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ҚАЗАҚСТАННЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІНІҢ ГЕОГРАФИЯСЫ 
САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА
SACRAL GEOGRAPHY OF KAZAKHSTAN

УДК 930.2
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Almaty, Kazakhstan

THE LOCAL HISTORY AND THE SACRAL GEOGRAPHY 
OF KAZAKHSTAN IN ARABIC-SCRIPT MANUSCRIPTS

Annotation
In the framework of the programs «Tugan Zher» and «Spiritual places of Kazakhstan» 

(«The Sacred Geography of Kazakhstan») some of the Arabic-script manuscripts about the 
sacred historical places of Kazakhstan, with a description of the most interesting facts and 
events associated with them, have been investigated. Meanwhile, most of the Arabic-script 
monuments, containing various and significant information on the history of certain our cities 
and regions from ancient times to the early modern age, are still unresearched.

Keywords: History of Kazakhstan, Sacred geography of Kazakhstan, Arabic-script 
manuscripts, духовные ценности.

The program article of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev  
«Looking into the Future: Modernizing the Public Consciousness» not only complements the 
Message of the Head of State on the Third Modernization and constitutional reform, it sets 
the tasks that should become the core of further political and economic transformations in 
our country [1]. As Nursultan Nazarbayev noted, «since 2004, the program «Madeni mura» 
was implemented, and «in 2013 we adopted the program «Khalyk tarikh tolkynynda», which 
allowed us to systematically collect and study documents, dedicated to the history of our 
country, from the world’s leading archives. And today we must start more extensive and 
fundamental work» [1].

In the article of the Head of State not only the directions and principles of modernization 
of public consciousness are presented, but also several concrete projects are proposed that 
should be implemented in the coming years and «could allow to meet the challenges of time 
without losing the great power of tradition» [1].

In connection with the above mentioned, today the Kazakhstan’s orientalists face 
an important and responsible task – the introduction into scientific use of original source 
materials that contain valuable and factual material on the history and culture of the Kazakh 
people. To do this, it is necessary to popularize the numerous historical facts that we receive 
from various sources, and, at first, from written manuscripts of the past that have reached us 
in the form of hundreds of thousands of manuscript books. There is a rich historical literature 
in the Eastern languages, where the centuries-long history and culture of the peoples of our 
region were reflected [2].

Among the written manuscripts of the Middle Ages and modern era, related to the history of 
Kazakhstan, a special place is occupied by hand-written books written using Arabic-script. The 
study of the Arabic-script manuscripts has an important socio-political significance [3, p.11].

In order for practical implementation of the «Tugan Zher» program, the first priority 
task is to organize a serious study of local history, which involves study of the regional 
history of Kazakhstan [1]. Arabic-script written manuscripts contain various and significant 
information on the history of our specific cities and regions from ancient times until the 20th 
century.

For example, Khiva sources in the Chagatai language contain numerous data on the 
history of Western Kazakhstan in the 13th - the beginning of 20th centuries. The Khanate 
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of Khiva was founded in 1512 by, Chingizids from Desht-i Qipchaq, Ilbars and Balbars, 
who were descendants of Shiban, the son of Juchi Khan. The Khanate of Khiva, which 
existed for more than four centuries, left behind a rich cultural heritage in the form of written 
manuscripts. In the works «Chingiz-name» of Utemisha-haji, «Shajara-yi Turk va Mogul» 
of Abulgazi Khan (1643-1663) and Muhammad Anush Khan (1663-1687), «Tawarikh-i 
Khorazmshahiya» of Mulla Babadzhan, «Firdaus al-Iqbal» of Shir-Muhammad Munis 
(1778-1829) and Muhammad Riza Agahi (1809-1874), the writings of «Riyaz al-Dawla», 
«Zubdat al-Tawarikh», «Jami al-Waqiati Sultani», «Gulshani Dawlat», «Shahidi Iqbal» of 
Muhammad Riza Agahi, and the works «Shajara-yi Khorazmshahi», «Khorazm Tarikhi» of 
Muhammad Yusuf Bayani (1859-1923) contain extensive information on the history of the 
Kazakhs who lived on the territory of the Khanate of Khiva and in neighboring countries [4, 
p.110].

Part of the Western territory of modern Kazakhstan was part of the the Khanate of Khiva. 
In this regard, the introduction into the scientific use of information from Khiva sources on 
the political, socio-economic, cultural history of the Kazakhs of the Khanate of Khiva is also 
necessary for studying the history of this region of our country.

Kokand sources contain information on the history of South Kazakhstan. The author of 
the manuscript «Tarikh-i Jadida-yi Tashkand» («The New History of Tashkent») Muhammad 
Salih domla Rahim Kara-khoja-ugli worked on his work for 25 years and completed it 
in 1888. «Tarikh-i Jadida-yi Tashkand» contains valuable factual material on the socio-
economic history of the Tashkent vilayet of the 18th - 19th centuries. Historical information 
is presented in chronological order, and, in general, all events are marked by dates. «Tarikh-i 
Jadida-yi Tashkand» consists of two volumes. The first volume is devoted to the history 
of Islam, the history of the countries of the East, from ancient times to the 15th century. 
The second volume is devoted to the history of the Khanate of Kokand from the end of 
the 15th century until the 80s of 19th century. The second volume of work is divided into 
three chapters. The first chapter contains the history of Fergana from 1526 to 1805. The 
second chapter describes the history of Tashkent, Ferghana, Bukhara from 1805 to 1876. The 
third chapter is devoted to the historical topography of Tashkent, the description of climate, 
agriculture, occupation of the city and its environs. Although Muhammad Salih devoted his 
work to the history of the city of Tashkent, he describes its history in close connection with 
the historical events taking place in the region, including the history of Desht-i Qipchaq, the 
description of its geographic and climatic conditions. Especially valuable are the information 
on the description of the cities of Turkestan, Sayram, Sygnak, Aulie-Ata. Muhammad Salih, 
describing the above-mentioned cities, also mentions historical events relating to them, the 
names of their rulers, and the role of the above-mentioned cities in the political, economic 
and cultural life of the population of the region. 

The composition «Khulasat al-Ahwal» («Summary of the circumstances [of life]») was 
written in 1866 in Tashkent by Abu Ubaidallah Muhammad ibn Sultan- khoja, known as 
Ishan-khoja kari Tashkandi. «Khulasat al-Ahwal» as a historical source contains numerous 
information on the history, economic and cultural life of the Khanate of Kokand, as well 
as facts from the life of historical personalities of that era. The essay contains valuable 
information about a major uprising of the Kazakhs in Aulie-Ata. 

Kokand hand-written books [5] contain interesting factual data about the Kazakh tribes 
living in the territory of the Central Asian khanates, about the tribal composition of the 
Kazakh population of certain regions.

Among local authors on the history and culture of East Kazakhstan, special attention 
should be paid to the study of the works of Kurbangali Khalidi [6]. Khalidi was born in 1846 
in the city of Ayaguz, located on the trade route connecting Semipalatinsk with Zhetysu 
region. According to his genealogy, the most ancient of his ancestors is Turkmen Baba. 
During the rule in Khiva of Abulgazi Bahadur Khan (1643-1663), Turkmen Baba left the 
khanate and arrived to settle down in the village of Sarda in the Kazan governorate. In Sarda 
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three sons of Turkmen Baba were born: Baymuratkul, Muhammad-Kadyrkul and Bikbau. 
Bikbau was the grandfather of Khalidi, who was the father of Kurbangali. Khalidi was a 
merchant and haji. Kurbangali Khalidi grew up in Ayaguz, where he received his primary 
education in the madrasah, his teacher was Shaykh al-Islam Akhand, the son of Muhammad-
Sadyk, the son of Ismail. Later he continued his education in Semipalatinsk.

One of his teachers was Mulla Malik, the son of Muhammad-Rahim Shamai. Mulla 
Malik served as the imam of the seventh mosque and taught at the madrasah at this mosque. 
According to the description of Kurbangali Khalidi, he was an educated person; he paid 
much attention to such subjects as history and geography. Mulla Malik had a great influence 
on the formation of Kurbangali Khalidi as a historian. Kurbangali Khalidi also attended the 
classes of Abd al-Jabbar, the son of Ubaidulah and Kamal al-Din, the son of Muhammad 
Rahim, held in the madrassas at the eighth mosque. Abd al-Jabbar was from the Chistopol 
district of the Kazan governorate and studied in Bukhara.

In 1871, Kurbangali Khalidi officially received the rank of Imam, and in 1874 was 
appointedas imam of the Tatar mosque in Chuguchak, the center of Tarbagatai district of 
Xinjiang. At the same time, he taught at the local Tatar madrasah and remained in the post 
of Imam until the end of his days until 1913. Kurbangali Khalidi witnessed how in 1874 
Chinese troops captured the city when they suppressed the Dungan revolt there. In 1881, 
he became the chief judge (kaziy) for local Turkic Muslims. In 1897-1898, he made a hajj, 
traveling to Mecca from Chuguchak through Omsk, Moscow, Warsaw, Vienna, Budapest, 
Sofia, Istanbul and Syria.

The works of Kurbangali Khalidi were published. The first work was published in 
Kazan in 1889 under the name «Tarikh-i Jarida-yi Jadida» («The New Historical Notes»). 
The composition is devoted to the description of the pilgrimage to holy places, which he 
accomplished in 1885 from Chuguchak to Eastern Turkestan.

The second work of Kurbangali Khalidi «Tawarikh-i Khamsa-yi Sharqi» («The History 
of the Five Eastern (Nations)») was published in Kazan in 1910. To write this work, the 
author needed more than twenty years of dedicated work, careful collection of written and 
oral sources. Possessing Arabic, Persian and Turkish languages, Kurbangali Khalidi managed 
to attract a wide range of Eastern written sources for research. To collect the material, he 
specifically traveled to Kazakh auls, where he studied the public life and everyday life of 
the population on-site, talked with local residents. At his request, educated local residents 
provided him with information in written form on various issues that were interesting to him.

«Tawarikh-i Khamsa-yi Sharqi» is also of great interest, as a sample of the literary 
language, which was used in Kazakhstan at the beginning of the 20th century. This work is 
written in the Turkic language with numerous inserts and sentences in Arabic, Persian and 
Turkish languages.

The work of Kurbangali Khalidi is of great importance for the study of questions of 
history, chronology and genealogy. Noteworthy are the separate chapters of the work devoted 
to the study of the problem of the ethno genesis of the Kazakh people. Kurbangali Khalidi 
gives a historical and comparative analysis of information from the genealogical and folk 
legends of Kazakhs with the information from eastern written sources. The special section 
contains original information from the life and activities of Kazakh rulers.

The sections devoted to the ethnography and ethnic history of the Kazakh people differs 
by exceptional details. From the author’s information, it is necessary to highlight such data 
as the settlement of Kazakh tribes, the description of Kazakh customs, rituals and beliefs.

«Tawarikh-i Khamsa-yi Sharqi» is one of the valuable sources for studying the history of 
Kazakhstan’s culture. Kurbangali Khalidi mentions the names of poets, quotes their poems, 
statements, and describes the historical era associated with their activities. Separate chapters 
of the book are devoted to the historical and comparative analysis of the Turkic languages, 
their mutual influences with Arabic and Persian languages. In «Tawarikh-i Khamsa-yi Sharqi» 
there are various materials on the lexicon of the Kazakh language, samples of oral folk art.
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The work contains a wealth of geographic material, including information from travels 
of Kurbangali Khalidi. His notes on the history of cities, fortifications and large settlements 
were based, mainly on personal observations and impressions, in conversations with the local 
population with the use of information from written sources.

All his works testify to the profound knowledge and breadth of the author’s interests. 
Kurbangali Khalidi subscribed for historical literature, magazines and newspapers published 
in Russia and Turkey. He was familiar and corresponded with the famous historians Riza al-
Din, the son of Fakhr al-Din, the editor-in-chief of the journal «Shuro», and Ahmed Midhat, 
a Turkish scholar and educator.

Kurbangali Khalidi wrote another work, codenamed «Biographical Dictionary» 
of famous people of his time. The main attention is paid to the scientists and Sufis of 
Semipalatinsk and Chuguchak. It should be noted that Semipalatinsk was under the control 
of Tsarist Russia, and Chuguchak under the control of the Qing Empire. In the 19th century, 
Semipalatinsk became a religious center for receiving Muslim education in East Kazakhstan. 
Nine madrasahs were actively developing and operating here. The Muslim community of 
East Kazakhstan was poly-ethnic, the basis were Kazakhs, Sarts, Uzbeks, Shala-Kazakhs, 
Dungans, Tatars. The population of Semipalatinsk, basically, consisted of Muslims. This 
work is a valuable source for the spiritual culture of Kazakhs, oral stories that existed in the 
Kazakh Steppe, were preserved and used by Kurbangali Khalidi without any changes.

In the hand-written book «Muntakhab al-Tawarikh» («Extracting from Stories») Haji 
Muhammad Hakim-khan (1803-1845), a well-known historian, writer, geographer, traveler 
and educator, the events are described that took place in East Kazakhstan. «Muntakhab al-
Tawarikh» is the most important source on the history of Kazakhstan and Central Asia of the 
19th century [7]. The author describes in detail the events that took place in the Khanates of 
Bukhara, Kokand, and Khiva, Afghanistan. The essay contains detailed information on the 
travels of Hakim-khan, lasting for seven years.

The city of Shamai (Semey) was the first city during the travel of Khakim-khan through 
regions that were subordinate to Russia. As Hakim-khan writes, from Shamai to Omsk there 
were four days of the travel. The city of Semipalatinsk was built by Colonel Stupin in 1718. 
However, the city, built on the bank of the Irtysh, was repeatedly flooded. Therefore, the city 
was gradually moved away from the river. Since 1745, the city of Semipalatinsk became 
part of the Siberian governorate, and since 1782 the city received the status of a district 
town. In the city on both sides of the river there were customs houses and trading houses. 
Here, merchants from Central Asia were engaged in trading operations. In 1822, the city of 
Semipalatinsk entered the newly formed Omsk governorate. The travelers were impressed by 
the beautiful layout of the city and the wide streets. Hakim-khan was especially astonished by 
houses, skillfully built of wood. He especially notes the cleanliness and order in these houses, 
draws attention to the fact that they have windows with large glasses inserted in them.

It should be noted that the Arabic-script handwritten books are important sources on 
the historical geography of Kazakhstan. According to sources, one can form an idea of 
the boundaries of Desht-i Qipchaq, its population and the peculiarities of its climate. The 
information from sources about the Caspian and Aral Seas, information on mineral resources 
are unique.

Creative investigation of the rich written legacy of the past centuries has an important 
role in studying the history of spiritual culture of the Kazakhs. Manuscripts in the Persian 
and Chagatai languages have occupied a special place among other written sources related to 
Kazakh history. They contain important information regarding different aspects of history of 
spiritual culture of Kazakhs.

Narrative works describe activities of the Kazakhs who belonged to the Central Asian 
Sufi orders of Yassaviyah, Kubraviyah, and Naqshbandiyah. Yassaviyah is one of the earliest 
Sufi tarikats which was founded by Ahmed Yasavi (1041-1167), whose name is linked to the 
spreading of Islam to the Turkic nomadic environment. Hagiographic manuscripts enumerate 
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such successors of Ahmed Yasavi as Mansur Ata, Abd al-Malik Khoja, Taj Khoja, Sayyid 
Ata, Sufi Muhammad Danishmand Ata, Hakim Ata, Zengi Ata, Uzun Hasan Ata, Ismail Ata, 
Ushak Ata, Sadr Ata, and Almumin Вaba.

From the very beginning Sufism had unified the Arab-Muslim culture with the local 
culture of Central Asia, and thereafter skillfully adapted to culture and traditions of local 
population. Partially preserving pre-Islamic beliefs under the Muslim banner, the Sufi 
achieved their goal – spread of Islam’s influence.

The narrative works in the Persian and Chagatai languages reveal Islam’s increasing 
influence upon the spiritual development of nomadic society. They contain an unusual insight 
into relations of secular and clerical leaders. They reveal the increasing role of the clergy in 
cultural and political life of nomads.

Central Asian historical and hagiographic writings contain valuable information on the 
sacral geography of Kazakhstan. For example, in the historical work of Sharaf al-Din ’Ali 
Yazdi «Zafar-name», the construction of the mausoleum of the Khoja Ahmed Yasavi, which 
together with other sacred places «form the skeleton of our national identity», is colorfully 
described.

It is said in the work «Zafar-name» that after visiting city of Yasi for the pilgrimage to 
the tomb of Shaykh Ahmed Yasavi, there was the highest decree of Amir Timur (1370-1405) 
«to build the highest building over this sacred mazar: its dome must be build in such a way 
that the inner side in circumference will be one hundred thirty ghaz. Thus, in diameter it 
must be about forty one ghaz. After the construction, the building must have an appropriate 
height, the walls and the dome must be decorated with colored tiles, doors should be made 
of an alloy of seven different metals, in the middle must be built huwz, its surface also must 
be covered by the alloy of seven metals. Marble stone must be brought from Tabriz and 
settled on the grave and must be skillfully handled and decorated with unusual carvings. 
Assign responsibility for the completion of construction on the Mawlana ‘Ubaydullah Sadr. 
In accordance with this order the construction must been completed within one year» [8].

Represent certain interest and information hagiographic works, narrating about the 
life of Saints, cult places and sacred objects [2; 9]. The Arabic-script manuscripts contain 
information about medieval towns that were cultural and spiritual centers of medieval 
Kazakhstan, its important role in spreading Islam among the nomadic population and the 
names of Muslim scholars who worked in these cities. 

For example, Sayram, a medieval Southern Kazakhstan city, was located on the Great 
Silk Way. It had three names: Madinat al-Bayda, Isfijab and Sayram. The first name was 
Arabic. Up to the 13th century the city had been known as Isfijab. Some Oriental sources 
call it Ispidjab. The city’s area of influence covered the whole cultural area of Arys River 
and its tributaries and reached the Talas valley to the east. Sayram was the capital city of 
the district that included such well-known medieval cities as Taraz, Farab, Kulan, Suyab, 
Shavgar, Sauran, Sygnak, Yangikent.

During more than a thousand years of its existence the city of Sayram had been not 
only a prominent trade centre, but also served as an important strategic point in Central Asia. 
Sayram was the border city of Samanid dynasty and, just as every other fortified Muslim city, 
was made up of a citadel, shakhristan (the city itself) and rabat (suburbs). Both shakhristan 
and rabat were surrounded by walls, had four gates and a number of bazaars, among which 
was the popular cotton fabrics bazaar.

Akhmed ibn Iakhya ibn Jabir al-Balazuri was the first to write about Isfijab’s Turks 
and the Arabic conquest of the region in his manuscript «Futukh al-Buldan». Al-Balazuri’s 
reports are very important in the history of Kara-Khanid Khanate (840 – 1212). According 
to Kara-Khanid sources, the first ruler of the dynasty, Bilge Kul Kadyr Kagan was engaged 
in a war with one of the Samanid amirs. According to al-Balazuri, that amir was Nuh ibn 
Asad (who died in 842). In 840 Nuh ibn Asad launched an attack on against Turks and, 
having captured Isfijab, surrounded it with a wall that encircled vineyards and farmland. He 
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appointed a ruler from the local nobility, who established a dynasty of his own. Isfijab was 
the only city in Transoxania upon which kharaj tax was not levied.

Yaqut ibn Abdullah al-Rumi al-Hamawi wrote in his encyclopedia «Mu’jam al-Buldan» 
in 1224 that Isfijab was a large city in Transoxania, bordering on Turkistan that had its own 
district, villages and towns with fertile lands, lots of trees and gardens and irrigation water. 
One could not reach Transoxania or Khorasan without passing through the border area of 
Isfijab. That was the reason it did not have to pay taxes. Instead, the money was spent on arms 
and city improvements.

One of the remaining ancient memorials in Sayram is the citadel that, according to 
Arabic sources, was in ruins in as early as the 10th century. The citadel is located in the center 
of Sayram and is a rectangle with long sides facing north and south. There are remains of an 
old fortress surrounded by a wide moat and earthen walls. The Karaul-Tepe hill towers in 
the east, with a path to a cavern, now is non-existent, which was going from its top. There 
are a number of other caverns in Sayram, including the one under Khyzra mosque which is 
believed to have been a site for prayers.
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There are many sacred places in Sayram, although only small heaps of rocks remain in 
the place of some. Others have been rebuilt. Amir Timur ordered an obelisk to be built at the 
burial site of Sayyid Khoja-khan Ata, the son of Auliya Ata. Later amir Nauruz Barak Khan 
built a new stone obelisk that survived to present days.

All the existing mausoleums deserve special attention as reminders of prominent people 
of different ages, such as Hazrat Abd al-Aziz Baba – one of the first to convert into Islam, 
Hazrat Sayyid Badr al-Din Ispijabi, Hazrat Mawlana Lutfallakh Sayrami, also known as 
Baba-yi Mashvarat. He was a student of Hazrat Qazi Bayzavi (died in 1292) and wrote seven 
books on tafsira, fikh, usul and tarikat.

For many centuries Sayram played a huge role in the spiritual life of the North-Eastern 
Turkistan. The city, located at the border between settled and nomadic cultures never joined 
either, but was influenced by both.

Abu Sa‛d ‛Abd al-Karim ibn Muhammad al-Samani (1113-1167) wrote in his «Kitab 
al-Ansab» that Isfijab was home to many famous scientists and khadis scholars. He notes 
Abu ‛Ali al-Hasan ibn Mansur ibn ‛Abdallah ibn Ahmed al-Mu’addib al-Mukri’ al-Isfijabi, 
who passed on khadis recorded from al-Khasan ibn Ali al-Maydani al-Samarkandi and 
Muhammad ibn Yusuf al-Samarkandi.

Out of Sayram came Akhmed Yasavi, and his parents and close relatives are buried there. 
Yasavi is credited with spreading Islam among the Turkic nomads. His teachers included 
Arslan Bab, Khyzr, Shihab al-Din Sukhravardi and Abu Yusuf Khamadani.

Among all manuscripts that describe the spread of Islam among nomads the one that 
deserves a special note is the text named «Tazkira-yi Uwaisiya» that is listed in the Bodleian 
Library under the code Pers. 54. A detailed study of this text by an unknown author and its 
translation into Kazakh would help us learn more about the activities of Uwaisiya Saints, 
many of whom were born in Sayram.

Their leader, Khoja Muhammad Sharif, who also came from Sayram, was very popular 
among the people of Kashgar in the 16th century, led the Uwaisiya order and had the title of 
Hazrat the Great Khoja. His life is covered in the text by unknown author named «Tazkira-yi 
Khoja Muhammad Sharif». He was a spiritual mentor and an advisor to Chagatai ruler Abd 
al-Rashid Khan. He lived in Yarkend and died there in 1565. The Saint was buried in Besh-
Arik, near Yarkend.

Some texts have unique references to Nakshbandiya, Yasaviya and Kubraviya tarikats 
who lived in Central Asia and promoted their teachings among nomadic Kazakhs and 
Kyrghyz. Certain texts are biographies of Jakhriya-yi Sultaniya tarikat that worked in 
Turkistan and nearby nomadic areas and contain unique information important for assessing 
the role of their Saints in the political life of Central Asia.
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Ж.М. Төлебаева1 
1Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 

бас ғылыми қызметкері, т.ғ.д.
Алматы қ, Қазақстан

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨЛКЕТАНУ МЕН КИЕЛІ ЖЕРЛЕР ГЕОГРАФИЯСЫ  
АРАБОГРАФИЯЛЫҚ  ҚОЛЖАЗБАЛАРЫНДА

Түйін
Мақалада «Туған жер» және «Қазақстанның рухани қасиетті жерлері» 

(«Қазақстанның киелі географиясы») атты бағдарламалар бойынша Қазақстанның 
тарихи қасиетті орындары туралы, оларға байланысты аса қызықты фактілер мен 
оқиғаларды сипаттайтын кейбір арабографиялық қолжазбалар зерттеледі. Көне 
заманнан бастап қазіргі заманға дейін жеке қалаларымыз бен аймақтардың тарихынан 
саналуан және маңызды мағлұматтары бар арабографиялық жәдігерлердің басым 
көпшілігі әлі де зерттелмей отырғандығы көтеріледі.  

Түйінді сөздер: Қазақстан тарихы, Қазақстан киелі географиясы, арабографиялық 
деректемелер, рухани қазына.

Тулибаева Ж.М.1

1Главный научный сотрудник Института истории и этнологии 
им. Ч.Ч. Валиханова, д.и.н. 

г. Алматы, Казахстан

КРАЕВЕДЕНИЕ И САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА 
В АРАБОГРАФИЧЕСКИХ РУКОПИСЯХ

Резюме
В рамках практической реализации программы «Туған жер» и программы 

«Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география Казахстана») были 
рассмотрены некоторые арабографические источники, содержащие сведения о 
сакральных исторических местах Казахстана, описывающие наиболее интересные 
факты и события, связанные с ними. Большая часть арабографических памятников, 
которые содержат разнообразные и значительные сведения по истории отдельных 
наших городов и регионов с древних веков вплоть до Новейшего времени, всё ещё 
остаются не исследованными.

Ключевые слова: История Казахстана, Сакральная география Казахстана, 
арабографические источники, духовные ценности. 
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ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ

IN THE STREAM OF HISTORY

ӘОЖ 950(574:571.1) «12/17» 

Ф.М. ШАМШИДЕНОВА1 
1Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, т.ғ.к.

Алматы қ, Қазақстан

ТОБЫЛДЫҢ ТӨМЕНГІ БОЙЫНДАҒЫ ТҮРКІ ТАЙПАЛАРЫНЫҢ 
САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫ

Аннотация
Мақалада Тобылдың төменгі бойын мекендеген найман, меркіт, онғұт (уақ) 

тайпаларына сипаттама жасалған. Автор қытай, моңғол, орыс, түркі деректері негізінде 
олардың орналасуы, әкімшілігі, діни наным-сенімдері, саяси тарихына талдау жасайды.

Этимологияларға түсіндірме беріп, уақ тайпаларының шекарадағы әскери 
тапсырмаларды орындап отырғанын айқындап, уақтардың билеушісі Алақұс тегіннің 
тарихи тұлғасын көрсеткен. Наймандардың шаруашылығына, меркіттердің саяси 
тарихына салыстырмалы талдау жасап, 1182 жылы моңғолдардың меркіттермен 
соғысқанын, 1208 ж. оларды Ырғыз аңғарына дейін қуып, ол жердегі құмандармен  
бірігіп моңғолдарға қарсы тұрған. Мақалада династиялық некелердің елшілік 
байланыстағы орны көрсетілген.

Түйін сөздер: тайпа, соғыс, моңғол, гурхан, көш-қон, дін, мөр.

Тобылдың төменгі бойын түркі тайпалары мекендегені туралы тарихи деректерді 
саралай отырып, дәйекті түрде көрсету біздің ғылымдағы міндетіміз деп санаған жөн. 
Тобылдың төменгі бойын найман, меркіт, онғұт (уақ) тайпалары мекендеген.

Наймандар туралы алғашқы мәлімет VIII ғасырдағы деректерде Байкал көлінің 
оңтүстігіне қарайғы жерлерде мекендегендері туралы жазылған. IX ғасырдың ортасына 
қарай найман тайпалары Орхоннан Тарим және Қара Ертіс өлкесіне көшіп келген. VII 
ғасырға қарай наймандарда ұлыс құру ахуалы пісіп жетіліп, нәтижесінде хан басқарған 
дербес мемлекет құрылды. Жаңадан құрылған конфедерацияның құрамына мына сегіз 
тайпа енген: найман, татар, хатагин, салжиут, мергіт, дербет, ыбрат, тайжиут.

Лев Гумилевтің өзі наймандарды моңғолша сөйлейтін түркі тілдес халық деп 
есептеді [1, 142-б.]. ІХ-ХІІ ғғ. Найман ұлысы Моңғол үстіртінде болып, «Найман» 
деген терминнің өзі моңғолша болғандықтан моңғолға жатқызып жатады. Бұл кезде 
Алтайдан Инь Шаньға дейінгі аралықта орналасқан елдің шекарасы болмағандықтан 
көшпелі халық еркін түрде орын ауыстырып қоныстанып жүрді. Түркі тайпаларының 
бір бөлігі біздің жыл санауымыздан әлдеқайда бұрын батыстан шығысқа, ал біздің 
заманымыздың VІІ-VІІІ ғасырлар аралығында қайтып шығыстан батысқа жосыды 
[1, 53-б.]. Осы кезде көптеген түркі тайпалары Моңғол үстіртінде қалып қояды. 
Соның ішінде наймандар да болған. Байқап қарасақ, наймандар моңғолдардан 
бұрын өз ұлысын құрып Алтайдағы түркі топтарының қатарында болған, сондықтан 
географиялық орналасуына қарай ұлтын анықтау мүмкін емес, алғашқы кезде олар 
«найман» деп аталмаған. Көптеген тайпалар «басмылдар» деп аталып, трансэтностық 
жағдайда өмір сүрді [2, 53-б.]. 

Қидандардың Ляо династиясы кезінде жазылған «Ляо-ши» дерегінде «найман» 
атауы айтылады. Моңғолдың Юань династиясы кезінде Ляо тарихы толығымен 
құрастырылып бітеді. Ол 110 цзюаньнан (бөлімнен) тұрады [3, 15-б.]. Осы Ляо 
династиясы кезінде сегіз оғыз тайпаларының одағы, яғни найман тайпалары өмір 
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сүрген найман тайпаларының одағы ХІІ ғ. бірінші жартысында Елюй Дашы бастаған 
қидандардың Жетісу жеріне кетуіне байланысты айтылады [2, 46-б.]. Х ғасырдың 
соңында Солтүстік Қытай, Тангут, Моңғол территориясындағы барлық тайпалар 
Қиданға бағынған кезде «найман» атауы пайда болған, ал ІХ ғасырдағы тарихи 
жазбаларда сегіз оғыздар жөнінде айтыла қоймайды. Қазір ойраттар мекендеген Сегіз 
өзен бұрын наймандардың мекені болғандықтан, «найман» атауы «сегіз» немесе «Сегіз 
өзен елі» деген мағына береді [2, 65-б.]. 

Х-ХII ғасырда наймандар Ляо империясына вассалды тәуелділікте болып, оның 
батыс аймағында, яғни Шығыс Қазақстан мен Батыс Моңғолияның жерлерінде өмір 
сүрген. Жетісуда Қарақытай мемлекеті құрылғаннан кейін найман иеліктері солардың 
жерімен көршілес болған. Рашид-ад-Дин наймандарды көшпелі тайпалар екенін 
сипаттай отырып, олардың бір бөлігі таулы жерде қоныстанса, енді біреулері қыратты 
жерлерде қоныстанғанын жазған [4, 136-б.].

Халық бір-біріне жақын тұрғандықтан қандай да бір дәрежеде бір-біріне ықпал 
етеді, басқа мәдениетті, дәстүрді қабылдайды, кейде тіпті басқаның ықпалына 
түсіп, ассимиляцияланады. Этникалық ерекшеліктердің біртіндеп араласуы, тіпті 
ассимиляция үрдісінде нақты градация болады. Өтпелі формалардың көпшілігін 
шекаралық аудандары толтырады. Этникалық белгілердің араласуы кейде тіпті кең 
болғандықтан, шекараға жақын жатқан қай халыққа нақты топ жатқанын анықтау 
қиынға соғады. 

«Этникалық шекара» деген термин тек ХІХ ғ. аяғында кең тарады. Белгілі славян 
этнографы, археолог, лингвист Любор Нидерле осы термин арқылы жинақталып 
орналасқан халықтың облыс шекарасын түсінді [5, 16-б.]. Ол этнолингвистикалық 
топтардың таралу шекарасын жаппай бір ұлт жайғасқан территория шекарасы 
болған тар шекарадан айырмашылығын көрсетті. Бұл бөлудің негізінде қандай да бір 
территориядағы нақты халықтың саны мен алатын орны жатты.

Нидерле этникалық шекараларды тілге байланысты бөлді, өйткені тіл бірден 
көзге түседі, ол халықты жақындастырады не алыстатады. Кейбір этногеографтар 
терминологияға мән бермеген, шекара линиясын анықтауда нақты болған жоқ. 
Мысалы, Киппен, Риттих (1885), Галкин (1876).

Деректерге қарағанда, ХI ғасырда наймандар шығыстан батысқа қарай Селенге 
және Орхон өзендерінің жоғарғы ағыстарынан Тарбағатайға, солтүстіктен оңтүстік 
шығысында Танну-Олдан Алтай тауларының шығыс сілемдеріне дейінгі аумақты 
алып жатқан. Наймандардың батысында Ертіс өзендерінің алқаптарын мекендеген 
қаңлылар, Солтүстік Ертіс-Енисей өзендерінің аралығында қоныстанған қырғыздар, 
шығысында керейттер мен меркіттер көршілес орналасқан. Олардың әрқайсысымен 
қарым-қатынас жасап, тығыз байланыс орнатқан.

Ә. Марғұлан археолог ретінде наймандардың қалалары жөніндегі мәліметтерді 
ұтымды жүйеледі. Наймандардың қыстаулары Ертістің бас жағында, Алтайда, 
Шыңғыстауды, Қарақорымда, Ақ Ертіс, Қара Ертіс, Көк Ертіс бойында болған [6, 
139-б.]. Найман қалаларын Марғұлан Рашиден мен Марко Поло еңбектері бойынша 
талдаған. Найманның әскері Он ханды Исақ Моңғол Алтайда тұрған орталық қаланың 
түбіндегі Некен – усун қыстағында атып өлтіреді, ал екінші астана қалалары Бөріқатар 
өзен бойында орналасқан Хара – Хото қаласы болды [6,139-б.]. Моңғол дәуіріндегі 
наймандардың қирап қалған Оңтүмтік Алтайдағы қаласының бірі – Ақбалық. 
Сұлтандар мен бектер осы Оңтүстік Алтай іргесіне келіп, аң аулайтын жердің шеті 
осы [6, 139-б.]. Наймандардың тағы бір қирап қалған қаласы Шамбалық Шам өзені 
бойында, Ертіске таяу жерде орналасқан, ал Найман – Сум қаласы Найман ұлысының 
әкімшілік орталығы болған [6, 140-б.]. Бұл қаланың күйреген орнын дүнгендер 
басып алған. Жоңғар тауының төңірегінде несториан ықпалымен Тарса-Кент қаласы 
салынған. Созақ қаласына таяу жердегі ол қала орнының қалдығы «Тарса-Төбе» деп 
аталады. Ол Қаратаудың теріскейінде сақталған, ал Қиялық болса наймандардың 
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Алакөлге жақын орналасқан қаласы еді [6, 140-б.]. Наймандардың орналасу жағдайын 
Ховорс та жазған [7].

Ә. Марғұланның осы тайпалар жөнінде ғылыми түрде жүйелеп салыстырмалы 
талдау жасаған дүниесі – олардың жазулары еді. Моңғол дәуірінің алдында жазуды 
қадірлеген тайпаларға Ә. Марғұлан наймандар мен керейлерді жатқызады [6, 136-б.]. 
Мұхаммед Ұндышақ, М. Қашғари, В. Бартольд, И.Н. Березин және әйгілі бітікшілердің 
жазуға байланысты ой-тұжырымдарын ұтымды түрде теріп алып, өзінің ғылыми 
пікірі мен топшылауларын жасаған. Аталмыш тайпалардың ішінде наймандардың 
жазу мәдениеті өте ертеден басталғанын ескеру қажет. Олар соғда-түрік жазуынан 
кейін ойғыр жазуын пайдаланған. Абакан өзені бойынан Орхон жазуы табылған, ал 
ол ертедегі түркі үрдісімен Билге (Бұқа хан) ханның өмірбаянын суреттейді [2, 68-б.]. 
ХІІ ғасырда Найман ұлысында әдеттегі құқық қолданып, іс қағаздары мен құжаттар 
ойғыр жазуында жүргізілген [2, 68-б.]. Мұхаммед Ұндышақтың айтуынша, Алтын 
Орда тұсында әр тайпаның адамдары ойғыр жазуын, кейіннен араб жазуын білуге 
міндетті болған [6, 136-б.]. В.В. Бартольд Сахрада тұратындар араб жазуынан гөрі 
ойғыр жазуына ерекше ден қойған. ХІV-ХVІІІ ғғ. хандардың сарайында бітікші 
абыздары болғанын сол кездегі тарихи құжаттар толығымен дәлелдейді. Ә. Марғұлан 
осы құжаттардың біраз тізбегін көрсете отырып, қазақша әдемі жазылған хаттың бірі 
Найман елін басқаратын Әбілпейіс Әбілмәмбет ұлының хатын атай отырып, онда 
Семей мен Аягөзде сауда ісін күшейтіп, халықтың мұқтаждық ісін жоғары көтеруді 
сұрағаны айтылған, ал мұндай білгіштердің ойларының кейбір нұсқалары И.Н. Березин 
хрестоматиясына енген дейді [6, 136-б.]. Оның ішінде Найман басшыларының Омбыға 
жазған хаттары да бар. Атақты бітікшілер Алтай мен Ертіске қоныстанған наймандар 
мен керейлер ортасында да көп болған. Әлишер Навоидің өзі бітікші әдемі жазатын 
бақсылардың ішінде наймандар мен керейлердің болғанын көрсетеді [6,137-б.]. 

Найман ұлысында және ордада мемлекетке қызмет ететін адамдар - шербилер, 
іс қағаздарын жүргізіп отырған қызмет адамдары еңбек еткен. Іс қағаздары ұйғыр 
жазуымен жазылып, ханның мөрімен бекітіліп отырған. Осылайша наймандардың 
тайпалық бірлестігі өзінің ішкі әлеуметтік байланыстары жағынан күрделі болып, 
көп жағдайда қуатты мемлекет құрудың алғышарттарын дайындап берді. Мұндай 
мемлекеттік құрылымның жүйесін Шыңғыс хан барлық түркі және моңғол тектес 
тайпаларды біріктіруде өзі де ұстанды. Себебі, наймандарда мемлекеттің орталықтанған 
түрі өмір сүрді. Дегенмен отырықшы халықтардың құрылымдарымен салыстырғанда, 
оның елеулі айырмашылығы бар еді. Қалай десек те Найман ұлысы мемлекеттің 
бастапқы типіне жататын.

Найман ұлысының шаруашылық жағдайына келетін болсақ, олар негізінен 
көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Сондықтан найман тайпалары жыл 
бойы бірнеше рет бір жерден екінші жерге мал жайылымы үшін көшіп отыруға 
мәжбүр болған. Көшу ұзақтығы жергілікті жердің ерекшеліктеріне және мал санына 
байланысты өзгеріп отырған. Қыс айларына жем-шөп әзірлемегендіктен көшіп-қону 
бағыттарын реттеп, қысты күндері малға шөбін оңай тауып жейтін, қар жұқа түсетін 
аймақтар таңдап алынды. Көшіп-қону мен тұрақтар мал табынының құрамына, жылқы 
мен қойға бірдей тиімді жайылымдарға тәуелді, соларға байланысты болды.

Зерттеуші С. Козин ашып көрсеткендей көшпелі наймандарды: «...жыл бойы 
көшіп жүреміз бе? Жылқышыларға жеткілікті жайылым бола ма, әлде өзен жағасына 
тұрақтанамыз ба? Онда қойшылар жайлы, шүйгін алқаптарды таба ала ма?», - деген 
тіршілік қамының сауалдары жиі ойландырған [8, 106-б.] Шаруашылықта қойлардың 
саны артқан сайын тайпалар жиі көшіп-қонып отырған.

Тарихи деректерде наймандарда көшіп-қонудың екі түрі болғаны айтылады. 
Бірінші түрі - үлкен топпен көшу, екіншісі - жекелеген отбасыларының өзгелерден 
бөлініп, аз ғана бірлестік түрінде көшу. Көшпелілер арасында қырқыстардың жиі 
болып тұруына байланысты оқшауланып, шағын топ түрінде көшу мүмкін емес еді. 
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Сондықтан үлкен топтарды шағын бөлшектерге бөліп көшіру орын алған. Мал иелері 
үлкен топтармен көшіп, солармен бірге өмір сүріп, табындарын бөлек ұстанған.

Найман тайпаларының табындарында Рашид-ад-Диннің мәліметтері бойынша 
жылқы көп өсірілген. Жылқы көшпелі халық үшін көлік, әскерге серік, аңшылыққа 
жүйрік болып саналды. «Моңғолдың құпия шежіресінде»  наймандардың жылқы 
табындары туралы жазылған. Мүйізді ірі қара мал да көшіп-қонудағы көлік ретінде 
пайдаланылған. Олар арбалардағы үйлерді тасу үшін жегілген. Қойды ет, тері, жүн үшін 
ұстаған. Хан ордасында мал шаруашылығының салаларын білетін арнайы адамдар 
қызмет еткен. Күз айларының соңында, қыстың басында азыққа ет дайындап қойларды 
сойып, төрт тағанымен қоса қатырып алған. Қысқа ет дайындаудың осындай түрі қазіргі 
кезде Шығыс, Солтүстік Шығыс Қазқстан аймақтарында өмір сүретін қазақтарда 
сақталып қалған. Өкінішке орай, найман тайпаларындағы қойдың нақты саны туралы 
деректерде айтылмайды. Үй жануарларының еті күнделікті тағамға пайдаланылған, 
оны тек пісіріп қана қоймай, қуырып та жеген. Азық-түліктің негізгілері болып сүт 
тағамдары саналды. Малды әйелдермен қатар ерлер де сауа берген.

Найман тайпалары бір ғана көшпелі мал шаруашылығымен шектелмей, 
аңшылықпен айналысып, аң-құс атып, балық аулаған. Саяхатшы, жаһангер Рубрук: 
«Итак, охотой они добывают себе значительную часть своего пропитания», - деп 
жазған [9, 69-б.]. Наймандарда аңшылықтың екі түрі дамыған: жеке дара және 
қоғамдық. Бүркітпен аң аулау тайпа өкілдерінің қызықтау, демалудың түріне жатты. 
Аңшылық ләззат алудың шырқау шегі болды. Деректерде тазы итпен жасалатын 
аңшылық жайында жиі айтылады. Мұның өзі найман тәрізді көшпелілердің аңшы 
болғандығынан хабар береді.

Наймандардың баспаналарына келетін болсақ, наймандар тез жиналып, жылдам 
тігілетін киіз үйлерде тұрды. Сондай-ақ, дөңгелекті арбалардың үстінде киіз үйлер 
тігіліп, олар бір жерден екінші жерге өгіздердің күшімен әкелініп отырған. Рубрук 
өзінің жол жазбаларында осы дөңгелекті арбаларды сипаттап, олар жөнінде көп жазды. 
Арбалар үйлерді жылжытуда, сондай-ақ, жүк тасуда пайдаланылды. Кезінде өзін 
дөңгелекті арба теңестіре отырып Шыңғыс хан Ван ханға былай жеткізуді бұйырған: 
«Мы с тобой, что две оглобли и кибитки, когда сломается одна, быку не свезти 
кибитки, мы с тобой «что две колеса у кибитки» сломается, одной ей не сдвинутся» 
[9, 70-б.]. Демек, дөңгелекті арбалардың көшпелі наймандардың күнделікті тұрмысы 
мен шаруашылығы үшін аса қажетті құрал болғандығы айқын байқалады. Дөңгелекті 
арбалар сегіз-оғыз тайпаларының шаруашылығының дамығандығын, әлеуметтік 
қатынастардың жетілгендігін дәлелдейді.

ХI-ХII ғасырдың бас кезінде наймандар белгілі бір бағыттар мен жолдар бойынша 
көшіп-қонған. Бұл жайында өз кезегінде Рубрук былай деп баса айтқан: «... у кочевников 
всякий начальник знает, смотря по тому, имеет ли он под своей властью большее или 
меньшее количество людей, границы своих постбищ, а также, где он должен пасти 
свои стада зимою, летом, весною и осенью. Помимо этого, им приходилась заботиться 
еще и о местах для охоты, особенно для облавной» [9, 71-б.]. 

Наймандар сонымен қатар әр түрлі үй кәсіпшілігін дамытып, көшпелі 
шаруашылыққа қажетті бұйымдарды, еңбек құралдарын дайындады. Киіз басып, 
белдік, айыл-тұрман, киіз үйдің кереге, уықтарын, күйме, арба, ыдыс-аяқ жасады. 
Әсіресе, жаугершілік жорықтар әрі көшпелі мал шаруашылығы үшін ер тоқым, ат 
әбзелдерін, садақ пен оғын, найза және тағы басқа қару-жарақ дайындады.

«Юань-шидің» 149-цзюаньінде батыс қидандармен Шыңғыс ханның әскерлері 
шайқасқаны айтылса, ал Күшлік пен моңғол қолбасшысы Жебенің қақтығысын тек 
Әбілғазы ғана «Түрік шежіресінде»  жазады. Плано Карпини «екі таудың арасында 
тар аңғарда» шайқас болып, моңғолдар мен қара қидандарды ойсырата жеңгенін 
айтады. В.В. Бартольд болса Плано Карпини мәліметтерінің ақиқаттығына күмән 
келтіріп, яғни моңғол жаулаулары жөнінде онда нақты емес, шалағай мәліметтер көп 
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деп есептеп, сондықтан  біз ұрыс даласы қайда болғанын білмейміз дейді [10, 
469-470 бб.]. В. Бартольдтың пікірінше, Әбілғазы Рашиденнің мәтінін дұрыс 
түсінбеген, яғни моңғолдар шайқасты бастамастан бұрын Күшлік қашып кетеді 
[10, 469-470 б-б.]. Батыс қидан қалалары моңғолдарға бірден берілмеген, қақпаны тек 
Хасымайл Күшліктің басын көрсеткеннен кейін ғана ашқан. «Юань-ши» бойынша қара 
қидандардың 30 мыңдық армиясын 1214 жылы талқандаған, ал «Синь юань шиде» 
оны 1219 жыл деп жазған [11, 23-б.]. 

Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ан-Нисавидің «Сират ас-султан Жалел ад-
Дин Манкубирти» («Сұлтан Жәлел-ад-дин Манкубиртидің өмірінің сипаттамасы») 
деген еңбегінде найман патшазадасы Күшліктің қызметіне қатысты фактілер 
баяндалады. Нисавидің бұл шығармасы  француз және орыс тілдеріне аударылған 
[12]. Автор тарихи оқиғалардан гөрі дипломатиялық қарым-қатынасты, әкімшілік 
жұмыстарды баяндайды.

Наймандардың көсемі Күшлік Қидан мемлекетінде бүлік жасаған. Батыс Қидандар 
мемлекетіне қидандар қалай келген деген сұрақ осы жерде заңды түрде туады. 1203 ж. 
күзде Жеджээр қаласында (Толы мен Керулен аралығында) кереиттер талқандалып, 
олардың көсемі Ван хан шекарадағы найман қарауылымен кездескенде өледі [8, 141-
б.]. Кереиттердің қалдықтары Хотанға дейін жеткен. 1203-1204 жж. қыста моңғол 
тайпаларымен билік үшін күрестегі Темучиннің соңғы ірі қарсыласы найман тайпалық 
одағының көсемі Таян хан Жамуха бастаған жаджираттарды, наймандарды, татар, 
кереит, добран, катакин, салджуиттер, ойраттар мен Тохтоа-бек бастаған меркіттердің 
күшін жинайды. Таян хан бастаған қол 50-55 мың адамға жетеді, ал Темучин оған 
қарсы 45 мыңдық атты әскерімен шығады. Әрине, Таян-хан тәжірибелі де ұйымдасқан 
моңғол қолынан сескенеді, бірақ өзінің ұлы Күшліктің табандылығымен  шайқасуға 
бел байлайды. Г. Е. Грумм-Гржимайлоның айтуынша бұл шайқас 1204 ж. болған 
[13, 177-б.]. Наймандар жеңіліп, жараланған Таян-хан келесі күні қайтыс болады. 
Күшілік Алтайға қашып, ағасы Бұйрықтың қолына барып тығылады. Осылайша оның 
батысқа жолы басталып, ақыры, Шу өзені бойына келіп тоқтап, Күшілік өз әкесінің 
ісін жалғастырмақшы болып, Шынғыс ханмен қарсы күресте моңғол тайпаларын 
топтастыруға тырысады. Алайда Моңғолияның шетіне қуылып, Си Ляо мемлекетіне 
тап болады. Д’Осонның есептеуінше ол Бешбалық пен Кучу арқылы қашқан [14, 109-
110-бб.].

Күшліктің Батыс Ляо мемлекетіне қалай келгені жөнінде Жувейни екі аңызды 
айтады. Оның бірінде Күшлік гурханға өз еркімен келсе, екіншісінде қидан әскерлері 
оны тұтқынға алған. Екінші аңыз Рашиденде қосалқы түрде дәлелденеді, яғни 
Күшлік гурханның ордасына келгенде жақын адамдарының бірін Күшлік деп, ал 
өзін ат айдаушы (Куталчи) ретінде көрсетіп, босағада отырады да, Күшілік болған 
кісі гурханның алдына барады. Гурбасу (гурханның әйелі) шығып Күшлікті көріп 
«Неге оны ішке кіргізбедіңдер?», – деп сұрайды. Осыдан кейін оны ішке кіргізгенмен 
гурханның эмирлері ренжиді. Гурбасу гурханның бәйбішесі болған, одан туған Кунку 
деген қызы бірден Күшлікке ғашық болады. Үш күн өткеннен кейін оған қызды береді. 
Кунку өктем қыз болғандықтан оған буктак кигізгенін жаратпайды, оның орнына 
Қытай әйелдерінің салты бойынша никсэ киеді, ал Күшлікке христиан дінінің орнына 
пұтқа табынуды қабылдатқызады [15, 180-б.]. Қалай болғанда да Күшлікті гурхан 
Чжулху жақсы қабылдаған, тіпті оны өз ұлындай көріп, онымен туыстық қатынаста 
болғаннан кейін оның даңқын арттырады. Гурхан да қалған наймандарды вассалдарға 
қарсы күреске пайдаланбақшы болған болу керек. Әскер жетіспегендіктен ол Күшлікке 
наймандар мен меркіттердің әскерлерін көндіруді тапсырып, оларды қару-жарақпен, 
ақшамен қамтамасыз етті.  Оған Шыңғыс хан әскерінен қашқан меркіттердің басшысы 
да қосылып, жері қарақытайлардың үлес жерімен кеңейді, олжаға деген үміт жаңа 
бандаларды өзіне тартты [14, 109-110-бб.].

Күшлік Батыс Қидан мемлекетінің, гурханның әлсіз жақтарын бірден байқап, 
шығыс жағындағы аға князьдар көтеріліс жасағанын, Таян ханның бектері, ескі 
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қызметшілер әлі де тығылып жүргенін естиді және ол әкесінің қалған әскерлерін 
жинаса, онда гурханның иелігіне ие боламын деп ойлайды [16, 41-б.]. Көтерілістер 
мен бүліктен қорыққан гурхан Хорезмшахтан көмек сұрайды. Өз кезегінде Күшлік те 
Мұхаммедтен көмек сұраған әрі кейбір мәліметтер бойынша Күшлік пен Мұхаммедтің 
одағы мына шартқа негізделген: батыс жағынан сұлтан гурханға барады, ал Күшлік 
шығыстан барып, жаулап алады. Гурханның иелігінен сұлтанға Алмалық, Хотан, 
Қашғарды береді, егер Күшлік үлгерсе, оған да сол иеліктен олжа тиеді [16, 41-б.].

Тарихи әдебиетте моңғол шапқыншылығы алдындағы Орта Азиядағы тарихи 
жағдайды талдағанда қара қидандар мемлекетіне аз көңіл бөлінген. Деректер негізінде 
мұсылман тұрғындарының қидандармен өзара қарым- қатынасы, Күшліктің исламды 
қудалауы, халық наразылығын қатаң түрде басып тастауы сипатталып, тек қысқаша 
ғана моңғол әскерлерінің мемлекеті басып басып алғаны айтылады. Ал Күшлік ханның 
Ляо гурханы Жилугуға келіп, абыройға ие болуы жөнінде В.В. Бартольд ХІІІ ғ. басында 
қарлұқтардан жеңілген қара қытайлар жаңадан күш жинап, қуаттанған Күшлікті әдейі 
көмекке шақырды деп есептесе [10, 10-б.], ал, екінші пікірдегі деректерге қарағанда 
Күшліктің жеке басына байланысты болғанын төменде көрсетеміз.  

Соңынан қуып келе жатқан жауын жеңу жолында Күшлік кіммен болса да 
одақтасуға дайын еді. Тағдыр тәлкегі осындай жағдаймен Жилугумен Күшлікті 
осылай бірлестіріп, екеуі одақтасып жауға қарсы аттанады. Енді Күшлік Еміл, 
Қойлық, Бесбалық жерлерінде қоныстанған тайпаларын жинауға бел шешеді. Жилугу 
Күшлікке қол жинауға қару-жарақ береді, ал Күшлік тактикалық жәрдем көрсетіп, 
оның Самарқанд пен Бұхар жорығына көмек ретінде әскерлерін береді. Күшлік-
Жилугу одағы арқасында 1210 ж. Самарқандты Жилугу өзіне қайтарады. Шегінген 
Ала-ад-дин есін жиған соң, Жилугуді қуып жетіп, Талас өзені бойында шайқасады. 
Алайда бұл шайқас ешкімнің де пайдасына шешілмеген, өйткені қарақытайлардан гөрі 
мұсылмандар хорезмшахты қолдайтынын байқатты. 1212 ж. Күшлік Гурханның негізгі 
қолын қоршауға алып, Жилугуді биліктен бас тартқызуға мәжбүр етті. Осылайша қара 
қытай билігі құлап, оның орнына Күшлік хан билік жасайды. Жилугу тағдыры не 
болды десек, оған Күшлік тимеді, ресми қабылдауларда Күшлік өзін оның бас уәзірі 
ретінде ұстады. 

Күшліктің билікке келуі Батыс қидан мемлекеті тарихының шешуші кезеңінің 
бастамасын көрсетеді. Өйткені бұл кезде ол ішкі қайшылықтардың және Орта Азия 
халықтарының Қидан билігін құлату жолындағы күресінің нәтижесінде күйзеліп, 
сыртқы саяси оқиғалардан (гуридтермен, Хорезмшахпен, т.б. соғыс) ірі сәтсіздіктерге 
душар болған тұс еді. Сонымен бірге найман көсемінің ішкі және сыртқы саясаттағы 
әлсіздігі де әсер етті. Нақ Күшлікке оны құлатуды тағдыр жазды. Жергілікті халық 
Күшлікке жаулаушы жауыз ретінде қарады, өйткені мемлекеттің жері соғыстар мен 
бақталастық жанжалдардың нәтижесінде тоз – тозы шыққан еді. Мемлекеттің батыс 
шекарасында Хорезмшах, шалғайдағы шығысында Шыңғыс хан Күшліктің жауы 
күшейіп тұрды. Бұл кезде Шыңғыс хан Солтүстік Қытайды жаулап алған еді, сондықтан 
Хорезмшах Мауреннахрдағы соғыстарын аяқтай отырып, Қытайға жорықты армандаса 
керек, осы себептен де болар жолына көлденең тұрған Күшліктің мемлекетімен 
соғысудың кілтипанын іздеді.

Осындай жағдайда Күшлік өзін қабілетсіз саяси қайраткер ретінде көрсетті. 
Сондықтан өз ықпалын нығайтып, қара қидан мемлекетінің бұрынғы шекарасын 
қалпына келтіру үшін ол батысқа бірнеше жаулау соғыстарын жүргізді. Ол  
Хорезмшахқа біз біріккеннен кейін бұл елді бөліп алуымыз керек деп хабар жібереді, 
ал бұған жауап ретінде Хорезмшах шекараға жапсарлас жатқан жерлерге шабуыл жасап, 
Ибн ал-Асирдің айтуынша Шаш, Ферғана, Испиджаб, Касан және оның айналасындағы 
қала тұрғындарына қаладан шығып, мұсылман облыстарына қосылуға бұйрық беріп, 
ал қалаларды қиратқан [17, 75-76-бб.]. В. Бартольд моңғол шапқыншылығы кезінде бұл 
жерлердің соншама бос қалғанына сене қоймайтынын жазады [18, 128-б.]. Шынында 
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да, 1221 ж. қарашада бұл жерді жүріп өткен Чпн Чунь Сайрам мен басқа қалаларды 
айта отырып, олардың бос қалғаны жөнінде ештеңе айтпайды [19, 34-б.].

1221 ж. моңғолдардың чжучжэндермен соғысы Шыңғыс ханның көңілін Орта 
Азиядан басқа жаққа бұрғандықтан, Күшлік осыны пайдаланып, өз жағдайын 
күшейтуге тырысып бағады. Күшлік бірнеше рет Алмалық ханы Озарға қарсы жорық 
жасап, оны аң аулап жүргенде қолға түсіреді де, өлтіруге бұйрық береді. Бірақ өзінің 
патшалық құруына деген қауіпті мұсылман қозғалысынан көрді. Екі-үш жыл бойы ол 
Қашғар жақты жаулап, оның тұрғындарын өзіне бағындырды. Хотанды алып, оның 
халқын исламнан бойын аулақ ұстауға шақырып, не христианды, не будданы таңдауды 
ұсынды. Осы кезде Күшлікке бас имам Алай-уд-дин Мохаммед келіп исламды 
қорғап сөйлейді, сонда Күшлік хан ашуланып, оны ұстатып, мектебінің есігіне 
керіп қойғызады да, барлық мұсылмандардың соңына түсіп алады [14, 111-112-бб.]. 
Мұсылман жолымен құдайға мінажат етуге тиым салынады. Күшлік өз әскерлерін 
мұсылмандардың үйіне күзетке қойып, халықты ислам дінінен ығыстырып отырған. 
Жувейнидің жазбасы бойынша Күшлік басқа наймандар сияқты христиан дінін ұстаған, 
алайда кейін әйелінің ықпалымен буддизмді қабылдаған. Осы будда дінін қабылдауы 
Күшлікке болашақта кесірін тигізгенін тарих дәлелдеді. Оның діни саясатын мұсылман 
қауымы қолдаған жоқ. Тіпті моңғолдар келгенде  оларды қуана қарсы алып, Күшлікке 
қарсы бас көтерген тұстар да болған. Сондықтан кей жағдайларда ол осылайша саяси 
мүмкіндігінен айрылып отырған.

Күшліктің Хорезмшахпен күресі жөніндегі хабар «шығыстан христиандарға 
көмекке келетін Давид патша» туралы қауесет тудырып, бүкіл Еуропаға таратты 
[11, 104-б.]. Епископ Яков де Витри 1221 ж. жазылған хаттарында Хорезмшахпен 
жауласқан Бағдад халифының тырысуымен несториан патриархы арқылы Давид 
патшамен келіссөз жасамақшы болып, Орта Азияға елші жібереді.

Шыңғысхан болса өзінің ескі жауынан ұрлап алған астындағы тақтан бейбіт 
түрде ләззәт алуын қалаған жоқ. 1211 ж. Хубылай ноян қолының Жетісудың солтүстік 
жағымен Күшлік мемлекетіне басып кірмекші болған алғашқы қадамы моңғолдардың 
жеңілуімен аяқталса керек [11, 104-б.]. Хондемирдің айтуынша, Шыңғыс хан олармен 
соғысты бастап, бір рет өзі де қашқан [20, 19-б.]. 1212 ж. Күшлік Шыңғысханда кеткен 
ата кегін қайтару үшін дайындық жорығын жасайды. Алмалыққа шабуыл жасап, оның 
билеушісі Өзарды өлтіреді. Сөйтіп өз жауын ашықтан-ашық сескендіріп, асығыс 
қадам жасады. Ал бұл кезде Іле өңіріне моңғолдың Тогучар бастаған қолы жетіп, 
Күшлік Іле бойымен шегінуге мәжбүр болады. Қашғар мен Хотанды бағындырып, 
қара қытайлардың шығыс бөлігі Күшліктің қолына өтеді. Осыдан кейін Шыңғыс хан 
Тогучар мерген бастаған қолды Моңғол мен қара қытай шекарасына орналастырады. 

1218 ж. Шыңғыс хан Күшлікке қарсы Жебе ноян бастаған 20 мың қол жіберіп, 
Жебе әркім өз дінінде қалып, ата-бабаларының жолымен жүруге болатынын айтқан. 
Қашғардың тұрғындары сол сағатта-ақ көтерліс жасап, Күшлік әскерлеріне соққы 
береді. Күшліктің өзі Бадахшанға қашады. Әбілғазының айтуынша, Чепе ноян оны 
талқандағаннан кейін, Күшлік аздаған адамдарымен қашады, қалғандарын Чепе ноян 
қырып – жойып, оның отбасын тұтқындап, құлдыққа айналдырып, Күшліктің соңына 
түсіп, оның нөкерлерін жояды, ал Күшлік үш адаммен Бадахшанға, Сарыкөл анғарына 
қашады, ақыры, алдынан шыққан екі атты қуған адам «үш адаммен қашып бара жатқан 
адам мына жаққа кетті» деп жолды көрсетеді [21, 83-84-бб.]. Чепе ноян мұны білгеннен 
кейін олардың соңынан қуып, Күшлікті ұстап, басын шабады, сөйтіп ханнан сыйлық 
алған. «Юань–шиде» Жебе өз иеліктерінде Күшліктің басымен жүріп өтуге рұқсат 
берген, сонда Қашғар, Жаркент, Хотон сияқты қалалар моңғолдар жақындағанда-ақ 
беріле салғаны жазылған [22, 20-б.]. Бұл Жувейни мен Рашиденнің Шығыс Түркістан 
тұрғындарының көтерілісі туралы мәліметтерін растай түседі және Батыс Қидан 
мемлекетінің толығымен күйрегенін көрсетеді. Егер Әбілғазыға сенсек, бұл мемлекет 
Шыңғыс ханға қарсылық көрсеткен орталақтың бірі. Күшлік болса Шыңғыс ханға жау 
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болған моңғол – татарларды өз айналасына жинаған. Шыңғыс ханның өзі осы жағынан 
өзіне үлкен қауіп деп есептеп, патшалығының біржағына қауіпті жауы келгенде, алыс 
жорыққа шығуға болмайды деп есептеп, Қытайға жорығын артқа шегіндіреді [21, 83-б.]. 

«Юань-шидегі» мәлімет бойынша Күшліктің үшінші ұлы әкесі батысқа қашқаннан 
кейін көп ұзамай қайтыс болады. Император Да-лу Найман мен моңғолдардан 
тығылып, Шыңғыс ханның үшінші әйелінің тәуелділігіне енеді. «Юань-шиде» бұл 
оқиғаның уақыты көрсетілмеген, дегенмен Да-лу Найманның 1205 жылы туғанын 
ескерсек, ол 1217 ж. болған. Сонымен қатар моңғолдардың Күшлікпен және қара 
қидандармен соғысы айтарлықтай ұзақ болған, сондықтан ең жоқ дегенде бір шайқас 
болғаны сөзсіз деп топшылауға болады. Ақыры, Плано Карпинидің мәліметіне 
жүгінсек, наймандар қара қытайлар сияқты біз жүріп өткен екі таудың арасындағы 
жерге көп адам жиналып императорға бара жатқанда шайқас болып, наймандар 
мен қарақытайларды моңғолдар жеңіп, олардың көпшілігі мерт болады, қалғаны 
құлға айналады [9, 38-б.]. В.В. Бартольд сияқты зерттеушілер Әбілғазы Рашиденнің 
«Жылнамалар жинағындағы» «моңғолдар шайқасты бастамастан Күшлік қашып кетті» 
деген жерін дұрыс түсінбеген және Әбілғазыдан басқа ешкім осы шайқас жөнінде 
жазбағанын айтады [23, 56-б.]. Осы жерде шағын талдау жасасақ, Рашиден жинағынан 
шайқас мүлдем болған жоқ деп түсінбеу керек. Тек Күшлік шайқас басталғанша 
қашқан, сөйтіп қара қидандар мен наймандардың біріккен әскерлерін жеңілуге әкелген 
деп пайымдауға болады. Әбілғазының мәліметі Рашиденнің келтірген фактісімен онша 
сәйкес келе қоймайды. Ол Чепе ноян оны талқандаған соң, Күшлік біраз адамдарымен 
қашты, қалғандарын Чепе жойып, олардың отбасын тұтқынға алып, құлға айналдырды 
да, Күшліктің ізіне түсті [21, 83-84-бб.]. 

Моңғол әскерлерінің алға қарай жылжуын қара қидандардың Хорезммен 
жүргізген ұзаққа созылған күресі жеңілдетті. Хорезмшах Мұхаммедтің ұлы Желал ад-
Дин Манкбурн оларға шығыстан соққы беріп, қорқытып тығылғандарына Қытайдың 
шеткері аймағынан пана іздеуі қажет екенін айтты [12, 45-б.]. Күшліктің өлімінен кейін 
билеушінің қазынасы жеңімпаздар қолына түсе қойған жоқ.

Осылайша Батыс Қидан мемлекеті өзінің өмір сүруін тоқтатады. Шайқастар 
кезінде олар бірнеше иеліктерге бөлінсе керек. Кейбір тайпалар бұл кезде Си Ляо 
территориясынан миграцияны бастайды. Мысалы, Мұхаммедтің моңғол әскерімен 
соғысы кезінде қарақытай тайпаларының кейбір рулары қарсыластар жағында 
соғысқан. Моңғолдар тұсында Чин-Темір жоғары жағдайға ие болған, Рашиденнің 
айтуынша ол онгуттардан шыққан, алайда Жувейни бойынша дегенмен, ол қара қидан 
ішінен шыққан [4, 200-б.]. Осыған байланысты В.В. Бартольд ол онгуттар елінде 
тұрған қарақытай болған, бұл елге ол білім алумен қарыздар деп көрсеткен [10, 482-б.].

Қытай деректерінде Күшліктің мерт болған жерін «Памир тауының Вахан 
саласының Дараз тау қойнауы», - деп жазған [2, 89-б.]. Күшлікті жеңген Жебе осы 
жеңісінің белгісі ретінде Күшліктен қолға түсірген бір мың сәйгүлікті Шыңғыс ханға 
тарту етсе, Күшліктің қызы Әлбикені Шыңғысханның кенже ұлы Тулуйға әмеңгерлікке 
беріледі [2, 89-б.]. Сөйтіп, Найман ұлысының Шыңғыс ханға қарсы он төрт жыл бойы 
жүргізген күресі осылай аяқталып, Найман ұлысы жеңіледі. Күшлік тарапынан бұл 
моңғол-татар шапқыншылығына қарсы жүргізген азаттық күрес болды десек артық 
айтпаймыз. Алғашқы кезде найман хандары өз мүмкіндіктерін асыра бағалады, 
сондықтан жеңілді. Олай болмағанда З. Қинаятұлы айтқандай, Моңғол үстіртін 
моңғолдардан бұрын  наймандар дүр сілкіндірер ме еді? [2, 89-б.]. Бұл жерде Шыңғысхан 
дұрыс тактика ұстай білді, наймандардың күшін де бағалады, сондықтан оған қарсы 
шабуылға мұқият дайындалды. 1204-1218 жж. Шыңғысханнның наймандармен болған 
соғысы нәтижесінде Шыңғыс ханның даңқын арттырып, жеңіске деген үлкен сенім 
ұялатты, ал наймандар болса өз ата жұртынан басқыншылық соғыстың нәтижесінде  
жан-жаққа босып кетті. Найман ұлысын құлатқаннан кейін Шыңғыс хан батысқа қарай 
нық қадаммен шабуылын бастайды.
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Күшлік үнемі Шыңғыс ханмен қарсыласу шайқасымен жауап берген ер жүрек, 
айбарлы да ажарлы адам болды. Қытай және парсы жазбаларында Күшлікті алып 
тұлғалы, сұлу, қаһарлы адам болғаны, «жын шайтандарды қойша қосақтап сауғызып, 
сүтінен қымыз ашыттырған» деген аңыз да айтылады, сондықтан оны Күшлік немесе 
«айбынды әмірші» деп тегін аталмаған [2, 83-б.]. Найман ханы Күшлік жеңілсе де, 
Шыңғысханға соғыссыз беріле салмаған, ат жалында небір шайқастарда жүріп 
шынықты, шыңдалды. Найман ұлысының лайықты көш басшысы бола білді. Он төрт 
жыл бойы Шыңғыс ханға қарсы ұлт-азаттық күрестің басында болды. Күшлік жеңілді 
деп біз оның ерлігін, ұлыс алдында атқарған миссиясын жоққа шығара алмаймыз. 
Әрине, кез келген істе кемшілік болады, сол сияқты моңғолдар да Күшліктің осал 
тұстарын білді, соны дөп басты әрі жауын жоғары бағалады, аңғалдық жасаған жоқ, 
сондықтан Шыңғыс хан жеңді. 

В.В. Бартольдтың мәліметтерінше наймандардың қирап қалған қаласының бірі - 
Шамбалық. Шам өзені бойында Ертіске таяу жерде тұрған. Онда негізінен найман, 
меркіт, үңгіт тайпалары тұрған [10, 272-б.]. 

Тобылдың төменгі бойында мекендеген келесі ірі тайпаның бірі - меркіттерді 
Әбілғазы шежіресінде «меркітті кейде мекрит деп атайды, бірақ бәрі - бір сөз. Шыңғыс 
хан заманында ол елге бас болып жүрген Тоқта бекі деген еді. Ол үнемі Шыңғыспен 
жауласып өтті. Бір рет Шыңғысханның үйін шауып, қатынын олжалап кетті, тағы да бір 
рет далада далада жалғыз жүргенде Шыңғыс ханның өзін ұстап алып, құнын төлетіп 
босатты» [24, 40-б.]. Осы сияқты ұлыс дәрежесіне де көтерілген бекрін тайпаларын 
мекрин деп те атайды.

Удуит-меркіттердің төрт тармағы бар: уйкур, мудан, тудаклин және джиюн. Бұл 
тайпаның әскери күш-қуаты мықты болған. Рашиден меркіттерді моңғол тайпасының 
бір бөлігіне жатқызады [25, 114-б.]. Олар Шыңғыс хан және Он ханмен шайқасқан. 

Л. Гумилев меркіттерді этникалық тобы белгісіз тайпаға жатқызады, яғни 
меркіттер, мүмкін түріктер, мүмкін моңғолдар, мүмкін самодийліктер болуы керек 
дейді [1, 390-б.]. Келесі бір еңбегінде автор Саян тауларының солтүстік алқаптарында 
көптеген «орман халықтары» тұрған, олардың ішінде Обь остяктарымен туыстас 
угорлар, енисейлік кеттерге жақын палеоазиаттар, түркілер мекендегенін айта отырып, 
өздерін құпия ұстаған меркіттерден самодий реликтілерін көруге болатынын айтқан 
[11, 411-б.]. Демек, меркіттер тайгаларда өмір сүрген. Меркіттердің қалдығы телес, 
телеут, керей, башқұрт, торғауыт ішінде кездеседі. ХІV ғасырда меркіттер ұрпағы 
моңғолдар деп аталды, оғанға дейін моңғол құрамына енбеген [11, 411-б.]. 

«Ляо мемлекетінің тарихында» Мэй-Ли-Зи немесе үш Меркіт тайпа бірлігі 
туралы 1096 жылы алғаш рет айтылады [3, 7-б.]. Егер Шыңғысханның жиырма 
екінші атасы Бөрте Чино 1096 жылдары өмір сүргенін еске алсақ, Меркіттер Моңғол 
үстіртін ертеден-ақ мекендеген тайпа екендігіне көз жеткізе аламыз [2, 98-б.]. Моңғол 
тарихшылары Меркіт ішінде «Хаад Меркіт» (немесе «хан Меркіт») атты тайпа болуын 
Меркіттердің ертеде өзіндік ханы бар ел болған деген қорытындыға келеді [2, 99 б.].

1201 ж. татар, ойрат, найман, меркіт одағы құрылып,  оған тайчуит, сальжиут, 
қатаған, дурбэн, икирас деген бес моңғол руы енген. Олар конфедерация қағидатын 
ұстап, Жамуханы гурхан етіп сайлайды [11, 483-б.]. 

1182 жылы моңғолдар меркіттермен соғысқан, ал 1208 ж. оларды Ырғыз аңғарына 
ығыстырған. Ол жерде мекендеген құмандар меркіттерді жаман қарсы алмаған, өйткені 
екі тайпа бірігіп моңғолдарға қарсы тұрған. 1216 ж. моңғолдар меркіттердің қалдығын 
жойып, құмандармен соғысқан [26, 483-б.]. Бұл жерде айта кету керек, Шыңғыс хан 
меркіт, кереит, наймандарды жойып, «бүкіл халықты жалғыз өзім билеп», «мен...
тәңірге сыйынған мемлекеттерді әділет жолына бағыттадым және барлық халықты өз 
қол астыма енгіздім» десе де, меркіттер мен наймандардың ізін қуып шайқасатынын 
білген жоқ, екінші рет оларды 1208 жылы Ертістің жағасында талқандаған. 

Байкалдан, одан кейін Ертістің жағасынан қуылған меркіттер мен наймандарды 
1209 ж. ұйғыр индукиттері талқандаған, өйткені олар ұйғырлардың иеліктерін басып 
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өткен болатын [27, 172-б.]. Сөйтіп, бұл тайпалар бөлініп, меркіттер қыпшақтарға 
қосылып, қазақ даласына кетсе, наймандар Жетісуға қара қытай иеліктеріне қосылған. 
Меркіт әмірлерінің бірі Тоқтай Күшлік әскері құрамына Имэл, Қиалық шекарасына 
жеткен кезде қосылған [28, 318-б.]. Меркіттердің Кулик деген басшысы да деректерден 
белгілі [28, 336-б.]. 

Рашид-ад-дин меркіттердің жеңілуін 1217 ж. сиыр жылына жатқызады, ал бұл 
кезде моңғол әскерін Субудай мен Тохучар басқарған, Жошы да осы жорыққа қатысқан 
[15, 435-б.]. Бұл оқиғалардың болған жылдарына шығыстанушы ғалым В. Бартольд 
талдаған болатын. 1215-1225 жж. оқиғалардың хронологиясын Рашид-ад-дин дұрыс 
көрсетпеген дейді [23, 436-б.]. Ол мәтінде доңыз жылын (1215 ж.) тастап кеткенін 
айтады [12, 436-б.]. Мауераннахрды жаулауды 1221 жылан жылына жатқызған, ал 
ол деректер бойынша 1220 ж. болған [23, 436-б.]. Жувейнидің мәліметіне қарағанда 
Жошы қырғыздарға жасаған жорығы кезінде меркіттерді талқандаған [23, 436-б.]. Ал 
Рашид-ад-дин бұл жорықты 1218 жылға жатқызған. Меркіттердің қырғыздарға қашуын 
деректермен дәлелденбеген. Несеви хорезмшахтың билігінің соңғы оқиғаларымен 
таныс болған, сондықтан ол 1218 ж. болған жорықты одан да ерте уақытқа жатқызуы 
мүмкін емес. Бұл жөнінде нақты дерек жоқ, сондықтан сұлтанның Торғай облысына 
жасаған жорығы 1215/16 жылы қыста болды деп мойындау керек, оның моңғолдармен 
қақтығысы 1215 жылы жазда болған [23, 436-б.].  

Несевидің айтуынша, сұлтан 60 мың әскерімен Ырғыз жағасына дейін барғанымен, 
мұз басқан өзеннен ары өте алмаған. Мұз түскен кезде Мұхаммед судан өтіп, шайқас 
даласында меркіттерді жеңген, ал осы шайқас алаңын Жувейни Қайлы және Кимач 
өзендері аралығы деп көрсетеді [23, 436-б.]. Жараланған бір мұсылманнан сол күні 
шайқас болғанын білген. Жошы мен басқа моңғол әскер басшылары мұсылмандармен 
шайқасқа түскісі келген жоқ, өйткені Шыңғыс хан оларды тек меркіттерге қарсы 
жіберген болатын. Сұлтан болса барлық дінсіздерді өзінің жауы деп есептейді, 
сондықтан шайқасуын талап етті; екі әскери құраманың оң қанатынан сол қанаты 
күшті болды; мұсылмандардың оң жақ қанатын Хорезмшахтың үлкен ұлы Желал-
ад-дин басқарды, ол әскерін ойдағыдай аман сақтап қалды. Моңғолдар да бой 
бере қойған жоқ, олардың ер жүректілігін көріп ашық далада сұлтан шайқасуға бел 
бумағаны белгілі еді [23, 437-б.].  

1216 жылы Шыңғыс ханның назары батысқа ауып, ол жаққа қашқан жауын 
қууды Жошыға тапсырады. Бірінші жорық бұл кезде наймандарға емес, өздерінің бір 
кезде одақтасы болған меркіттерге қарсы бағытталады. Меркіттерді моңғолдар өз 
жерінен Байкалдың шығысындағы жерлерге қуған [29, 841-б.]. Одан кейін олар қазіргі 
қазақ даласына орын тепкен. Шайқас осы даланың батыс жағында, қазіргі Торғай 
облысы жерінде болған. Бұл шайқаста меркіттер жеңіледі. Осыдан кейін моңғолдар 
Хорезмшахқа жорық жасаған. Ол өз алдына бөлек әңгіме.

600 хижра тышқан жылында (1203-1204 жж.) Шыңғыс хан меркіттердің 
билеушісі Тоқтай бекке және басқа көптеген тайпаларға, Таян хан жеңілгеннен кейін 
онымен бірге қашқан тайпаларға қарсы жорыққа аттанған. Олар жолда уваз-меркіт 
деген тайпасына, оның басшысы Дайр-Усунға жолығады [4, 149-б.]. Бұл тайпалар Тар 
мұрын өзенінің жоғары жағында орналасқан еді. Соғысты қаламаған Дайр-Усун өзінің 
қызы Құлан-хатунды Шыңғысханға әкеп, сыйға тартады. Меркіттерде Шыңғысханмен 
соғысатындай улагтары, яғни жылқылары, малдары жоқ еді. Шыңғысхан оларды 
жүздіктерге бөліп, әрқайсысының басына басшыларды – шихнэлерді тағайындауды, 
өздерін обоздарда қалдыруды бұйырады [4, 149-б.]. Шыңғысхан кеткеннен кейін, 
олар қайтадан көтерілді. Обозда қалған Шыңғысханның біраз адамдары меркіттермен 
шайқасады. Сөйтіп моңғолдар бәрін тартып алып, жеңеді, меркіттер қашып кетуге 
мәжбүр болады. 

Шыңғыс хан Дайкал-қорған бекінісінде удуит-меркіттерді, мудан, тодолин, 
раджун деген тайпаларын қоршауға алып, жаулап алады ад, өзі кері қайтады. Тоқтай өз 
ұлдарымен бірге жеке иелігі, әскері бар Бұйрық ханға қашады. Ал Дайр-Усун басқарған 
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уваз-меркіттер екінші рет көтеріліс жасап, Селенги өзені бойындағы Караун-капчал 
бекінісіне келіп қоныстанады. Шыңғыс хан оларды басу үшін оң қанатының басында 
тұрған Борагул-нойон мен Чимбайды жібереді. Бұлар меркіттерді басып алады.

Рашид-ад-динде «Бұдан бұрын айтылғандай соғысқан, көтеріліс жасаған, сол 
кезде өлтірілген Тоқтай бектің меркіттер мемлекетін жаулап алу» деген тарау бар [4, 
149-б.]. Онда былай деп жазылған: «Жылан жылында 604 хижра жылында (1208 ж. 
қаңтар-ақпан) Шыңғысхан Тангут облыстары мен қырғыздарды жаулап алғаннан кейін 
бұл жерлердің әмірлері оған бағынды... Жолда қарауылдар мен алдыңғы қатардағы 
әскерлер Кутука-бек басқарған ойрат тайпаларына тап болады. Бұл тайпалардың соғыс 
жүргізуге, қарсылық көрсетуге күші жоқ еді, сондықтан олар беріліп, Шыңғысханға 
жол көрсетіп, кенеттен оны Тоқтай-бекке, меркіттер билеушісіне және Кушлук ханға, 
оның ұлы Таян ханға алып келеді, олар екеуін де үй-ішімен қоршап, дүние-мүліктерін, 
мал-жайларын талан-таражға салады. Шайқас кезінде Тоқтай өледі, ал Күшлік біраз 
адамдарымен қашып шығып, Қара-қытай гурханының жеріне барып тығылады; гурхан 
оны ұлым деп қарсы алып, біраз уақыттан кейін қызын оған тұрмысқа береді» [4, 151-
152-бб.]. 

Онгуттар ІХ-ХІІІ ғғ. Шыңғыс хан мемлекеті тұсында белгілі болған. Оны моңғол, 
қытай, түркі деректері дәлелдейді. Орта ғасырда қытай тарихшылары шығыстағы 
көшпелі халықтарды ақ, қара, тағы татарлар деп үшке бөлген. Гоби шөлінің түскейінде, 
қытай қамалын бойлай қонған көшпелілер ақ татарлар деп аталған. Олардың басым 
көпшілігі түркі тілді онғұттар (шато ұрпақтары) болатын [1, 109-б.]. Бұлар аз да болса 
өркениетке жеткен. Жібектер киім киіп, кәрлен және күміс аяқ-табақтан ауқаттанатын, 
қытайша сауатын ашып, Конфуций филсофиясын оқып үйренген, билік мұра болып 
берілетін көсемдері болған [1, 109-б.]. 

«Онгут» атауының өзі Х ғасырдан белгілі. Х-ХІІ ғғ. бұлар моңғол жерінде 
қоныстанса, ХVІ-ХVІІ ғғ. Тобылдың төменгі бойына көшіп, қазақ халқының ішіндегі 
уақ тайпаларымен тамырлас болған ру екенін білгеніміз жөн. 

М. Тынышпаев уақтар тарихта айтылмайды, өзбек, ноғай, башқұрт, қырым және 
қазан татарлары арасында да кездеспейді дей отыра, бұл атауды Саратов қаласындағы 9 
шақырым жерде орналасқан Увек тауының атымен байланыстырады [30, 21-б.]. «Уақ» 
- ұсақ-түйек, аралас деген мағына береді деп те пайымдаған. Автор бұл жерде Орта 
жүзге енген уақтардың саны аз екеніне байланысты айтса керек. Бұл топшылаумен 
келісу қиын. Біз бұл атауды түсіндіруде Әбілғазыға сүйендік. Қытай билеушілері түрік 
халқының ішінен бірнеше жамағатқа: «Сіздер қорғанның қақпаларын сақтасаңыздар, 
біз сіздерге жыл сайын керек-жарақтарыңызды беріп тұрайық», - деп ұсыныс жасағанда 
түріктер мұны қабыл алып, қақпаны күзететін болды. Бұл жұмысқа ұл-қыздарын да 
салған. Бұл күзетшілерді онкүт деп атады [2, 37-б.]. Моңғол тілінде онкүт дегендегі т – 
ның мағынасы түрік тіліндегі шы – мен мағыналас. Қақпаны қорғаған кісілерді онкүт 
деді, қақпашы дегені болар [2, 37-б.]. 

Шыңғыс хан заманында онқұттар төрт мың үйдей болатын, бектерінің аты Алақұш 
тегін еді. Шыңғыс хан Қытайға жорық жасарда Алақұш тегінге «маған бағынсын» 
деп кісі жіберді, ол ханға қарсы келмей бағынды. Шыңғыс хан Қытайға аттанғанда 
Алақұш тегін әскерімен оған қосылды, қорғанның қақпаларын ашып, Шыңғыс ханмен 
бірге Қытай жеріне барды [2, 38-б.].

«Ер Көкше» жырындағы 
Уақ ұлы Қамбар екен, 
Қамбар ұлы Ер Көкше,
Ер Көкше жас екен,
Жас та болса бас екен.
Он сан ноғай бүлгенде,
Орманбет хан өлгенде...- ,

деп басталатын жолдарына қарасақ, Ер Көкше ноғайлы тұсындағы батыр екенін 
дәлелдейді [31, 51-б.]. 
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Ә. Марғұлан, Н. Мыңжан уақтарды ертедегі онгуттар деп санаcа, ал мұны одан әрі 
нақты дәлелдеген З. Қинаятұлы.

ХІІ ғ. басында уақтардың билеушісі Алақұс тегін болды. Оның билігі Шыңғыс 
хан тұсына сай келгендіктен, моңғолдармен әскери қарым-қатынаста болып, осы 
Алақұс тегін тұсында тарихта ұлыстық дәрежеге жеткен мемлекет болмаса да белгілі 
бола бастады. Рашид-ад-диннің айтуынша, бұл кездегі уақ түтінінің саны төрт мыңға 
жеткен көрінеді. [15, 140-б.]. Уақ тайпалық бірлестігі Алтын ханның шекаралық әскери 
тапсырмаларын орындап отырған. «Моңғолдың құпия шежіресінде» Найманның Таян 
ханы «Торбытас» деген елшісін онқұт аймағының Алақұс – дігітқұриіне аттандырып, 
былайша айтқызады: «Күншығыстағы аздаған моңғолдар қыр көрсетуде. Сен оң қол 
болып аттан. Мен бұл жерден селбесіп, екеуміз сол аз моңғолдың қорамсағын тартып 
алайық». Бұл сөзіне Алақұс – дігітқұри: «Мен сенің оң қолың бола алмаймын», - 
деп қайтарады. Сөйтіп, Иоқұнан деген елшісін жұмсап, Шыңғыс ханға былай дейді: 
«Найманның Таян ханы сенің қорамсағыңды тартып алайық, маған оң қол бол деген 
екен. Мен оны ұйғармадым. Сондықтан мен сақ болсын деп, сізге кісі жіберіп отырмын 
Жауға қорамсағыңды алғысбайсың» [32, 120-121-бб.]. 

Елдік белгісі бар ел ғана көрші мемлекетке қарым-қатынас жасай алатыны белгілі: 
кез-келген тайпа бірлестігінде қарулы күші болса ғана сол бір жаугершілік заманда 
мықты мемлекеттің билеушілеріне өздеріне атқосшы ғып, күш құралы ретінде 
пайдаланады. Моңғол тіліндегі деректерге сүйеніп, тарихшы Зардыхан Қинаятұлы 
Шыңғысхан 1219 жылы Шенгуйлы он мың атты әскерімен Гун ван Мухулайдың 
басшылығында шағыс жорығында, Алақуштың ұлы Буяканы тиісті қолымен батысқа 
аттандырып, уақтың әскери тобының бір бөлігі ата мекенінде қызы Алага бикенінің 
басқаруында қалдыруына қарағанда уақтарда ең аз дегенде 10-15 мыңға жуық қарулы 
жасағы болса керек деген түйін жасайды [2,184-б.]. 

Моңғол-татар шежіресіне қарағанда моңғолдар елшіге аттандырған адамдардың 
қолына «Силван Чэй» («Жарлық елшісі») деген белгісі бар мөр тапсыратын [2, 191-б.]. 
Мысалы, 1211 ж. Шыңғысхан Цзин еліне қарсы жорыққа аттанар алдында Онгуттар 
арқылы өтетін жолды алдын-ала реттеу мақсатымен қолында «Жарлық елшісі» мөрі бар 
адамдарды аттандырады. Жалпы мұндай мөрлердің Ішкі Моңғолия жерінен табылғаны 
толық дәлелдейді [2, 184-б.]. Елшіге өлім жоқ дегендей, мұндай мөр ұстаған елшілер 
жолда ешқандай бөгетсіз өткен, әрі аялдама жасаған бекеттерде оларға сый-құрмет 
көрсеткен.

1219 ж. Шыңғысхан Хорезм жорығына аттанарда інісі Отчигин мен қызы Алға 
гүнжінің билігіне моңғолдарды тапсыра отырып, Шыңғысхан онгуттарға билік етуді 
Алға бикеге уақытша сеніп қалдырғанын әдейі сеніп тапсырған мөрі растайды [2, 188-
б.]. Тегінде Шыңғысхан династиялық некеге мән беріп «қыз алысып, қыз берісуді» 
екі ел арасында салынған жол деп есептеген. Династиялық некелер мемлекеттік 
саясатының мақсатына сай жасалатын. Көшпелілер әлемінде ол келісім-шартқа 
отырумен де аяқталып жататын. 

Шыңғысханның қызы Алға бике уақ тайпасында тарихында едәуір рөл атқарған. 
Алақұс тұрмысқа шыққаннан кейін бек атанған [15, 141-б.]. «Құпия шежіре» деп 
Шыңғыс хан «Алға бике деген қызын Онғұтқа береді», - деп дәлелдей түседі [32, 165-
б.]. Ал, Рашид-ад-диннің айтуынша Алға бекті Алақұс жасы ұлғайып қалғандықтан, 
ағасы Найсуйдың ұлы Шенгуй Алтын ханның қолында кепілдікте тұр, соған 
үйлендірейік деп тілек білдіргендіктен, Алға бек Шенгуйге ұзатылғанын атап өтеді 
[15, 42-б.]. Ал қытай жазбаларында элиталы әулетінің әдет-ғұрпы бойынша Алға бек 
уақ дігіт әулетінің Буяншил, Шенгуй, Буяка деген үш мұрагерінде тұрмыста болған. 
Бұған анықтама жасағанда Алға бек әуелі Алақұс тегінің тұнғыш ұлы Буяншибилмен 
некеге отырған [2, 190-б.].  1211 ж. Шыңғыс хан Алтын ханды шапқанда, уақтар оған 
ақ қорғанның қақпасын ашып берген, ал Алақұс болса шыңғыстарға Алтын хан еліне 
дейін жүретін жолды көрсетіп береді.
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Моңғолдардың Шүршіт жорығында уақтардың ішінде алауыздық туып, Алақұсты 
ұлы Буяншибелмен бірге өлтіреді. Алғабек болса уақтың дигит хурилығына мұрагер 
Шенгуй және Алақұстың кіші ұлы Бұяқамен бірге елінен қашып шығып, Юун Ней 
маңында азып-тозып жүргенде Шыңғыс хан қолымен жолығады. Шыңғыс хан 
Алақұсқа қарсы көтерілгендердің басын алады. Шенгуй фей фун ван лауазымын беріп, 
Алға бикені соған үйлендіреді [2, 190-б.]. Уақ тайпаларын енді Шенгуйге басқаруды 
жүктейді. 

1219 ж. Шыңғыс хан Хорезмге аттанарда жас Буяканы өзімен бірге батыс 
жорығына алып жүреді. Шенгуйге 10 мың жасақпен Цзин мемлекетіне қарсы жорыққа 
аттандырады. Осы кездері уақ аймағы мен Гоби шөлінің шығысындағы жерлерді Алға 
бике басшылық жасауды тапсырып, қолына мөр- таңба береді [2, 190-б.]. Өкінішке 
орай, бұл жөніндегі деректер Қазақстанда жоқ. Осы жорықта Шингуй өледі де, оның 
ісін ұлы Некудке жалғастыруға тапсырылады. Ол жас болғандықтан, билік анасы 
Алғабектің қолында болады.

1225 ж. Буяка батыс жорықтан қайтып оралғанна соң, ол Бэй фин уақ лауазымын 
алған. Ел басқаруды енді соған тапсырды. Көшпелілердің әдет- ғұрпы бойынша Алғабек 
қайын інісі Буякаға күйеуге шығады. Жоғарыда аталған деректердегі Алғабектің 
тұрмыстағы өмірінің өзгерістері жөніңде пікірдің әр түрлі болуы да осыдан. Рашид-де, 
Қадырғали Жалайыр да қытай деректеріне сүйенбеген. Қазіргі кезде тәуелсіздігімізлің 
арқасында көрші жатқан Моңғолия мен Қытайдың тарихшы оралман ғалымдарының 
сол елдердің тіліндегі дерекнамаларды аударып, ғылыми айналымға енгізу арқасында 
Қазақстан тарих ғылымын байытып, бұрыңғы шеңберден шығуға үлкен септігін тигізіп 
жатқанын мойындауымыз керек. Осы екі елдің жазба деректері бойынша Алғабек 
«Білікті бикеш» мөрімен уақ тайпаларын басқарған [2, 190-б.].

Уақтар да несториан дінін ұстаған. «Юань-ши», «Жами-ат-тауарих», Марко Поло 
саяхаты туралы жазбаларында уақтар несториан мүридтері болғанын жазған. Несториан 
дінінде болғандықтан онғұттар балаларына христианша ат қойған. Мысалы, Антон, 
Иохан, Маркос т.б. Көпшілігінің фамилиясы Ма немесе Мар болған. Онғұттар деген 
атпен Шыңғысханның жол бастаушылары болған. Моңғол шапқыншылығы кезінде 
онғұттардың басым бөлігі батысқа ауып кетсе, өз жерінде қалғандары католик дініне 
сенген. Ол да христианның бір тармағы екені белгілі. 

Көптеген зерттеушілер орта жүздегі уақтарды және Кіші жүздегі үңгіттерді 
байырғы оңғұттардың әулеттері деп санайды. Осы тайпалардың несториан дінінде 
болуы қазақ тарихындағы ерекше тарихи-мәдени құбылыс деп ойлаймыз. Ол 
қазақ халқына терең тамыр жая қойған жоқ. Түрлі тарихи, географиялық жағдайға 
байланысты бірыңғай діни сенімге айнала алмады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Гумилев Л. Қиял патшалығын іздеу. Пірадар Иоанның мемлекет туралы аңызы. 

– Алматы, 1992. – 250 б.
2. Қинаятұлы З. Моңғол үстіртін мекен еткен соңғы түркі тайпалары: ІХ-ХІІ 

ғасыр. – Астана: Елорда, 2001. – 208 б.
3. Ли Ю-дан. История государства Ляо. 1 тетрадь // Е Лун-ли. История государства 

Киданей (Цидань го чжи) / Перевод с китайского, введение, комментарий и приложения 
В.С. Таскина; Академия наук СССР, Отделение истории, Институт востоковедения. – 
М.: Наука, ГРВЛ, 1979. – 607 с.

4. Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т. 1. Кн. 2. – М.-Л.: Наука, 1952. – 300 с. 
5. Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границы. – М.: АН СССР, 

1951. – 278 с. 
6. Марғұлан Ә. «Тамғалы тас». Орта ғасырда қазақша тасқа бедерленген белгілері 

// Жұлдыз. – 1984. – № 1. – 132-146-бб. 
7. Howorth H.H. History of Mongols. – Lоndon, 1889. – Р. 360.


