кодекс Куманикус) был 
записан во времена Улуса Джучи в XIII-XIV веках. Кыпчак-
ский язык был «лингва франка», языком межэтнического 
общения, который был понятен всему кочевому населе-
нию Улуса Джучи от берегов Иртыша до берегов Дуная.

В Великой степи основной экономической единицей 
было племя, члены которого имели скот и определен-
ные земли для кочевания. Обычно в каждом улусе Зо-
лотой Орды кочевало по 4 племени. Всего количество 
улусов в Золотой Орде увеличилось со времен Бату с 19 
до 23 во времена Узбек-хана. Таким образом, в Золотой 
Орде присутствовало 92 кочевых племени.

В рамках каждого племени существовал племенной 
вождь, носивший титул бек (эмир), его сыновья носили 
титулы мурза (мирза), от персидского словосочетания 
эмирзаде (сын эмира). У беков и мурз были большие 
стада, доходившие до десятков тысяч голов. В то же 
время обычные члены рода и их семьи владели одной-
двумя сотнями голов скота. Члены рода помогали друг 
другу. Если в результате падежа скота кто-то из членов 
рода лишался хозяйства, сородичи помогали восста-
новить его, отдавая часть своего скота пострадавшему. 
Данный обычай назывался асар. 

Со временем одни племена могли усиливаться, а 
другие ослабевать, что соответственным образом отра-
жалось на их статусе и землях, которые те получали для 
кочевания. 

Довольно высокое положение в обществе занимали 
женщины. Высокое влияние при дворах ханов имели их 
супруги – хатун, а также матери ханов. Со времен Уз-
бек-хана у хана было не более 4 жен в соответствии с 
мусульманскими традициями. В то же время было боль-
шое количество наложниц, дети от которых считались 
равными в правах детям от законных жен. 

В улусе Джучи присутствовали и рабы. Однако в 
связи со спецификой кочевого хозяйства численность 
рабов была невелика. Часто кочевники Улуса Джучи 
не использовали рабов в хозяйстве, а продавали их на 
рынках Хорезма и Крыма.

Кочевая жизнь по-прежнему определялась особен-
ностями быта и культуры основных обитателей улусов 

Джучи и Чагатая. Кочевники использовали переносные 
жилища – разборные юрты. Юрты покрывались черным 
или белым войлоком. Средний диаметр степного жили-
ща достигал 5-6 метров. 

Значительное развитие получило кузнечное про-
изводство предметов хозяйства и быта, а также изго-
товление оружия, включая наступательное и защитное 
вооружение. Среди воинов распространенными были 
панцири из железных и кожаных пластин-полос, а с XIV 
столетия – кольчужные и кольчато-пластинчатые до-
спехи. Ведущим оружием дальней дистанции оставался 
тугой сложносоставной лук со стрелами. Оружие ближ-
него боя состояло из сабель, палашей, мечей, копий, 
шестопёров, боевых топоров, булав, кистеней. 

Что касается оседлого населения, оно состояло из 
трех страт. 

Верхнюю социальную страту оседлого населения за-
нимали наместники, правители городов, крупные куп-
цы, религиозные лидеры, собственники больших зе-
мельных участков. После завоевания земледельческих 
районов монголы не стали заниматься перераспределе-
нием собственности. 

Среднюю страту составлял многочисленный слой 
населения, который включал в себя служащих органов 
управления и правопорядка, военных, ремесленников, 
крестьян, мелких торговцев. 

Нижнюю страту составляло малоимущее население, не 
имеющее квалификации для квалифицированного труда. 
В периоды кризисных ситуаций эта социальная группа по-
полнялась обедневшими и осевшими кочевниками.

Духовная культура. Кочевое население до принятия 
ислама продолжало исповедовать Тенгрианство. При 
этом в элите Улуса Джучи были приверженцы мусульман-
ской веры, а также поклонники несторианской ветви хри-
стианства и буддизма. Например, известный джучидский 
властитель Берке был ревностным мусульманином (его 
мать была мусульманкой, дочь Мухаммеда Хорезмша-
ха, Берке и его единоутробные братья по распоряжению 
Угедей-хана воспитывались в мусульманской вере), а его 
племянник Сартак (сын Бату) исповедовал несторианство. 
Другой племянник Берке уехал в Ростов, где принял хри-
стианство и стал известен под именем Петр Ордынский. 
Почитание Петра как святого началось сразу же после его 
смерти примерно в 1290-1291 году. Официально он был 
причислен к лику святых на Соборе 1547 года.

Семья Тохта-хана (его дедушка, бабушка, дядя со 
стороны матери) приняла буддизм, а семья его брата 
приняло католичество, в то время как сам Узбек-хан 
принял ислам и в январе 1313 года объявил его госу-
дарственной религией. При этом данный факт никак 
не отразился на взаимоотношениях с другими конфес-
сиями и на религиозной толерантности, царившей в то 

время в улусе Джучи. К примеру, Узбек-хан выдал свою 
сестру замуж за православного московского князя и 
никак не препятствовал принятию католичества своим 
родным дядей и его детьми. Также он подтвердил все 
права Православной церкви в русских княжествах и со-
хранил все их льготы. 

 В целом в улусе Джучи мирно сосуществовали пред-
ставители разных конфессий, так как Чингиз-хан и его 
преемники считали данную сферу зоной личного вы-
бора каждого человека. При этом, утверждая, что бог 
един, а «дороги к нему разные».

Письменность. Первоначально в официальном дело-
производстве и дипломатической переписке использо-
валась преимущественно уйгурская письменность. Она 
использовалась в пайцзах (золотые, серебряные и дере-
вянные пластины с надписями, выдававшиеся военным и 
гражданским чинам) и ярлыках (указы ханов). С первой 
половины XIV в. в Улусе Джучи начинает использовать-
ся арабская графика, на которой составлялись ярлыки, 
грамоты, послания и другие документы, исходящие из 
государственных канцелярий. На монетах вместо тамг, 
которые печатались ранее, стали писаться имена ханов 
арабскими буквами. В это время был разработан универ-
сальный тюркский литературный язык – тюрки, который 
был «Тюркской латынью» – ее использовали почти все 
жители тюркских стран в средневековье. Подавляющая 
часть государственных актов и художественных произве-
дений, созданных на территории Улуса Джучи, написана 
на тюркском языке арабской графикой.

Исламизация в улусе Чагатая и Угедея проходила в 
то же время, что и в улусе Джучи. Перед смертью Барак 
принял ислам, в то время как чуть ранее во главе Улуса 
Джучи стоял Берке, приверженец ислама. Если в Улусе 
Джучи ислам стал государственной религией в 1313 
году, то в улусе Чагатая он стал государственной рели-
гией на два десятилетия позже. 

При этом могулы (кочевое население бывшего улуса 
Хайду) не принимали в это время ислам, враждуя с чагата-
идами. В итоге держава Чагатаидов раскалывается на ча-
сти. В Западной части ислам становится государственной 
религией, а в Восточной части (Могулистане) ислам ста-
новится религией правителей только в 1353 году, причем 
часть могулов не исповедовала ислам еще долгое время. 
К примеру, кыргызы стали приобщаться к исламу только 
в начале XVI века под влиянием среднеазиатских шейхов.

В Улусе Джучи сохранились кочевники, не принявшие 
ислам в 1313 году. Их называли калмаками (оставшими-
ся в вере отцов). К ним относились кочевники Сибири, 
Алтая, Северного, Центрального и Восточного Казахстана. 
Ислам к ним пришел только в XV-XVI веках. Таким обра-
зом, ислам распространился в регионе не в один момент, 
а долго и постепенно, определенными волнами.




