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Билердің сөзі – ақылдың кені 

Хандықтағы билер кеңесінің беделі күшті болғаны соншалық, хандар кеңестің 

келісімі мен қолдауынсыз мемлекеттік маңызы бар мәселелерді шеше алмаған. Ханның 

қолында негізінен атқарушы билік шоғырланса, заң шығарушылық қызмет пен сот билігін 

билер кеңесі атқарған. Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымын қарастырған 

зерттеушілердің көбісі билер институтын хандық және сұлтандық институттардан кейінгі 

үшінші орынға қояды. 

Билер кеңесі ханның қызметіндегі кейбір мәселелер бойынша таласқа түсіп, оны 

қайта қарауға құқылы болды. Дәстүр бойынша хандық билік мұрагерлік жолмен беріліп 

отырса да (оның өзінде халық ақ киізге көтеріп сайлауы тиіс), мемлекеттік маңызды 

мәселелер билер кеңесісіз шешілмеген. Біз бұдан қазақ даласында атам заманнан ақ билік 

бөлінісі принципінің болғанын көреміз. 

Ұлы билер Төле, Қазыбек, Әйтеке өмір сүрген кезең – тарихымыздың тәлімі көп, ел 

үшін үлгі болатын ерекше кезеңі. Олар жаугершіліктің кесірінен ыдыраған халқының есін 

жиған, әділетті билік шешімдерінен айнымай, келешекке көз салып, үміт отын жағу 

арқылы көрегендік пен ұйымдастырушылық көрсете білген. Билердің оқығаны көп 

болмаса да, тоқығаны мол, парасатты, азаматтық тұғырлары биік қасиеттерін, рухани мол 

қазынасын жария ететін аңыздар мен шежірелер бүгінгі күнге де жеткен. Дегенмен, 

билердің атқаратын қызметі негізінен қоғамдағы әділеттілікті қамтамасыз етуге, яғни сот 

билігіне келіп саяды. [1.7] 

Қазақ билерінің өзіне тән ерекшелігі мен басқа халықтарда кездеспейтін қасиеті – 

дау-жанжалдарды мағыналы, шешендік сөздермен шешуі. Мұны қазақ халқына тән 

феномен деп бағалауымыз қажет. Арнайы том-том болып жазылған кодекстерге, толып 

жатқан құқықтық-нормативтік актілерге сүйенбей-ақ, өз орнымен қисынды айтылған бір 

сөзбен дауды тоқтатуды қалыптастырған қазақ ұлты сөз мағынасына, оның шексіз 

мүмкіндігіне ертеден - ақ назар аударған. «Қап салмағы дәнінде, сөз салмағы мәнінде» деп 

білетін билер әділдікті шешендікпен ұштастырып, елдің қамын жеген. Алты алаштың да 

бүтіндігін, татулығы мен басының амандығын тілеп, сол үшін еңбектенді. 

Қазақ қоғамын саяси басқару мен сот жүйесін модернизациялаудың жемісті болуы 

– саяси реформалардың бұрынғы қалыптасқан саяси дәстүрлермен, қоғамдық 

құндылықтармен сабақтасуына тығыз байланысты екендігін Абай тәжірибелі 

саясаттанушыға тән көрегендікпен ашып көрсетеді. Қазір Қазақстан Республикасы 

құқықтық мемлекет құру 



                                                                                                                                                                                                                           

     Билер соты - әлемдік құндылық    Қазақ елінің мыңдаған жылдардан бері 

ғасырдан - ғасырға  ұласып келе жатқан мемлекеттік билігінде билер сотының алатын 

орны ерекше.   

Би – бірінші кезекте халыққа сот төрелігін шынайы, әрі турашылдықпен жүзеге 

асыруда әділ билігімен  танылған, мемлекеттік қызметші. Билер сот ісін жүргізгенде 

тәртіптілікті қатаң сақтай отырып, екі жақтың да арызын тыңдап, дәлелдеу 

қорытындысында екі тараптың бірі жеңіп, бірі жеңіліп емес екі жаққа да шындықты 

мойындата білген. Халық алдында да  өзінің шынайы шешімімен тараптарды 

татуластырса ғана әділ шешімімен де халық арасында беделі артқан. Осындай турашыл, 

әділ қазақ билерінің даңқы бүкіл елге таралып, мыңдаған шақырымдардан даушылар іздеп 

келіп, жүгініске отырған. Қазақ елінің билер соты барша жұрт алдында кәсіби жағынан 

шыңдалып, тәуелсіз сот билігі ретінде сақталып келгендіктен «Адал би - әділ би» деген 

нақыл сөз содан қалыптасқан. Бұл туралы академик Салық Зиманов өзінің төрт тілде 

шыкқан «Қазақтың билер соты - бірегей сот жүйесі» деген кітабында «Қазақтың билер 

соты өзіне жүгінген тараптардың қарастыра отырып, бітімгершілікке және бірлікке қол 

жеткізуге тырысатын» дейді.  

Тарихи жылнамалар мен ауызша жеткен деректерге сүйене келе отырып, ел 

басқаруда халыққа етене жақын болған - билер ғана. Сонымен қатар билер ел басына күн 

туған қиын сәтте халыққа пана болып, қолдап қорғай білген. Сол себепті де халық 

арасында «Елге бай құт емес, би – құт» немесе «Қабырғадан қар жауса - атан менен нарға 

күш, ел шетіне жау келсе - қабырғалы биге күш» деген даналық нақыл сөздерден - ақ 

билердің мемлекет алдында жоғары бағалағаның көрсетеді.Билердің аузынан   шыкқан  

даналыкқа толы дидактикалық ой - толғамдар елді жақсылыққа жеткізетін ұлылық – ар 

намыстың алтын арқауы деп танылған. Ел алдында білікті сөйлеп,кесімді пікір айтып, 

әділдікті аттамай, тек имандыққа ұйыған, жүрегін шындыққа бөлеп, тура сөйлейтін 

билердің халық алдында беделді болуы, билердің  бойындағы біз айтып отырған даналық 

өлшемдердің мейлінше молынан даруында. 

       Қазақ хандығындағы билердің орны мен рөлі  Сан ғасырлар бойына қазақ 

халқының қоғамдық өмірінде әділеттілікті сақтау мен құқықтық қатынастарды дамытуда, 

құқықтық - саяси сана мен мәдениеттің дамуына от ауызды, орақ тілді билер белсенді 

ықпал етті.  Сол замандағы хандықтағы билер кеңесінің беделі күшті болғаны соншалық,  

хандар билердің келісімімен қолдауынсыз мемлекеттің маңызды мәселелерін шеше 

алмаған. Билер кеңесі ханның қызметіндегі кейбір мәселелер бойынша таласқа түсіп, оны 

қайтаруға құқылы болған. Дәстүр бойынша хандық билік мұрагерлік жолмен беріліп 

отырса да мемлекеттік маңызды мәселелер билердің кеңесісіз шешілмеген. Қазақ 



                                                                                                                                                                                                                           

билерінің өзіне тән ерекшелігі мен басқа халықтарда кездеспейтін қасиеті – дау - 

жанжалдарды мағыналы, шешендік сөздермен шеше білуі. Біз, мұны қазақ халқына тән 

феномен деп бағалауымыз керек. Арнайы тот - том болып жазылған кодекстерге, толып 

жатқан құқықтық - нормативтік актілерге сүйенбей-ақ, өз орнымен қисынды айтылған  бір 

сөзбен ғана дауды тоқтатуды қалыптастырған қазақ халқы сөз мағынасына, оның шексіз 

мүмкіндігіне ертеден – ақ басты назар аударған. « Көп салмағы дәнінде, сөз салмағы 

мәнінде» - деп білетін билер әділдікті шешендікпен ұштастырып, елдің қамын жеген. 

Алты алаштың да бүтіндігін, татулығы мен басының амандығын тілеп, сол үшін 

еңбектенді. 

       Қазақ билері: Ұлы билер Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би өмір сүрген кезең - 

тарихымыздың тәлімі көп, ел үшін үлгі болатын ерекше кезеңі. Олар жаугершіліктің 

кесірінен ыдыраған халқының есін жиған, әділетті билік шешімдерінен айнымай, 

келешекке көз салып, үміт отын жаға білген. Сонымен қатар Төле би, Қазыбек би, Әйтеке 

би олар - қазақтың мемлекет және қоғам  қайраткерлері, Әз Тәуке хан құрған «Билер 

кеңесінің мүшелері», атақты шешендер,«Жеті жарғы» заңдар кодексін шығарушылар.  

Төле би Әлібекұлы (1663-1759) Жамбыл облысы, Шу ауданы, Жайсаң 

жайлауында дүниеге келген. Тегі - Дулат тайпасының Жаныс руы. Ұлы жүздің төбе биі. 

Төле би ел ішінде «қарлығаш әулие», «қарлығаш би» атанған, себебі әулие кісі болған. 

Төле би 12жыл билік жүргізген.  1756жылы Шымкент облысы, Леңгір ауданының 

Ақбұрхан ордасында қайтыс болған, атасы Жүніс ханның қасына жерленген. 

Қазыбек би  Келдібекұлы (1667-1764)Қазақтың атақты, орта жүздің төбе биі. 

Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Тегі- Арғын ішіндегі қаракесек 

руы. «Тәуке хан заңдарының жинағын» өңдеуге қатысқан. 

Әйтеке би (Айттық) Байбекұлы (1644-1700)Өзбекстан, Қазбибі тауы, Қызылша 

мекенінде дүниеге келген. Кіші жүздің төбе биі. Тегі- Кіші жүздің Әлімұлы руы. 

21жасында Бұқара мен Самарқандағы қазақ - өзбек, қарақалпақтардың бас биі болған. Ал 

25 жасында барша Кіші жүз халқы оны бас би етіп сайлаған.  

Аяз би  Жаманұлы  (шамамен XII — XIII ғасыр) Аяз би Жаманұлы — қазақ 

халқының ежелден елге аты мәшһүр болған, аты аңызға айналып кеткен ақылгөй абыз, 

шешен, биі. Оның есімі бүгінгі ұрпаққа "Аяз би" ертегісі мен "Аяз би әліңді біл, құмырсқа 

жолыңды біл" дейтін қанатты нақыл сөз арқылы сақталып жеткен. Аяз бидің 

ғұмырнамасы жөнінде әр түрлі дерек бар. Майқы би Ман баласының шежіресін жазған 

Шапырашты Қазыбек бек Тауасарұлы өзінің "Түп-түқияннан өзіме дейін" ("Жалын", 

1993ж.) дейтін кітабында Аяз биді және оның серігі Құмырсқа батырды "Майқы би 

дәуірінде өмір сүрген, Майқы Манұлының оң жағында отыратын сенімді ақылгөй билері 



                                                                                                                                                                                                                           

еді", — деп жазады. Сонда бұл дерек бойынша Аяз би хижра жыл санауынан 711 жылы 

бұрын туып, 800 жылы дүниеден өткен, Майқы Манұлының замандасы, тұстас боп 

шығады. Ал зерттеуші Балтабай Адамбайұлының "Алтын Сандық" атты (1989 ж.) 

кітабындағы шағын мәліметте Аяз би — Хиуа хандығы дәуірінде өмір сүрген тарихи адам 

деп, оны ХӀ-ХӀӀ ғасырға жатқызады. Бұл - әлі тереңірек зерттеуді қажет ететін мәселе. Аяз 

бидің қандай би болғаны, адамгершілік қадір-қасиеті жөнінде қазақ энңиклопедиясында 

былай жазылған: "Бұрынғы қойшы, кедей Аяз өзінің ақылдылығы, даналығы арқасында 

уәзір болады. Ол Мадан ханның бірнеше сынынан өтеді. Оған шөп жаманы — қоға, құс 

жаманы — сауысқан екенін дәлелдеп береді7 

Майқы би Төбейұлы 1105-1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен қазақ 

халқының төбе биі болған. «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би» дейтін қанатты сөз 

арқылы атадан балаға таралып келе жатқан Майқы би бабамыз түйінді даналы сөздің де, 

би біткеннің де көш басшысы болса керек. Тарихи деректерге қарағанда, ол бір ғана емес 

бүкіл түркі тұқымдас халықтардың бас биі болғанға ұқсайды. Сондықтан да оны түрік 

тұқымдас елдер әсіресе татар башқұрт қарақалпақ өзбек халықтары бас биіміз деп 

санаған.Ежелгі шежіре бойынша екі Майқы би болған тәрізді. Белгілі жазушы Балғабек 

Қыдырбек ұлы бұл жөнінде былай жазады «Артына өлтірмейтін сөз қалдырған - сол 12 

ғасырда өмір сүрген Майқы ма? Көне көздерден ата баба, жеті атадан қалған шежірелерге 

келсек қазаақта екі Майқы болғаны байқалады. Оны екіншісі осы мақаланың авторының 

өзімен санағанда 41 атасы, яғни Шыңғыс заманындағы билік құрған Майқы. Егер біздің 

қолымыздағы атадан балаға мұра болып, дүниедегі ең ардақты құжаттай құрметтеліп 

құжатталып келе жатқан әулет шежіресін тілге тиек етер болсақ 12 ғасырда жасаған 

Майқы өзін ұлы жүз санайтын біраз қазақтың атасы. Жалманбет  ақ үйсін, жарықшақ қара 

үйсін, түркештің сары үйсін әкесі, Бәйдібектің атасы.Ақ ұлы Майқы іштен бір аяғы кем 

туғанда, ақсап жүретін адам болған.. Майқы би Шыңғыс ханның, Шыңғыс хан өзі 

жорыққа шығарда оны өз орнына қалдырып, кететін сенімді бас биі болғаны, дау дамай  

содан шешімін тауып отырғаны көрсетілген.Шыңғыстың баласы Жошы хан батысқа 

жорық жасағанда Майқы биге Монғол әскерінің оң қанатын сеніп тапсырған. 12 кісінің 

бірі қазақтың Майқы би деген кісі екен «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би» деген 

кісі сол кісі екен.   Жүргізілген сауалнамалар бойынша, колледж ішінде 3 топ арасында 

билер жайлы сұрақ қоя отырып, сауалнамалар жүргіздік. Нәтиже бойынша ТП-12 30%, 

ЭС-6 33%, ТЗ-16 37%  өз білімдерін көрсетті. \қосымшада тұсаукесер бар\ 

Қорытынды:  Қазақ қоғамының идеологиясын құруда, оның рухани сауаттылығын 

арттыруда билер ұлттық этикалық  түсініктерді, ұлттық сана-сезім мен саяси мәдениет 

дәрежесіне жеткізуді мұрат еткен. Билеріміз қазақ елін асқақ мақсаттарға жеткізуде 



                                                                                                                                                                                                                           

ұлттық бірлікті көкседі. Сол себепті билер қазақ жеріне қатер төнген заманда әскер 

басқару мүмкіндігін үш жүздің батырларының ішінен ретімен, алауыздық туғызбайтын 

етіп, ала - алмайтындай келісімдер шығарып отырды. Бұл қазақ халқының тұтас 

ауызбіршілігін көрсетеді. 

Қорыта айтқанда қазақ хандарының өмірі мен қызметі ел тарихымен тікелей 

байланысты болғандықтан, жеке тұлғалардың тарихын білу  арқылы Отан тарихы да терең 

зерделеніп және адамдар өмірі әрқашанда үлгі, өнеге болмақ.  Мемлекет құраушы ұлт, 

елдің де, жердің де иесі қазақ халқы болғандықтан бабалар аманатын сезініп, оны 

лайықты орындау бүгінгі ұрпақтың басты міндеті екені ұғындырыла түседі. 

Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы мен Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығы  – соттардың жаңа тарих беттерін қайта қарап, сот жүйесінің 

ертеректен келе жатқан құқықтық дәстүрін кеңірек тануға, бүгінгі ұрпақтық санасында 

қайта жаңғыртып, болашақпен сабақтасуына мол мүмкіндік береді. 

Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға 

жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік 

Мұраттарына қол жеткізді.  Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі – Мәңгілік 

Елордамызды тұрғыздық. Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын 

баянды етуге арналады.   Ендігі ұрпақ біздер – Мәңгілік Қазақтың Перзенттері.  Ендеше, 

Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел! Мәңгілік Ел ұғымын ұлтымыздың ұлы 

бағдары – «Қазақстан 2050» стратегиясының түп қазығы етіп алды. Тәуелсіздікке қол 

жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл – әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен 

талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан 

берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп бере алмай 

жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің қателігінен, өткеннің 

тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз.  Ол сабақтың түйіні біреу ғана – Мәңгілік Ел біздің 

өз қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға ұмтылуымыз керек. 

Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай 

сақтай білуіміз керек. 

Тәуелсіздік мерекесінің 25 жылдық мерейтойына орай шын жүректен шыққан өз 

өлеңдерімізді тарту етеміз. 

Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, 

Мықты болсын еліміздің керегесі, 

Тату-тәтті халқымызға бақ қонып, 

Кетпесін туған жердің берекесі. 

Ұлан байтақ Қазақстан өркендей бер 



                                                                                                                                                                                                                           

Көрінісін әдемі көркемдей бер 

Алтың ғасыр сағаңда келіп жетті 

Барлығыда сенің еркіндей бір. 

16 - Желтоқсан азат күні 

Көк туын қолға алған қазақ күні 

Ата - бабам зар заманнан аңсап келген 

Қазақтың бостандыққа шыққан күні 

Домбыра,қобыз жыры еркің шығып 

Бұл күні еркіндіктің шықты үні 

Жаратқан ием шапағатпен бұйыртқан 

Нұрланып күннің көзі шыққан күні 

Жұлдыздары аспанда жарқыраған 

Қазақтың басталды 1001 түні 
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