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«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын 
көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек» 

Н. Ə. Назарбаев 
Дереккөзі : http://e-history.kz/ru/biography/view/98 
 

Қазыбек би 
Қаз дауысты Қазыбек би, Қазыбек Келдібекұлы – қазақ 

халқының XVII – XVIII- ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, 
көрнекті қоғам жəне мемлекет қайраткері. Қаз дауысты 
Қазыбек би, Қазыбек Келдібекұлы – қазақ халқының XVII – 
XVIII- ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам жəне 
мемлекет қайраткері. Орта жүз арғын тайпасының қаракесек 
руына кіретін болатқожа атасынан шыққан ол 1667 жылы 
Сыр бойында дүниеге келген. Арғы аталары Шаншар абыз, 
Бұлбұл, өз əкесі Келдібек — есімдері елге белгілі əділ билер 
болған. Қаз дауысты Қазыбектің оқыған жерлері, алған білімі 
туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен, ел аузындағы əңгіме, 
аңыздар мен биден жеткен шешендік сөздер оның өз 
заманында білімді де жетелі, халықтың ауыз əдебиеті мен 
салт-дəстүр, рəміздерін, ата жолы заңдарын мейлінше мол 
меңгерген, озық ойлы, əділ де көреген, батыл да батыр адам 
болғандығын айқын аңғартады. Əділдігі мен алғырлығы үшін 
Тəуке хан Қазыбекті Орта жүздің Бас биі еткен. Би Əз 
Тəукенің тұсында хан кеңесінің белді мүшелерінің бірі болса, 
Сəмеке, Əбілмəмбет, Абылай ел билеген кезеңдерде де 
мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі-сыртқы саясатта 
ақыл-кеңестер беріп отырған. 

 
 

Дереккөзі: 
http://www.tarih.spring.kz/kk/history/medieval/figures/shalkiiz/ 
Дүниеге келгені: 1665 Қайтыс болғаны: 1765 
Мансабы: би 

 

құрбы-құрдастары Келдібектің үйінде отырып, оны кекетіп, 
келемежге айналдыра беріпті. Сонда жаңа түскен жас 
келіншек əдеппен сыпайы ғана: 

Көзім қыли, жасырмаймын, ақсақпын. Келдікеңмен 
сондай тату жақсы-ақпын. Татулықтың белгісіндей тамаша, 
Төрт Бошанды билейтін ұл таппақпын, — дегенде, əлгілер 
«бұл тегін адам емес екен, қалжыңды қояйық» десіпті. 
Айтқанындай-ақ Тоқмейіл анадан атақты Қазыбек би дүниеге 
келеді. Сол Тоқмейілден Қазыбек, Сəдімбек, Асан, Балапан, 
Үсен, Бөдене деген алты ұл туады. Бұларды ел «ақсақтың 
алтауы» деп атап кетеді. Қазыбек туғанда анасы: 
«Айналып-толғанып өсірсем,  
Ақ сүтімді кешірсем,  
Адалдан болар нəсібің. 
Тіліңнен болар кəсібің», — депті. Сəдімбек туғанда айтыпты: 
«Осы шіркін ызақор болар, емшегімді емерде, ашуланып 
тырналаушы еді» депті. 

Асан туғанда «осы шіркін даңғой болады-ау» депті. 
Балапан туғанда, «осы шіркін шешен болар» депті. Үсенге 
«кербез боларсың» депті. Бөдене туғанда «батыр болар ма 
екенсің» депті. Бəрі сол дауагер анасының айтқанындай боп 
ержетіпті. 

Қазыбек бала жасынан шешендік өнерге бейім өседі. 
Ол ел арасындағы айтылып жүрген дана сөздерді, мақал-
мəтел, нақылдарды өткендегі ақын" жыраулардың тақпақ, 
терме, толғауларын, шешен, билердің ұтымды сөздерін есіне 
сақтап жүреді. Əсіресе, əке тəрбиесі оған мол өсер етеді. 
Жасынан ел билігіне араласады. 

 
Электрондық ресурстар: 

Қазыбек би//  [Электрондық ресурс.] – Қол жеткізу режимі: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7
%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B
8 
Қазыбек би //  [Электрондық ресурс.] – Қол жеткізу режимі: 
http://www.ardaktylar.kz/tarikhi-t-l-alar/item/183-azybek-bi 
Қазыбек Келдібекұлы – қазақ халқының ұлы биі //  
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Өмірбаяны 

Қаз дауысты Қазыбек би, Қазыбек Келдібекұлы – қазақ 
халқының XVII – XVIII- ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, 
көрнекті қоғам жəне мемлекет қайраткері. Орта жүз арғын 
тайпасының қаракесек руына кіретін болатқожа атасынан 
шыққан ол 1667 жылы Сыр бойында дүниеге келген. Арғы 
аталары Шаншар абыз, Бұлбұл, өз əкесі Келдібек — есімдері 
елге белгілі əділ билер болған. 

Қаз дауысты Қазыбектің оқыған жерлері, алған білімі 
туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен, ел аузындағы əңгіме, 
аңыздар мен биден жеткен шешендік сөздер оның өз 
заманында білімді де жетелі, халықтың ауыз əдебиеті мен 
салт-дəстүр, рəміздерін, ата жолы заңдарын мейлінше мол 
меңгерген, озық ойлы, əділ де көреген, батыл да батыр адам 
болғандығын айқын аңғартады. Əділдігі мен алғырлығы үшін 
Тəуке хан Қазыбекті Орта жүздің Бас биі еткен. Би Əз 
Тəукенің тұсында хан кеңесінің белді мүшелерінің бірі болса, 
Сəмеке, Əбілмəмбет, Абылай ел билеген кезеңдерде де 
мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі-сыртқы саясатта 
ақыл-кеңестер беріп отырған. 

Бидің жастық шағы мен бүкіл саналы өмірі қазақ елінің 
өз ішінде рулық-тайпалық алауыздықтар мен хандық билікке 

Теректі қыстағында 97 жасында дүниеден өткен. Денесін 
баласы Бекболат Түркістандағы Қожа Ахмет Иасауи 
кесенесіне апарып жерлеп, басына құлпытас орнатқан. 
Қазыбек бидің қайраткерлік қызметі мен шешендік өнері 
туралы Алексей Левшин, Шоқан Уəлиханов, Шаһабуддин 
Маржани, Балтабай Адамбаев, Нысанбек Төреқұлов, т. б. 
зерттеулері сақталған. Жазушы Софы Сматаевтың «Елім-ай» 
романында кемеңгер бидің келісімді тұлғасы жасалған. 
Қарағанды облысында бір ауданға, Алматы, Шымкент 
қалаларында көшелерге би есімі берілген, ел ордасы – 
Астанада ескерткіш орнатылған. Қазыбек бидің əдеби мұрасы 
əр жылдарда баспадан жарық көрген шешендік сөздер 
жинақтарына енгізілген. 

Қосымша ақпараттар Қазыбек Келдібекұлы (1667–1764) 
Сырдария жағалауындағы ауылда туып, жастық шағын 
Қаратау, Ұлытау атырабында өткізсе керек. Қазақ шежіре 
деректері бойынша, Қазыбек Арғынның Қаракесек 
(Болатқожа) руынан. Сол Қаракесектің бір атасынан Бұлбұл, 
одан Шаншар туады. Бұларда оқыған, тоқығаны көп, ақылгөй 
абыз, шешен би көп өткен. 

Шаншардың екінші əйелі Айбикеден Келдібек, 
Тыныбек, Жəнібек, Есіркеп (оларды ел «төрт бегі» деп те 
атаған) тарайды. Келдібек кезінде аузына ел қаратқан белгілі 
шешен, би бопты. Ол отыз жасқа келгенше үйленбей жүріп 
алыпты. Оның себебін ел былай аңыз етеді: Бұлбұл бабасы 
түсінде — сен қатын алмайсың, ешбір əйелге көзіңді 
салмайсың. Алатын əйелің мынадай болады: ұзын бойлы сары 
қыз, оң аяғы ақсақ, оң жақ құлағының түбінде танадай меңі, 
екі емшегінің арасында алақандай қалы болады. Сен соған 
үйлен — депті. Айтқанындай Келдібек сол қызға кеш 
жөнекей кездесіп, танысады. Ол қыздың аты Тоқмейіл екен. 
Айттырып алмақ боп жүргенде əке-шешесі: 

- Балам-ау, басқа сұлу қыздар тұрғанда, өзі түсі 
келмеген қыз екен, уəделескен құда, жегжаттарды қайтеміз? 
— дегенде, Келдібек: 

Қаймағын піскен сүттің алдым қалқып, Аяғы ақсақ 
болғанмен, ақылы артық. Көзі қыли, сөзі мен ісі түзу. 
Сөйлескеннен өн бойым кетті балқып, — депті. Тағы бірде 
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 таластың неғұрлым өршіген, көрші мемлекеттердің көз тігуі 
жиілеп, Жоңғар шапқыншылығы үдей түскен кезеңге тап 
келді. Ел аузындағы аңыз-əңгімелерге қарағанда, ол Тəуке 
ханның белгілі би-батырлары бастаған елшілігіне ілесіп 
алғаш рет қалмақ қоңтайшысы Цэван Рабданға барғанында 
14 жаста екен. Қылышынан қан тамған қаһарлы қалмақ 
ханының алдында қазақ билері жасқаншақтық танытып, 
күмілжіңкіреп қалған сəтте жасөспірім Қазыбек: «Дат, 
тақсыр!» деп жұлқынып алға шығады да: 
«Қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай 
жатқан елміз.  
Елімізден құт-береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау 
баспасын деп найзасына жылқының қылын таққан елміз.  
Дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз.  
Досымызды сақтай білген елміз, дəм-тұзын ақтай білген 
елміз.  
Бірақ асқақтаған хан болса – хан ордасын таптай білген елміз. 
Атадан ұл туса – құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса – 
күң боламын деп тумайды, ұл мен қызын жатқа құл мен күң 
етіп отыра алмайтын елміз. 
Сен темір болсаң, біз көмірміз – еріткелі келгенбіз, қазақ-
қалмақ баласын теліткелі келгенбіз. 
Танымайтын жат елге — танысқалы келгенбіз, танысуға 
көнбесең – шабысқалы келгенбіз. 
Сен қабылан болсаң, мен арыстан – алысқалы келгенбіз, 
тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз. 
Бітім берсең – жөніңді айт, бермесең – тұрысатын жеріңді 
айт!» – депті. 

Жас баланың бұл сөздерінен бас алыспақ батырлықты да, 
ынтымаққа шақырған ізгілікті де аңғарған қалмақ ханы 
əділдікке жығылып, өжеттігі мен шешендігіне риза болып: 
«Дауысың қаздың дауысындай екен, бұдан былай сенің есімің 
Қаз дауысты Қазыбек болсын», – деген екен. Соның 
арқасында елшілік жау қолындағы 90 тұтқынды шабылған 
мал, тоналған мүлігімен шашау шығармай қайтарып алып, 
елге олжалы оралған екен. Қазыбек бұдан кейін де 
жоңғарларға екі рет елшілікке барып, ел намысына дақ 
түсірмей, көздеген мақсатын орындап қайтқан. 

Тəуке хан үйсін Төле, алшын Əйтеке, арғын Қазыбек 
билерге жаңа заң жобасын – «Жеті жарғыны» жасатып, 
Күлтөбенің басында бүкіл халық алдында қабылдатты. 
Сөйтіп, ұлы үш бидің көмегімен ел ішіндегі əдет-ғұрып 
нормалары, жер-су, қоныс иеліктерінің мөлшері, жесір дауы, 
құн төлеу, кек алу, ұрлық-қарлыққа тыйым салу, ағайын-туыс, 
ру арасындағы дау-дамайлар, ел бірлігі, мемлекет басқару, 
Отан қорғау, сыртқы жаулардың шабуылдарына тойтарыс 
беру, ұрпақ тəрбиесі, т. б. мəселелердің шешілу жүйесі 
жаңаша белгіленді. 

Ел «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» нəубетіне 
ұшырап, қатты күйзеліске түскен кезеңде Қазыбек би өзге де 
билермен бірге Сəмеке, Əбілмəмбет хандардың, Барақ, Батыр, 
Абылай сұлтандардың арасын жарастыруға күш салды, 
оларды өзара ынтымаққа шақырды. Орыс патшасымен достық 
қарым-қатынас орнатуды жақтады. Абылай сұлтан тұтқынға 
түсіп қалғанда Қазыбек би Абылайды құтқару үшін қолдан 
келген барлық дипломаттық айла-əрекеттерін жасаған. Би 
1762 ж. Абылай сұлтанға Қытай боғдыханынан іргені аулақ 
салуға кеңес берген. Қазыбек мемлекет істерімен қатар 
руаралық, сұлтандар арасындағы кикілжің тартыстарға да 
əділ билігін айтып отырған. Орыс патшасының өктемдігіне 
қарсы 1740 жылғы башқұрттар көтерілісінің басшысы 
Қарасақалдың Қабанбай батырға бармас бұрын Қазыбек биге 
келіп паналағаны белгілі. Ал Барақ сұлтан қысастықпен 
1748 ж. 24-тамызда Кіші жүз ханы Əбілқайырды өлтіргенде, 
мұны ел бірлігіне іріткі салатын қылмыс деп бағалаған. 

Би 18-ғасырдың 40-жылдарының басында Сыр бойынан 
Арқаға қарай көшіп, Ұлытау, Қарқаралы өңірін қоныс қылып, 
Семізбұғы тауының беткейлерін жайлаған. Қазыбектен: 
Бекболат, Қазымбет, Базаргелді, Барқы, Сырымбет есімді бес 
ұл, Маңқан (Қамқа) деген бір қыз туған. Қазыбек ұрпақтары 
ата-баба жолын қуып, сөз ұстаған парасатты əділ қазылар 
атанған. Баласы Бекболат, одан кейінгі Тіленші, 
Алшынбайлар да дүйім жұртты аузына қаратқан əділ де тура 
билер болған. Белгілі əнші-композитор Мəди Бəпиұлы да 
Қазыбек бидің ұрпағы. 

Қазыбек би 1764 жылы Семізбұғы тауының етегіндегі 
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