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PRAVNI VEDY

HISTORIE STATU A PRAV

Заңтану магистрі Санасыров H.T.
Инновациялыц Еуразия университеті, Қазацстан Республикасы

ШЫҢҒЫС ХАН ЖӘНЕ АЛТЫН ОРДА 
ДӘУІРІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТ ПЕН Қ¥ҚЫҚ

Мемлекет және күқық туралы Евразия көшпелілерінің түсініктеріне іргелі 
өзгерістерді Шыңғыс хан заманы енгізді. Бірақ зерттеушілер Шыңғыс ханның 
көшпелілерге енгізген тэртібі өзіне дейінгі дәстүрге сүйеніп жасалғанын ескертеді: 
«Таким образом очевидно, что Чингис-хан собрал все имеющиеся да него изустные 
законы, и этот то законодательный акт и составил «Великую Ясу» (23, с. 60).

Шыңғыс ханньщ «Яса», немесе «Жасақ» заңдарының мәтіні толықтай жи- 
налған жоқ, дегенмен Джувейни, Макризи, Хондемир сияқты араб-парсы та- 
рихшыларынан бірсыпыра деректерді кездестіреміз. Ата-Мелик Джувейни 
«мүңғыл-татарда өзінде жазу-сызу болмағандықтан, балалар сауаттылыққа 
үйренсін деп Шыңғыс ұйғырдың ұстаздарын келтірді» дейді. Сонымен бірге 
«Жасақ» бойынша: «Мемлекет басының әр түрлі жарлықтары хатка түсірілсін 
жэне эр түрлі кұрылтай кезінде басшылыққа алынсын (әсіресе бір жорық жа- 
сарда, көрші елдерді бағындырады» делінеді. «Жасақ» барлық діндерді қатар 
үстауды талап етеді. Себебі Джувейнидің жазуына Караганда «өздері ешқандай 
да бір дінге сенім білдірмейді» (67,6.63-64).

Мемлекеттік қүрылысты нығайту үшін Шыңғыс хан түрік дәуірінен қалған 
әскери-әкімшілік жүйе «ондықты» пайдаланды. Ол үшін эр он адамның ішінен 
басшы сайлатып, оны жүздің ішіне, жүзді мыңның ішіне мықтап енгізді. Он 
мыңдықты түркі дәстүрімен «түмен» атады. Әр адам өз ондыгына жауап беретін 
қылды, олардың ішінен бір адам кашса, кылмыс істесе қалған тоғызы жауап бе- 
ретін қылды. ¥лы империяның бір шеті мен екінші шетін байланыстыратын са- 
уда жэне керуен жолдарын, хат-хабар қызметін реттеді. ¥зын жолдардың 
бойына жэмші ашып, ол жерде жолаушы дем алып, ат ауыстыратын, ас-уақыт 
ішіп алатын мүмкіндік жасады. Осындай шаралардың арқасында мемлекеттік 
билік күшейіп, жергілікті келте билеушілердің мен-мендігі тиылды. Кең байтақ 
империя ішінде бейбіт тэртіп қалыптасты. «Жасак» өзіне дейінгі рулық-көсемдік 
билік жүйесіне аса күшті соққы берді.

«НІыңғыс өзінің жарлықгарымен Жасақ деп аталатын кітап калдырды, -  деп жа- 
зады араб саяхатшысы Ибн Батхута 1350-шы жалдары. -Кімде-кім «Жасақгың» ережесін 
қолдамаса, орьщдамаса орньшан альшады. Жасакхың талабы бойьшша, олар жьшьша бір
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рет жиналады, оны той немесе мереке деп атайды. Жер шарьшъщ эр қиырынан Шыңғы- 
стьщ түқымдары, әмірлері, қатындары мен эскер басьшары бас қосады. Егер султан 
Шыщыстьщ ережелерін бузса, басқалары орньшан түрып: «Сен осы тәртіпті буздьщ, мы- 
наны былай істедің, сол себептен сені орныңнан аламыз, тайдырамыз биліктен» деп оны 
қолынан устап тактан түсіреді де, Шынғыстың туқымынан өзге адамды отырғызады.

Ал белгілі эмірлердің бірі ережені бузса қылмысына қарай сол елдің өз 
ішінде жазасын береді. Сүлтан Тармашырын бұл Жасақты өз елінде жойған еді. 
Ел бір жағынан соған, бір жағынан Тармашырынның шығыс аймаққа (Жетісу) 
келмегеніне өкпелі еді. Сол себептен төртінші жыл дегенде Алмалық каласында 
Бузан оғланды ақ кигізге салып хан көтеріп, Тармашырынды биліктен аластады. 
Бузан оғлан қалың әскермен Самарканд пен Бүкараға келіп өз иеліктерін түген- 
деп, Тармашырынды өлтірді» ( 35, с.86-90).

Шыңғыс заманында елдің тэртібін қатаң үстайтын жаугершілік зандар 
күшейіп, жау әскерінен қорқу, қашу үлкен қылмыс саналатын, сүйекке таңба деп 
есептелінетін еді. Оның бір жарқын мысалын Жошының өмірбаянынан кез- 
дестіреміз. 1216 жылы меркіт пен найман елдерін қуа келген Жошы Ырғыз-Торғай 
даласында Хорезм шах әскерлерімен жолықты. «Қүпия шежіре» баяндайды: «Жошы 
хан Сүлтан Мүхаммедтің қуып жететінін көріп, бектерімен ақылдасты. Олар: 
«Шыңғыс хан бізді Сүлтан Мухаммедпен соғысуға жіберген жоқ, шап деген елін 
шаптық. Жау көп, біз азбыз, сондыктан біз жүре берейік, егер бізді қуып, азғана әскер 
жетсе, онымен соғысайық» деді. Сонда Жошы түрьш «Ертең елге барғанда әкеме, 
ағаларыма не айтамын? Алыстан жауды көріп қаштық деймін бе?» деді де, бектерінің 
сөзін тындамай, жаумен соғысуға дайындалды.

Жошы хан алдыңғы әскермен Сұлтан Мухаммед әскеріне қарсы шабуыл 
жасап, тушыға дейін жетіп, Султан Мухаммедтің қалқанын үш рет шапты. Шах 
әскері шегінуге жақын еді...» (62).

Хорезм шахтың жүрегіне мәңгі жазылмас үрей Салып кеткен соғыс осылай 
көзсіз ерліктің арқасында болған еді. Тәуелсіздікті аңсаған елге мемлекет кұру үшін 
де ел намысы деп басын өлімге қиятын ерлер қажет болады. Евразия тарихына 
«Жошы улысы», немесе Алтын Орда деген атақпен енген үлыс та ерлік жолын 
түтынған азаматтардың қажыр-қайратымен кұрылды. Қазақ сахарасында өмірге 
келген бул ірі мемлекеттік курылым осы кезеңде дейін қордаланған эдет-ғурып 
заңдарына, одан қалды соның қунарлы бөлігі жинақталған «Жасаққа» сүйенді.

Алтьш Орда хандарының жанынан қара сүйек ішінен шыққан ірі жыраулар мен 
билерді көреміз. Олардьщ ішінде Әз Жәнібек ханньщ ақылшысы Асан қайғы. Т окгамы- 
спен ренжісетін Едіге би т.б. бар. Шығыс туқымьшьщ билігі әлсіреген туста кара 
сүйектен шыққан ел билеушілерінің күшейгенін Қнят Мамай, Теңіз Буқа, Исатай, Жыр 
Қүтлы т.б. мысалынан көреміз. Осылардың ішінде қазақ әдет-ғурып зандарьшьщ одан 
эрі даму процесіне тікелей ықнал еткен Едіге би (Ел қамын жеген Едіге) бар.

Едіге тек Ноғай Ордасының негізін салған ел басшысы емес, ол 
көшпелілердің кұқықтық көзқарасын эрі қарай дамытқан заңгері. Қазак аңы- 
здары Едіге жас күнінде-ақ билік айта бастапты -  мыс дейді. Сол биліктердің бір
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мысалы: «Күндердің күнінде екі кісі келе жатыр еді. Қой бағып жүрген балала- 
рды көрді. Едіге балаларға айтты: «Өздеріңіз сәлем бермеңіз, егер сэлем берсе 
алыңыз. Сэлем бермейсіндер деп сөксе жауабын мен берейін» -  дейді. Екі кісі 
келді. Балалар сәлем бермеді. Балалар неге сэлем бермедіңдер» деді.

Едіге «бастан өздерің неге сәлем бермейсіңдер?» деді. Екі кісі айтты: «Біз 
үлкен бе, жоқ сендер үлкен бе?». Едіге айтты: «Біз үлкен». Екі кісі: «Сендер 
қалай үлкен боласыңдар ?» -деді. «Егер мен тоқсан баланың жасын санап салсам 
сонда біз үлкен болмаймыз ба ?» -  деді Едіге. Екі кісі сөзден жығылды да 
«бағанағы дауымызды осыған салайық» деді.

-»Ей бала, даулы болып Тоқтамыс ханға бара жатыр едік, енді дауымызды саған 
салғалы түрмыз. Бітіресің бе ?»-деді. «Егер қүдай аузыма салса бітіремін» деді.

-Олай болса мынау -  Алшын атасы Көкжалды мерген. Мен Кеңестің үлы 
Кенжанбаймын. Еділ мен Жайық менікі еді. Онан қашқан қоян да менікі еді. 
Жайықтың жағасында, Ақкөлдің сағасында жатқан ақ қоянды көрдім де, атайын 
деп мылтығыма кеттім. Мен мылтығымды алып келгенше Көкжалды атып алы- 
пты. Осының төресін беріңіз» деді. «Сен қай жерден аттың?» деп Көкжалдыдан 
сүрады. Ол қанша жерден атқан мөлшерін көрсетті. «Егер бір төре берсем, 
екеуіңіз де көнесіздер бе?» деді. Екеуі де «көнеміз» деді. Баланың төресі қоянды 
алып бір балаға қүшақтатты да Кеңестің Кенжанбайына айтты:

Балаға тигізбестен атқан жерден ат, егер балаға хигізсең -  құнын бер, оқ 
далаға кетсе -  қояннан бейдамақ бол, тигізсең -  қоян сенікі болады» деді. «Бүл 
төреге көнбеймін. Токтамыс ханға барамын» деп Кенжанбай ашуланды. Қайтып 
келді. «¥стат балаңа, атамын» деді. Балаға дарытпастан қоянның қалаған жері- 
нен тигізді. Едіге: «Ендеше бүрын көрген коян сенікі» деді. Көкжалды: «бүл 
төреңе көнбеймін» -  деп ашуланады. Екеуі Тоқтамыс ханға барысты. Хан 
алдында Кенжанбай: «бір төре болып еді» деді. Токтамыс хан «қандай төре» деп 
сұрады. Кенжанбай баланың берген төресін айтты. Сонда Тоқтамыс хан: «Сол 
баланьщ төресі -  төре, біз ондай төре алмаспыз да» -  деді (24, 6.751-753). Едіге 
бидің мемлекет қайраткері ретінде қызметі осы билігінен кейін басталады. Қазақ 
заманында Едіге айтқан билік шешімдер үлгі (прецедент) ретінде қолданылғаны 
қазақтың ауыз әдебиетінен белгілі.
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