
Қазақ хандығының құрылуы  

 

Алдымен қысқа түрде ерекше айта кетер жайт, Қазақ хандығының құрылуына 

тікелей негізі бар Шыңғыс хан империясының құрамындағы Жошы хан Ұлысынан 

1243 жылы бөлініп шыққан Алтын Орда мемлекетінің саяси ахуалы жайында. 
 Алтын Орда иелігіндегі ұлан-ғайыр аймақ Дешті Қыпшақ жерінде болғандықтан және 

оның құрамындағы тайпалардың дені саналған қыпшақ тайпасының ел басқарудағы 

рөлінің басымдылығына байланысты осы феодалдық мемлекет кейбір шығыс пен батыс 

деректерінде «Қыпшақ мемлекеті» деп аталса, кейін осында 30 жыл хан болған Өзбектің 

(1282-1341 жж.) құрметіне «Өзбек Ұлысы» боп та аталған. 

XIIІ ғасыр мен XIV ғасырдың басында Алтын Орда құрамында Шайбан ұлысы, Көк Орда, 

Ақ Орда деген мемлекеттер пайда болды. Бұл мемлекеттерді Жошы ханның балалары 

Орда (Ежен), Батый (Сайын), Шайбан ұрпақтары басқарды. 

Ақ Орда Қазақстан аумағында жергілікті тайпалардың (қыпшақ, арғын, қоңырат, керей, 

найман, үйсін, қарлұқ, қаңлы, т.б.) негізінде құрылған алғашқы феодалдық мемлекет 

болды. 1419 жылы Ақ Орданың билік басына Ежен ұрпағы Барақ сұлтан келеді. 

Ақ Орданың XV ғасырдың басында Жошы хан ұрпақтарының өзара хандық билікке қиян-

кескі таластары салдарынан ыдырауы кезінде 1458 жылы жергілікті тайпалар билерінің 

қолдауымен Дәулетшайықтың 16 жасар баласы Әбілқайыр (1412-1469 жж.) Ақ Ордаға хан 

болып сайланды. Сөйтіп, Барақ ханнан кейін Ақ Ордада Ежен әулеті құлады да, Шығыс 

Дешті қыпшақтағы саяси билік шайбанилер әулетіне көшеді. Сосын Ақ Орда Қыпшақ 

хандығы аталып, Батыс Сібірдегі Тура өзені бойындағы Тура немесе Чимги – Тура (қазіргі 

Тюмень) қаласы оның астанасы болды. Бұл хандықты Шоқан Уәлиханов: «Шайбанилер 

әулетінің Тюмень Ордасы» деп те жазады. 

Кейін, XV ғасырдың басында, Ақ Ордамен Шайбан ұлысы бірігіп, бұл мемлекет те «Өзбек 

ұлысы» деп аталды. 40-шы жылдары Өзбек ұлысының астанасы Сырдария бойындағы 

Сығанақ қаласына ауысады. 

Әбілқайыр хан кезінде Өзбек ұлысы саяси және әскери құрамы жағынан алып қарағанда 

қуатты мемлекет есебінде саналған еді. 

Өзбек ұлысының аумағы Батыс Сібірдің орманды даласынан Сырдарияның төменгі 

бөлігіне, оңтүстік-шығыста-Моғолстан мемлекетінің шекарасына, Ертістің төменгі 

бөлігінен бастап Жайық өзеніне дейінгі аймақты қамтыды. 

1465-66 жылдары осы ұлыстың құрамындағы тайпалардың едәуір бөлігі Қазақ 

хандығының құрамына кірген болатын және солардың басым көпшілігі XIV ғасырдың 

кезінде-ақ өздерін «қазақпыз» деп санаған-ды. Сондықтан ұлыс «Өзбек-Қазақ хандығы» 

деп те аталды. Осы тұста айта кетер бір жайт бар. Ол – Өзбек ұлысының этникалық 

құрамында түркілердің 92 руы мен тайпасы болғаны. Осы рулар мен тайпалар тарихи 

әдебиеттерде «көшпелі өзбектер» деп жазылады. Олардың не себепті осылайша аталғаны 

туралы төменде қысқаша сөз болады. Сонымен бірге кейбір әдебиет пен шежірелерде 

аталмыш рулар мен тайпалар «тоқсан екі баулы қыпшақ » деп те жазылып жүр. Мұндағы 

«баулы» сөзі «текті» деген мағынада, яғни «тоқсан екі текті қыпшақ» деп түсіну керек. Ал 

тарихшы, этнограф Құрбанғали Халидтың (1846-1913 жж.) 1992 жылы Алматыда 

«Қазақстан» баспасында шыққан «Тауарих хамса (бес тарих)» атты кітабының 57-і бетінде 

92 түркі ру мен тайпасы ғылыми негізі жоқ деректің желісімен «тоқсан екі баулы өзбек» 

деп жазылған. 

Осы сөз болып отырған 92 ру мен тайпаның 18-і (жалайыр, қоңырат, алшын, найман, 

арғын, үйсін, т.б.) бүгінде қазақ ұлтының этникалық құрамында бар, ал 74-і - басқа түркі 

тілдес халықтардың құрамында. 

Енді осы тұста қазіргі өзбек халқының этникалық құрамы туралы да айта кету керек. 

Тарихи деректемелер бойынша өзбектер – бір тобы 224 жылы негізін I Ардашар салған 

парсы патшаларының сасанилер әулетінен, бір тобы селжуктер әулетінен, бір тобы қазақ 

даласынан көшіп барған шайбанилар әулетінен, енді бір тобы қаңлылардан тұрады. 



 

Сөз орайында айта кетсек, Құрбанғали Халидтың жоғарыда аталған кітабының 58-інші 

бетінде берілген «тоқсан екі баулы өзбек» тізімінде «өзбек» деген тайпа көрсетілген. 

Әрине, мұның қате екені даусыз, себебі түркі тарихында «өзбек» деген тайпа болған емес. 

Сондықтан жоғарыда сөз болған жайттарды сараптап қарағанда, «Көшпелі өзбектерді» 

қазіргі өзбектермен байланыстыруға болмайды. Әйтпегенде, кейбір оқырмандар қазақты 

өзбектен шықты деп ойлауы мүмкін. 

Алтын Орда мен Өзбек ұлысы құрамында болған 92 ру мен тайпаның тізімі бар белгілі 

тарихи жазбаша еңбектердің ішіндегі ең көнесі – ферғаналық Сайф ад-дин Аксикендидің 

XVI ғасырда тәжік тіліндегі «Маджму ат-таварих» атты шығармасы. Мұндағы 92 атау 

www.imantai.kz сайтындағы «Об этногенезе народа казахского» деген кітаптың 366-369-і 

беттерінде берілген. Ал, осы кітаптың 370-і бетіндегі Құрбанғали Халидтың «тоқсан екі 

баулы көшпелі өзбектер» деген тізімдегі атаулар Аксикендидің атауларынан мүлдем 

басқаша. 

Әбілқайыр хан мемлекеттің «Өзбек ұлысы» деп аталуына байланысты орыстың 

тарихшысы Ханыков Н.В. (1819-1878 жж.) өзінің «Описание Бухарского ханства» деген 

кітабында 92 түркі ру мен тайпаны «көшпелі өзбектер» деп жазып жіберген. Осыдан кейін 

аталмыш рулар мен тайпалар күні бүгінге дейін қате түрде «көшпелі өзбектер» деп аталып 

келеді. 

Отыз жылдай қазіргі Қазақстан аумағында Өзбек ұлысын билеп, дүркіреп тұрған қаһарлы 

Әбілқайырдың әскері 1457 жылы Сығанақ қаласы жанында Өз-Темір тайшы басқарған 

ойраттардан ойсырай жеңілгені тарихтан белгілі. Осыдан кейін Әбілқайыр хандығының 

саяси ахуалы күрт нашарлап, қарапайым көшпелілер мен Жошы хан ұрпақтарының оған 

деген көзқарасы өзгеріп, ел ішінде өзара араздық күшейе түседі. Оның үстіне мемлекет 

ішіндегі қайшылықтардың шиеленісуіне Әбілқайыр ханның ойраттар шапқыншылығынан 

болған шығынды өтеу мақсатымен иелігінде малы бар адамдардан жиналатын алым-салық 

мөлшерін едәуір өсіруі де қатты әсер етеді, осы кезде Тоқай-Темірден (түсініктеме: Тоқай-

Темір-Жошы ханның 13-ші ұлы) тарайтын Жошы хан ұрпақтары Жәнібек Барақұлы мен 

Керей Болатұлының (түсініктеме: Тоқай-Темірдің шөпшегі орыс ханының балалары: 

Құйыршық хан, Тоқтакия хан. Құйыршықтан Барақ хан; Тоқтақиядан - Болат. Демек, 

Жәнібек пен Керей шөберелес туыс болады) да хан тағына отыруға үміттері болатын-ды. 

Бұл үміттің астарында, біздің паймдауымызша, Барақ хан өлгеннен кейін оның иелігіндегі 

жерлер мен ұрпақтары түгелдей Шайбан (түсініктеме: Шайбан - Жошы ханның 5-ші ұлы) 

ұрпағы Әбілқайыр ханның қарамағына қарап кеткені жатқан секілді. Сол себепті Жәнібек 

пен Керейдің Әбілқайырға тәуелді болуы, әрине, кезінде аз да болса биліктің тәтті дәмін 

татып қалған Орыс ханның ұрпақтарына онша ұнамағаны түсінікті. Алайда Жәнібек пен 

Керей сұлтандар Әбілқайыр ханмен ашық түрде күресіп, өз ойларын жүзеге асыруға 

шамалары келмейтіндіктерін жақсы түсінетін-ді. Сондықтан Жәнібек пен Керей сәті түсті-

ау деген кезде мүмкіндікті жедел пайдаланып, шамамен 1459-1460 жылдары елдегі 

Әбілқайырға қарсы пиғылдағы біраз жұртты соңдарынан ертіп, Қыпшақ хандығынан 

бөлініп шығып, көршілес Есенбұға ханның жері Моғолстанға (1346-1514 жж.) 

(түсініктеме: Орта Азияның солтүстік-шығыс, Жетісу және Шығыс Түркістан аумағында 

Шыңғыс хан империясының ыдырауы салдарынан пайда болған мемлекеттің атауы. 

Мұнда тұратын түркі тілді моғолдар – қазіргі монғолдардың арғы ата-тегінен тарамаған 

басқа жұрт) қоныс аударады. Сонда Есенбұға хан өзімен жауласып жүрген інісі Жүністі 

қолдап отырған Әбілқайырдың күшін әлсіретуді ойлап, Жәнібек пен Керейді қуана қарсы 

алып, олардың иелігіне Шу өзені бойынан жер бөліп береді. 

Осы жайлы түсіндіре айтсақ, бірқатар тарихшылар Жәнібек пен Керейдің Моғолстанға 

көшу себебін сол бір шырғалаң кезде Қарақыпшақ Қобыланды батырдың арғындардың 

биі Ақжолды (Дайырқожаны) Ұлытауда өлтіруімен байланыстырады. Осы қайғылы 

оқиғаға байланысты қыпшақтар мен арғындардың арасында туған дау-дамайда Әбілқайыр 

хан батырды жақтайды. Осыған наразылық білдірген арғындардың біразы Жәнібек пен 



Керейдің соңынан еруіне себеп болғаны рас. Дегенмен, екі тайпа арасындағы талас-

тартыстары екі сұлтанның Әбілқайыр ханнан бөлініп, көшіп кетуінің басты себебі деу, 

біздіңше, дұрыс емес. Ақжол бидің өкімі тек арғындардың бір бөлігінің ғана Жәнібек пен 

Керейдің қатарына қосылуға себеп болғаны шындыққа жанасады. 

Әзірге қазақ тарихнамасында Жәнібек пен Керейдің Моғолстанға кеткенде олармен бірге 

қай тайпалардың қанша адамдары болғандығы жайында ешқандай жазба деректердің 

жоқтығы анық. Дегенмен, кейін де 1460-1465 жылдары Әбілқайыр ханға наразы болған 

бірсыпыра адамдардың Жәнібек пен Керейге келіп, қосылғаны белгілі. 

Сонымен, алты жылдың шамасында Жәнібек пен Керейді жақтаушылардың саны көбейіп, 

үлкен күшке айналады. Міне, осындай былайғы жұрттың көздеріне түсерліктей бір жерге 

шоғырланған адамдардың қомақты тобы ақырында екі сұлтанға жаңа хандық билікті 

орнатудың қажет екендігіне ой салғанға саяды. 

Сөйтіп, ұзын сөздің қысқасы, осы жерде 1465 жылы Жәнібек пен Керей жаңа хандықтың 

іргесін қалағандай болып, 1466 жылы Қозыбасы төбесінде Қазақ хандығының алғашқы 

туын көтереді, Қозыбасы қазіргі Алматы облысының Жамбыл ауданындағы Тарғап 

ауылынан оңтүстік-шығыс бағыттағы сегіз шақырым қашықтықта жатқан Текшетаудың 

ішінде. Осы таудың ортасында дөңгеленіп келген Қозыбасы төбесі бар. 

Сөз орайына қарай, мына бір пікірімізді алға тартсақ, Керей мен Жәнібек сұлтандармен 

бірге Моғолстан жеріндегі Жетісу өңіріне қоныс аударып, сонда жеке хандық құруға 

тікелей қатысқан біздің ақылгөй дана би-бабаларымыздың өздерінің ежелгі сақ жұртының 

ұрпақтары екендігін біліп, түп мағынасы «қас сақ» деген екі сөз тіркесінен пайда болған 

«қазақ» деген атаумен өздерінің тұңғыш мемлекетін «Қазақ хандығы» деп атағанын асқан 

білгендікке санап, бағалауымыз керек. 

Қазақ хандығының тұңғыш ханы болып жасы үлкен Керей сайланып, Жәнібек сұлтан 

оның ақыл иесі болды. Сөйтіп, ағайынды хан мен сұлтан қолдаса қимылдап, Қазақ 

хандығының іргетасын нығайтуға кіріседі. 

Керей мен Жәнібектің туған жылдары белгісіз. «Жәнібек деген - оның лақап аты, шын 

есімі - Әбу-Сағит. Жәнібекті ел арасында сақталған аңыз-жырларда «Әз-Жәнібек» 

(түсіндірме: әз «ардақты» деген мағынаны білдіреді) деп те атайды. Ол шамамен 1477 

жылы соғыста қазаға ұшырайды. Керей хан шамамен 1473 жылдан кейін Моғолстан ханы 

Жүністің ордасына жасалған шабуыл кезінде опат болады. Жалпы, Керей мен Жәнібек 

туралы тарихи деректер жоқтың қасы. 

Қазақ хандығының тізгіні Керей ханнан кейін оның үлкен баласы Мұрындықтың (1480-

1511 жж.) қолына тиеді. 

Сөйтіп, Жәнібек пен Керей Жетісуда хандық құрғаннан бастап, оның құрамындағы 

көшпелі түркі тайпаларының жұрты өздерін «қазақ» деп атайтын болды. Сонымен, тарих 

бетіне алғаш рет Қазақ хандығы, қазақ тілі және қазақ халқы келеді. Сол кезде Қазақ 

хандығының құрамына кірген түркі тайпалары тегіс қыпшақ тілінде сөйлейтін еді 

(түсіндірме: қыпшақ тілі – Алтын Орданың мемлекеттік тілі). Бұл тілді Қазақ хандығы 

құрылғаннан бастап, әрине, «қазақ тілі» деуіміз дұрыс болды. Сайып келгенде, қазақ тілі 

қыпшақтар сөздерінің диалектісі негізінде жетіп қалыптасқан көне түркі сөздерінің табиғи 

және тікелей жалғасы болып саналады. 

Алғашқы Қазақ хандығының этникалық құрамында Әбілқайыр хандығын мекендеген 92 

түркі тайпалары тізімінде бар жалайыр, қоңырат, алшын, арғын, найман, қыпшақ, тама, 

қыят, қаңлы, керей, меркіт, табын, керей, үйсін, кердері, қатаған, тілеу, рамадан, маңғыт 

тайпалары болған. 

Қазақ хандығының құрамына енген тайпалар XV ғасырдың бірінші жартысында Ертістің 

оң саласы – Омь өзенінен Сырдария өзенінің сол жақ орта өңіріне, Таулы Алтайдан Жем 

өзеніне дейінгі ұлан-байтақ аумақты қоныстанған болатын-ды. Бұл тайпалар осы 

жерлердің байырғы тұрғындары, сондай-ақ Алтын Орда мен Ақ Орда мемлекеттерінің 

этникалық құрамы Моғолстан мемлекетінің де этникалық негізі болып саналатын-ды. 



 

Қорыта келгенде, қазіргі Қазақстан аумағын сан ғасырлар бойы мекен қылған байырғы 

түркі ру, тайпаларының мұрагерлері әртүрлі қоғамдық-экономикалық формацияларды 

бастарынан өткеріп, оның ішінде олар аталық биліктен бастап мемлекеттік биліктің 

аясына жеткенде «қазақ» деген ресми этникалық атқа ие халық болып қалыптасты. 

Сонымен, тілдес, діндес, ділдес дәрежеде түркі тайпаларының бірігуі негізінде құрылған 

Қазақ хандығымен қатар бірыңғай этникалық топ - қазақ халқы қалыптасты. Шу мен 

Талас өзендерінің алабына орналасқан Қазақ хандығының аумағына XVI ғасырдағы 

деректемелерде тұңғыш рет «Қазақстан» деген атау қолданылды (түсініктеме: 

«Қазақстан» деген географиялық атаудағы «стан» деген сөз парсы тілінде «мекен» деген 

сөз. Сонда «Қазақстан» атауы қазақтардың мекені деген мағынаны білдіреді). Осы жерде 

айта кетер жайт, Алтын Орданың пайда болуы оның құрамындағы рулар мен тайпалардың 

қомақты бөліктерінен алдағы уақытта тезірек қазақ халқының қалыптасуына айрықша 

жағдай туғызуы әбден ықтимал. Сондықтан Қазақ хандығы құрылуы қарсаңында Жәнібек 

пен Керейдің соңына ерген рулар мен тайпалар негізінен бір халық болып қалыптасуға 

дайын болғанын жоққа шығара алмаймыз. Мұны Жәнібек пен Керейдің де сезгені анық 

деуге болады. Алайда «әр жеміс өз кезінде пісіп жетіледі» демекші, әртүрлі маңызды 

оқиғалардың да кемеліне келетін уақыты мен қолайлы мүмкіндігі болады ғой. Осы мәселе 

жөнінде ғұлама ғалым Шоқан Уәлихановтың: «В известиях арабских историков, как я 

полагаю, не должно быть ничего о казаках, ибо, я уверен, народ этот образовался не ранее 

XIV века при расспадении Джугиева (Жошы. – с.ж.) улуса», - деген пікірінде шындық бар. 

Әрине, қазақ халқының этногенездік үдерісі - бірнеше ғасырлардың нәтижесі. Бұл 

жөнінде белгілі тарихшы–ғалым М.Қ.Әбусейітова былай деп нақтылап жазады: «... 

образование Казахского ханства не было связано только с откочевкой Керея и Джанибека, 

а было обусловлено всем хозяйственным, социальным, политическим развитием 

средневекового Казахстана и особенностями этнической истории казахов. Данная 

откочевка является событийным отражением одного из важных этапов этих процессов». 

Қазақ халқының түп тегі Нұқ пайғамбардың баласы Япастың ұрпағы Түрк екендігі және 

одан өрбіп өскен, кейін «түркі» деп аталған тайпалар болғаны тарихтан белгілі. 

Ендігі айтылатын түйінді сөз: ежелгі біздің жыл санауымыздан бұрынғы заманнан 

Қазақстан атты тарихи географиялық-этнографиялық ұлан-ғайыр аумақты мекендеген, 

генетикалық және тілдік-мәдениет жақындығы бар, мінез-құлық пен әдет-ғұрпында ортақ 

сипаты бар және рухтас түркі тайпаларының (арғын, үйсін, қаңлы, найман, керей, 

қоңырат, қыпшақ, жалайыр, алшын, адай, т.б.) тұрақты араласу, тоғысу және өзара 

құдандалы, жекжат болулары нәтижесінде бір халық боп бірігудің толғағы жеткен кезде 

және этногенездің жалпы заңдылықтары бойынша табиғи түрде олардың дамуы толық 

аяқталғанда «қазақ» деген атпен қалыптасуы – басқа халықтардың өмірінде бұрын-соңды 

мүлдеп болып көрмеген құбылыс. Солай болғанда, қазақ халқы – кездейсоқ жағдайда 

түркі тайпаларының жиынтығынан пайда болған жай бір құранды этнос емес, әуел баста 

қаңлы мен үйсін тайпаларының біздің эраға дейінгі ІІ ғасырда құрған мемлекеттерінен 

бастап Қазақ хандығына дейін қазақ болған түркілердің шамамен 16 ғасыр бойы өз 

бастарынан саяси-қоғамдық өмірлерінде этникалық интеграция, консолидация, 

ассимилация, сеперация, аккультурация сияқты объективті үдерістерді өткізіп, етене 

болып біріккен тұтас бір текті халық. 

Осы тұста мына бір жайтты айтуға болатындай. Әдетте «алдымен тауық жаратылды ма 

немесе одан бұрын жұмыртқа пайда болды ма?» деген қитұрқы сұрақ бары белгілі. Бұл 

сауалға орай «алдымен Қазақ хандығы құрылып, содан кейін қазақ халқы қалыптасты 

ма?» деген сұрақ та туындайды. Бұған айтар уәжіміз: жоғарыда айтып өткеніміздей, 1465 

жылы тілі, мәдениеті, діні, дәстүрі, ділі ортақ болып, өздерін «қазақпыз» деп санаған Ақ 

Орданың, Әбілқайыр хандығының іргелі түркі тайпалары Керей мен Жәнібек 

сұлтандардың басшылығымен Жетісу өңірінде Қазақ хандығыныың негізін қалады. 

Демек, қазақ халқының қалыптасуы Қазақ хандығы құрылуынан бұрын болды. Сосын көп 



жылдан кейін «Қазақстан» деген атау сөзі шықты. Сондықтан қазіргі біздің 

мемлекетіміздің атауы «Қазақстан Республикасы» емес, біздіңше, «Қазақ елі» (түсіндірме: 

ел – байырғы түркі тілінің мәтінінде араб тілінен қазақ тіліне ауысқан «мемлекет» деген 

сөз) деп аталуы дұрыс сияқты. 

Жаңадан құрылған Қазақ хандығының шығысында ойраттар (түсіндірме: ойраттар - 

өздерінше сөйлеу ерекшеліктері бар түрлі тілді халық. Ойраттар – қазіргі моңғол 

халқының құрамында), оңтүстік-батысындағы Әмір Темір әулеті билеген Сырдария мен 

Амудария аралығындағы Маураннахр (түсініктеме: маураннахр – «ма вара ан-ахр» деген 

араб тіліндегі сөздер тіркесінің мағынасы: өзеннің арғы жағы) мемлекеті, солтүстігінде 

Сібір хандығы болатын-ды.  

Қазақ хандарының Әбілқайыр ұрпақтары Хайдар ханмен, Мұхаммед Шайбани ханмен 

қазақтардың этникалық территориясын біріктіру жолындағы күресі Сырдария бойындағы 

көне қалаларды (Отырар, Сауран, Сығанақ, Түркістан және т.б.) басып алу соғысына 

ұласты. Осы тұста шын мәнісін айтсақ, бұл қалаларға Ақсақ Темір әулеті, Моғолстан 

хандары Жүніс пен Махмұд сұлтан да көз тігіп, Дешті Қыпшақты билеу жолындағы 

тартыста өздерінің экономикалық және соғыс тірегіне айналдырмақ болды. Бұлар үшін 

Сырдария бойындағы қалалар аймағының маңызы зор еді. Өйткені бұдан бұрынғы Ақ 

Орданың, Әбілқайыр хандығының саяси-әкімшілік және сауда-экономикалық 

орталықтары осы қалаларда болды. 

Сырдария бойындағы қалалар үшін соғыс XV ғасырдың 80-90 жылдары Бұрындық 

ханның (1480-1511 жж.) тұсында да болды. Батыс Жетісудағы иеліктеріне және жаулап 

алынған оңтүстіктегі бірқатар қалаларға (Созақ, Сығанақ, Сауран, т.б.) сүйенген қазақ 

хандары Дешті Қыпшаққа үміткерлердің бірінен соң бірін жеңіп, өз иеліктеріндегі 

жерлердің аумағын едәуір ұлғайтты. Дешті Қыпшақта қазақ хандары билігінің нығаюы 

Шайбани ханды Дешті Қыпшақ тайпаларының біраз бөлігімен Маураннахрға ығысуға 

мәжбүр етті. Қазақ хандығының саяси және экономикалық жағдайы Қасым ханның (1511-

1523 жж.) тұсында одан әрі нығайып, күшті мемлекетке айналды. Ол Маураннахрдағы 

Шейбани мемлекетінің (1500-1598 жж.) ханы Мұхамед Шейбаниді (1451-1510 жж.) тізе 

бүктіріп, Сырдария бойындағы көне қалалардағы тегіс Қазақ хандығына қаратты. Содан 

кейін Қасым хан феодал ақсүйектердің Қазақ хандығына деген қарсылығын 

тұншықтырып, әскер қуатын арттырды, өзіне тәуелді қазақ халқының жерін кеңейте түсті. 

Мұхаммед Хайдар Дулатидың еңбегі (1541-45 жж.) «Тарих-и Рашиди» және 

«Шейбанинама» (түсініктеме: шейбанинама - Әбілқайыр ханның немересі Шаһ-Бұдақ 

сұлтанның баласы Шейбани ханның өмірі, жорықтары, ел басқару жайы туралы Орта 

Азия авторларының жазған бірнеше шығармалар жинағының аты) деректемелеріндегі 

мәліметтерге қарағанда қазақтардың этникалық территориясының негізгі аймақтары қазақ 

хандығына Қасым тұсында біріктірілген.  

Қазақ хандығының шекарасы батыста Жайыққа, оңтүстік-батыста Сырдарияның оң 

жағалауына дейін жетіп, оңтүстіктегі қалаларды қосып алды, солтүстікте Ұлытау мен 

Балқаштан әрі қосып, алды, солтүстікте Ұлытау мен Балқаштан әрі асып, оңтүстік- 

шығыста Жетісу жерінің дені (Шу, Талас, Қаратал, Іле өзендерінің алабы) Қасым ханға 

қарады.  

 XV ғасырдың ақыры мен XVІ ғасырдың алғашқы онжылдықтарындағы қазақ халқын 

құрайтын негізгі этникалық тайпалардың мемлекеттік бірлестігі халықтың бірігу процесін 

жеделдете түсті. Қазақ хандығының нығайып, халықтың бірігу процесі жеделдеумен бірге 

оның «қазақтар» деген атауы да бекіді. Жәнібек пен Керей құрған хандық нығайғаннан 

кейін оның құрамындағы барлық тұрғындар деректемелерде «қазақтар» деп аталатын 

болды. Сөйтіп, «қазақ» термині бірте-бірте этностық мәнге ие болды деуге болады. Осы 

кезде қазақ халқының саны бір миллионға жетеді. Көршілес үлкен мемлекеттердің ішінде 

Ұлы князь ІІІ-ші Василий (1479-1533 жж.) басқарған Москва мемлекеті бірінші болып, 

Қазақ хандығымен дипломатиялық байланыс орнатады. 



 

Қасым хан көшпелі қазақ халқының күнделікті тұрмыс-тіршілігіне, салт-санасына, ой-

көзқарасына орай жаңа тәртіп орнатқаны тарихтан белгілі. Оның қазақ халқы алдындағы 

зор еңбегінің бірі – тарихымызға «Қасым ханның қасқа жолы» деген атпен кірген Қазақ 

мемлекетінің тұңғыш құқықтық құжатты жасауы болды. Бұл құжатта: мүлік заңы, қылмыс 

заңы, әскери заң, елшілік жоралары, жалпы әлеумет заңы сияқты бес бөлімді ережелер 

болды. Бұл құжат кейін Тәуке хан тұсында жасалған жер дауы, жесір дауы, мал дауы, жан 

дауы, құн дауы, мүлік дауы, ханд пен билік мәселесі сияқты жеті бөлімнен тұратын 

байырғы әдет хұқысының «Жеті жарғы» (түсіндірме: жарғы – көне түркі тілінде «жүгініс» 

деген ұғымды білдіреді) деп аталған заңдар жинағына негіз болғаны белгілі. Сондықтан 

тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати: «қазақ хандары мен сұлтандары арасында Қасым 

хандай құдіретті ешкім болған емес», - деп тегін жазбаған. Қазақ хандығының ұлғаюына 

кейін Ақназар, Есім, Тәуке хандар зор үлес қосты. Қазақ хандығы бастапқыда ондаған 

тайпалардан құралса да, кейін оның құрамына туысқан басқа ру-тайпалар қосылды. 

Мәселен, Моғолстан, Ноғай Ордасы, Сібір хандығы біржолата ыдырағаннан кейін осы 

мемлекеттердің құрамындағы көптеген рулар Қазақ хандығындағы өз тайпаларына келіп 

қосылды. Осы жұртпен бірге кейбір түркі рулары мен тайпаларының өкілдері де қазақ 

халқының құрамына енді. Сөйтіп, XVІІ ғасырдың басында қазақ халқының бірігуі 

аяқталды. XVІІ ғасырдың аяғында қазақ халқының құрамында шамамен үш жүздей ру 

болды. 

Сонымен, қазақ халқының әлеуметтік даму үдерісін сарапқа салып қарағанда, XVІІ 

ғасырдың соңында қазақтар қазақ атты тұтас ұлт болып қалыптасты деуге болады. Сөз 

ретінде айтсақ, ұлт – халықтың қалыптасуынан кейін туындайтын тарихи категория. Енді 

оқырмандарға жете түсінікті болу үшін ұлттың не екеніне былайша деп анықтама беруге 

болады: ұлт дегеніміз – территория ортақтығы шеңберінде экономикалық өмір 

тұтастығымен, әдеби тіл, мәдениет мінез-құлықтың бірге даму үрдісі негізінде бірігіп, 

қалыптасқан халықтың жиынтық тобы. 

Қазіргі ұлан-байтақ ата қоныс мекенін қазақ халқы, әрине, ғайыптан сыйлыққа алған жоқ. 

Бұл жер сан ғасырлар бойы қазақты дүниеге әкелген түркі тайпаларының байырғы мекені 

болғаны баршаға аян. Оның әрбір шаршы метр жерін Ұлы ата-бабаларымыз сыртқы 

жауымыз болған жоңғарлармен бір жарым ғасырдай (1604-1758 жж.) арпалысып, атысып-

шабысып қорғай алды. 

Міне, Қазақ хандығының құрылуы жөнінде қолда бар деректерге сүйеніп айтылған тоқ 

етерлік әңгімелер осы еді. 

Енді жоғарыда айтылған ойлардан туындайтын түйінді пікірлер: 

1. Сақ және ғұн тайпалар одағы - күллі түркі тілді халықтардың, соның ішінде қазақ 

халқының да түп тегі. 

2. Қазақ хандығы құрылғанға дейін бүгінгі Қазақстан аумағында біздің жыл 

санауымыздан үш ғасыр бұрын Қаңлы және Үйсін мемлекеттерінен бастап 21 түркі тілді 

тайпалардың мемлекеттері болды. Осылармен бірге қазіргі Моңғол Халық 

Республикасының аумағында Ұйғыр қағанаты, Керей және Найман хандықтары сияқты 

мемлекеттердің болғандығын да қаперге алуымыз керек. Жоғарыда сөз болған 21 түркі 

тілді мемлекеттерге жататындар: Қаңлы, Үйсін, Ақ ғұндар (эфталиттер), Түркі қағанаты, 

Батыс және Шығыс түркі қағанаттары, Түркеш және Қарлұқ қағанаттары, Қимақ, Қрахан, 

Қара-Қытай, Қыпшақ хандығы, Шыңғыс хан империясы, Жошы ұлысы, Алтын Орда, 

Моғолстан, Көк Орда, Ақ Орда, Сібір хандығы, Өзбек ұлысы. 

3. Керей мен Жәнібек сұлтандардың өздерін «қазақпыз» деп санаған біраз жұртпен 

Әбілқайыр хандығынан бөлініп, Моғолстан жеріне қоныс аударуы өз кезегінде қазақ 

халқының этногенезінің аяқталуына және Қазақ хандығының тезірек құрылуына қолайлы 

жағдай жасады. 



 

4. Қазақ халқы – бірнеше түркі тілдес тайпалардың этникалық бірігуінен пайда болған көп 

рулы біртұтас автохтонды халық. 

5. «Қазақ» деген сөз – автоэтноним (халықтың өзіндік атауы). 

6. Қазақ хандығы – бар қазақ – бір қазақ болып құрылған мемлекет. 

7. Барша түркі әулетінің Еуразия қос құрлығының қақ ортасына орналасқан қара 

шаңырағына қазақ халқы ие болды. Осы жөнінде қазақтың аса талантты ақыны Мағжан 

Жұмабаев өзінің «Түркістан» атты өлеңінде: «Көп түрік енші алысып тарасқанда, Қазақта 

қара шаңырақ қалған жоқ па?» деп тегін айтпаған ғой. 

Міне, қазіргі таңда осы қара шаңырақта байырғы қазақтың ұрпақтары ел болуға Нұрлы 

жолмен болашаққа бет алып, шат-шадыман күйде өмір сүріп, ерен табыстарын әлемге паш 

етіп жатыр. 

 

Серік ЖАҚСЫБАЕВ, 

Екібастұз қаласының  

Құрметті азаматы,  

профессор 

 


