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ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ: ТАРИХ ПЕН ТАҒЫЛЫМ
СТРАНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ:  УРОКИ ИСТОРИИ

THE COUNTRY OF THE GREAT STEPPE: HISTORY AND LESSON   

ӘОЖ 94(575).02/.08

ҚОЖАМЖАРОВА Д.П.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры,

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

ҚОҚАН ХАНДЫҒЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚТАР

Аннотация
Мақалада Қоқан хандығының құрылуы, оның қазақ даласының оңтүстік 

өңіріне билік құруы және жергілікті халыққа ықпалы, сондай-ақ қазақтардың 
хандықта атқарған рөлі мен орны қарастырылады. Сонымен қатар, Қоқан 
хандығының оңтүстік өңір үшін патшалық Ресеймен арадағы тайталасы деректер 
негізінде талданады.

Түйін сөздер: Қоқан хандығы, Ресей империясы, қазақтар, билер, батырлар, 
қалалар, Жетісу, Сырдария.

XVІІІ ғасырдың бас кезінде пайда болған Қоқан хандығы ортақ дін, әдет-
ғұрып, салт-дәстүр және тілдері жағынан қазақтарға жақын болып, оларды 
туысқандық қатынастар байланыстырды. Өйткені Қоқан хандығы Орталық 
Азияның басқа да хандықтары сияқты қазақ хандарының ықпалында болған. 
Мұрағат құжаттарына назар аударсақ, онда былай деп жазылған: «XVІІІ 
ғасырда Хиуа, Ташкент, Қоқан қазақ сұлтандарының билігінде болып, 
көшпенділерге салық төлеген. Алайда осы ғасырдың соңында Қоқан күшейіп, 
қазақтардан Ташкент пен Ходжентті және 1814 жылы Түркістанды тартып алса, 
ХІХ ғасырдың басында Шахмұрадтың басқаруымен Бұхара да құлдыраудан 
шығып, қуатты мемлекетке ие болады» [1, 15-п.]. 

Кейін де оңтүстікті мекен еткен қазақтардың көптеген игі жақсылары мен 
рубасылары Қоқан хандығының жоғарғы лауазымдарында қызмет атқарып, 
мемлекеттің саяси өміріне етене араласып отырды. Жалпы алғанда қазақтар Қоқан 
хандығының саяси өмірінде ерекше рөл атқарып, хандықтың құрылуын өзбек 
және қырғыз сияқты туысқан халықтармен бірге жүзеге асырған. Әсіресе, қазақтар 
Тәуекел мен Есім хандар Ферғана, Самарқан және Ходжент сияқты қалаларға 
шабуыл жасаған кезде бұл өңірге лек-легімен қоныс тебе бастайды. Кейін қазақ 
даласына жоңғарлардың шапқыншылығы күшейген кезде, қазақ руларының 
Ферғанаға көшуі жаппай үрдіс алған. Деректерде көрсетілгендей: «Қыпшақтар 
Ферғанаға батыстан кірсе, қырғыздар шығыстан кірген» [2, 8-п.]. 

ХVІІІ ғасырдың бас кезіндегі Жоңғар хандығының қазақтарға жасаған жойқын 
шапқыншылығы Ұлы жүз бен Орта жүз қазақтарының Сырдариядан Ходжент, 
Самарқандқа қарай өтуіне, Кіші жүз қазақтарының Хиуа мен Бұхараға көшуіне 
себеп болады. Қазақтармен бірге соққыға жығылған Жетісу өлкесіндегі қырғыздар 
да Ферғана, Әндіжан алқаптарына қарай қашады. Осындай аласапыран кезеңде 
Ферғана алқабына паналаған қазақтар мен қырғыздар жергілікті отырықшы 
халықтармен біріге отырып, жоңғарларға қарсы төтеп беру үшін, басым көпшілігі 
қазақтар болып табылатын мұсылмандардың конфедерациялық мемлекетін құрады. 
Бұл тұжырымға қырғыздың тарихшы ғалымы Д.Б. Сапаралиев Қоқан хандығын 
конфедеративті мемлекет болған деп өз бағасын береді [3, с.97-98]. 
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Бұл жағдайды Т.К. Бейсембиев «Тарих-и Шахруки» тарихи дерек ретінде» 
деген еңбегінде былай көрсетеді: «Жоңғарлардың Сырдарияның маңындағы 
қазақтардың қалаларына шабуылы және Тянь-Шаньның солтүстік бөлігіне 
бақылау орнатуы ХVІІ ғасырдың аяғы мен ХVІІІ ғасырдың бас кезінде қазақтар 
мен қырғыздардың көптеген руларының Ферғанаға қоныс аударуына себепші 
болып, осы жерде жаңадан көшпенділердің ірі этносының пайда болуына алып 
келді. 1741-1745 жылдары жоңғарлар Ферғанаға бірнеше рет басып кіреді, 
бірақ отырықшы халықтар мен көшпенділер бірігіп, табанды түрде қарсылық 
көрсеткеннен кейін, олар кейін шегінуге мәжбүр болады. ХVІІІ ғасырда Ферғанаға 
әртүрлі себептермен көшпенділер мен отырықшы халықтар ағыла бастайды. Яғни, 
Шығыс Түркістанды қытайлықтар жаулап алғаннан кейін, Ферғанаға ол жақтан 
9 мың жанұя келсе, жоңғарлардан ығысып қырғыздар, қарақалпақтар және қазақ 
қыпшақтары келеді. Қыпшақтар қазақтардың Орта жүз сұлтаны Барақтың баласы 
Шығайды хан етіп жариялайды. 1748 жылы Шығай хан Наманган қаласын иеленеді. 
Сонымен Ферғанаға әртүрлі этникалық топтардың жаппай ағылып, біртұтас 
ортаазиялық отырықшы-көшпенді мәдени дәстүрлердің қалыптасуы, Бұхара 
және Самарқанд сияқты мемлекеттерден көп уақытқа дейін оқшаулануы, жоңғар 
хандығы мен Қытай империясы сияқты мемлекеттерден үнемі қауіп-қатер төніп 
тұруы, Ферғанадағы ішкі күштердің нығаюына алып келіп, тәуелсіз мемлекеттің 
негізі қаланады» [4, с.8-10]. 

Қоқан хандығын құрған қазақтар, өзбектер және тағы басқа халықтар екенін 
В. Наливкиннің еңбегінен де көруге болады: «1758 жылы Қытай Қашқарды басып 
алғанымен билігі тұрақсыз болады. Қытайлықтар бұл жерге қайта-қайта келіп, 
Қашқардағы өзбек мұсылмандарын соққының астына алғандықтан, олардың он 
мыңдаған жанұялары Ферғана, Андижан және Қоқанға өтіп кетеді. Бұл жаққа 
Қаратегін, Гиссар және Бұхарадан тәжіктер, Ұратөбе мен Бұхарадан өзбектер 
және толассыз соғыстан жұрдай болған Түркістан маңындағы түріктер (қазақтар) 
ағылып келді» [5, с.22]. 

Дегенмен, ХVІІІ ғасырдың басында Ферғанаға жер ауып келген халықтардың 
басым көпшілігі қазақтар болып табылғанын және олардың Қоқан хандығының 
негізін құрап, Шағанақ көлі мен Ташкенттің аралығындағы таулы аудандарды 
мекендегенін және Қоқан хандығының атты әскерінің дені қазақтардан тұрғанын 
Қоқанға саяхаттап барған Вамбери де өз еңбегінде атап кетеді [6, с. 189]. Мәселен 
Қоқан хандығының атты әскерінің қолбасшысы сардар деп аталып, осы лауазымды 
қазақтардан алған Арслан Күшікұлы дулат, арғын, қыпшақ және т.б. рулардан 
құралған атты әскерді басқарған [7, с.141]. 

Бұл деректі В. Наливкин де растап, өз еңбегінде былай дейді: «Осы уақытта 
Қоқан хандығының таулы жерлерінде бірыңғай қырғыздарды (қазақтар) 
кездестіреміз... Қырғыздар деп орыстар атаған. Оған негізінен қырғыз рулары 
емес, найман, құрама сияқты қазақ рулары кірген» [5, с.3]. Ферғанаға қоныстанған 
қазақтар Қоқан хандығында қаһарлы күшке айналған. «Қоқан өзбегі, – деп жазды 
кезінде Қоқан хандығына саяхаттап барған А. Вамбери, – өте бейшара тұлға. Егер 
де қазақтар болмаса, онда бұл өлкені Қытай, Ресей немесе Бұхара бұрыннан-ақ 
басып алған болар еді» [6, с.188-191]. Дегенмен, Қоқан хандығын мекендеген 
қазақтардың санын анықтау өте қиын. А. Вамбери қазақтардың сандары қанша деп 
сұрағанда: «қазақтар болса алдымен даладағы құмды сана, содан соң бізді сана» 
деп күле жауап беретін еді», – дейді [6, с. 182]. 

ХVІІІ ғасырдың басында қазақтардың күшімен Бұхар хандығынан өз 
тәуелсіздігін алған Қоқан хандығының алғашқы билеушісі Шахрух би (1709-1721) 
болды. 1709 жылы ол Ферғана алқабында өзбектің мыңдар (минг) руы әулетінің 
негізін қалап, дербес саясат жүргізе бастайды. Бірақ, Қоқан хандығының тәуелсіз 
мемлекет ретінде Бұхар, Хиуа хандықтары тарапынан танылуы ХVІІІ ғасырдың 
орта кезінде жүзеге асса, Қоқан билеушілерінің хан лауазымын алуы 1805 
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жылы Әлім ханнан басталып, сол жылы оның мемлекеті де Қоқан хандығы деп 
аталады. Жоңғарлармен соғыста қазақтар Қоқан иелігін басқарушы Әбдікерім, 
Ердана, Нарбота сияқты билерімен одақ құрып, жауға қарсы ортақтаса қимылдады. 
Бірақ Нарбота бидің кезінде бұл одақтың іргесі шайқалып, қоқандықтар 1794 жылы 
Ташкентке шабуыл жасап, тас-талқан болып жеңіледі. Ташкент болса ХІХ ғасырдың бас 
кезіне дейін Ұлы жүз қазақтарының билігінде қалады. Ташкент пен оның аймағы Ұлы 
жүз қазақтарының ысты, жаныс, сіргелі, ошақты және найман мен қоңырат руларының 
арасында бөлінді. Жаныс руынан шыққан Төле бидің баласы Ниязбек Ташкент түбінде 
бекініс салады. Бір-біріне бағынбайтын төрт қыстақтан тұратын Ташкенттің Раджаббек 
басқарған Бесағаш деген бөлігін ыстылар, Мұхамед Ибраһимбек басында тұрған 
Көкшені – қоңыраттар, Жошы әулетінен шыққан өкіл басқарған Сибзарды – дулаттың 
жаныстары, Бабахан төре қарамағындағы Шейхантаурды сіргелі, ошақты рулары алса, 
наймандар Шыназды иеленді [8, с.156]. 

1784 жылы қазақ жетекшілерінің зорлық-зомбылықтарына наразылықтарды 
пайдаланған жергілікті әулие Жүнісқожа Ташкент иеліктерін бөлген кезде еншісіне 
ең қолайсыз және сусыз жерлер тиген шанышқылы мен қаңлылардың қолдауымен 
Ташкенттегі билікті басып алады [38, с. 29]. Ұлы жүз қазақтарының Жүнісқожаны 
қолдауының мәнісі оның қазақтармен туыстық қарым-қатынасында жатты. 
Жүнісқожаның апасын Төле бидің туған жиені – сиқым Шінет батыр алып, одан Рысбек 
пен Тұрыс батырлар дүниеге келді және оның тағы бір апасын Төле бидің өзі алып, одан 
Жолан мен Қожабек атты балалары болды [9, 27-б.]. 

Ташкенттегі билікті өз қолына алған Жүнісқожа қаланың қорғаныс шебін және 
әскерін күшейтуге тырысты. Ә. Диваевтың еңбегінде сол кездегі Ташкент әскерінің 
құрамы қазақтардан құралғанын және Ұлы жүз қазақтарынан шыққан батырлардың 
аты-жөнін көруге болады. Мысалы, Қаңлының Омыртқасынан: Қожамсейіт, Қарақұм, 
Найзақұлақ, Барлыбай, Сейітқожа, Ғайыпмырза, Бөлек, Қалып батырлар, ал Қаңлының 
Шоқпарынан – Есенбай, Қайдарбек батырлар, Есқұлыдан – Құнан, Шанышқылының 
Саңғырауынан – Тоқсан, Жабғы батырлар, Қырық садақтан – Ырымқұл, Тортқа 
батырлар, Жаныстан – Қазыбек, Құлықбай батырлар және Кіші жүздің Рамадан руынан 
Жұман мен Есенгелді батырлардың есімдерін кездестіреміз [10, с.63-64]. 

Жүнісқожа билігінің күшеюі Қоқанмен арадағы байланысты ушықтырып, аяғы 
үлкен қақтығысқа алып келді. Ташкент және Құрама қазақтарынан әскер жинап алған 
Жүнісқожа Құрама жотасы арқылы Ферғанаға кіріп, Садақ жолымен Құрымсарай 
өткелі жанында Сырдарияның оң жағасына шығады да, Құрымсарай тұсында Әлім 
бектің әскерімен шайқасқа түседі. Қоқандықтармен болған шайқаста қазақтардың 
арасында алауыздық орын алып, Бабахан, Рүстем және Әділ сұлтандар бастапқыда 
ұрысқа алдымен шанышқылар мен Жүнісқожаның өз жасағының кіруін талап етсе, 
артынша олар қоқандықтар жағына шығып кетіп, Әлім бекке өз көмектерін береді. 
Шайқас басталмай жатып әскерінен айрылған Жүнісқожа мүлкі мен қазынасын 
тастай қашып, толық талқандалады [4, с.96]. Қоқанның Ташкентті бағындыруы 
Оңтүстік Қазақстанды бағындыруға көшкенін көрсетті. Егерде бұл шайқаста 
Жүнісқожа жеңіске жеткенде, ол да міндетті түрде Қоқанды толық бағындыратын 
еді. Жалпы алғанда Қоқанның Ташкентпен болған соғыстағы жеңісі тікелей 
қазақтарға байланысты еді [11, с.99]. Себебі, қазақтар Қоқан хандығын Орталық 
Азиядағы түрік тілдес халықтарды бір орталыққа біріктіріп, Солтүстіктегі қауіпке 
қарсы тұратын мемлекет ретінде қабылдады. Оған Ұлы жүз қазақтарының сұлтаны 
Әділдің 10 мың үймен Қытай иелігінен көшіп келіп, Қоқан ханына өз еркімен 
қызметке тұруы және қазақтардың басқа да сұлтандарының өлкеде Қоқан саясатын 
жүргізушілер болғаны дәлел бола алады [12, 282-285-бб.].

Осылайша ХІХ ғасырдың І жартысында Қоқан хандығы Орталық Азиядағы 
ірі мемлекеттің біріне айналып, оның күшеюіне ықпал жасағандар Әлім хан 
(1799-1810), Омар хан (1810-1822) және Мәделі хандар (1822-1842) еді. Әлім хан 
тұсында хандыққа Ташкент пен оның аумағы қосылса, Омар мен Мәделі ханның 
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тұсында Ұлы жүз жерінің біраз бөлігі, Түркістан, Шымкент, Әулиеата, Сайрам 
қалалары және Шу, Ыстықкөл, Нарын аймағы енгізілді. Сыр бойындағы қоңырат, 
бестамғалы руын Қоқанға бағындыру мақсатында Қаратау жотасының солтүстік 
батысына Шолаққорған, Қызылқұмда қоқандықтардың билігін орнықтыру үшін 
Шардара қамалдары салынады [13, с.15]. 

1820 жылы Сыр бойында көшіп-қонып жүрген 5 мың шаңыраққа бақылау орнату 
және Сырдариядан өткен сауда керуендерінен алым жинау мақсатында Ақмешіт 
қамалын тұрғызады. Бұл қамалдың стратегиялық маңызы өте зор болып табылды. 
Сол заманның куәгерлерінің айтуы бойынша «Кімде-кім қамалды иемденсе, сол 
қыпшақтар (қазақтар) даласының қожасы болуы тиіс» делінген [14, с.73]. 

Сонымен қатар, Сырдария бойында Дінқорған, Қошқорған, Жаңақорған, 
Күмісқорған, Шымқорған, Жүлек, Шудың бойында Тоқпақ, Пішпек, Тоқмақ, 
Атбашы, Сарысуда Қаражар, Төртқұман, Ұлытау қамалдары бой көтереді [15, 
2-5-пп.]. Бұған қоса 1821 жылы Талас өзенінде Әулиеата, 1825 жылы Шу өзенінің 
бойында Меркі, оған қоса, Алайдағы Қызыл қорған, Нарындағы Құртқа бекіністері 
болды. Бұлардан басқа шағын бекіністер тізбегі жасалған. Бұлар Ыстықкөл 
жағасындағы Қарақол, Барысқон, Қоңырөлең, Шу бойындағы Қордай, Шатқалда – 
Шыназ, Кетпентөбе аңғарында – Кетпентөбе, Тоғызторау аңғарында – Тоғызторау, 
Жұмғал аңғарында – Жұмғал, Памирде – Бостонерек, Тасқорған, Алайда – 
Дарауытқорған еді. Шудың жағасында оған Қарағаты өзенінің құйылысынан 
жоғарырақта Иткешу бекінісі кірген [16, с.504]. 

Қоқандықтардың билігі тұсында Шу-Іле аңғарындағы қазақтар мен қырғыздар 
үшін Пішпек қорғаны әкімшілік басқару орталығы ретінде үлкен маңызға ие 
болды. Мұрағат құжаттарында Пішпек бекінісінің Ұлы жүз қазақтары үшін де 
үлкен беделі болғаны айтылады [17, 39-п.]. 

Талас өзені бойындағы қазақтар үшін Әулиеата бекінісі маңызды әкімшілік 
басқару орталығы болды. Қоқан хандығының бекіністері тұрғызылған мекендердің 
өнер, сауда және мұсылман мәдениетінің орталықтарына айналуына жағдай 
жасалды. Бекіністердің ішінде мешіттер мен медреселер ашылып, сауда орындары, 
керуен-сарайлар, шеберханалар, сондай-ақ тұрмысқа қажетті нысаналар салынды. 
Маңайында егін шаруашылығы дамып, қазақ-қырғыз малшылары өзара тиімді 
мәдени және сауда-экономикалық байланыстарға тартылды. Қоқан көпестерінің 
қазақ аулынан мал өнімдерін сатып алуға жағдай жасалып, көрсетілген қамалдардың 
төңірегінде базарлар мен жәрмеңкелер ұйымдастырылды. Қамалдар мен базарларды 
паналап келген саудагерлер, қолөнершілер, гарнизондағы сарбаздар отбасы осы 
қамалдардың айналасына қоныстанып, мекендердің санын көбейтеді. Әулиеатаның 
бір көшесінің «Наманган» деп аталуы осыдан қалған еді [18, с. 11-18]. Шолаққорған, 
Созақ қалаларына Ферғанадан келген жер иелері, саудагерлер, қолөнершілер келіп 
қоныстанады. Олар жергілікті көшпелі қазақтарды отырықшылыққа, егін егуге, оны 
баптауға үйретіп, қазақ даласына жерге деген жеке меншік белгілерін алып келеді. 
Оған қазақтың байлары да араласып, өз үлестерін алуға тырысады. Мысалы, Омар 
хан бестамғалы руының меншігіндегі Шолаққорғанның солтүстігіне жайласқан 
Жартытөбе мен Үштөбе сияқты жерлерді Ахмет Кенесариннің қожалығына берсе, 
Сайрам қаласының қазысы Қиясидин қожаға және Шот пен Сәлімбай деген екі 
қазаққа екі арықтың суынан алым жинап тұруға грамота берген [19, 9-11-пп.]. 
Қоқандықтар әрбір көктемде салық жинағанда шариғат пен әдет нормаларын 
сақтап, қазақтардың еркін өздеріне беріп, мүлкіне қол салмады. Қазақ руларының 
арасында қақтығыстар тыйылып, бірсыпыра уақыт бойы тыныштық, қауіпсіздік 
және арзаншылық орнайды [20, с. 293-294]. 

Көптеген орыс идеологтарының жазған еңбектерінде қоқандықтар қазақтарға 
ауыр салықтар салды, салық жинауда қазақтарды қорқытты және тонаумен 
айналысты деген пікірлер қалыптастырған. Бірақ Омбы қалалық әкімшілігін 
басқаратын полковник Броневскийдің Батыс Сібір генерал-губернаторының 
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тапсыруымен Ташкент құшбегіне жазған жауап хаты бұл қағиданы жоққа 
шығарады. Онда: «... қазақ даласы сауда салығынан тысқары Қоқан әкімдеріне 
салық төлегендігін, оларға бой ұсынғандығын ешкім де білмейді және бұл туралы 
мәлімет жоқ», – деген пікір айтылған [21, 20-б.]. 

ХІХ ғасырдың 40-жылдарынан бастап Қоқан хандығында қазақтардан шыққан 
қыпшақтардың билігі орнап, қоқандықтар қыпшақтар деп атала бастаған. Бұл 
жөнінде А. Вамбери былай деп жазады: «…әсіресе, қазақ руларының ішінде қыпшақ 
рулары жауынгер, ұйымдасуы жағынан мықты болған. Олар Қоқан хандығының 
саяси ісіне белсенді түрде араласып, хандарды қалауы бойынша өздері сайлап немесе 
ықпалдарына көнбегендерді тақтан тайдырып отырған. Қыпшақтардың түрі көне 
түріктерге келеді, тілі, әдет-ғұрпы да көне түркі дәстүрлерін сақтап қалған. Көздері 
қысыңқы, сақалсыз, жақтары шығыңқы, моңғолдарға ұқсайды. Бойлары аласа, 
бірақ аса сымбатты және епті. Батылдығы жағынан Орта Азиядағы өзге ұлттардан 
көш бойы озық тұрады. Олардың түркілік тілінен бірде-бір араб, я парсы сөзін 
естіп, таппадым» [6, с. 188-191]. Сонымен қатар, Вамбери қыпшақтардың 80 жыл 
бойы хандықтағы биліктің тұтқасын ұстағанын және билік басындағылар өздерінің 
түп атасын Шыңғыс ханнан тарататынын жазады. Вамбери қыпшақтардың хан 
көтеру әдет-ғұрпын да суреттеп береді: «Ханды ақ киізге отырғызып, ол 4 тарапқа: 
солтүстік, оңтүстік, батыс және шығысқа қаратып садақ атады. Мұндай әдет-
ғұрып Венгриядағы корольді таққа отырғызу салтанатына ұқсас екен, король болса 
қылышпен 4 жаққа қарай сілтейді» [6, с. 191]. 

Сондай-ақ, ол қыпшақтардың ханды ақ киізге көтеріп сайлау дәстүрін басқа 
Орта Азия мемлекеттерінде көрмегенін, тек венгерлердің мадьярларында ғана 
осындай дәстүр болғанын жазады. Әрине, А. Вамбери Орта Азияға келген уақытында 
орыстар қазақ хандығын жойып жібергендіктен, тек мадьярлар ғана емес, аталған 
дәстүрмен Орталық Азияда тек қазақтар ғана өз хандарын сайлағанын ол көрген 
жоқ еді. Қоқандық тарихшы Мирзоолим Мушриф өзінің еңбегінде қыпшақтардың 
Шерәлі ханды, Құдияр ханды, Болат ханды ақ киізге отырғызып, хан көтергенін 
жазады [22, 22-41-бб.]. 

1865 жылы Сұлтансейіт ханды Ташкентте ақ киізге салып қайта хан көтергенде, 
қазақтан Сыздық төре Кенесарыұлы, Арслан төре Күшікұлы және тағы басқалары 
қатысқан [7, с. 153]. Ал қыпшақтар болса бұл дәстүрді басқа да қазақ руларымен 
бірге Қоқан хандығына алып келген. ХІХ ғасырдың 50-жылдары дулаттың 
Диқанбай биі орыс шенеуніктеріне қыпшақтарды өздерінің халық басшылары 
ретінде қабылдайтынын жеткізеді [23, 19-п.]. 

Дулаттарды басқарған Әли төре, Диқанбай би т.б. сол уақытта орыс 
билеушілеріне жолдаған мәлімдемелерінде де қоқандықтарды көбіне «қыпшақтар» 
деп атайды. Ал қазақтың қыпшақ руы болса, ХІХ ғасырдың аяғына дейін өзбектерге 
сіңбей, өз алдына этникалық топ ретінде қазақылығын сақтап өмір сүрген. Оны 
этнографтардың 1895 жылы шығарған «Этнографиялық шолу» атты еңбектері 
растайды. Онда: «Біздің ойымызша, Вамберидің қыпшақтарды жеке халық ретінде көрсетуі 
үлкен қателік деп қарауымыз керек. Сондай-ақ, қыпшақтар қырғыздардың руларына да 
жатпайды. Оларды қазақ қыпшақтары деп атағанымыз жөн. ХІХ ғасырдың 70-жылдары 
...қыпшақтар өздерін өзбек және қырғыздардың қатарына жатқызғанымен, әлі де болса 
оларға сіңісе қоймаған еді. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Бөкей ордасындағы 
ноғайлар мен қарақалпақтар қазақтарға қандай қатынаста болса, қыпшақтар да өзбектерге 
сондай қатынаста болған» [24, с. 81-82]. 

Қоқандағы қыпшақтардың шығу тегі жөнінде жан-жақты зерттеген өзбек 
ғалымы К.Ш. Шаниязов ХVІІІ ғасырдың басында жоңғарлардан ығысып, 
«Ақтабан шұбырынды» жылдарында Ферғанаға келген қыпшақтардың Орта жүз 
қазақтарына кіретін қыпшақтар екенін дәл көрсетеді және Ұлы жүздің үйсін, 
шапырашты, үштаңбалы, сіргелі, Кіші жүздің жағалбайлы, алшын, Орта жүздің 
арғын (қаракесек), найман және тағы басқа руларының қыпшақтар аталып кеткенін 
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деректер негізінде дәлелдеп береді [25, с.116-156]. Қыпшақтардың құрамында 
Ұлы жүз қазақтарының рулары да көп болғандықтан, сол заманның куәгерлері 
қыпшақтарды Ұлы жүздің бір руына қате кіргізіп те жіберген [26, с.25]. 

Кей рулар, мысалы, шапыраштылар, қыпшақтар құрамына кірсе де өздерінің 
бұрынғы ру атауын сақтап қалып, шайқасқа өз руының ұранымен кіріп отырған. 
Мәселен, Ферғанадағы қазақ-қыпшақтар «Айбас» (Айбас батыр) деп ұрандаған [27, 
с. 408]. Қазақтар мен көшпелі әртүрлі рулардың қыпшақтар төңірегіне бірігіп, сол 
тұста Ферғанадағы қыпшақ бірлестігін құруы жоңғар шапқыншылығынан мал мен 
жанды, жаңа ие болған қонысты қорғау қажеттілігінен туындаған. Түрік ғалымы 
М. Сарайдың саяси ахуалдарға орай бірлесе отырып, жергілікті халықпен де біте 
қайнасқан қыпшақтар Ферғана өлкесінде «Дешті-Қыпшақ қазақтары» ордасын 
құруға ұмтылды деген тұжырымы жоғарыда көрсетілген дәйектерді қорытары 
анық [28, 27-б.]. ХІХ ғасырдағы қоқандық және хиуалық тарихшылар сол тұстағы 
қазақ даласын «Дешті-Қыпшақ» деп атауы да тегін емес. «Дешті Қыпшақтың» 
көлемі орта ғасырларда Ертістен Еділге дейінгі ұлан-байтақ жерді қамтыған [29, с. 
288-299]. Ферғанадағы қыпшақтар көшпелі және отырықшы түріктердің арасында 
байланыстырушы буын қызметін де атқарды. Олар айналасындағы өзге түрік 
тілдес халықтармен жеңіл тіл табысып, некелік қатынастар және құда-жекжаттық, 
туыстық қатынастар орната білді [30, с. 30-32]. 

Қыпшақтардың тайпа көсемдері Қоқан хандығының күшті әкімдеріне 
айналып, қыпшақтың Құлан, Өлмес, Елтан, Атан, Итқасқа және тағы басқа 
негізгі руларын Мұсылманқұл, Атамқұл, Мырзат, Мұхамедияр, Міназар сияқты 
рубасылар басқарған. Қазақ қыпшақтары хандықтағы жоғарғы лауазымдарға 
ие болып, отырықшы ірі жер иелерімен билік үшін талас-тартысқа түсіп, 
көбінесе жеңіске жеткен. Әсіресе, қыпшақтар Шерәліні (1842-1845 жж.) таққа 
отырғызумен биліктің бәрі Мұсылманқұлдың қолына жиналып, облыстардағы 
және орталық үкіметтегі билік орындарының бәрін қазақ қыпшақтарының 
ақсүйектері иеленеді. Атап айтқанда, Өтембай Марғұланды, Құрсідік Андижанды, 
Мырзат Наманганды, Нұрмұхаммед Ташкентті, Нұрбақшы Ходжентті, Кәрімқұл 
Астарханды иеленсе, Құлбаба жарлықтардың жаршысы болды және тағы басқа 
[13, с. 35-37]. «Жартылай көшпелі тайпа өз арасынан Қоқанның жаңа тарихындағы 
екі көрнекті қайраткерді – Мұсылманқұл мен Әлімқұлды шығарды, – деп жазды 
орыс әскери шолушысы, – Мұсылманқұл елді ақыл-біліктілігімен басқарды» [31, 
с. 223]. Қыпшақ Мұсылманқұл жаңа жерлерді игеру, каналдар қазу, суландыру, 
көпірлер мен мәдени-көпшілік орындар салдыру жұмыстарын жолға қоюға күш 
салды. Мұсылманқұл өзінің дара қолбасшылық қабілетімен, ел басқарудағы 
көрегендігімен көзге түсіп, «ұлы уәзір» атанды [13, с.47]. 

Бірақ, 1845 жылы сарттар Мұсылманқұлдың Қоқанда жоқтығын пайдаланып 
Шерәліні өлтіріп, Мұратты хан қояды. Қайтып келген Мұсылманқұл сарттарды 
аяусыз қырып, Мұраттың көзін жояды да, таққа Шерәлінің 13 жасар баласы 
Құдиярды отырғызып, өзі оның қамқоршысы (регент) болып сайланады [32, 16-
п.]. Осы кезден бастап хандықтағы қазақтардың билігі шексіз болып, отырықшы 
сарттарды аяусыз қанап, оларға ауыр салықтар салып, егістік жерлерін жаппай 
тартып алады. Бірақ, қазақтардың арасында билік үшін талас-тартыс басталып, 
сарттардың наразылығы күшейе түседі. Мұсылманқұлдың ықпалынан құтылғысы 
келген өзбек Құдияр хан, осы жағдайларды тиімді пайдаланып, Мұсылманқұлды 
биліктен тайдырады да, оны 1853 жылы 600 нөкерімен дарға асады. Сарттарға 
сүйенген Құдияр хан қазақтарды мүлдем әлсіретуді көздеп, оларды қырып-жойып, 
балалары мен кемпір-шалдарына дейін аямайды [33, 296-п.]. Кейбір қыпшақтар 
өлімнен қорқып, өз ұлтынан бас тартқан кезде, сарттар оған «бугдай» деген сөзді 
айтқызған, егер де ол қазақ тілінде «бидай» деп айтып қалса, оны сол арада өлтіріп 
тастаған [13, с.45]. В. Наливкиннің айтуынша, осы қайғылы күндері «Қоқанда 
көрінген жерде сұлайып жатқан өлікті көруге болатын еді» [5, с. 187]. Хан 
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бұйрығына сәйкес қыпшақтардың жерлері тәркіленіп, өте төмен бағамен сарттарға 
сатылады [34, 154-б.]. 

Дегенмен Мұсылманқұл өлген соң екі жылдан кейін Құдияр ханның туған 
ағасы Мәли хан қыпшақтардың қолдауымен інісіне қарсы шығып, 1858 жылы 
Саманаги түбінде Құдияр ханның әскерін талқандайды. Құдияр хан болса Бұхараға 
барып, Насырулла әмірді паналайды [35, с.122]. Осылайша Қоқандағы билік 
қыпшақтардың қолдауымен таққа отырған Мәли ханға (1858-1862) көшеді. Таққа 
отырған Мәли хан қыпшақ жерлерін сатып алған сарттарға жерлерін иелеріне 
қайтаруға жарлық береді [36, с.326].

Дегенмен, қырғыннан аман қалған қазақ қыпшақтары Қоқан хандығындағы 
толыққанды билікке тек 1863 жылы Әлімқұлдың кезінде ғана қайтадан қол жеткізе 
алды. Жоғарыда келтірілген деректер қазақ, өзбек, қырғыз, қарақалпақ сияқты 
қаны бір туысқан халықтардың жоңғар, Ресей, Қытай және Бұхараның жаулап алу 
саясатына қарсы өзара саяси одақ құрып, ортақ мемлекетке бірікті деуге толық негіз 
болады. Мемлекеттегі басты саяси рөлді қазақ рулары атқарды. Оның басты себебі 
– қазақтар басқа халықтардан көп болып, рулық ұйымдық қызметі қырғыздар мен 
өзбектерге қарағанда күшті сақталды. Сонымен қатар, қазақтар жоңғарлар мен 
орыстардан көп жапа шексе де, жауынгерлік рухы әлі төмен түспеген еді. Олар 
қазақ жерін азат етуде Қоқан хандығына үміт артты. Оған Тойшыбек бекінісінің 
басшысы Аққұлдың орыстарға жазған хаты дәлел бола алады. Хатта Аққұл Қоқан 
хандығында өзгерістер болып, билік басына қыпшақтар келгенін, олар Абылай 
ханның бұрынғы қонысы болған Көкшетауға дейінгі жерлерді орыстардан азат 
ететіні туралы жазылған [37, 39-п.]. 

Сондай-ақ, қазақ қыпшақтары Қоқан хандығын орыстар жойып жіберген Қазақ 
мемлекетінің мұрагері ретінде мойындады. Мәселен, 1825 жылы Ташкент құшбегі 
Қоқан ханы атынан Омбыға елшісі Сауытбек Сұлтанбековты аттандырып, оған 
Батыс Сібір генерал-губернаторына жолдаған хатын тапсырады. Ол хатта мынадай 
пікір айтылған еді: «Қадім замандардан бері Ертіс дариясының бергі жақ бетін 
біз, ал арғы бетін Ресей иемденіп келе жатқан еді. Енді соңғы алған мәліметтерге 
қарағанда орыстар Ертістен бергі жаққа өтіп, біздің діндестеріміздің жерінде 
құрылыстар жүргізуде, осы жағдайға байланысты біздің ханымыз Сіздердің өкілетті 
адамдарыңызға осы хатты жолдай отырып, бұл құрылыстардың себебін сұрауды 
бұйырды, Сіз бұл істі өз бетіңізше жасап жатырсыз ба, жоқ әлде жоғары мәртебелі 
патшаның бұйрығымен атқарып отырсыз ба? Өз үкімет орындарыма мәлімет 
беруім үшін мені осы мәселеге байланысты хабардар етуіңізді сұраймын» [38, 
7-п.]. «Хандықтың басқару жүйесін қолға алған қыпшақтар орыстарға жау болып 
тұр», – деп көрсетеді сол тұстағы орыс әскери кеңесшісі Осмоловский [39, 596- п.]. 
Мұрағатта патша әкімшілігінің басшылыққа берген мәліметтерінде Ферғанадағы 
қыпшақтардың Қоқан хандығының тағына Рүстем төре Асфендияровты 
шақырғаны туралы да деректер кездеседі [40, 17-п.]. Қоқан хандығындағы сарай 
төңкерістерінің жиі болғанына қарамастан, патшалық Ресейдің отарлық езгісінде 
қалған қазақтар Қоқан хандығының көмегіне зор үмітпен қарады және Қоқан 
хандарын барынша қолдап отырған. 

Тіпті қазақтар Құдияр ханды орыстар Орынборға келіссөзге шақыртып 
алып, қамауға алғанда кезде де, қауіп-қатерге қарамастан оны Кіші жүздегі шекті 
руының биі, әрі батыры Әзберген Мұңайтпасұлы үлкен қатерге өмірін тіге отырып, 
тұтқыннан алып қашқан [41, 23-п.]. Сол үшін Құдияр хан қарындасы Кенжені 
Әзбергенге қосқан. Дулаттың Ботбай руынан тарайтын Тойшыбек батыр да Құдияр 
ханның құдасы болып, қызы Данагүлді Құдияр ханның ұлдарының біріне ұзатқан. 
Қоқан ханының ордасында қызмет еткен қырғыздан шыққан тарихшы Магзуни 
(Зиябидин Максым) Құдияр ханның айтуы бойынша жазған «Ферғана хандарының 
тарихында» Қыпшақ Мұсылманқұлдың қазақ төрелерімен құда-жекжаттық 
туыстық қатынастар орнатуды жақтағанын баяндайды [42, 190-б.]. Құдияр ханның 
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бір әйелі қазақ төресінің қызы болған және оны хан сарайындағылар шын атын 
атамай, «Төреайым» деп құрметтеген [42, 191-б.]. Қазақтың белгілі Бодабай ақыны 
Молда Мұса Байзақұлымен айтысында қоқандықтарды қыпшақтар деп жақын 
тұтқан [43, 62-б.].

Жалпы алғанда, қазақтар Қоқан хандығының негізгі халқын құрады және 
оның құрылуы мен саяси жағынан нығая түсуіне де тікелей араласты. 
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Резюме
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southern region.
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НАСЛЕДИЕ УЛУСА ДЖУЧИ:
ЭЛЕМЕНТЫ И ФАКТОРЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Аннотация
Статья посвящена проблеме распада Улуса Джучи и элементам 

этнополитического единства тюркских государств Северной Евразии. Политическая 
междоусобица, поразившая Улус Джучи во второй половине XIV в., продолжилась 
в XV в., сотрясая основу самого существования средневековой империи Джучидов. 
Фактически вплоть до 1502 г. происходил процесс постепенного распада 
Улуса Джучи на самостоятельные владения. Долгая агония государственности 
указывает на то, что скрепы единства были достаточно прочными. Борьба между 
центробежными и центростремительными силами велась практически постоянно и 
ожесточение ее показывает, что инерция сохранения единства не была исчерпана 
очень долгое время. В конце XIV в. Улус Джучи в силу стечения целого ряда причин 
вступает в полосу кризиса. В 1420-30-е гг. единая держава фактически распадается 
на несколько ханств и владений. Наиболее значительными среди них были 
Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Казахское и Узбекское ханства, 
а также Большая Орда и Ногайская Орда. Несколько иное, хотя и родственное 
происхождение имело Касимовское ханство (царство). Все они имели свою особую 
историческую судьбу и этнокультурные различия. После распада Улуса Джучи в 
середине  XV в. началось формирование новых этнических общностей,  имевших 
свои локальные самоназвания, а термин «татар» становится обозначением 
этносословной элиты в западной части Улуса Джучи. Среди важнейших 
консолидирующих факторов было сохранение прежних социально-политических 
структур, клановой системы, восходящей к истории Улуса Джучи и объединявшей 
военно-служилую татарскую знать, а также мифологемы этнополитического 
единства и общая религия – ислам.
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Политическая междоусобица, поразившая Улус Джучи во второй половине XIV в., 
продолжилась в XV в., сотрясая основу самого существования средневековой империи 
Джучидов. Фактически вплоть до 1502 г. происходил процесс постепенного распада 
Улуса Джучи на самостоятельные владения. Описывая образование на месте Золотой 
Орды самостоятельных государств, советский историк М.Г. Сафаргалиев писал: 
«Между отдельными районами, тяготевшими к… местным центрам, с ослаблением и 
прекращением караванной торговли, утратились общеэкономические связи, это в свою 
очередь привело к росту сепаратистских движений среди местных феодалов. Местная… 
аристократия, более не надеясь на ханов, начинает искать себе опору на местах, 
поддерживая того или иного представителя рода Джучидов [1, с.201]. Отмеченное 
тут обособление отдельных частей некогда единой империи базировалось на 
прежних административно-территориальных делениях государства и заняло 
достаточно длительный период. Из-за скудости источников этот процесс до сих пор 
остается раскрытым весьма поверхностно, а в его трактовке среди исследователей 
имеются разногласия.

Особо следует подчеркнуть и такой аспект проблемы изучения этого периода, 
как явное желание значительной части клановой аристократии  сохранить единство 
страны. Долгая агония государственности указывает на то, что скрепы единства были 
достаточно прочными в течение достаточно долгого периода времени. Борьба между 
центробежными и центростремительными силами велась практически постоянно и 
ожесточение ее показывает, что инерция сохранения единства не была исчерпана.

Улус Джучи в XV в.: агония единой империи. Вне всякого сомнения, тема 
истории тюрко-татарских государств, как наследников Улуса Джучи всегда привлекала 
повышенное внимание исследователей. Их привлекала главным образом политическая 
история, так сказать, внешняя канва событий. В отечественной историографии это 
было чаще всего изложение религиозной и национальной борьбы Русского государства 
с «осколками Золотой Орды» и ликвидации внешней угрозы. За пределами этой 
историографии оставались не только сюжеты, противоречащие этой схеме, такие как 
союзнические и вполне дружественные отношения Москвы с некоторыми ханствами в 
разные периоды времени, но и общий взгляд на эти взаимоотношения, как борьбу стран-
эпигонов за гегемонию на территории Улуса Джучи. Впервые на этот аспект проблемы 
обратил внимание Э. Кинан [2, pp. 548-558], который подчеркнул, что Московия 
выступала в этой борьбе в качестве одного из элементов «большой игры», а не внешнего 
явления. Данная точка зрения долгое время не воспринималась российскими учеными. 
Только в последнее время начался некоторый сдвиг в этом отношении [3].

Однако под вуалью этих бурных политических событий, на изучение которых 
накладывает довольно негативный отпечаток последующая колониальная экспансия, 
имеющая явный религиозный подтекст, остаются сложные внутренние процессы в 
тюрко-татарских государствах. Особое значение для понимания внутренней динамики 
развития этих государств имеют аспекты их общего наследия и внутриджучидского 
этносоциального и религиозного единства. Подобные аспекты проблемы остаются еще 
слабо изученными и недостаточно проясненными. Попытки подхода к этой проблеме 
только начинаются [4; 5, с. 210-314]. 

В конце XIV в. Улус Джучи в силу стечения целого ряда причин вступает в 
полосу кризиса [6, с. 682-686, 691-705; 8, с.686-690]. В 1420-30-е гг. единая держава 
фактически распадается на несколько ханств и владений. Наиболее значительными 
среди них были Казанское (1438-1556 гг.), Крымское (1428-1783 гг.), Сибирское (1420-
1598 гг.), Астраханское (1459/1502-1556 гг.), Казахское и Узбекское ханства, а также 
Большая Орда (1440-е – 1502 гг.) и Ногайская Орда (1480-1613 гг.) [8; 9; 10; 11; 12; 13; 
4; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. Несколько иное, хотя и родственное происхождение имели 
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Касимовское ханство (царство) и несколько татарских владений близ литовских границ 
(Джаголдай) и поселения татарской аристократии в Великом Литовском княжестве 
(польско-литовские татары). Все они имели свою особую историческую судьбу и 
этнокультурные различия. После распада Улуса Джучи в середине XV в. началось 
формирование новых этнических общностей, имевших свои локальные самоназвания, 
а термин «татар» становится политонимом. Объединяют их также государственные 
и культурно-языковые традиции Улуса Джучи. Именно они служили важнейшим 
фактором единства постордынского мира. 

Крушение центральной власти стало реальностью в 1419/1420 г., когда Идегей 
потерпел поражение и погиб в битве с сыновьями Токтамыша. Начался окончательный 
распад единой империи [21, с. 63-71]. В стране появилось несколько претендентов на 
власть, фактически разделивших страну на отдельные владения. В западной части Улуса 
Джучи при поддержке Великого княжества Литовского верх взял Улуг-Мухаммад, а в 
Кок-Орде началась ожесточенная борьба между различными династиями Чингизидов. 

В этот период Кок-Орда выделилась из состава Улуса Джучи. В принципе, 
считать это явлением случайным нельзя. Кок-Орда всегда представляла собой 
определенную автономию и время от времени представляла собой самодостаточное 
владение [22, с. 295-335; 23, p. 5-40; 16, с. 22-39; 17, с. 261-280]. Но всегда правители Улуса 
Джучи и его восточного улуса прекрасно представляли свои права и место в иерархии 
Джучидов. Неудивительно, что именно ханы Кок-Орды в период смуты 60-х-80-х 
гг. XIV в. боролись за единство империи. Особенности этих военно-политических 
событий отражены в различных источниках и целом ряде исследований, что позволяет 
представить последовательность этих событий [24, с. 406-428; 1, с. 172-231; 15].

Но в 1420-е гг. общая геополитическая и внутриполитическая ситуация в Улусе 
Джучи изменилась. И во главе процессов обособления стал улус Шибана, правителем 
которого был Хаджи-Мухаммед (1420-1430 гг.) – сын Али и потомок Бахадура, второго 
сына Шибана и внука Джучи. В период междоусобицы в 1416 – 1420 гг. он поддерживал 
Идегея в борьбе за власть, сражаясь в его войске против Кадыр-Бирди. После гибели 
Идегея, Хаджи-Мухаммед не признал хана Улуг-Мухаммада и при поддержке сына 
Идегея ногайского мурзы Maнсypa, объединив улусы правого крыла Кок-Орды, основал 
Сибирское (в русской традиции Тюменское) ханство с центром в городе Чимги-Тура 
(на месте современного города Тюмень), где и был провозглашен ханом. В 1421 г. он 
вступил в борьбу с другим ханом левого крыла Кок-Орды Бараком, но потерпел неудачу 
и был вынужден подчиниться его власти. Барак также начинал свою карьеру при дворе 
Идегея, но после его смерти бежал в Самарканд к Тимуриду Улугбеку. Заручившись его 
военной поддержкой, он победоносно вернулся в Кок-Орду и подчинил ее эмиров своей 
власти. В 1421-22 г. хан Барак вторгся в Поволжье и нанес поражение войскам Улуг-
Мухаммада, заставив его отступить в Подолию. На короткое время он установил свою 
власть на большей части Улуса Джучи и в 1425 г. даже чеканил свою монету в Болгаре. 
Но в 1425-1426 гг. был разбит войсками Улуг-Мухаммеда и отступил в Заволжье. Стремясь 
повысить свой авторитет у эмиров Кок-Орды, он вторгся в Среднюю Азию во владения 
своего недавнего благодетеля Улугбека. Нанес ему поражение и разорил Мавераннахр, 
образовав свое ханство с центром в Сыгнаке [1, с. 201-231; 22; 13, с. 227-252]. 

Но междоусобная братоубийственная война в Улусе Джучи продолжилась. Вновь 
локомотивом обособления выступили правящие кланы восточного крыла империи. 
Воспользовавшись ослаблением Барака в 1427 г. против него восстал Хаджи-Мухаммад. 
Хан Барак, потеряв войска кочевых беков, оказался неспособен противостоять соседям 
и на следующий год потерпел поражение в войне с Могулистаном. Хан Хаджи-
Мухаммад стал самым могущественным претендентом на престол, объединив под 
своей властью сибирские улусы от рек Туры и Тобола до Ишима. Но когда он начал 
войну в Приаралье за объединение под его властью всей Кок-Орды, это вызвало мятежи 
сибирской знати. В конце 1428 или начале 1429 г., Хаджи-Мухаммеду удалось в битве 
при Джатар-Джалкин разгромить мятежные войска другого Шибанида Джумадыка, 
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провозгласившего себя ханом. Но на пике своего могущества он сделал одну роковую 
ошибку. Он казнил незадачливого Джумадыка, но под давлением эмиров, вынужден 
был помиловать других своих родичей – Шибанидов. Уже через год они вновь восстали, 
поддержанные войсками ногайских мурз под руководством внука Идегея Уккаса 
(Baккаса). Мятежные Шибаниды провозгласили своим ханом Абулхайра, двоюродного 
племянника Хаджи-Мухаммеда. В битве на реке Тобол Абулхайр разгромил войска 
Хаджи Мухаммеда взял его в плен и казнил. 

Усилившись войсками ряда татарских кланов во главе с кунгратами и мангытами, 
Абулхайр в 1431 г.  вторгся в Хорезм, захватил его и основал новое ханство, так 
называемое Узбекское ханство. Победы над Астраханским ханством и Тимуридами, 
позволили ему расширить его владения. В 1446 г. он захватил низовья Сыр-Дарью и 
сделал Сыгнак столицей своего ханства. Но он был недоволен могуществом эмиров. 
Стремясь укрепить свою власть, Абулхайр казнил мангытского карачибекаУккаса, 
что вызвало недовольство и мятежи кочевой знати. Воспользовавшись ослаблением 
ханства, в 1454 г. в его владения вторглись ойраты (джунгары) во главе с Уз-Тимур-
тайши. В битве при Кук-Кушанах (близ Сыгнака) ойраты разгромили его войско, 
заставив его подписать мирный договор. Воспользовавшись военными поражениями, 
против него восстали мангыты и два Джучида Гирей и Джанибек, которые ушли в степь 
«казаковать» (т.е. вольно кочевать и совершать набеги, не признавая ничьей власти). 
В степях Семиречья они образовали из нескольких татарских родов новое ханство, 
получившее название «Казакское (Казахское) ханство». В 1468 г. Абулхайр предпринял 
поход в Моголистан, но во время него умер и был погребен в Сыгнаке. 

В западной части Улуса Джучи наступила в это время определенная стабилизация. 
После гибели Идегея во главе западной части Улуса Джучи стал Улуг-Мухаммад (Улу 
Махмед, царь Махмед – русских источников), которого поддерживал Великий князь 
Литовский Витовт. Этот хан являлся сыном Ичкеле-Хасана и происходил из рода 
Тука-Тимура, сына Джучи [25, с.63-74; 12, с.6-19]. Эмиры Ак-Орды поддержали его 
и признали его власть, о чем говорят монеты с его именем чеканенные в ряде улусов 
(Булгарские эмираты, города Нижнего Поволжья и т.д.). Но в 1421/2 г. Улуг-Мухаммад 
потерпел поражение в войне с Бараком и отступил к границам Литвы. К 1425 г. 
Улуг-Мухаммад при помощи великого князя Витовта наносит поражение Бараку и 
вытесняет его из Поволжья. Утвердившись на сарайском престоле, Улуг-Мухаммад 
ведет активную политику, участвуя в походах против Руси и Ливонского Ордена на 
стороне Литвы (поход на Псков (1426 г.), на Рязань (1427 г.). Одновременно Улуг-
Мухаммад ведёт борьбу с мятежными Джучидами. Так он побеждает Даулет-Бирди, 
который погибает в этой борьбе и отбирает у него Крым (1430 г.). Усиление власти 
Улуг-Мухаммада повышает международный авторитет Золотой Орды. В 1428 г. Улуг-
Мухаммад устанавливает дипломатические отношения с турецким султаном Мурадом 
II [26]. Ему удается привести к подчинению даже Московское княжество, когда он, 
используя борьбу князей Василия II и Юрия Дмитриевича, укрепляет зависимость 
Москвы от Орды, выдав в 1432 г. ярлык на великое княжение Василий II, на условии 
выплаты регулярной дани [24, с.142-143]. Усиление ханской власти Улуг-Мухаммадом 
вызвало недовольство части знати, особенно мангытских (ногайских) биев. Этим 
воспользовались Джучиды – противники хан Улуг-Мухаммада, начав мятеж. Зимой 
1436/7 г., против него выступил хан Кичи-Мухаммад, а на его сторону перешёл улуг 
карачибек  из мангытов (ногаев) Науруз, сын Идегея. Их войска нанесли поражение 
Улуг-Мухаммаду, вынудив его отступить на север к русско-литовской границе (зима 
1437 г.). Против Улуг-Мухаммада, укрепившегося в литовском пограничном 
городе Белёве, «благодарный» московский великий князь Василий II направил 
княжеские полки во главе со своими двоюродными братьями, которые численно 
превосходили татарские в несколько раз. Наступавшие князья полагали, что без 
труда смогут уничтожить некогда всесильного хана. Однако в сражении 5 декабря 
1437 г. московские войска потерпели сокрушительное поражение. Татары проявили 
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стойкость, мужество и воинское мастерство, сокрушив превосходящее числом 
московское войско.

Перезимовав в литовских пределах, весной 1438 г. клан Улуг-Мухаммад, 
видимо, двинулся в Среднее Поволжье. По мнению ряда историков (В. Соловьев, 
М. Худяков, Р. Фахрутдинов и др.) именно в 1438 г. Улуг-Мухаммад подчинил 
Казань [18, с.25; Также см.: 1, с.; 242-256; 12, с.6-19]. К этому времени в Болгарском 
улусе произошли значительные перемены. Уже к началу XIV века здесь сложилась 
стройная структура власти во главе с четырьмя татарскими кланами – Ширин, 
Аргын, Барын и Кыпчак, а ханскую власть здесь представлял один из Джучидов. 
Судя по позднетатарским источникам, наместником в этих землях был наследник 
престола. В это же время центр улуса из Болгара был перенесен в Казань. Это 
диктовалось тем, что Болгар был разорен московскими войсками в 1399 г. и быстро 
терял свое экономическое значение, а Казань, опираясь на развитый в хозяйственном 
отношении регион Приказанья (Казан Арты) стремительно набирал военно-
политический вес. Когда в 1431 г. Болгар был разорен войсками князя Федора 
Палецкого Пестрого, вектор политического могущества окончательно склонился 
в пользу татарских кланов из Приказанья. Именно они призвали на казанский трон 
хана-изгнанника. Существует несколько точек зрения на то, был ли Улуг-Мухаммад 
казанским ханом или оставался ханом всей Золотой Орды. Как бы то ни было, татарская 
традиция считала именно его основателем нового ханства, а русские источники стали 
называть «царем казанским», т.е. ханом его сына Махмуда (Махмудека).

Закрепившись в Казани Улуг-Мухаммад начал наступление на Московское 
княжество [Подробнее см.: 1; 9]. Предлогом для военного давления на Москву являлось 
то, что Улуг-Мухаммад считал себя единственным законным правителем Улуса 
Джучи, которому великий князь Московский был обязан выплачивать «ордынский 
выход». В 1439 г. Улуг-Мухаммад внезапно подошёл к Москве, осадив её, разорив 
окрестности. Результатом похода видимо, стал мир между Москвой и Казанью. Однако, 
в 1445 г. он неожиданно умирает. По некоторым версиям он был убит в результате 
заговора. Следующим правителем Казани стал его сын Махмудек, ставшим первым 
действительно фактически и юридически казанским ханом. В целом, Улуг-Мухаммад-
хан выл выдающимся государственным деятелем и полководцем Золотой Орды. При 
его правлении Золотая Орда в последний раз была объединена в единое государство, 
имевшее зафиксированные контакты со многими странами средневековой Евразии, 
в частности с Турцией. Его поражение знаменовало начало новой эпохи – татарских 
ханств. Огромная роль принадлежит ему и в  становлении Казанского ханства – 
национального татарского государства, где правила династия хана из его рода. Тем 
самым его историческая личность как бы объединяет Золотую Орду и новое Казанское 
ханства, утверждая преемственность и последовательное развитие традиций.

Правителем западной части Улуса Джучи после изгнания Улуг-Мухаммада стал 
Кичи-Мухаммад (Кичи-Ахмед, Махмет – русских летописей) – сын Тимур-хана, внуком 
Тимур-Кутлуга. Воспитывался, видимо, при дворе Идегея, а после его смерти правил 
самостоятельно в Заволжье при поддержке мангытов. В 1436 г. воспользовавшись 
ослаблением власти Улуг-Мухаммеда в Улусе Джучи, Кичи-Мухаммад вторгся в 
нижнее Поволжье, где на его сторону перешел улуг-карачибек Науруз, сын Идегея. В 
конце 1430-х-начале 1440-х  гг. Кичи-Мухаммад закрепился в Подонье и Поволжье. 
Власть его заметно усилилась, о чем свидетельствует регулярный обмен посольствами 
с Москвой и выплата ею дани. В 1442/3 г. Кичи-Мухаммад ходил походом на Русь, 
но был остановлен на Оке. В конце 40-х-60-х гг. XV в. Сейид-Ахмед вытеснил Кичи-
Мухаммада из Подонья. Воюя с Сейид-Ахмедом, Кичи-Мухаммад пытался найти 
союзника в лице Московского княжества. Улус Кичи-Мухаммад стал последним 
осколком единой империи Джучидов – Улуг Улуса, чье название в русской кальке 
«Большая Орда» – стало наименованием этого государства у современников и 
русской историографии [15]. 
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Противником Кичи-Мухаммада являлся Сеййид-Ахмед (Седи-Ахмет, Сиди-
Ахмат – русских летописей), который являлся сыном Керим-Бирди и внуком 
Токтамыша. Находился при дворе Улуг-Мухаммада, но после ослабления его 
власти в середине 1430-х гг., выступил против него, традиционно опираясь на 
поддержку Литвы. После вытеснения Улуг-Мухаммада из степи Кичи-Мухаммедом 
в 1437 г., Сеййид-Ахмед захватил Крым, сделав его своим улусом, а в начале 1440-х гг. 
он занял все степное Причерноморье. Отсюда он проводил регулярные военные походы 
на соседей, стремясь укрепить свою власть и подчинить их своей власти. Особенно 
ожесточенными были его войны с западными соседями: в 1442 г. он вторгся в Подолию 
и доходил до Львова, а в 1444 г. воевал в Литве. Агрессивная политика хана вызвала 
недовольство внутри его собственного улуса. 

Используя поддержку польского короля Казимира IV и опираясь на клан Ширин, сул-
тан Хаджи-Гирей в 1449 г. возвращается в Крым, основывая свое ханство. Уже  в 1443 г. в 
Кырк-Ере он чеканит свою монету с титулом «Султан верховный» [27, с.583]. Судя по 
всему, создание нового ханства поддержали влиятельные кланы Крыма – Ширины а 
также Яшлав (Сулждеут), Барыны и Аргыны. Позднее он отвоевал у Сеййид-Ахмада 
все Северное Причерноморье. 

Сам же Сеййид-Ахмед сумел нанести поражение Кичи-Мухаммеду и вытеснить 
его из Подонья (около 1449 г.), но в 1456 г. во время похода на Литву, был разбит 
киевским князем Семеном Олельковичем и взят в плен. Поражение ослабило его улус, 
который был тотчас захвачен ханом Ахмадом. 

Самым великим ханом Улуг Улуса (Большой Орды или Тахт эли, т.е. дворцовый 
улус) (Подробнее см.: 15) являлся хан Ахмед (Ахмат, Ахмут русских источников), хан 
Большой Орды (1459-1481 гг.), который был сыном Кичи-Мухаммеда. Улус Ахмеда 
или Улуг Улус располагался в Нижнем Поволжье и Подонье. Московское великое 
княжество отказалось признать его власть, что вызвало вторжения татарских войск 
на Русь. Летом 1460 г. Ахмед совершил поход на Переяславль-Рязанский, но после 
безуспешной осады, отступил в степь. Очевидно, московский князь пошел на какие-то 
уступки хану, поскольку крупные вторжения на время прекратились.

В 1469 г. Ахмед, захватив улус Сейид-Ахмеда, резко усилил свою власть, 
сделавшись самым могущественным ханом в западной части Улуса Джучи. Этот успех 
позволил ему в 1470-е гг. начать активные военно-дипломатические усилия, с целью 
повышения своего международного авторитета. В 1471-1474 гг. он вел переговоры с 
Венецией, обещая ей помощь в борьбе с Османской империей, а в 1470/1 г. установил 
союз с королем Речи Посполитой Казимиром IV. Целью военно-политических усилий 
Ахмеда было восстановление могущественной Улуса Джучи. Однако против усиления 
его власти выступили Крым и Москва. Война хана Ахмада с Русью началась в ответ на 
нападение русского флота на Сарай и его разорение (1471 г.). В ответ на это Ахмеда 
летом 1472 г. вторгся на Русь и, обойдя укрепления на Оке, осадил и взял город Алексин. 
Надеясь ослабить власть Ахмада, московский князь Иван III устанавливает тесные связи 
с крымским ханом Менгли-Гиреем (1474 г.) и казанским ханом Ибрагимом (приезд 
султана Муртазы (1472 г.)). 

В 1476 г. хан Ахмед дважды вторгается в Крым, наносит поражение Мингли-
Гирею, настаивая на своих правах на всю территорию Улуса Джучи (июнь 1477 г.). 
Укрепив свою власть в Орде, Ахмад отправляет посольство с требованием приезда 
Ивана III за ярлыком на княжение в Орду и выплаты дани (1476 г.) [Подробнее о 
военно-политических взаимоотношениях Москвы и Большой Орды см.: 24, с.163-
177; 3]. После отказа Ивана III признать его суверенитет, хан Большой Орды начал 
готовится к войне, но рост его могущества вызвал ответное недовольство соседей. 
Весной 1479 г. хан Менгли-Герей, опираясь на поддержку Турции, занял Крым, а 
Казанское и Астраханское ханство вступили в союз против него. 

В 1479/80 г. Ахмед возобновил союз с Казимиром VI и начал готовить большой 
поход на Москву. Летом 1480 г. Ахмед вторгся на Русь, но был остановлен на р. Угре 
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(так называемое в русских летописях «Стояние на Угре»). Успешные действия Ивана 
III и набег крымского хана на Литву, помешали хану Ахмеду успешно закончить 
поход и не позволили Казимиру оказать ему военную поддержку. Простояв на Угре до 
ноября 1480 г. и, разорив окрестные области, Ахмед отступил. Фактическое поражение 
подорвало его власть в степи. Зимой 1400/1 г. против него выступили сибирский хан 
Айбак (Ибак) и ногайские мурзы Муса и Йамгурчи. В начале января 1401 г. они, 
внезапно напав на ставку хана Ахмеда в Подонье, разгромили её и убили хана. После 
смерти хана Ахмада Большая Орда фактически распалась. Окончательно она перестала 
существовать, когда крымский хан Менгли-Гирей нанес поражение сыновьям Ахмада 
в 1502 г. С этого времени он в своей титулатуре стал именовать себя ханом Улуг Улуса, 
претендуя на главенство среди других ханов Улуса Джучи. Однако это уже были скорее 
идеологические претензии, не подкрепленные реальной военно-политической силой [3, 
с. 162-170].

Таким образом, после гибели Идегея распад Улуса Джучи оказался неизбежным. 
Стремительно распадавшаяся империя в течении восьмидесяти лет переживала 
жестокую агонию, а на ее территории возникли новые татарские ханства, создав новую 
этнополитическую ситуацию.

Татарская этносоциальная общность: черты единства. В результате 
наступившей после распада Улуса Джучи феодальной раздробленности, приведшей 
к становлению самостоятельных тюрко-татарских государств, в их границах в 
XV–XVI вв. сложились ряд взаимосвязанных позднезолотоордынских татарских 
этнических общностей, достаточно отчетливо прослеживаемые по культурно-
языковым особенностям до настоящего времени. При сохранении социально 
престижного макроэтнонима «татар» в это время появляются новые этнонимы 
по имени хана (узбеки, шибаниды) или по названию местности, главного города 
(казанцы, крымцы, тюменцы). Некоторые из них, пройдя через процесс становления 
этносоциального организма, стали полноценными народами, иные распались и 
растворились среди других этносов. Однако почти все они, имея корни в истории 
Улуса Джучи, сохранили в своем составе сходные клановые (родо-племенные) 
группировки – мангыт, барын, кыпчак, аргын, ширин, кунграт, селджиут [5, с.95-
107; 28], а также общее обозначение военно-служилого сословия – «татары» [5, 
с.185-200; 12, с.49-52].

Хотя эти этнические общности, которые в XV–XVI в. или позже (крымские 
татары и др.), переживали в рамках этих государств процесс превращения в новые 
этнополитические общности, на деле они сохраняли между собой обширные 
социальные, культурные и политические связи. Единым было, несмотря на 
определенные региональные клановые различия, и военно-служилое сословие в лице 
«татар». Кроме того, у этого сословия длительное время (до 1502 г.) продолжало 
существовать выступавшее в роли некоего этнического и политического «ядра» 
всех татарских общностей «материнское» объединение – Великое ханство (Большая 
Орда), своеобразная надежда на возможное объединение всех татарских государств 
в единую страну [15]. Хотя подобная надежда была политической иллюзией, она 
оказывала весьма значительное влияние на ситуацию в татарских государствах.

Анализ структуры кланового строения всех татарских государств подводит к 
мысли о значительном ее сходстве и единстве. Фундаментальным представляется 
также вывод о глубинной связи административно-политического устройства 
татарских ханств с клановой структурой правившего в этом государстве феодального 
сословия в лице четырех правящих кланах [29, p. 287-297]. Особо подробно данная 
система изучена на материале клановой структуры Крымского ханства [30, с.445-
467: 31, с.282-309 ], но материалы других ханств показывают их  идентичность. 
Практически во всех татарских ханствах (в первую очередь, Казанском, Крымском 
и Касимовским) эта система четырех карачибеков основывалась на военном 
могуществе кланов  ширин, барын, аргын и кыпчак, которые в отдельных случаях 
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трансформировались или вытеснялись другими – мангыт, джалаир, кунграт, 
кийат и т.д. [5, с.244-272; 12, с. 63-67; 30; 31]. Именно на этом клановом единстве и 
традиционном родстве этих кланов основывалось то, что называется этносословным 
единством татар, а через него – к этносоциальной общности средневековых татар, а 
позднее и всей татарской нации.

Ограниченное количество источников не позволяет в деталях восстановить 
сложную систему взаимодействия кланов и сохранения их внутреннего единства при 
том, что территориальная и этнополитическая система в каждом татарском государстве 
была различной. Вероятно, ничто так не подчеркивает сословный характер татарской 
элиты, как эти внутриклановые связи при том, что их представители служили 
разным династиям Джучидов. Судя по некоторым историческим данным, связи 
эти сохранялись в XV-XVI веках и были случаи, когда аристократы, вынужденные 
бежать из родных мест находили убежище среди представителей своих кланов в 
других ханствах. Как было, например, с беженцами из Казанского ханства в Сибири, 
и с ними же в Крыму. Причем на все попытки московских дипломатов затребовать 
их обратно, им неизменно отвечали, что своих родичей не выдадут. Иными словами, 
это было не просто сословная, но и клановая солидарность. Принадлежность 
к татарскому сословию осознавалась и понималась через принадлежность к 
своему особому клану и только через него. Система взаимодействия кланов была 
действенной и устойчивой. В главных своих параметрах она мало чем отличалась от 
межсословных связей, которые пронизывали правящее сословие в Западной Европе. 
Просто для воссоздания общей и детальной картины у нас не всегда хватает данных 
источников. На пути понимания функционирования этой системы есть еще и стена 
цивилизационного непонимания. Западноевропейским и российским специалистам 
легче и проще понять, как общались и конфликтовали Йорки и Ланкастеры в войне 
Алой и Белой Роз, чем признать, что татарские аристократы имели ту сословную 
структуру и те же обычаи и интересы, как и их братья по «голубой крови» и «белой 
кости» – западноевропейские рыцари, и только они правили на этой земле и имели 
право на власть [4; 12, с.118-139].

Некоторым, хотя и небольшим исключением из этой клановой системы 
являлись мангыты, которые во второй половине XIV-XV вв. верой и правдой 
служили различным Джучидам, способствуя возвышению одних и падению других. 
Но в XVI в. правнуки легендарного Идегея решили, что даже номинальная власть 
хана является для них помехой. Можно сказать, что султаны для них стали не просто 
марионетками, а своеобразным разменным монетами, в большой дипломатической 
игре с другими татарскими ханствами, которых всегда были готовы пустить в ход, 
чтобы вмешаться в борьбу за престолонаследие или отправить в изгнание, если 
нужда в их услугах отпадала. Весь XVI век прошел под эгидой и доминированием 
Ногайской Орды, пока экологическая катастрофа, эпидемии и военные поражения 
от калмыков (ойратов) не поставили их на грань гибели. Но при этом отдельная 
ветвь клана приаральских мангытов, доминировавшая в Мавераннахре, сумела 
взять после целого ряда военно-политических катаклизмов власть в Бухаре 
и основать свою династию бухарских эмиров, которая правила в ней вплоть до 
свержения ее Красной армией в 1920 г.

Тюрко-татарские общества XV–XVI вв. имели определенные локальные 
различия в культуре, что было связано со спецификой местной этнокультурной 
традиции, хозяйственными особенностями, влиянием соседей и т.д. Но 
одновременно существовала и единая доминанта – мощное тюрко-исламское 
культурное начало, сложившееся ещё в рамках Золотой Орды. Если попытаться 
кратко охарактеризовать культурную ситуацию рассматриваемого времени, 
её можно было бы определить так: «эти общества, оставаясь по своим базовым 
чертам тюркскими, основывались на исламских ценностях, ставших инвариантом 
их культуры» [5, с.273]. 
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Вместе с тем это не должно закрывать от нас местные культурные особенности, 
связанные в первую очередь определяющим влиянием соседей и особенностями их 
исламизации. Иначе и не могло быть – одно дело, когда ислам был унаследован, как в 
Казанском ханстве, как культурная традиция Волжской Булгарии, и совсем другое, 
когда мы сталкиваемся с периферией мусульманского мира в лице относительно 
поздно мусульманизированных ногайцев и сибирских татар. Опыт анализа вопроса 
об исламизации тюрко-татарских групп Приуралья и Западной Сибири в XV-
XVI вв. также позволяет заключить, что не только в XV в., но даже и в XVI в. 
исламизация их ещё не была завершена [32, p.245-262; 11, с.51-68]. Сохранившиеся 
исторические предания сибирских татар довольно ясно свидетельствуют, что ещё 
в период правления хана Кучума в Сибирском ханстве продолжалось «обучение 
Сибирского народа исламу», «шариату» или даже шло проведение «дела 
обращения [в ислам]… с большей настойчивостью и успехом» [33, с.3-28; 34, с.53-
64; 35]. Ясно, что этот ислам был довольно синкретичным и кроме исламского 
пласта, содержал еще целый ряд традиционных верований и суеверий.  Но при всех 
отмеченных нюансах ислам являлся в тюрко-татарских государствах XV–XVI вв. 
государственной религией, а мусульманское духовенство, как уже было показано, 
имело в них не только разветвленную структуру и собственную иерархию, но и 
активно участвовало в политической жизни своих обществ.

Вне всякого сомнения, в культурной жизни этих обществ роль ислама была 
решающей, причем не только на уровне государственных институтов, дворцовых 
ведомств и феодального слоя, но и на низовом – народном уровне. Однако это не 
означает полного исчезновения на народном уровне доисламских верований – они 
сохранялись даже у казанских татар – речь идет о превращении ислама в некоторый 
стержень народной культуры, когда традиционные доисламские верования и 
представления постепенно, но неуклонно, превращались у всех групп татар всего 
лишь в наследие предков, в обрамление в целом мусульманской по своему духу, 
культуры. 

Отчасти уже было показано выше, все татарские общества не были сугубо 
аграрными (кочевыми), а имели значительный урбанистический потенциал. 
Уровень развития городской цивилизации в этих обществах был достаточно 
высоким. Например, возвышенный отзыв о столице Казанского ханства оставил 
поэт Шерефи Хаджитархан [36, с.98]:

Диво! Место увеселения в мире этот город Казань, 
В мире нет больше такого города, дающего кров.
В мире нет больше такого цветущего города, как Казань, 
В Казани еду-питье найдут всегда, таков он город Вселенной!
Этот поэтический образ нельзя понимать только как поэтический образ. Вокруг 

Казани находилась целая система городов и поселений и каждый был средоточием 
хозяйственной и культурной жизни. Точно такая же урбанистическая зона 
существовала практически во всех татарских ханствах. Даже в Сибирском ханстве, 
где оседлое население было довольно дисперсным, были зоны более плотной 
оседлости, особенно в южных районах и вокруг крупных городов. 

Относительно городов Крымского ханства сохранились наблюдения иностранцев, 
отмечавших красоту и размеры городов государства в XVI–XVII вв. [19, р.28-
29]. В этих городах кипела культурная и хозяйственная жизнь, а средоточиемее, 
являлся ханский дворец в Бахчисарае. В определенной мере XVI в. является 
временем расцвета городской культуры Крымского ханства, что доказывается 
и возникновением в это время в Крыму исторических, богословских и даже 
музыкальных сочинений.

Другим важным цивилизационным аспектом культуры тюрко-татарских 
обществ XV-XVI вв. было сохранение и развитие ими традиций государственного 
управления, церемоний и придворного этикета и посольских обычаев. Хотя многие 
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стороны политического бытия этих обществ уже были рассмотрены, некоторые 
существенные моменты такого раздела, как государственная культура, ещё не были 
затронуты. Имеются в виду государственные символы и культура дипломатики, а 
также церемониала. Понятно, что информации по указанным темам мало, к тому 
же по разным тюрко-татарским государствам она представлена неравномерно. 
Тем не менее, даже из разрозненных данных можно сделать определенные 
выводы относительно некоторых особенностей средневековой тюрко-татарской 
цивилизации интересующего нас периода.

В особом отношении к сеидам в татарских государствах, отмеченным в 
источниках, также надо видеть проявление этикета и церемониала того времени. 
В частности, С. Герберштейн при описании церемонии встречи в 1524 г. казанской 
знатью недалеко от г. Казани султана Сафа-Гирея, приглашенного на казанский 
трон, указывает, что встреча была обставлена «с пышностью и почетом, ибо в этой 
свите (казанских беков – И.И.) был и сеид, верховный жрец татар». Далее этот 
автор сообщает, что сеид «пользуется у них такой властью и почетом, что при его 
приближении даже цари выходят ему навстречу, стоя предлагают ему руку – а он 
сидит на лошади и, склонив голову, прикасаются (к его руке): это позволено только 
царям, герцоги же касаются не руки его, а колен, знатные люди – ступней, а простой 
народ – только его платья или лошадей» [37, с.176]. Особое отношение к сеидам 
в позднезолотоордынских татарских государствах видно и в их титулах, в тех или 
иных формах отмеченных в ряде ханств: «руководитель великих», «величество 
учителей великих»), переданных русскими и европейцами через понятия «великий 
бискуп», «великий анарый, абоамир», «верховный жрец», «первосвященник» [34; 
35]. Понятно, что мусульмане Золотой Орды, особенно, видимо, аристократия и 
кочевое население, были объединены не только самим фактом принятия ислама 
в форме ханафитского мазхаба, но и через особый институт сейидов (сеидов), 
которые возводили свои генеалогии к общим предкам, жившим в эпоху Улуса 
Джучи и распространявшим ислам среди татар [35; 34].

Важнейшим элементом, скреплявшим государственную власть и 
этносоциальную структуру общества, было историописание. Летописи и 
исторические труды создавались далеко не во всех государствах, возможно, в ряде 
случаев они просто не сохранились. К тому же по отдельным тюрко-татарским 
этнополитическим объединениям XV-XVI вв. они представлены неравномерно 
– относительно большое число исторических сочинений, написанных в первой 
половине XVI в. и дошедших до наших дней, происходит из Государства Шибанидов, 
точнее – из образовавшегося после его распада Бухарского ханства. Довольно 
мало сведений о собственном историописании сохранилось от Касимовского 
и Казанского ханств. Более цельная система исторических произведений 
сохранилось в Крымском ханстве. Из других синхронных позднезолотоордынских 
государств такие работы не известны [Подробнее о традициях золотоордынского 
историописания см.: 5, с.290-295; 38, с.99-128]. В сохранившихся исторических 
трудах можно отметить несколько важнейших элементов общности, которые 
показываю, что они в конечном счете восходят к более ранней джучидской 
историографии, в значительной мере продолжая ее. К этим же элементам единства 
относятся возведение предков правителей татарских ханств к роду Чингиз-хана, 
подчеркивание единства татарских кланов и их выдающаяся роль в сословной 
структуре постзолотоордынских ханств. Сравнение всех элементов этносоциальной 
и этнополитической структуры тюркских государств, созданных на территории 
Улуса Джучи, можно свести в единую систему (см. Таблица I).

Единство всех татар в позднезолотоордынских ханствах осознавалось 
достаточно отчетливо. Это ярко выражено в грамоте 1555 г. Ивану IV от бия 
Ногайской Орды Исмаила: «…Астрахани без царя и без татар бытии нелзе, и ты 
Кайбуллу царевича царем учинив одново отпусти. А похочешь Татар, ино Татар 



25

мы добудем. Татарове от нас буди» [39, с.209]. В этой цитате концентрировано 
выражена мысль, что татары для современников – это военно-служилое сословие, 
а не просто обозначение какого-либо народа. Эта цитата особенно важна тем, 
что она исходит от ногайского бия. Очевидно, что и для него знатное сословие 
именовалось татарским, поскольку если бы речь шла об этносе, то резонно было 
бы предполагать наименование знати в Астрахани ногайской. Даже если это 
не дословная, а смысловая передача русскими переводчиками текста грамоты 
Исмаила, то и тогда эта фраза является показателем того, что для современников 
конца XVI в. обычным было называть военное сословие «татарами», поскольку 
русские толмачи должны были передавать не экзотические термины, а обычную 
обиходную и общепонятную практику своего времени.

Среди важнейших консолидирующих факторов было сохранение прежних 
социально-политических структур, клановой системы, восходящей к истории 
Улуса Джучи и объединявшей военно-служилую татарскую знать, а также 
мифологемы этнополитического единства и общая религия – ислам. Понятно, что 
мусульмане Золотой Орды, особенно, видимо, аристократия и кочевое население, 
были объединены не только самим фактом принятия ислама, но и через особый 
институт сейидов (сеидов), которые возводили свои генеалогии к общим предкам, 
жившим в эпоху Улуса Джучи. Перечисленные вполне реальные связи и механизмы 
социального и конфессионального единства, несомненно, основывались на 
золотоордынских этнополитических мифологемах и символах единства, основой 
которых на всей территории Улуса Джучи было представление о единстве татар как 
военно-служилого сословия, аристократии и «белой кости» всех стран, входивших 
прежде в Улус Джучи.
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