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Алғы сөз

Бүгінгі таңца сөз өнері, шешендік өнер ықпал етудің қуатты 
қаруына айналып отырганы белгілі, кез келген жагдайда «не айту» 
және «қалай айту» керектігіне, үлкен жиын алдында сөз сөйлей білу
қабілетін дамыту мен қатар жеке жерде өз ойын әсерлі жеткізе білуге
үйретеді. Сөз арқылы жогары деңгейде қарамқатынас жасай білу 
зиялы қауым өмірі үшін өзекті мэселелердің бірі болып отыр. 
Заманауи қогамда, ауызша сөйлеу арқылы қарымқатынас жасау 
мүмкіндігі күннен күнге азайып, есесіе агент, смс т.б. арқылы 
жазбаша сөйлеу түрі дамуда. Бұл жагдай жастардың ауызша сөйлеу 
тілін тежеп, жазбаша тілдің сауатсыздыгына әқелді десек те, бұл -  
заман ағымы мен өркениет дамуының бір көрінісі. Ойын әсерлі де 
түсінікті сөз арқылы жеткізе алмай қысылган уақыт әркімнің басынан 
өткен болар, бұл жагдай кейде көзбе-көз біреумен сөйлесу барысында 
ұшырасса, үлкен жиын алдьгада шешен сөйлей білетін адамның өзі де, 
айтар ойынан жаңылып, сөзін ұмытып қалуы гажап емес. Демек, 
ойын нақты да, анық жеткізе білу, сауатты да көркем сөйлеу кез 
келген қарымқатынас үшін қажетті негіз болып табылады. Айталық, 
ол адамның жеке қатынасы ма, келіссөз немесе сауда жүргізу ме, білім 
беру ме, әлде жиын өткізу ме кез келген жағдай шешендікті қажет 
етеді. Ал шешендік өнер іскери қатынаста, күнделікті өмірде де ой 
кемелін шыңдап, сөйлеу тілін жетілдіреді. Өмір тәжірибесіне үңілсек,
биік табыстарга білімі жетік болуымен қатар, шешен сөйлей 
білетіндер, өз идеясы мен көзқарасына көндіре алатындар жететініне 
көзіміз жетеді. Демек, тіл шеберлігі мен шешендік өнер -  заман 
талабы.

Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы би-шешендер сөздерін, 
шешендік өнердің болмысын ашу, дәлелдеу шешендіктанудың зерттеу 
көздеріне айналып отыр. Би-шешендердің өзіндік жеке сөз қолдану
стилін, сөз қолдану зергерлігі мен шеберлігін зерттеу шешендік өнер 
дамуына серпін беретін ерекше сала.

Қазақ елі ежелден төрт құбыласы тең іргелі ел, ірі ұлыс болғаны 
белгілі. Осы көшпенділер өркениетін орнатуға зор ықпалын тигізіп, 
ұрпақтарына үлгі боларлық рухани, мәдени асыл мұраны сақтап 
жалғастырған дала қайраткерлері -  ойға ұшқыр, тілге жүйрік би- 
шешендері болған. Ел тұрмысын, салт-дәстүрін, дүниетанымын жетік 
біліп, билер, бабалар сөзін жадында сақтап, осы қасиеттерімен ел 
көңілінен шыға білгендер ғана би атанған. Би-шешендер туралы 
ғалым Серік Негімұлы: «Негізінде, шешен-билер мемлекет тагдырын 
шешетін шынайы тұлғалар. Мемлекеттің көсегесінің көгеруі, дамуы,
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ныгаюы нагыз шешен-билердің тегеурінді әнерімен, өнегесімен, 
қызметімен тамырлас. Ол -  тәртіптің тұткасын ұстаушы, ұлттын салт- 
дәстүрін, рухани болмысының қасиеттерін, ерекшеліктерін бойына 
дарытқан текті тұлга, ереже-қагидаларына жүйрік әрі жетілдіруші
дархан дарын, әлеуметті ілгері сүйреген, қызгыштай қоргайтын, 
жақсылыққа үндейтін үлгілі ұйымдастырушы» -  деген. Осы би- 
шешендер сөздерін ел аузынан жинап, тіл қадірі мен сөз қадірін жете 
түсінген, оларды жеке мұрасына сақтап бізге жеткізгендердің бірі ~ 
белгілі фольклорист, акын Мәшһүр Жүсіп Кепейұлы. Акыннын 
қағазга түсірілген жазбаларында қазақ ауыз әдебиеті үлгілерімен коса 
би-шешендер сөздері де көптеп кездесетіндігін «Мәшһүр Жүсіптін 
тарихилық, деректілік, шежірелік сыр-сипаты, мән-мағынасы 
мейлінше өлшеусіз, атап айтқанда, ұлт тарихы мен руханиятына
қатысты қолжазба мұраларының 8-9 томдары жарық көрді... Жалпак
елі сүйсініп айтқандай, Мәшһүр Жүсіп заманынан озып туган дара 
тұлга. Ол өз дәуірінің гұламаларының, би-шешендерінің, жүйрік 
әңгімешілерінің, аузымен құс тістеген жыршы-ақындарының аузынан 
небір керемет даналық мәйектерді, деректерді, шежірелерді 
мөлдіретіп хатқа түсірген тарланбоз» — ақын туралы айтылган Серік 
Негимовтың сөздерінен аңгарамыз.

Мәшһүр Жүсіп шыгармашылығын зерттеу мәселесі бүгінгі күні 
қарқын алуда. Белгілі галымдар: Б. Кенжебаев, Ө. Жиреншин, 
М. Бөжеев, С. Дәуітов, Д. Әбілев, Қ. Мәшһүр Жүсіп, С. Негимов 
еңбектерінде ақын өлеңдерінің идеялық-такырыптық негізі, жекелеген 
көркемдік ерекшеліктері сөз болса, әдебиеттану саласы бойынша 
Ү. Қалижан, С. Сүтжанов, Е. Қ. Жүсіповтың, Г. Қ. Жүсіпов, 
М. Баратовалардың гылыми еңбектерін атауга болады. 2003 жылы 
Н. Қ. Жүсіповтың «XX ғасырдың бірінші жартысындагы казақ 
фольклортану гылымы» атты монографиясы шыкты. Бұл 
монографияда қазақ фолыслортану тарихьгада ерекше орын алатын 
тәуелсіздік арқасында кейінп он жылдық та гана зерттеле бастаган 
Қазақ фольклортанушы -  галымдары: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамедұлы, Әлихан Бөкейханұлы 
фольклортанушылық еңбектері сөз болады. Ал ақын жазбаларындағы 
бізді қызыктыратьга мәселе — би-шешендер өмірінен келтірілген 
деректер мен өмірбаяндық мәліметтер, шешендік сөздердің көркемдік 
ерекшеліктерімен катар Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өзі жазган 
туындыларындагы нақыл сөздері мен толгау өлеңдері, өсиеттерінің
мазмұндық ерекшеліктері.

Жазба әдебиеттен фольклордың негізгі айырмашылықтарының 
бірі — оның ауызекі таралу мен сақталу формасында. Ал, бұл
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зерттеушіге де, жалпы оқырманга да халық шығармасының 
толыққанды жетуі үшін, ең алдымен оны жинау, мұқият қагазга 
түсіру, содан кейін гана баспадан басып шыгаруга кірісу міндетін 
жүктейді. Міне, мұның өзі фолыслорды жинаушылық қызметтің 
қаншалықты жауапты, ауқымды мэнді екендігін көрсетеді. Сондай-ақ 
халық мәдениетінің алтын қоры болып табылатын фольклорды жинау
-  бұл ел шыгармашылығының қаншалықты талантты, жан-жақты 
екендігін діттеуге жол ашады [3.14 б.].

«Менің мұрамды шыгаруга Нұх пайгамбардың өмірі, Аюптың 
сабыры керек» — деп акынның өзі айтқандай, ақын шыгармаларын 
зерттеудің жаңа бір белесі -  20 томдыгы жариялануда. 2003 жылы 
Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А. Қ., Мәшһүр Жүсіп Қ. П. 
(жауапты сарапшы), Қасқабасов С. А., Нұргалиев Р., 
Әбусейітова М. Қ., Негимов С., Дәуітов С., Жүсіпов Н. Қ., 
Жүсіпов Е. Қ. редакциялық алқасымен Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 
шыгармаларының алгашқы бірінші томы жарық көрді.

Қазіргі қазақ шешендік өнерінің даму арнасының кеңейіп, 
өрістеуі соншалық, оның қолданыс аясының күрделене түскенін 
байқауга болады. Ягни, шешендік өнердің бүгінгі болмыс-бітімі алуан 
түрлі, сан қырлы сыр-сипатта болуы заман, дәуір тынысынан айқын 
аңгарылады. Демек, қазақ би-шешендері өнерін зерттеу арқылы 
бүгінгі шешендік өнердің дамып, кемелденуі, шешендік дау, 
шешендік толгау, шешендік арнау сияқты ұгымдардың кеңейе 
беретіндігі, өрістей түсетіні анық. Осыларды ескере отырып, 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жазбаларында кездесетін қазақ би- 
шешендерінің шешендік сөздеріне тереңдей үңіліп, жаңаша 
көзқараспен зерделеу тұргысында ұлттық әдебиеттану гылымында 
бұрын қарастырылмаган шешендік сөздердің көркемдік ерекшеліктері 
мен жанрлық сыр-сипатына қарай ажыратып зерттеу қажеттілігі 
туындайды. Қазақ әдебиеті тарихында осыған дейін сөз болмаған ұлы 
ойшьш, фольклортанушы, этнограф, тарихшы, философ, қазақ 
мәдениеті мен әдебиетінің белгілі тұлғасы -  Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 
өзінің ұлттык шешендік өнерге қосқан үлесін көп қырлылыгын*
күрделілігін негіздеп, арнайы зертгеу қажеттілігін тудырып отыр. 
Аузы дуалы ділмар ақынның жазып калдырған нақыл сөз бен мэндес 
өсиеттері болашақ ұрпаққа инабаттылық, имандылық пен ізеттілік, 
обал мен қайырымдылық, үлкенге құрмет, кішіге салауат сияқты абзал 
қасиеттерді дарыіу мақсатында жазылған дүниелер. Сондай-ақ, 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жазбаларында кездесетін шешендік сөздер 
үлгілері әдебиеттану гылымының зерттеу нысаны болумен қатар 
саяси, заңи, педагогика мен психология тұрғысынан мәні бар
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туындылар болып та табылады. Мысалы, би-шешендер өнеріндегі 
шешендік дау үлгілерін әдебиеттану тұргысынан зерттей отырып, 
оның мазмұндық болмысына да зер салу қажеттігі туындайды, би- 
шешендердің әділ бітімдерінің жанрлық, құрылымдық ерекшеліктерін 
карастыра отырып, олардың сол кездегі әдет-гұрпқа сай келуіне де 
көніл бөлінеді. Осы күнге дейін қазақ әдебиеттану гылымында 
Мәшһүр Жүсіп жазбаларында кездесетін қазақ би-шешендерінін 
шешендік өнері мәселесі түбегейлі сөз болган емес. Біріншіден, 
шешендік өнердің зерттелуінде шешендік арнау, шешендік толгау, 
шешендік дау сияқты шешендік сөздер нүсқаларының түрлері, 
ұйымдастырылуы толық талданылмай келгені белгілі. Екіншіден, 
бүгінгі күні шешендік өнер мәселесінің заманауи қолданысы аясының 
кеңеюіне байланысты, оның филология гылымынан басқа өміріміздің 
кез келген саласымен, әсіресе психология, педагогика, заң, саясат, 
экономика салаларымен тыгыз байланысып, астасып жататындыгы да 
оган арнайы үңілуді қажет етеді. Шешендік өнер осы күнге дейін 
біршама зерттелді десек те, ондагы шешендік дау мәселесі толыгымен
ашылып, талдауды керек ететіндігі дау тудырмаса керек. Ягни би-
шешендер өнердегі шешендік дау мәселесіне жаңаша карау әлі 
игерілмеген, тың тақырыптын бірі деп айтуга әбден болады.

Қазақ халқы болмысынан шешендік өнерге бейім. Бүгінгі күні 
•атадан мирас болып келе жатқан шешендік өнер тек әдебиет және тіл 
ғылымдарымен гана шектелмей, халқымыздың тарихы, экономикасы, 
саяси-әлеуметтік жағдайымен де тікелей байланысты. Ягни шешендік
өнерді біз белгілі билер сөзімен гана байланыстырмай, халык 
тарихында орын алган кернекті ақын-жазушылар, мәдениет, мемлекет 
кайраткерлері, саясаткерлердің де осы өнерді дамытуга өз үлестерін 
қосып жүргенін білеміз. Демек, халқымыздың алтын қоры -  халық 
ауыз әдебиетінен жиналған би-шешендердің өнері, олардың ұшқыр 
ойын білдіретін өткір сөздері, ел тағдырына байланысты даулы 
мәселелерді шешуге тікелей қатысы болғанын ескерсек, шешендік 
өнер мәселесін зерттеу бүгінгі күні өзекті болып отырғаны анық.

Осы орайда Мәшһүртану багытының әдебиеттану саласында 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының еңбектерін шешендік өнер тұрғысынан 
зерттеу қажеттілігі айқын сезілді. Әдеби зерттеу арқылы ақын 
жазбаларындагы би-шешендер сөздерінің жанрлық, тақырыптық, 
идеялық ерекшеліктерінің ашылуымен қатар, шешендік сөздердің 
көркемдік ерекшеліктері мен Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шешендік 
өнерге қосқан үлесі карастырылды. Міне осының барлығы 
такырыптың өзектілігін айқындайды
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Сол сияқты Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы би-шешендер 
сөздеріне әдеби талдау жасаумен қатар мағына жағын да толық 
карастыру қолданбалы шешендік өнеріне қатысты құнды деректер 
беретіні мәлім. Бұл жұмыс «қазақтың би-шешендер өнері» пәні 
ретінде болашақ жұмысына тікелей қатысы бар әдебиет, тіл 
мамандарымен қоса құқықтану мамандығына да дереккөз ретінде 
пайдалануға болады. Яғни, Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы би- 
шешендер өнерін зерттеу нәтижесі кеңінен пайдаланылады деген сөз.

Оқу құралының басты мақсаты -  Мэшһүр Жүсіп жазбаларындағы 
би-шешендер тұлғасы туралы жазбаларды таладу арқылы, қоғамдағы 
тарихи кезендер барысындағы шешендік өнердің қалыптасуымен 
дамуына қорытынды жасау, сондай-ақ шешендік өнердің жанрлық- 
көркемдік ерекшеліғін, болмысын ашу, дәлелдеу, шешендік дау, 
толғау, арнау сияқты түрлеріне талдау жасау, бүғінгі күндегі 
қолданысын анықтау. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы туындыларындағы 
насихат, толғау сөздерін сипатына қарай жіктеп, мақсатына қарай 
саралау. Осындай күрделі мақсатты жүзеге асыру үшін мынадай 
міндеттерді шешу көзделген: қазақ би-шешендері өнерінің 
зерттелуіне, жариалануына тереңдеу; би-шешендер өнерінің 
даралығын көрсету; би-шешендер өнеріндегі шешендік дау, шешендік 
толғау, арнау сөздерінің әдіс-тәсілдерін, еркшеліктерін зерделеу; 
шешендік сөздерді мазмұнына қарай жіктеп, оның көркемдік 
ерекшеліктерін анықтау; шешендік өнерді сипатына қарай ажыратып, 
заманауи қолданысын айқындау.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жазбаларындағы би-шешендердің 
тұлғалық ерекшеліктері туралы мэліметтер, шешендік сөздердің 
көркемдік еркшелігі, стилистикалық болмысы, Мәшһүр Жүсіптің өзі 
жазған насихат сөздері мен толғауларының мазмұндық ерекшеліктері
оқу құралының негізгі зерттеу нысаны болып табылады.

Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы би-шешендер бейнесін, олардың 
өнерінің ерекшелігін жан-жақты талдау негізінде шешендік өнердің 
сыр-сипатын, түрлерін неғұрлым кең қарастырып, заманауи 
қолданысы тұрғысынан сарапталды. Сондай-ақ Мэшһүр Жүсіп 
Көпейұлының туындыларындағы шешендік толғаулары мен өсиет, 
насихат сөздеріне талдау арқылы ақынның тұлғалық
ерешеліктерін қарастыру.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жазбаларындағы би-шешендер өнері 
үлгілерін талдау негізінде шешендік сөздердің мағыналық 
сипатындағы ұғымдарға ғылыми-теориялық талдау жасалып, 
дәлелденді. Шешендік дау, шешендік арнау, толғау жүйесін, мазмұны 
мен мұратын, көркемдігін негіздеуде би-шешендер бейнесі жетекші
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қызмет ететіні, олардың көмегімен бұл ұгымдардың нақтылана 
түсетіні, әрі би-шешендердің тұлгалык қасиеттері жетекші рөл 
атқаратындыгы сараланды. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өз 
туындыларындагы насихат сөздер мен толгаулардағы шешендік өнер
мэселесі айқындалады.

Оқу құралының теориялық және әдіснамалық негіздеріне,
алдымен қазақ шешендік өнерінің зерттелуіне, даму тарихына, 
ерекшелігіне тоқталуды жөн көрдік. Зерттеу жұмысы Мәшһүр Жүсіп 
жазбаларындагы шешендік өнер ерекшеліктерін анықтауға 
бағытталғандықтан. жұмыстың материалдары мен нәтижелерін 
мәшһүртану, сөйлеу мәдениеті саласында кенінен пайдалануға
болады. Сондай-ақ шешендік өнерге байланысты арнайы курстар мен
семинарларда, гылыми-зерттеу жұмыстарда көмекші құрал ретінде
пайдалануға болады.

Оқу құралында Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы казак би-
шешендер өнері мәселесі кең көлемде алғаш рет қарастырылып, 
іііешендік сөздер арқылы дәуір, заман, кезең айнасын аңғартатын 
ерекшеліктер мазмұндық сипатына карай берілді. Би-шешендердің тіл 
байлығы, ұлттық танымы, сөз саптауы, шешендік сөздердін 
қолданылу сипаты дәйектеліп, олардың негізінде шешендік өнердің 
сыр-сипаты, болмыс-бітімі, өзіндік ерекшеліктері ашылып, 
ажыратылды. Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы шешендік сөздер 
мазмұнына қарай шешендік дау, толғау, арнау деп сыр-сипатына 
қарай ажыратылып, жүйеге түсіріліп, ұлтгық әдебиеттану ғылымымен 
қатар өміріміздің басқа салаларында да маңызы зор екені анықталды. 
Мәшһүр Жүсіптің өз т> ындыларындағы көркем сөз өнері «ескі билер» 
тілінен жоғары көркемдік деңгейге көтерілгендігі, терең логика мен 
поэтикалық көркемдікке негізделгені анықталып, сондай-ақ 
философиялық толғау түріндегі пайымдаулары шешендік өнер үлгісі 
ретінде қарастьфылды.

8



1 Қазактың би-шешендері және МәшЬүр Жүсіп

Көшпелі қазақ қогамындагы маңызды да, мәнді тұлға -  би- 
шешендер -  халық арасынан шыққан көреген, көсем, білгірлері мен 
біліктілері. Олардың мәртебесін ел аузында сақталган ұйқастар, 
мақалдар арқылы аңгаруға болады. Мәселен, Елге бай кұт емес, би -  
құт. Туганына бұрғаны -  биді құдай ұрганы. Тура биде туган жоқ, 
туганды биде иман жоқ. Ердің құнын екі ауыз сөзбен бітірер би. 
Ханда қырық кісінің ақылы болса, биде қырық кісінің ары бар. 
Ар-намыс пен сөз бостандыгын бақ-дәулетпен өлшенбейтін рухани 
қасиет деп білетін, ел ішіндегі елеулі тұлгалар -  би-шешендер 
«Малым жанымның садагасы, жаным арымның садагасы» деген 
қагиданы мақтап ұстанган. Еркін ойлап, шешендік тілге жүйрік, 
айтыс-тартыста парасат-пайым танытып, ұтымды, ұтқыр сөз таба 
алатын адам гана би болган. Халықтың алдында еркін, асқан 
мәнермен сөйлейтін, ұрпақ санасына өшпес өнеге қалдыра білген би- 
шешендер жөнінде, галым Серік Негімұлы: «¥лтының ұлы мұраттары
мен ұлылыгы, ірілігі мен бірлігі, саналылыгы мен пәктігі, есендігі мен

•  •еркіндіп, намысы мен ынтымагы үшін, тәуелсіздігін қоргау, 
тұтастығын сақтау, қорганыс қабілетін күшейту жолында күш-қуатын, 
білім-білігін сарқа пайдаланган, ауыздыға сөз, аяқтыга жол бермегеи 
сол бір заманның жарқырап туған жарық жұлдыздары, мемлекет 
мәмлегері Үйсін Төле бидің, Қаздауысты Қазыбек бидің, айыр тілді 
Алшын Әйтеке бидің таспадай өрілген, кестедей төгілген тұрлаулы, 
тұжырымды билік кесімдері, үлбіреген нәзік сезіммен, жан 
толқытарлық ғажайып құлшыныспен, терең тебіреніспен айтылган
айшықты да асыл ойлары аспандай көнермейді, көктемдей
қартаймайды» -  дейді [7].

Екі ел бітімге келгенде елшілікке немесе дау-жанжалга айбар 
ретінде батыр жүрсе, сөз ұстауға от ауызды, орақ тілді би, шешендер 
жүрген. Билер шешендігімен шындық пен әділдікті, адамның ар- 
намысын қорғауға, халықтың ынтымағын қорғауга жанын салатын 
жандар болған. Қазақ елі ұлысқа айналып ұлғайған кезде оның би-
шешендік дәстүрі де өз кемеліне жеткен еді.

Қазақтың ұлы үш биі жөнінде айтқан, Президентіміз
Н. Ә. Назарбаевтың: «Үш ұлы би тарихтың мұндай тар өткелінде
бірліктен қалған жұрттың тірліктен де үміті үзілетінін ашық көрсетті. 
Қазақ батырларына үш жүзге сауын айтқызып, халықты алқалы 
жиынға шақырған да сол ұлы бабаларымыз болатын. Үш ұлы 
бабамыздың даналығы, даралығы, міне, осындай қысталаң шақта 
ерекше білінді. Барша казақ баласы аттарын ардақгап, айтқандарын
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жаттаған осы үш бабамыздың ел алдындағы енбегіне, халык қамын 
жеген қасиетті ісіне сөз жеткізіп, бага беру қиын-ақ» [2. 79 б.]. -  деген 
сөзі би-шешендердің шындық пен әділеттілік үшін арпалысып, 
елдіктің туын тігіп, іргесін қалаган жандар екендігінің тагы бір дәлелі.

Ал халқымызга белгілі болган нагыз шешендер адалдыгы мен 
мейірімділігі арқасында, ешкімге жалданбай ойын еткір тілімен 
айтқан. Олар кептің арасынан суырылып шыгып әнерін кәрсете 
білген, жақсының жаршысы, жамандықтың арашасы, адамдық пен 
әділдікті қорғаган, рухы таза жандар болган. Ш.Уәлиханов: «Шешен 
дегеніміз көне түркі-моңгол сөзі.Ол -  дана, ақылды деген магынаны 
білдіреді» -  дейді. Шешен болу үшін табиги, туа біткен қабілет, дарын 
болу қажет, сонымен қоса жогары деңгейдегі мәдениет, терең білім 
мен дайындық қажет. Ойымызды түйіндей келе шешен адамдардың 
барлығы би емес. Ал бидің барлыгы шешен болуға міндетті. Демек, 
би-шешен деген атақтың өте жогары багаланып, қүрметке ие болу 
себебі де осында деп білеміз. Егер бидің шешендік қабілеті жеткіліксіз 
болса, айтайын деген ойын өткір тілімен жеткізе алмаса, оның ел 
арасындагы қадір-қасиеті мен беделі де төмен болады. Мұндай 
билердің шешендігі туралы халықта «Ине көзден сынады, Шешен 
сөзден сынады» деген.

Би-шешендердің қогамдагы қүдіретін дәл бейнелейтін сөздерді 
(1771-1718 жылдар аралыгында хандық құрган) Абылай хан айтқан 
деседі: «Батыр қол бастайды, қол бастайтын батыр да қымбат; шешен 
сөз бастайды, бәрінен де ел тагдырын шешетін шешен болу -  қымбат»
[5, ізб ,] .

Көне замандагы билер туралы қызықты мәліметтерді 
Ә. Байбатшаның «Қазақ даласының тарихы», Қ. Салгарұлының 
«Қазақтың қилы тарихы» атты еңбектерінен табуга болады. Мәселен, 
осы еңбектерде «Би» сөзінің пайда болу уақыты көне түркі заманынан 
бастау алатыңындығы, үйсіндерде б.д.д. Ү -ІҮ  гг. қолбастаган 
билердің болгандыгы, сондай-ақ, Дәу би (б.д.д. 178 ж.), Елжау (Елсау) 
би (б.д.д. 178-104ж.), Нулы би (б.д.д. II гасырдың екінші ширегі), 
Дулы би (б.д.д. ІІ-І гг.) әйгілі болгандығы жөнінде сөз болады [21].

Ғалым Ж. Молдабеков би ұгымы туралы: «Би — дәстүрлі 
қогамының саяси-әлеуметтік жүйесіндегі демократялық ыңгайдагы 
үстемдік іспетті. Қазақ қогамының тарихында би ұгымы, негізінде 
төрт магынада —--елге иелік етуші, төреші-сот, батагөй шешен, ел 
бітістіруші елші репнде қолданылды» [4, 174 б.], — деген пікір 
білдіреді. 2009 жылы жарық көрген «Шешендік» атты еңбегінде 
шешендік сөз өнерінің тарихи-идеялық негіздері мен шыгыстық, 
батыстық, өлкелік түрлерін қарастырады және қазақ әдебиеті мен
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мәдениетінде кездесетін шешендік өнерге арнаиы танымдык- 
философиялық және қолданбалы талдау жасай отырып, ел іргесін 
сақтайтын -  би-шешендердің қадір-қасиеттері жөнінде: « ... көкірек 
көзі ояу, ойы орамды, болжамы айқын көсем, сара сөздің саңлагы, 
орак тілді, ұшқыр сөздің зергері, оралымды ойын төгіліп тұрган 
жырмен жеткізетін ақын, даугерді айыптаушы жэне қысым көргенде 
актаушы заңгер, жат ел арасындагы дауды басуга да араласатын елші 
мен мәмлегер, дау алдында имікпей, керекті жерінде өткір тілмен эділ 
сөзін ашып айтатын жүрек жұтқан батыл, ел арасындагы қогамдық 
мәні зор саяси мәселелерді шешуде негізгі тірек, кеңесші болган 
саясаткер, когам қайраткері, қазақтың тарихын, әдет-гұрпын, салт- 
санасын меңгерген, кемел ой түйген білімдар мен ойшыл гапым, 
адамның жан дүниесін, мінез-құлқын бір көргеннен тап басып 
танитын кэнігі, пайымшыл психолог, қал-қадірінше элсіздің жогын 
жоқтап, ел мүддесін көздеген, жастарга ұлагат сөздерін айтудан
жалықпаган тәрбиеші» [4,189 б.], -  дейді.

«Қазақтың қысқаша тарихы» деген еңбегінде тарихшы галым
Н.Мыңжан ежелгі түркілерде «ми» деген сөздің көп кездесетіндігін, 
ал жапондықтар бұл терминді хан эулеті дәуірінде «би» деп 
дыбыстаганын атап өтеді [5].

Көрнекті галым В.В.Бартольдтің ұсынатын болжамы бойынша 
қазак халқының тарихында «би» сөзі ежелгі түркінің «бек», 
қырғыздардың «манап» ұгымдарымен үндес, мәртебесі жагынан 
ұқсас[6,36 б.]. г

Би-шешендер мен батырлар елдегі ірі оқигалар шындыгын терең 
түсініп, халыққа басшылық жасаган биік рухты, ойы мен сөзі эділ де 
нақты тұлгалар болган. Бойында қайсарлық пен көріпкелділік, 
шеберлік пен шешендік үйлескен би-шешендер заманының беделді 
күшіне айналды. Олар қысыл таяң уақытта сөз тауп, беделін сақтай 
отырып ел аралық мәмілеге келетін, ел үмітін ақтайтын адамдар 
болган. Қазақтың шешендік өнер тарихы жайлы зерттеулерді негізге 
ала отырып, Мәшьүр Жүсіп жазбаларында кездесетін би-шешендер 
өнерінің қалыптасуын кезеңдерге бөлуге болады. Бірінші кезең 
ХІІ-ХҮ гасырдагы Майқы би, Аяз би, Жиренше, Қожанасырлардан 
басталса, екінші кезең ХҮ—ХҮІІІ гасырда өмір сүрген би-шешендер
-  Төле, Қазыбек, Әйтеке есімдерімен байланысты жэне үшінші кезең 
XIX гасырдан бері қарай уақытты қамтиды деген пікір қалыптасқан. 
Халықка әлеуметтік багдар беретін мэдени мұрамыз рухани күш- 
қуаттың қайнар көзі — шешендік өнерді, адамның жан дүниесі мен 
ойлану мәдениетін жандандыратын тәсіл, дүниетанымын жетілдіретін 
шығармашылық деп айтуға болады. Бірақ шешендік жанр ретінде
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қазақ қогамында ХҮІІІ гасырдын аяқ кезі мен XIX гасырдың басында
соңгы би-шешендер деген ұғыммен бірге жоғала бастады, себебі казақ 
даласында сөз бостандығына тежеу салынып, оның есесіне патша 
үкіметінің үстемдігінен кейін кеңес дәуірінің ықпалы да кері әсерін 
тигізді. Би-шешендер анерінің орнына көркем әдебиет, проза, поэзия 
келді. Көркем әдебиет социалистік, коммунистік идеолсгия кұралына 
айналды. Қоғамда адамдар дербес ойлауға, жұрт алдына шығып өз 
ойын еркін білдіруге, ашық айтуға, сөз таласына шығуға қабілетсіз
бола бастады.

Белгілі әдебиетші ғалым С. Негимов «Шешендік өнер» деген 
еңбегінде шешен-билер жөнінде: «Осы уақытқа дейін шешен-билердің 
мейілінше дәл, ұтымды сөздері көркем сөз ретінде карастырылып 
келгені белгілі. Негізінде, шешен-билер мемлекет тағдырын шешетін 
шынайы тұлғалар. Мемлекеттің көсегесінің көгеруі, дамуы нағыз 
шешен-билердің тегеуірінді өнерімен, өнегесімен, қызметімен 
тамырлас. Ол тәртіптің тұтқасын үстаушы, үлттың салт-дәстүрін, 
рухани болмысының қасиеттерін, ерекшеліктерін бойына дарытқан 
текті түлға, ереже қағидаларына жүйрік әрі жетілдіруші дархан дарын, 
әлеуметті ілгері сүйрейтін, қызғыштай қоргайтьш, жақсылыкка 
үндейтін үлгілі ұйымдастырушы» [7, 189 б.], -  дейді. Ұлттық 
шешендік өнердің табиғатына терең талдау жасап, ұлттық эдебиет, 
мәдениет, фольклор тарихындағы елеулі ескерткіштерді сөз етіп, би- 
шешендер мұрасындағы шешендік өнерге қатысты ой-пікірлерді 
таразылай келе ұлттық шешендік өнер ғылымынын тарихын

«Шығыстың Арнстотелі» атанған отырарлық окымысты 
Әбу Насыр Әл-Фарабиден бастайды. Оның «Риторика» атты күрделі 
трактатында ғылыми-теориялық топшылау мақсат қою мен колдану 
аясьгаан туындайтындығын сөз етеді. Сондай-ақ, адам, қоғам, жер-су, 
мемлекет тағдыры сияқты аса маңызды өмірлік мәселелерді шешу 
барысында пікір-сайсқа, тіршілік таласына, дау-дамайға түсу үшін 
шешендік қарым-қабілеттің қыр-сырын толық меңгеру қажетгігін атап
©теді,

Биліктің әділ жолын жүзеге асырған, еліне адал қызмет еткен, 
халқының көңілінен шыға білген, тектілігімен ерекшеленген тұлғалар
-  би-шешендер жөнінде Ш. Уәлиханов, «қазақтардың эрбір ру 
басылары өз ру-тайпасының шежіресін, шыққан тегін, елдің әдет- 
ғүрып зандарын, ескі жарлықтарын, халықтың басынан өткен тарихи 
жайларды көп жасаған ақсақалдардан ыждағаттылықпен үйреніп,
өзінің шешендік өнерін шықдауға көптеген аңыз-әңпмелерді, мақал- 
мэтелдерді, маңызды оқйғаларға қатысты ұлағатты асыл сөздерін ұзақ
уақыт жаттайды. Сондай дайындығы бар билердің аузынан шыққан
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сөздерді халық уйып тыңдайды, ал нықыл сөздердің мәні өмірдің бар 
саласын камтитындай өсиет-өнеге, тэлім-тэрбиелік патриоттық 
мазмұнда болып келеді» [8, 115 б.].

Қазақ қауымында би атағын алу үшін эдет-ғұрып заңын білуімен 
қатар шешендік қабілеті болу керектігі жөнінде айтылған
III. Уәлиханов билер сотының ертеден келе жатқан халықтық түрі
туралы былай дейді: «Би атағын беру қазақта халық тарапынан бір 
сайлау арқылы немесе халықты билеп отырған үкімет тарапынан 
бекіту арқылы болған емес; тек сот ғұрыптарына эбден жеттік, 
сонымен қатар тілге шешен қазақгар ғана бұл құрметті атаққа өз 
бетімен ие болып отырған. Мұндай би атағын алу үшін би болам деген 
қазақ өзінің заң ісіне жетіктігі және шешендік қабілеті бар екендігін 
халық алдында сан рет көрсетуге тиіс болған. Ондай адамдардың 
атағы бүкіл қазақ даласына тез жайылып, олардың аты жұрттың 
бэріне мэлім болып отырған. Сонымен, бұл би деғен атақ келіп билік 
айтуға жэне төрелік сөз сөйлеуге патент сияқты нәрсеге айналған» 
[9, 56 б.], -  деген пікір білдіреді.

Осындай пікірді қазақтың ұлы ақыны Абай да қолдайды: «Бұл 
билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келе 
бермейді. Бұған бұрынңы «Қасым ханның қасқа жолын», «Есім 
ханның ескі жолын», Әз Тәуке ханның Күл төбенің басында күнде 
кеңес болғандағы «Жеті жарғысын» білмек керек. һәм, ол ескі 
сөздердің қайсысы заман өзгергендіктен ескіріп, бұл жаңа заманға 
келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, 
төлеу саларға жарарлық кісі болса керек» [10, 157 б.].

Көшпенділер өркениетінің тарихына шолу жасасақ, ұрпақгарын 
үлгіге үйірген дала қайраткерлері -  би-шешендердің 200 ден артық 
аттары жатталынып қалған. Әрқайсысы ел-жұртының қуанышы мен 
қайғы-касіретін, ерліғі мен ептілігін еселеп жеткізген, ел қамын ойлап, 
қазақ ұлысын құруға, халықтың әдет-гұрып, салтын, жол-жоралғысын 
реттеуге, заңдастыруға үлкен ықпал етті. Тарихи мәліметтер бойынша 
ежелгі үйсін тайпасында елді абыроймен басқарған атағы шыққан 
адамдарды «гунь-го», «гунь-ми» яғни «құнби» деп марапатттаған. 
«Құнбилердің» қабілет-қасиеттері биік, беделі, қайраты қолбасына 
лайық болған. Олар елін бір мекенге топтастырып, тұрақтандыру 
арқылы ұлысқа айналуына себепші болған.

Қазақ би-шешендерінің сөздерін жинап, халық шешендігін алғаш 
бағалаған ғальшдардың бірі -  С. Зиманов, Н. Мыңжан т.б. 
ғалымдардың пікірінше қазақ қоғамының тарихында басқару жүйесі 
жеті сатылы болған, ауылдарды — ауыл ағалары, ақсақалдар, руларды
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-  ру басылары, тайпаларды -  билер, ұлыстардьі -  сұлтандар, жүздерді
-  кіші хандар, үш жүзді -  үлы хан басқарған.

Қазақтардың ежелден қалыптасқан мемлекеттік күрылым жүйесі
жүзге бөліну арқылы болганын тарихтан білеміз. Ел басқарудагы 
билік тізгінін хан үстағанымен, билік айтуға үлыс биі, орда биі, жүз
билері иелік еткен.

Қ. Омарханов «Қазақ елінің дәстүрлі қүқыга» атты еңбегінде
орда биі жөнінде: «Орда биі үнемі хан жанында болып, жүзге кіретін 
бүкіл елдің халықтық мәселесін қарап шешкен. Басқа елдермен болган 
арадағы қарым-қатынасТардағы елшілік жол-жорасында 
майталмандық, сыпайылықпен мемлекетгік мүддені қорғап, ішкі- 
сыртқы саясатта ханға кеңес беріп, орда билігіне қатысты қүқықтын
дұрыс шешлілуіне ықпал етіп отырған. Реті келгенде ханның қарымы 
жетпеген мемлекеттік іргелі істерде дұрыс шешім қабылдауына 
тікелей араласқан. Ел басқаруда орда атына лайықты билік жүргізбей, 
теріс қылық танытқан, хандық билігін дұрыс атқара алмаған жағдайда, 
жауапқа тарту туралы үкім етуге дейін құзыры болған» [11, 56 б.]

1.1 Ш ы ңғы с хан заманындағы би-шешендер 
Ел аузында қалған “Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би” 

деген мәтелде сөз етіп отырған Майқы би -  казақтың Үйсін 
тайпасынан шыққан, даналық ой, әділ билік ісімен, шешендік 
ділмарлығымен «түгел сөздің түбіне жеткен» мемлекет қайраткері,
төбе биі болған. Шыңғыс хандай қаһарлы қағанға бас уэзір болған 
бабамыз Майқы би туралы жазба деректерге назар аударсак, 
Құрбанғали Халидттің шығыс елдерінің тарихы туралы «Тауарих 
хамса» атты ғылыми танымдық еңбегінде Алтын Орда мемлекеті 
жөнінде: «... Өзбектен соң, ұлы Жәнібек хан көшпелі мұсылмандарды 
үшке бөліп, ¥лы  жүз, Орта жүз, Кіші жүз деп ат берген еді. ... 
Байқотан би Жәнібектің бірінші уәзірі болып, мұнын тоғыз ұлы 
бартын. Бәйбішеден жалғыз Үйсін, екінші әйелінен Арғын, Найман, 
Қоңырат, Қыпшақ, Үақ, Керей, Үшінші әйелінен Алшын, Жаппас 
болатын. Байқотан би Шыңғысханға уәзір ағзам (Бас уәзір) болған 
Майқы бидің бесіңші немересі. Майкы би Шыңғысханның атасы 
Жасубаймен бір тума, яғни Жасубай мен Майқы би Байсұңқардан 
туган» [11, 233 б.], -  деген деректер Майқы бидің кім екенін дәлелдей 
түседі.

Шығыс пен батыстағы Түркі мемлекеттері жұртының басын
біріктірген Шыңғыс ханды 1206 жылы Түркі - Монгол елдерінің ¥лы
қағаны деп, ақкиізге отырғызып хан көтерген жер — қазіргі Семей
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өңіріндегі Шыңгыстау. Сондай-ақ, Майқы бидің Шыңгыс хан тұсында 
төбе би болгандыгы жөнінде төмендегі деректерді келтіруге болады:

« ... Шыңгысты 27 жасында шүршіт ортасында хан сайлап таққа 
отыргызганда жұрттан билер жиналып, көп ынтымагымен хан қойган 
екен. Сонда осы Майқы би арбасын жаяу кісілерге тартқызып барып: 
«Сендер төрт аяқты айуанға мініп келдіңдер. Мына мен өмірімде 
айуан мініп көргенім жоқ. Бәріңнен артықтығым- осы», -  деп, төбе би 
болган екен деседі. «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы -  Майқы би» 
атанған Майқы би -  осы» [14,432 б.].

Ғ алым Г. Қосымова «Шешендік өнердің негіздері» атты 
енбегінде Майқы би туралы: «Майқы елді билер арқылы басқарған. 
Екі уәзірі екі қанатын басқарған: бірі — ел ісін жүргізуші, 
екіншісі -  әскер басы; үш сұлтаны , екі биі, екі бақылаушысы болган. 
Майқы төңірегінде дана адамдар көп болған: жұлдызшы,
жауырыншы, балгерлер Майқы төңірегінде жиналған. Сонымен ол 
дүлдүл шешендерді, ел бастаған көсемдерді де алдырып, жанына 
ұстаған. Елдің ауызбіршілігі мықты болган, рулардың татулыгы, ел 
бірлігі қытайларды да қатты сескендірген. Майқы көріпкел, әулие 
адам болған. Болашақты түс көріп алдын-ала біліп, алдын-ала қам 
жасайды екен» [12, 104 б.], -  дейді.

Майқы бидің нақыл сөздері мен толғауларында халықтың 
әлеуметтік тұрмысы, адамның жақсы-жаман қасиеттері, өнегелі, 
жағымды істері дәріптеліп, жағымсыз қылықтары сынапады.

Майқы би қартайып жетпіске келген шағында айтқан екён:
О, дүние, не болар сенің ақырың, -  деп бастапты ол сөзін. 

Өзімізді өзіміз қыратын да заман болады екен, шығыстан келер сары 
сақал -  өз тұқымымыз жұртымызға аз қорлық көрсетпейді екен. 
Талайдың қанын жүктейді екен. Елімізді енді, мына мен үш жылдан 
кейін өлген соң, мың жеті жүз жыл кейін жүнбас шегір сарылар 
басқарар болар. Бірақ еліміз олардың билік жүргізген кезінде қатты 
бұзылады, -  деп барып, аяғын тақпақтап кетіпті:

Әлі заман өзгерер,
Өзгергенін көз көрер,
Еркек билік тұл болар,
Сиыр пұл болар.
Еркек жасып и болар,
Қатын тұлданып би болар...
Иекке тиер қызыл аз болар,
Адам шаштан айырылып таз болар [13, 16 б.].
Әділ билігі, тапқыр шешендігі бар би-шешендер “қалың елім 

қазағым” деп сөйледі. Билердің шешендігі — сол халықтың даналыгы
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мен ой-санасынан туындайды, мәдениеті мен өнеріне, табиги 
болмысы мен білім-білігіне, салт-дәстүрі мен наным-сеніміне 
сүйенеді. Қазақтың би-шешендері дүниені әділдік, адамгершілік 
түргысынан түсінді. Адам өмірін табиғатпен біртұтас болмыс деп 
түсінген. Өркениетгі елдің бір көрінісі -  оның қогамдық жүйесінің 
қалыптасуы, ягни, билігі мен басқарылуы, әкімшілігі. Қазақтың ұлыс 
болып қалыптасуына, ел болып орныгуына би-шешендер дәстүрінің 
қосқан үлесі орасан зор деуге болады. Адамдар татулыгы мен бірлігі, 
ынтымақтастыгы жайында айтылган: «Алтау ала болса, ауыздагы 
кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді» [4, 230 б.], -  деген
Майқының сөздері ел арасына кеңінен тарап, мақалга айналып
кеткенін аңгаруга болады.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының (1858-1931) тарихи 
шығармаларының бір тобы болып табылатын 8 томында біз сөз етіп 
отырған Майқы би туралы біршама деректер бар. Мәселен, «Қазақ 
хандары» деп аталатын 29 мәтінде (ОҒКҚҚ, № 1645 -  папканың 76 
[250] -  87 беттерінен алынган): «Қырық сан Қырым, отыз сан (нышан) 
Рум, он сан Оймауыт, тоғыз сан Тор[гауыт], он сан Ноғай бүлгенде, 
Ормамбет би өлгенде, Ногайлының елі бір алаша тайдан бүлініпті. 
«Ала тайдай бүлдірді» -  делінген сөз сонан қалыпты. Сол заманда 
Қондыкер, Құбан, Құтан, Қогам дегендер болыпты. «Түгел сөздің 
түбі бір. Түп атасы -  Майқы би, -  деген болыпты, -  Тогыз ханды 
қолынан таққа отыргызган кісі», -  дейді» [14, 118 б.].

Ғалымдардың зерттеулерін негізге ала отырып, тарихымызда би- 
шешен Майқылар бірнешеу екендігін аңгаруга болады. Барлық 
деректерде Майқылар Үйсін ұрпагынан екені келтіріледі, Дулат 
Майқы би — Үйсін Майқы ханбидің 42-ұрпагы болса, Мәнұлы Майқы
— Үйсіннің 16-ұрпагы, ал Төбейұлы Майқы би 1105—1225 жылдары
аралыгында өмір сүрген деген мәліметтер бар.

Би-шешендердің дәстүрі адами қасиеттерді дәріптеумен коса, 
адамның үлгілі, өнегелі, ізгі қасиеттерін рухани құндылық ретінде 
қалыптастыруга ықпал етті. Адамгершілік қасиеттерге қайшы келетін 
жағдайларда көнбістік білдірмей, кісілік құдіреттің үлгісін көрсету 
арқылы би-шешендер мәртебесін көтерді. Қоғамда кез келген 
мәселеде бидің сөзіне тоқталып, шешімін қолдаган. Би кез келген 
адамга басу айта алган, билік айтудан бас тартса оган айып 
салынбаған. Олар қажет болса ханга да басу айтудан тайынбаган, 
қарапайым адамдарды да қызбалық пен жалгандықтан сақтандырган, 
дұшпандарды басындырмай, шындықты бетке айтудан қашпаган. 
Даулы мәселелерді ушықтырмай шешуге тырысып, болашақ ұрпақтың 
арман-ниетін түзеді, дүмшеліктен, рухани бұзылудан сактандырды.
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Осы кезевде, ягни Шыңғыс ханның тұсында өмір сүрген би- 
шешендердің қатарына аты аңызға айнапған Азяз биді де жатқызамыз.

Қ. Тауасарұлы Аязбиді Майқының уәзірі ғып көрсетеді, бірақ Аяз 
бидің аңызға айналған, жарқыраған бейнесін ашып бермейді.

Қазақ совет энциклопедиясында Аяз би туралы: «Бұрынғы 
қойшы, кедей Аяз өзінің ақылдылығы, даналығыарқасында уәзір 
болады. Бұл үшін ол Мадан ханның сынынан өтеді. Оған шөп жаманы
-  қоға, құс жаманы -  сауысқан екенін дәлелдеп береді. Ханның

•  •тұлпарының сиырға, өзінің қара халыққа шатастығын аиырады. 
Шартты жұмбағын шешіп, бай қызы Мендісұлуға үйленеді, ханның
күншіл, ақылсыз қырық уәзірін өлімнен құтқарады. Аяздың 
даналыгын, достыққа адалдығын, сертке беріктігін, 
қайырымдылығын, эділдігін Мадан мойындап, хапық қалап, оны хан 
етіп көтереді» [ 15,636 б.] — делінген.

Б. Адамбаев өзінің 1990 жылы шыққан «Шешендік сөздер» атты 
еңбегінде Аяз биді Майқы бимен бірге Шыңғыс ханның тұсында өмір 
сүрген адам екенін көрсетеді. Аяз бидің Шыңғыс хан іс-әрекеттеріне 
наразылығын білдіргенін атап айтады. «Аяз би бір жолы Хиуадан 
Арал теңізіне ел аралап келе жатып, жолда Болфан ханымға кездеседі. 
Болфан -  Шыңғыс Амудария мен Сырдария өлкесін басып алганнан 
кейін бір тайпа елге хан қойып кеткен қыпшақ әйел екен. Ханым 
құзырына мойынсұнбаған, уақтылы алым-салық төлемеген қалалар 
мен қыстақтарды қиратып, халқын қырып-жойып елге қатал болыпты. 
Аяз би мен Болфан ханым бір елсіз қыстақтың өтіп бара жатса, біреуі 
бұтаның басында, екіншісі қыстақта, қираған там төбесінде отырган 
екі байгыз кезек сұңқылдап қоймапты. Аяз би «құстың тілін біледі» 
екен, езу тартып күліпті. Қатар келе жатқан ханым: «Би, неге 
күлдіңіз?» -  дейді. Аяз би: «Байғыздардың сөзіне күлдім; бұтадағы 
байғыз: «Сен сияқты бір қыстаққа қашан ие болар екенмін», — десе, 
кыстақтағы байғыз: «Асықпа, Болфан аман тұрса, қыстақ түгіл қапага 
да ие боларсың», -  деп тұр дейді» [16,98 б.].

Г. Қосымова: «Аяз би -  қазақ халқының ежелден елге аты мэлім 
болған, ел арасындағы айтылатын аңыз-әңгімелердің кейіпкеріне 
айналған кемел тұлға, ақылгөй шешен-би. Бүгінгі ұрпақ оны «Аяз би» 
ертегісі арқылы біледі».

Осындай би-шешендердің қатарына Едіге биді де жатқызамыз. 
М. Әуезов «Әдебиет тарихы» атты еңбегінде Едіге бидің батырлығы 
жөнінде: «Едігенің ақылы терең, зейіні өткір, қиядан көргіш қырағы, 
қара қылды қақ жарарлық арыны -  каааіЕ»й»*аека жодды, келелі, 
«жарығы» билеріне арнаулы сипаттар. |о п  бгОтЪёръшғтрщлдік, сөз
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бастайтын даналық, көптен үздік даралық, кажусыз еңбек, кайтымсыз
жігер, мұкаусыз қайрат» [17,15 б.].

Билер болмысына екі ерекшелік ортақ: біршшісі, даналык
тагылым мен тектілік болса, екіншісі, түсінігі терең толғау мен сыни 
көзкарас. Сондай-ақ, ойын дәлдеп, көкейкесті сырын ашык жеткізе 
білуінде. Қ. Сэтбаев 1927 жылы «Ер Едіге» жинағында : «Едіге казак 
батырларының ішіндегі ең маңдайлы, аруағы күшті көсемі, сәулесі 
күшті шолпаны есебінде. Сыпыра жырау Едігені Шыңғыс, 
Әз Жәнібек, Ақназар сынды ерлерден де артық сипатгайды» 
[18, 24 б.], — деп Едіге бидің даналығы мен тектілігін, ақылгөйлшн
ерекше атап өткен.

Мэшһүр Жүсіп шығармаларының 8 томында қагаз бетіне түсіру
арқылы сақталынған, ел арасындагы деректі әңгімелер мен Ташкент,
Бұхара кітапханаларындағы көне кітап, қолжазбалардагы түрлі тарихи
құнды деректер берілген. Едіге бидің жогарыда айтылган қасиетгері
жөнінде Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жинаган жазбаларынан да
кездестіреміз. Мәселен,

Қазақ жұртынан Едіге деген ер шыкты.
Едіге деген ер екен,
Елдің қамын жер екен.
Ел шетіне жау келсе:
«Мен шыгайын!» -  дер екен.
Едіге деген ер екен,
Елдің қамын жер екен.
Өзінен бір жасы үлкен болса,
«Ғ азизім, сіз білесіз», -  дер екен.
Едіге деген ер екен,
Елдің камын жер екен.
Өзінен бір жасы кіші болса,
«Ботам, сен тұра тұр,
Мен айтайын»,- дер екен.
«Едіге деген ер дүрмін,
Үзілмес жібек кендірмін.
Өзі білмегенге,
Білгеннің тілін алмаганга -
Еменнен шоқпар шекесіне
Шық еткізетұгын мен дүрмін», -  дейді екен. [14,105 б.]. 

Едіге бидін ханнан да, қарадан да каймықпай сөйлейтін 
қайсарлыгы мен тапкырлығы жайында Н. Төреқұловтың жинастырган 
шешендік сөздерінен кездестіруге болады. «Бірде Токтамыс ханның 
зайыбы: «Осы касынызда жүрген жалшы балаңыздың аруагы сіздін
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аруагыңыздан басым көрінеді», -  дейді. «Ей, тентек қатын, есігімдегі 
жалшының аруагы негып менен артық болады», -  деп хаи шамданады. 
Ханым: «Ендеше сіз байқамай жүр екенсіз. Едіге «Аллаң жар болсын»
деп кіріп келгенде қашанда сіз селк ете түсесіз, сескенетініңізді өзщіз 
де білмейсіз. Егерде менің сөзіме иланбасаңыз: киіміціздің етегін 
кілемге тебен инемен түйрегі қояйын, сол уақытта селк ететініңіз 
мәлім болар», -  дейді. Ханым ханның етегіне тебен ине гүйрейді. Сол 
уақытта Едіге: «Алла жар болсын » деп есіктен кіріп келгенде, хан 
селк ете түседі, тебен ине ортасынан шорт сынып, аспанға үшады. 
Ханым: «Енді білдіңіз бе аруагының зорын?!» ~ деп хаига қарайды»
[13,266.],

Мәшһүр Жүсіп Көпейүлының жазбаларында тарихта Едігелердің 
ұшеу болгандыгы жөнінде: «Қазақ жұрты әңгіме қылып ай гысқанда: 
«Үш Едіге өткен екен: «Әуелі -  ер Едіге, онан соңгы -  эз Едіге, ең 
ақыры -  би Едіге. «Едігенің майлы жұрты» -  атанган уақытысы -  би 
Едігенің заманындагы сөз еді!» -  деген сөзі бар.

Ал Н. Төреқұловтын «Қазақтың 100 би-шешені» дейтін 
кітабында Едігенін бала кезіндегі төрелік айтатындыгы жөнінде: «Сол 
бала Едіге сегіз жасқа келген соң біреудің қойын бағып жүреді. Бір 
күні орталарында бір аяғы ақсак жылқы жетегі бар төрт жолаушы 
ұшырасады. Төртеуі ағайынды екен.

-  Біздің еншімізге тиген осы ақсақ жылқы ортамыздағы бір қара 
еді. Басы үлкен агамызға, төрт аяғы тортеуімізге тиесілі. Осы ақсақ 
мал барып, кәпірдің егініне түсіпті. Кәпір торт аяғының тиген жеріне 
төрт жүз ділдә сұрайды. Біздер соган даулы болып отырмыз. Егер сен
би болсаң төрелігін қалай айтар едің, қойшы бала? -  дейді бұган.

Сонда Едіге:
-  Алла аузыма салса айтамын, -  дейді жұлыгі алғандай.
-  Мынау ақсақ аяқ қайсыңызға тиесілі? -  деп сұрайды алдымен.

Ең кішісі:
-  Маган тиесілі еді, -  дейді.
-  Ендеше сен төлеуден босайсың, -  дейді Едіге. -  Ділдәнің екі 

жүзін басын алган агаң тартсын, ойткені малды егінге екі көзі көріп, 
басы сүйреп алып барды. Екі жүзін екі агаң тарсын, өйткені ауру 
аякты сүйреп апарып бастырған сау аяқ. -  Үш ағасы бүл төрелікке 
көнбей Тоқтамыс ханға барады. Хан алдында кішісі:

-  Біз жол бойы бір балаға жүгініп едік, ол мынадай төрелік 
айтты, -  деп болған жайды жайып салады. Баланың берген төрелігіне 
разы болган хан: «Баланың төрелігі әділ, мен ондай төрелік бере алмас 
едім», [13, 23 б.] -  десе, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жазбасында 
осы әңгіменің басқа нұсқасы бар екенін көреміз. Мұнда Едігенің
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Тоқтамыс хан тәрелігін бұзгандыгы жөнінде, ягни жүгінушілер 
алдымен Тоқтамысқа келіп дауларын шешіп, содан кейін баладан 
сұраған болып шыгады. «Тоқтамыс заманында бір адамның жеті 
баласы бар екен. Өзі өліп, жалгыз ешкісі калып, жеті баласы қалыпты. 
Сонда тірі жүрген ешкіні тірідей жетеуі үлесіп алып, меншіктесіпті. 
Басын біреуі алыпты. Екі көзін біреуі алыпты. Төрт аяғын төртеуі
алыпты. Өзге денесін біреуі алыпты. Сонда бүл ешкінің ең кенжесіне 
тигені артқы аягының біреуі екен. Сол кенженің сыбағасына тиген 
аягы ақсап, оган бұрыш, тотыяйын салып, шүберек орап қойса, сол 
шүберек біреудің шығарып тастаған күлін басуменен, ішінде қалган 
оттан тұтанып, сонан барып, біреудің егініне жайылып тұтанған 
шүберектен от алып, егін өртеніп кетіп, егін иесі жетеуімен дауласып, 
Тоқтамысқа келсе, Тоқтамыс хан шүберек орағанды кінәлі қылып, 
егіннін төлеуін жалғыз соған бұйырыпты. Ол бейшара зарлап, 
ботадай боздап келе жатқан соң, асық ойнап жүрген Едіге сұрапты. 
Сонан ол бастан-аяқ әңгімесін айтқан соң, жетеуін бірдей шақырып
алып: V

-  Хан мұның төресін білмей берген екен. Мұның төресі ол емес,
мынау: бас бастамаса, көз көрмесе, сау үш аяқ жүрмесе, өзі жүруге 
жарамай қалған, кәтеріп жүрген ақсақ аяқ кайда барады? Мұның 
төлеуіне бұл кінәлі емес. Бастайтұғын бас иесі, көретұгын көз иесі, 
жүретұғын сау үш аяқ иесі — солар кінәлі (виноват), -  дейді» 
[13, 23 б.]. Бұл жерде ақын Едігенің билік айтатындығына сенбейтінін 
білдіріп: «Бұрынғылардан қалган өңулі (оңулы) сөз бар: «Батыр деген
-  бір барақ ит. Екі катынның бірі табады. Би деген ~ ақ шаригат. Ілуде
бір-ақ қатын табады!» -  деген. Осы Едігені Тоқтамыс ханның төресін
бұзып, гөре беретұғын би де қылып қояды. «Бетіне жан пар 
келмейтұғын ер де, батыр да қылып қояды. «Екі қылыш бір қынга
сыймайды. Екі тілеу бір көңілге сыймайды.» Мен өзім Едігені ер деп, 
батыр деп, әбден білемін. «Билік айтты» -  дегенге нанбаймын» 
[14, 110 б.], -  дейді. Мұндагы Едіге жогарыда айтылған әңгімедегі Ер 
Едіге жайында деп білеміз. Себебі, Тоқтамыс ханнын тұсындагы 
Едігенің аты халықка Ер Едіге деп жайылғандыгын Мәшһүр Жүсіп өзі 
келтірген жазбалардан да анық аңғаруга болады. Ал Тотамыстың 
төрелігін бұза беретіндігі Ер Едігенің бала кезіндегі болған жағдайлар 
және Токтамыс пен Едігенің жауласуына да себеп болды. Демек, Бұл
әнгіме Би Едіге емес Ер Едіге жайында.

Мұхтар Омарханұлы Әуезов шығармаларының елу томдық
академиялық толық басылымының 4 -  томында 1924-1930 жылдар 
аралыгында жазган «Өдебиет теориясы» атты үлкен еңбегінде 
Едігенің батырлыгы мен бнлігін, шешендігін: «... Ақылына билеткен,



ішіне сыр сақтай білетін, кең сабырлы, қалталы батыр. Барлық сезімді 
ішке жиып, шын көңілін сыртына тез шығармайтын, тартымды мінез 
қазақ елінің ескіден сүйген мінезі болатын. Едіге сол мінездің батыры.

Онан соң Едігенің билігінде де қазақтың сүйген әдеті бар. Ол : 
бидің тапқыштығы, өткір сезімділігі болатын. Бұрынғы қазақ барлық 
жақсысына осы сынмен қарайтын. Терең теңізділік, әрі ойшылдықты 
тез бағалай алмай, көбінесе, тапқыштық сиякты, іле сөйлейтін, отты 
шешендікті сүйген. Көсемдік, көрнектілік сол мінезден туу лайық 
сияктанатын. Бұл турада Едіге қазақ мінезді болады», -  деп 
сипаттайды [20, 64 б.].

Жоғарыда сөз болган Тоқтамыс хан 1380-1396 жылдары Алтын 
Орданы содан соң Ақсақ Темірдің көмегімен Отырар, Сауран, 
Сығанақ қалаларын билеген. Жошы тұқымының 25 жылға созылган 
қырқыстарын тоқтатты. Мәскеуді талқандаған да осы Тоқтамыс хан. 
Кезінде өзіне көмек көрсеткен Ақсақ Темірмен соғысып, Едігемен де 
келіспей жауласқаны тарихи шындыққа жанасады. Сондай-ақ осы 
жағдайлар Алтын Орданың ыдырауына да ықпал еткен.

Бірінші кезең -  ХІІ-ХҮ ғасырдағы Мәнұлы Майқы, Аяз би, 
Ер Едіге т.б. би-шешен, көсемдер туралы жазған ой-пікірлерімізді
түйіндеп, Шыңғыс хан заманындағы билердің түлғалық қасиеттері 
мен шешендік сөздерінің мағыналық ерекшеліктерін қорытындылай 
келе бүл кезеңде билік үрдісі қатал болғанын, шешендік пен төрелік 
айта білу өнері өте жоғары бағаланғанын көреміз. Бірақ, бұл 
замандағы би-шешендер көбінде хан кеңесшісі рөлін атқарып, нақыл 
сөз, өсиет уағыздар айтумен әйгілі болған. Ал дау шешу мәселесі 
негізінен хан құзырында болғанын аңғаруға болады.

1.2 Тәуке хан тұсындагы би-шешендер
Қазақтың шешендік өнері дамуының екінші кезеңі, ХҮІІ-ХҮ1ІІ

ғасырдағы би-шешендер жайында айтар болсақ, бүл ақыл-ойға
еркіндік берілген жария заман, шешендік өнердің жанданған уақыты 
деуге болады. Билер өзінің сөзін, билік шешімін «Ал, халайық, бұған 
не дейсіңдер, ризамысыңдар?» деп көпшілікке салып отырған. 
Билердін төрелік, бітім айтуы халықтың көзінше жария болып 
отырған. Алдын ала ымыраласу, ауыз жаласу, құпиялық болмаған. 
Осындай қасиеттері үшін халық би-шешендерін ханнан бетер 
қадірлеп, олардың өсиет уағыздарын, нақыл сөздерін жадында сақтап,
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырған.

Қазақ даласында жариялылықтың жайылуына қазақ хандығының 
заңдары ықпал еткен. «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі 
жолы», «Тәуке ханнын Жеті жарғысы» деген халық бұқарасына
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түсінікті завдар, ел салтына сіңген әдет-гұрып ережелері болған. ХҮІІ
ғасырдың аяғында Тәуке хан таққа отырған заманда казақ 
хандығының ішкі және сыртқы саяси жағдайы шиеленісе түсті. 
Сыртқы дұшпандар шапкыншылыгы жиілеп, сұлтандар арасында 
бақталастык пен алауыздық күшее бастады. Казақ жүздерінің арасы 
ыдырап, әр жүздін өз хандары құрылды. Бұл жагдай сыртқы 
шапқыншылардан қоргануга кедергісін тигізді. Осындай қиын заман
орнаган кезеңде Тәуке хан үш жүздің төбе билері -  Төле би, Қазыбек 
би, Әйтеке би қатысуымен «Жеті жаргы» заңын қабылдады. Ел ішіне 
бейбіт өмір орнап, хандық билік ныгая бастады. Тәуке өз саясатын 
билер мен батырларға сүйеніп жүргізді. Жыл сайын белгілі бір 
мерзімде Күлтөбе деген жерде үш жүздің басын қосқан жиын өткізіліп 
отьфды. Осылайша, Тәуке хан өз билігін билер кеңесі арқылы 
жүргізді. Себебі, билер кеңесі барлық рулармен тыгыз байланыс 
орнатып, ел бірлігін нығайтгы. Жүздер мен ұлыстар арасындагы 
даулы мәселелер, тартыстар билер кеңесінде, үш жүздің абыройлы, 
әділ билері, Төле би, Қазыбек би, Өйтеке билердің қатысуымен
шешіліп отьфған.

Ұлттық тіліміз бен әдебиетіміздің, мәдениетіміздің биікке
көтерілуіне ерекше үлестерін қоскан үш жүздің билері жайлы галым 
С. Негимов: «¥лтының ұлы мұраттары мен үлылыгы, ірілігі мен 
бірлігі, саналылығы мен пәктігі, есендігі мен еркіндігі, намысы мен 
ынтымагы үшін, тәуелсіздігін коргау, туыстастыгын сақтау, қорганыс 
қабілетін күшейту жслында күш-қуатын, білім-білігін сарқа 
пайдаланған, ауыздыға соз, аяқтыга жол бермеген сол бір заманның 
жаркырап туган жарық жұлдыздары, мемлекет мэмлегері Үйсін Төле 
бидің, Қаз дауысты Қазыбек бидің, айыр тілді Алшын Әйтеке бидің 
таспадай өрілген, кестедей тәгілген тұрлаулы, тұжьфымды билік 
кесімдері, үлбіреген нәзік сезіммен, жан толқытарлық гажайып 
құлшыныспен, терең тебіреніспен айтъшган айшықты да асьш ойлары 
аспандай көнермейді, көктемдей қартаймайды» -  деген [1,312].

Әлібекұлы Төле би (1663—1756) тегінде он бір ата-бабасы «от 
ауызды, орақ тілді»би болган. Аргы атасы -  Бақтияр би өжет, 
ержүрек, шешен, адал әрі әділ, дәулетті адам болган. Кезінде Шыңгыс 
ханның бас уәзірі, Майкы би де Төле бидің бабасы. «Көне жазбаларга 
сенсек, Әлібек атақты би-ұлықтар мен дүлділ шешендердің бас 
қосуларына баласын да ерте барган. Төле каршадайынан қазақтың 
гана емес, көршілес этностардың да ауыз әдебиеті мен мәдениет- 
тарихына зейін қойып, зеректік танытқан. ... Осындай сапарларында 
тогыз жасар Төле күрмеуі қиын таластарға қатысты қисынды пікірлер 
айтып, тіпті даугер мен айыпкер қарсы болмаса, жеңіл істерге төрелік
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ету құрметіне ие болған» [3, 9 б.]. 2010 жылы жарық көрген 
Мэшһүр Жүсіп Көпейұлы энциклопедиясында Төле би Ұлы жүздің 
дулат тайпасының Жаныс руынан деген дерек бар. Кейінгі ұрпаққа 
жарық жұлдыздай жол көрсетіп, жөн-жоба сілтейтін көптеген өсиет 
сөздер қалдырған ¥лы жүздің биі, Үйсін -  Төле би жайлы 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының айткандарын шығармалар жинағының 9 
томында, «Абылай» деп аталатын дастанынан кездестіруге болады. 
Бұл туынды тарихи деректер арқылы жазылған құнды шығарма. Бұл 
дастанда атақты қазақ ханы Абылай бала кезінде «ақгабан- 
шұбырынды» заманында жетім қалып, ел кезіп жүріп Үйсін Төле биге
кездескендігі жөнінде сөз болады.

... Есіктен сәлем беріп кіріп келді.
Бір бала үсті-басы далба-далба,
Күрсініп дем алады анда-санда.
Көзі өткір, тікірейген (тікір екен), сұрғылт сары, 
Ерекше қып жаратқан Алла Тағала.

Қой жүні -  жыртық күпі, сеңсең тымақ,
Көзіне шашы түсіп кеткен дым-ақ.
Отырысы сұңқардың баласындай,

Нәсілі Төле биге кетгі ұнап [26, 81 б.].
Білгір де данышпан Төле би баланың түрі мен тегіне қарап атын 

«Сабалақ» деп қойған. Мәшһүр Жүсіп шығармаларының 8 томында 
[27, 47 б.] келтірілген түсініктерде Абылайдың Төле би түйелерін
және Атығай-Қарауыл байы Дәулеткелдінің жылқысын бағып есейді 
дегені тарихи шындыққа келмейтіндігін айтады. Мұндағы 
фолыслорлық нұсқада әсірелеу, халыққа жақындастыру, ел батыры 
ретінде таныту т.б. қосымша белгілері тарихи баяндаулармен қатар 
жүреді. Абылайға қатысты фольклорлық деректі фолыслортану 
ерекшеліктеріне сай сараптауға ғана болады. Абылай туралы арнайы 
зерттеп жүрген фольклоршы А. Өбсадықов пікіріне сүйенсек, 
Әбілмансұрдың қара қазаққа түйеші, жылқышы болып қызмет
қылуын халық қиялынан туған қосымша жұрнақ деп қабылдаймыз.

Төле би он бес жасынан даулы мәселелерге қатысып, төрелік 
айтып, шешендігімен елге әйгілі болған. Әділдігі үшін хапық оны 
«қара қылды қақ жарған әділ би» деп атаған. Төлебидің қатаңдығы 
мен қаһарлығы туралы «Төле бидің ащы тілінен сақтан, өткір көзінен 
сақтан» деген сөздің астарында бекерге қаралап, жала жаппа немесе 
өтірік сөз айтып, қылмысыңды жасырып қалам деген дәмең болмасын
деген мағына жатыр.

Теле бидің қоғамдық қызметі, әсіресе, 1723 жылғы жоңғар
шапқыншылығынан кейін айқын көріне бастады. «Елге бай құт емес,
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би құт» деген сөзді Төле би осы кезге байланысты айткан екен. 
Осындай қиын уақытта Төле би елін тастап кетпей, қамсыз отырган 
халқын қоргау үшін түрлі айла-тәсілдер қолданган. Төленің 
даналыгына байланысты халық аңызы бар. Жоңгар 
шапқыншылыгынан босып ел қаша бастағанда Төле үйін жықпай 
жұртта қалыпты-мыс. Қалмақтың әскер басы бұған таңданып, 
көшпеген себебін сұрағанда, Төле би «биыл шаңырағыма бір 
қарлығаш ұя салып еді, бұл -  бүкіл дүние жүзін топан су қаптағанда 
Нұқ пайғамбардың кемесін құтқарып қалған, жыланға адам 
баласының жем болу қауіпі туғанда, қорғаған құс еді. Мен осындай, 
адамзат қорғаушысының балапандарын кырып кете алмадым» дейді. 
Мұны естіген қалмақ хонтайшысы «бұл әулие» екен деп оның өзіне 
де, маңайындағы еліне де тимепті-міс. Бұл аңыздың қаншалықты 
шындық екенін кесіп айту қиын. Бірақ, Ташкент, Шымкент жақтың 
адамдары Төле биді бүгінгі күнге дейін «Қарлығаш би» деп атайды.

Төле бидің елшілік, достық қарым-қатынас жасағандығы жөнінде 
біршама мәліметтер сақталған. Ол көршілес Бұхар, Қоқан, Жоңғар 
хандықтарымен тату-достық қатынас жасауды жақтаған. 1733 жылы 
¥лы жүзді қамқорлығына алуға алуды сұрап Ресей императоры Анна 
Ивановнаға бір топ сұлтан-билермен бірігіп хат жазған адам.

Ауыз әдебиетінде Төле би жеке басының қасиеттерімен, әділ 
билігімен, тілмар шешендігімен дәріптеледі. Халық аңыздарына 
қарағанда Төле би өз заманының батырлары, билері, тіпті хандарының 
да ақылшысы болған. Атоқты батыр әрі шешен Шақшақұлы Жәнібек 
Төле биден ақыл сұрай келіп: «Түзу мылтық, ұшқыр құс, жүйрік ит, 
мақтаншақ жігіт, ұрыншақ ат жидым. Бозбала болып ерлік қылайын 
ба, үлгі алып билік құрайын ба? Еліңде кэрің болса, жазулы тұрған 
хатың, жайлаған көліңнің алдында төбе болса, ерттеулі атың деуші 
еді, ақыл сұрай келдім», -  дейді. Сонда Төле би: «Өгізді өрге салма -  
сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа -  сенімің кетер, дұшпаныңа
сырыңды айтпа -  түбіңе жетер. Жал-құйрығы қаба деп жабыдан 
айғыр салма -  жаугершілік болғанда, жағдайлап мінер ат тумас. 
Жақыным деп жаманның малы үшін жақсының жағасынан алма - 
өрісің тарылар. Қару жисаң мылтық жи: жаяу жүрсең -  таяқ, қарның 
ашса -  тамақ. Ит жүгіртіп, құс салсаң әуейі боларсың. Әйел алсаң 
көріктіге қызықпа, тектіні ал. Мақтаншақ жігіт жисаң — ұятқа 
қалдырар. ¥рыншақ ат жаз жарға жығар, қыс қарға жығар. Тұмау түбі 
құрт болар, тұман түбі жұт болар, ақылдың түбі құт болар. Елге бай 
құт емес, би -  құт. Қабырғадан қар жауса атан мен нарға күш, ел 
шетіне жау келсе — қабырғалы биге күш. Қарап отырғанша бір нәрсеге
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жарап отыр, кәсіп болмай нәсіп болмас. Менен ақыл сүрасаң, менің 
айтарым осы» [25,23 б.] -  деген екен.

Алты алаипса билік айтқан Төле би үй-іші берекесіне де мықтап 
көңіл бөлген. «Келінім ақылды болса, балам дана болады. Ердің 
бақыты - әйел деген. Ел сыйлайтын ерді ақылдылықпен адам етіп 
тәрбиелейтін әйел, кең жайылган дастарханмен ердің атын шыгаратын 
да әйел. ... Ырыс, бақыт, қызыр да әйелде» деген ұлагатты сөздері 
болашақ ұрпаққа үлгі.

Би-шешендердің сөздері көбінесе ауызекі түрде таралып 
сақталганын білеміз. Сондықтан олардың зерттеушілер қолына және 
оқырманга толыққанды жетуі үшін, ең алдымен оны жинау, мұқият 
қагазга түсіру, содан кейін ғана баспадан басып шығаруға кірісу 
міндеті жүктеледі. Міне, мұның өзі би-шешендер сөздерін жинаудың 
қаншалықты жауапты, ауқымды мәнді екендігін көрсетеді және 
шешендік сөздердің қаншалықты талантты, жан-жақты екендігін 
діттеуге жол ашады. Осындай шешендік сөздерді ел арасынан жинап, 
бізге жеткізген фольклортанушы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 
жазбаларының 6 томында «Шешендік өрнектер» деген тарауында 
Едіге биге арналған тараушасы «Едігенің алгашқы билігі», «Едігенің 
Тоғаспен құда болуы», «Едігенің көрген түсі», «Едігенің соңгы биліп»
деген әңгімелерден тұрады. «Едігенің алғашқы билігі» деген 
әңгімесінде Едіге бидің Орта жүздің Арғын руынан екендігін және 
Үйсін Төле би тұсындағы Едіге би екенін: «Үлы жүз: Үйсін-Ошақты 
деген ел Орта жүзден: Малайсары Жәдігер деген таптан бір Құлназар 
дегенді өлтірген екен. ...Замандардан заман өткенде, осы құнды 
жоқтап, 14 жасар күнінде Едіге би атқа мініпті. Арғыннан -  Едігенің 
соңынан ерген жүз кісі болып жүріпті» -  деген үзіндісінен аңғаруға 
болады. Демек, мұндағы болған жағдайды ер Едіге мен эз Едіге 
заманындағы емес, «Едігенің майлы жұрты» деп атанган би Едіге 
заманындагы болган оқиға деп білеміз. Едіге би Құлназардың құнын 
даулай барган жиында Үйсін Төле би: « — Алты атасын арқалап 
жүрген бар ма екен, жеті атасын жетелеп жүрген бар ма екен? 
Алмасың болса, мойным бар, асылың болса, қойным бар. Бұ сөзімді 
ойлай бер!», -  деген екен. Сонда Едіге би: «Ақсақал, кішкене 
мойныңызды бұрыңыз! «Кигіз кімдікі болса, білек сонікі. // Ауыз 
кімдікі болса, сөз сонікі.» Кен шыққан жеріне қайтып сыймайды. Сөз 
шыққан жеріне қайтып сыймайды. Жарлық өзіңізден болды, жабдық 
та өзіңізден!» — дегенде, Төле би алты атаның ұлы Арғынга алты ат 
бастатқан «тоғыз» жіберткізіп, төрт атаның «Төртуылға» төрт түйе 
бастатқан «тогыз» жіберткізіп, соған қоса қолынан ұстап жалаңаш қыз 
бергізіп, Едіге жоктап келген Құлназардың құнын қайтартқызыпты.

25



Мұнда Едігенің билік айтуын емес, құн даулай білуін аңғарамыз және 
дауды әділ шешкен Төле би мен бұл жиынга катыспай, үйде жаткан 
Бабыр босағасына бір тогыздан байлатқандыгы арқылы әділ билерге 
деген сый-құрмет жасау жолын да көреміз. Сондай-ақ, бұл әңгімеде 
Би Едіге жайында айтылып отырғанын көреміз, себебі ол жоғарыдагы 
Тоқтамыс заманындағы Ер Едіге емес, Төле би заманындасы болып
отыр. . _  . ^ .

Ал «Едігенің Тоғаспен кұда болуы» деген әңгімеде Едіге оидің
төрелік етуін байкасақ, сондай-ақ, билердің төрелік жасаудан бас 
тартуын көреміз. Себебі дауласқан екі жақ та Ұлы жүз адамдары 
төрелікке жүгінген Тоғас би де осы рудың адамы болған екен. Сонда 
дауласқан екі жақ та өз руластары болғандықтан, төрелік жасап 
абырой алмайтынын білгендіктен, Арғынньщ Манас деген биіне 
жіберген екен. Осы әңгімеде Едіге бидің Жәңгір ханға.

Ақ сұңқар ұшты ұядан,
Қол жетпейтін қиядан.
Тұяғы бүтін тұлпар жоқ,
Қияғы бүтін сұңқар жоқ.
Тұлпардың тұяғы,
Тасқа байласа, кетіледі,
Суға байласа, жетіледі.
Алтын коңырау үзіліп жерге түсті.
Құс маңдайлы, жез тандайлы
Бір тұйғыь балақ бауын үзіп, тұғырынан ұшты.
Құдайдың саған бір жабдығы түсті.
Мойының жуан, көтересің!
Көтермегенмен, амалың бар ма?!
Оны алған Құдайдың әмірі күшті!
Көтер, хан басыңды!
Босатпа беліңді,
Мұңайтпа еліңді!
«Тозбасты ұста соқпайды,
Өлместі құдай жаратпайды» [19, 124 б.], -  деп айткан 

жұбату сөздерімен қайғыдан сегіз күн бас көтермей жатқан Жәңгір 
ханды орнынан тұрғызыпты. Қайғысынан біржолата айықтыру үшін: 
«Сенің бұл қайгың жиылған көптің тобында қалады, атылған 
мылтықтың оғында қалады. Қыран құстың қияғында қалады, жүйрік 
аттың тұяғында қалады. Аққан судың бойында қалады. Сұлу 
катынның қойнында қалады. Өлім деген, шіркін, өрт емес пе? Оны
сөндіретін ойын- күлкі, сауық, көңіл көтеру емес пе?! «Ит құйрығын 
өзі алып жүрмесе, оның кұйрығын кім көтеріп жүреді?!» [19, 125 б.], -
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деген екен. Бұл әңгімелерде болган оқиғадан біз Төле би мен Тоғас, 
Едіге билер бір-бірін жақсы білетін замандастар екенін білеміз, демек 
мұндағы Едіге би Ер Едігеден кейінгі заманда ХҮІІ ғасырда Төле би 
тұсында өмір сүрген және көрнекті би болған адам екенін байқаймыз.

Халықтық ақыл-ойдың ғажап үлгілерін, шешендік өнердің 
керемет сөз маржанын қалдырған, халқымыздың білімдар шешені 
Орта жүздің Арғын тайпасының Қаракесек руынан шыққан -
Келдібекұлы Қазыбек би (1667-1765). Қазақтың Тәуке, Әбілмэмбет, 
Абылай хандары тұсында мемлекет басқару ісіне де араласқан, «Жеті 
жарғы» деп аталатын заңдар кодексін шығаруға атсалысқан. 
Қазыбектің анасы Тоқмейіл сөзге шешен, мақал-мәтел, аңыз- 
әңгімелерді көп білетін зерек кісі болыпты. Анасынан естігенін 
кішкентай күнінен жаттап өскен ол ер жете келе өзі де солай сөйлеуге 
машықтана бастайды. Осы өнерінің арқасында бала биден дана биге 
айналып, «қара қылды қақ жарған Қаз дауысты Қазыбек би», «алты 
алаштың ардағы» деген атаққа ие болады. Бұл жөнінде 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармаларының 6 томында келтірілген 
«Қазыбектің алғаш көзге түсуі» деген әңгімесінде Абылай ханның 
заманында қалмақтың Қоңтажы деген ханы «Абылай жорықта өлген 
екен» деген өсекке сеніп, қазактың бір жағын шауып әкеткендігі 
жөнінде, жорықтан оралған Абылай хан шабылған елін көріп, 
намысын ақтау үшін Тайкелтір би мен Малайсары батырды жібергені
туралы баяндалады. Сонда қаракесек Келдібек би ұлы Қазыбекті қоса 
жіберіпті. Тайкелтір би қалмақтың еліне таянған кезде қалмақтың 
бетін біліп келуге және қазақ болып жиналып, қол келе жатқанын 
хабарлауға кісі жіберіпті. Сонда Қоңтажы хан өзінің бектеріне 
қонақты күтіп алу үшін мал сойып, шатыр тігіп дайындалуын 
бұйырған екен. Қазақтар қалмақ ханының ауылына келіп үш күн 
конақ болып жатады, төртінші күні ғана хан келіп амандасып, -  Неге 
келдіңдер? -  депті. Сонда Тайкелтір би, -  Өгізді өлеңге байладық, 
өрлікті төменге байладық. Ақ десең де, қара десең де, істің шешуін 
өзіңе байладық. Ендігісін өзің айт! — депті. Сонда қалмақ ханы, - 
Бүрсігүнге дейін менен хабар болса, болды, егер болмаса, бастарың 
аман, жандарың бейбітте елдеріңді табыңдар! -  деп, орнынан
түрегеліпті. Сонда босағада отырған Қазыбек:

-  Тақсыр, хан, дат! — депті. Хан : -  Арызың болса, айт! -  дегенде,
бала былай депті:

-  Сен темір болсаң, мен көмірмін,
Еріткелі келгенмін.
Екі елдің арасын
Теліткелі келгенмін!
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Сөз бермейтін шешенді 
Кеміткелі келгенмін.
Тұтқыр сары желіммін,
Жабысқалы келгенмін.
Жаңа үйреткен жас тұлпар 
Жарысқалы келгенмін.
Сен қабылан болсаң, мен -  арыстан,

Алысқалы келгенмін.
Шалқақтамай сөз берсең,
Табысқалы келгенмін.
Шалқақтайтын болсаңыз,
Тұрысатын жеріңді айт,
Шабысқалы келгенбіз! -депті.

Баланың сөзіне риза болган хан, — Дауысың қаздың дауысы 
сияқты, сенің атың : «Қаз дауысты Қазыбек» — болсын! — деп, қазақтан 
алганын түгел қайтарып беріпті. Мұнда Тайкелтір бидің сөзін місе 
тұтпай, шалқақтап, қазақтарды менсінбей тұрган қалмақ ханын 
Қазыбек би өзінің өткір де уытты, қанды қайнатып жүректі тулататын 
сөздеріне көндіріп, өздерін мойындатқанын, екі ел арасындагы даулы 
мәселені шешіп, жиналган қауымды гана емес жат елдің ханын да өз 
сөзіне қаратып сендіріп саясат мәселесін шешкенін көреміз.

Қазыбек бидің жогарыда келтірілген шешендік сөзінің тагы бір 
нұсқасы 1993 ж. жарық көрген Н. Төреқұловтың «Қазақтың би- 
шешендері» атты еңбегікен кездестіреміз. «Біз қазақ деген мал баққан 
елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт- 
береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзага үкі 
таққан елміз, ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз 
асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәмі, іұзын ақгай 
білген елміз, асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. 
Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса, күң 
боламын деп тумайды. Үл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз»
-  деген сөздерінен кейінгісі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы нұсқасына 
мағынасы жағынан сәйкес келсе де сөздерінде айырмашылықтар 
кездеседі. Осы орайда айтылган фольклортанушы ғалым 
Н. Қ. Жүсіповтың: «...фольклортанушы ғалымдар үшін мәтіннің қалай 
өмір сүретіні, қандай өзгерістерге түсетіні, ягни бірқалыпты 
қозгалыста, дамуда, мейлінше жетілу немесе тоқырау, тіпті құлдырау 
кезеңдерін бастан кешетіні т.б. -  бәрі қамтылады. Сол себепті де 
фольклорды зерттеушілер үшін, белгілі не беймәлім мәтіндердің 
негұрлым көп нұсқалы болуы қажет. Себебі үлгіні терең жэне жан- 
жақты түсіну, тану үшін де, зерттеуші оның негұрлым көп
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нұсқаларымен таныс болуы керек», -  деген пікірін орынды деп
білеміз.

Қазыбек би елінің бостандыгы үшін күресіп, Ресей, Бұхара, Хиуа 
мемлекеттері арасындагы еларалық мәселелерге араласып, 
бейбітшілік жолмен шешуді қүптағанын. Оны біз Мәшһүр Жүсіптің 
«Қазыбектің екінші билігі» деп аталатын шешендік сөзінен көреміз. 
Сібір бойына келе бастаған орыс шаруаларын жақтыртпай соғыс 
ашпақшы болған қазақтар бір шешімге келе алмаған соң үш жүздің 
билерін шақыртқан екен. Осы мәселе жөнінде билер оңаша шығып, 
жұмбақтап сөйлейді. ¥лы  жүзден Төле би, -  Алар ма ед мына көлдің 
қуын атып. Мұндағы көл -  Сібір бойының жері болса, қуы -  келе 
бастаған орыс шаруалары, яғни қуын атып алу -  қоныстанған 
шаруаларды қуып жіберу, немесе соғысу. Кіші жүзден 
Мама би, -  Тигізе алмай жүрмесек суына атып, - деп, бұл соғыстың 
нәтижелі болатындығына сенімсіздік білдіргенін көреміз. Яғни, оғы 
қуына тимей, суына тиіп - күшіміз зая кетер деп күдіктенеді. Орта 
жүздің Қазыбегі, -  Арылмастай пәлеге қап жүрмесек, суда жүрген 
перінің қызын атып, -  дегендегі пері -  ақ патша болса, қызы -  сол 
патшаның адамдары. Арылмастай пәлеге қап жүрмесек деп, бұларды 
шауып алған жағдайда орыс патшалығы соғыс ашып қазақ елі үлкен 
пәлеге ұшырайтынын болжап тұр. Қазыбек бидің бұл сөзіне Төле би,

-  Қазыбек, сен соғыспауға байладың-ау! -  депті. Сонда Қазыбек,
-  Біз орыспен қалай соғысамыз? Пайғамбарымыздың ғаділшілік 
орыста қалады, дегені бар емес пе? «Жер астынан жік шыгып, екі 
кұлағы тік шыға қалса», қолының ұшын беретін көршіміз орыс болса, 
жаман болмас! -  деп ойлаймын, -  деп соғыстың басталуына тоқтау 
салғанын көреміз. Демек, мұндағы Қазыбек бидің сөзі екі ел 
арасындағы соғыс отын өршітпеуге ықпал еткенін көреміз.

Ал «Қазыбектің үшінші билігінде» ¥лы жүз бен Кіші жүз 
арасындагы даулы мәселеге билік айтуға ¥лы жүздің төбе биі Төле би 
мен Кіші жүздің биі Мама таласады, сонда Қазыбек би «¥лы жүзді 
қауға берде, малға қой. Кіші жүзді найза бер де, жауға қой. Орта жүзді 
қамшы бер де, дауға қой» — деген аталарының өсиетін білмейтіндігін 
беттеріне басып, төрелік беру жолы өзінікі екендігін айтады. Бұп сөзді 
үш жүздің адамдары бір ауыздан қабылдапты. Сонда 
Қазыбек би, -  Үа, Үйсін: Төле би, сен атадан үлкен болып тудың. 
Ініңнің бір еркелігін көтеретін жөнің бар. Оны ойламай, жылқысын 
неге қуып аласың? Үа, жарқыным Мама би, сен атаның қара 
шаңырағында қалған екенсің, ағаңның көзінің тірісінде жеңгеңді неге 
зорлыкпен әкетесің? «Даугердің адалы кұстай ұшатын да, арамы 
мұрттай ұшатын.» Сен, Мама би, қатыныңды қайтар, сен Төле би,
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жылкыны қайтар. Екі жағында иесіне табыс болмаган, екі аяқты түпл, 
төрт аяқты қалмасын! — деп, билік айтыпты. Қазыбек би ата-баоа 
салтын, өсиетін жетік білетіндігін дәлелдеп, төрелік айтуға, даулы 
мәселелерді шешуге Орта жүз билерін қою керектігін бабалары өсиет
қып кеткенін атайды.

Қазыбек бидің елшіліктегі жетістіктері туралы Ш. Уәлиханов
үлкен сүйіспеншілікпен жазған; «ХҮІІІ ғасырдын батырлары туралы 
тарихи аңыздар деген» мақаласында: «Үш жүздің батырларынан сіз 
кімді артық көресіз деп Абылайдан сүрағанда, ол былай деп жауап 
беріпті : «Бізге дейінгі екі кісіге таң қалуға болады. Олар 90 туысын 
түтқыннан құтқарған Қаракесек Қазыбек және тағы да сондай өзінің
тұтқынға кеткен адамдарын босатып алған, ал соңғысы өз ауылында 
жатып дұшпанын қорқытып алдырған», -  деп жазды» [8, 124 б.]. 
Осылайша Абылай хан соғыспай ақ сөздің құдіреті мен көркемдік 
қуатының арқасында бостандыққа жетуге болатынына таң қалған. Үш 
жүздің арасындағы шешуі қиын, күрделі мәселелерді шешуге қатыса 
отырып, хандардың сенімді ақылшысы, халықтың дана биі болған
Қазыбек би әрқашан ел шаппай, оқ атпай ақ ақылымен жол тауып, ел
бірлігін сақтай білген.

Әдебиет, өнер тарихьгада рухани таза болмысымен, 
турашылдыгымен, даналыгымен, күйлі-қуатты сөздерімен аты аңызға 
айналған, казақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан, 
атақты үш бидің бірі, Әлім тайпасының төртқара руынан шықкан, 
Әмір Темірдің бас кеңесшісі Ораз қажының бесінші ұрпағы Кіші 
жүздің төбе биі Байбекұлы Әйтеке би (Г. Қосымова бойынша 
1666-1722). Әйтеке бес жасынан сауатын ашады, Әкесі Байбек пен 
Қосуак би шешендік өнерге баулып жеті жасьгаан атасының 
тәрбиесіне береді. Ол алдымен Самарқандағы Үлықбек медресесінде, 
кейін "Шердор" медресесінде оқып дін, құқық, тарих, математика 
пәндерін меңгеріп, араб, парсы, шағатай, өзбек тіддерін үйреніп 
шығады. Тәрбиеге алған аталары ел басқару, елшілік байланыстар 
жасау жолдарын, әскери колбасшылық дәстүрлеріне үйретеді. 
Медресені бітірісімен Әйтеке туған ауылына оралып, ел баскару 
істеріне араласады. Сөйтіп жиырма бір жасында бүкіл Бұкара мен 
Самаркан төңірегіндегі қазақ, өзбек, карқалпақ жұртының бас биіне 
айналады. Жиырма бес жасқа келгенде Кіші жүз халқы оны бас би 
етіп сайлады. 1680 ж. Салкам Жәңгірдің баласы Тәукені хан етіп 
сайлауға Әнет баба, Соқыр Абыз, Едіге, Майлы, Төле, Казыбек, 
карақалпақ Сасық, құрама Мұхаммед, қырғыз Қоқым билермен бірге 
Әйтеке би де айрықша ат салысты. Тәуке хан тұсында заман талабына 
қарай "Қасым салған қасқа жол’* "Есім салған ескі жол" дейтін зан
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үлгілерш жаңарту қажеттігі туындап, жоғарыда аталган билердің 
қатысуымен 1684 ж. "Жеті жарга” қабылданды. Бүгінгі күнгі ата 
заңымыздың негізі болып табылатын «Жеті жаргы» заңы ежелгі 
Солон заңымен (б.з.б. 7-6 ғ.) терезесі тең болып, бытыраңқы елдің 
басын біріктіріп, жұртымыздың әл-ауқатын жақсартып, ата 
дәстүрлеріміздің сақталуына, ұрпақ тәрбиесіне зор үлесін қосқаны 
белгілі.

Осы "Жеті жарғы" заң жобасына Әйтекенің де ұсынған баптары 
бар. Ол — "Сүйек құны”, "Өнер құны" деген баптар. Осындай 
баптарды еңгізуге себеп болған мысалдарды ғаламтор қорынан 
алынған келесі деректер арқылы көреміз. 1685 ж. Әлі сұлтан мен 
қарапайым халық арасында бір жан-жал шығып үлкен дауға айнала 
бастайды. Бүркіт ұстап, құс салатын аңшылығы бар Әлі сұлтанның 
ұлы ауыл кедейінің сұлу, акын әрі әнші-домбырашы қызын ұнатып, 
дегеніне көндіре алмаған соң қызға қастандық жасауды оилайды. Бір 
күні қыз қызыл орамал тартып, үйден ұзай бергенде, бүркітін 
шүйітеді. Бүркіт кыздың басын мылжалап өлтіреді. Қыздың ашынған 
ағайындары төреден құн талап етеді. Әлі сұлтан оларды маңына да 
жолатпайды. Ақыры, ел арасына жік түсіп "төрежақ", "қаражақ" 
болып екіге жарыла бастайды. Қыз жақ соңында ел арасында беделі 
жоғары Әйтеке биге келіп жүгінеді. Әйтекенің айбарынан қаймығатын 
Әлі сұлтан құн төлеуге келіседі. Әйтеке би қыз құнын сондай ақ, 
қыздың өнерлі болғанын алға тартып «өнер құнын», қыз жақтың
ағайындарын келеке қылып сүйек сындырғаны үшін «сүйек құнын» 
төлеттіреді. Бұл екі құнның әрқайсысы негізгі құнның жартысына тең 
екен. Сөйтіп Әйтекенің каһарынан қаймыққан Әлі сұптан толық екі 
құн төлеуге мәжбүр болады. Бұл Әйтекенің ата дәстүр-салтына 
жетіктігімен бірге өнерге, өнерлі адамға айрықша құрметін көрсетеді.

Әйтеке би қосқан «сүйек құны» мен «өнер құнының» ел арасында 
кенінен таралғанын Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының «¥лбике мен 
Жангел айтысы» деген әңгімесінде ¥лбикенің өлімі үшін өнер кұны 
мен сүйек құнын елу жылқы алты «жақсыдан» төлеткені арқылы 
көреміз. Әйтеке тілге шешен, "қара кылды қақ жарған" эділ сонымен 
бірге жоңғарларға қарсы ұрыстарда қол бастаған батыр да болган.
1685 ж. Самарқан жақтағы Нұрата тауының маңына шабуыл жасаган 
жонғар ханы Қалдан-Бошактының он мың жасағына Нұрата, Қыз 
Бибі, Ақтау, Тамды, Кенимех төңірегіндегі алшындар мен 
қарақалпақгардан жиналған бес мың кол әскерімен Әйтеке қарсы
аттанады

шұбар
кұл
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артына жалтақтап үш мәрте қарағаны және жауға қарсы Калдан-
Бошакты ханның орнына қоластындагыларынан өзі суырылып
ешкімнін шықпағандығы тексіздіктің белгісі екенін айтып, шешесі 
оны өз әкесінен емес есігіндегі жалшыдан туганын бепне басып жерге 
каратады. Содан кейін жан алып - жан берген соғыс басталып, келесі
күні Әйтекеге Самарқаннан, Бұкарадан қалын әскер комекке келе 
жатыр деген хабар алады. Ал Қалдан-Бошақгы негізгі жасагы калған 
Сайрам төңірегіне келіп Сайрамды талкандайды. Осы себептерден 
жыл сайын Күлтөбеде өтіп жүрген "Хан кеңесі" болмай қалады. Бұдан 
кейінгі казақ жиыны Қарақүмда жэне Тәуке хан ордасын -пккен 
Түркістан манында болғаны тарнхтан мәлім. Бір жағынан Қытаи, бір 
жағынан жоңғар, енді бір жағынан орыс-казак жерін торлап, шекарага 
эскерлерін шоғырландырған қиын күндерде Әйтеке би Төле бимен, 
Қазыбек бимен біріге отырып, елді, жерді қорғауға белсене араласады. 
Қазақ сахарасына көз тіккен көрші едцерден қауіптенген Әйтеке би 
1 698—99 ж. Түркістанда өткен үлкен жиында мынадай үсыныс 
жасайды: «Ресеймен, Қытаймен не басқа бір елдермен одақ жасаудың 
ешбір кисыны жоқ. Олардың көксегені терезесі тең одақ емес, 
қазактарды кайткенде де бодан елге айналдыру. Қазақ жұрты әлі де 
іргесі мықты ел бола алады. Өйткені қарамагындағы қарақалпақтар 
мен күрамаларды есептемегенде, элі өз жүртынан сексен мыңдык, кол 
жинай алады. Шекара аймактарында әскери соғыс эдістеріне 
үйретілген жасақтар үстайық. Шекараға таяу ауылдарды ішкі бетке 
көшірейік. Мал-мүлікті аямайық. Ресейден, Қытайдан, Хиуадан жэне 
Бұқара мен Түріктерден қару-жарақты ептеп сатып алайык. Әскери 
әдістерге әбден жетілген түрақгы жасақ үстау үшін керекті каражаггы 
төрелерден, сүлтандардан, ауқатты адамдардан жинайық... Бүкіл қазак 
жасағы бір қолбасшыға багынсын. Қолбасшы Ресей, Қытай, Түрік не 
Еуропаның әскери өнері жетік бір елінде оқытылсын. Ол өзі шешен, 
батыр, көпті көрген көсем, елшілік жүмыстарды жақсы білетін адам 
болсын. Ол тек "Хан кеңесіне" гана багынатын және айрыкша кұкты 
адам болсын. Қолбасшы қарадан шыккан адам болсын. Өйткені төре 
арасы тату емес, қай-қайсысы да хандык жолында карабастарын 
ойлаудан эрі аса алмайды» - дейді. Ел аузында Әйтеке аиткан билік, 
шешендік сөздер, толгаулар, баталар көп сақталған. Ол туралы аңыз 
эңгімелер мен жырлар да жеткілікті. Соның бірі авторы беймәлім, 
"Әйтеке би" деген үзақ дастан. Биді халык тілінің өткірлігі үшін "айыр 
тілді Әйтеке" деп атап кеткен. Әйтеке бидің Үйсін Төле би мен 
Қаздауысты Қазыбек биден жасы кіші деген деректер айтылып жүр, 
бірак Мэшһүр Жүсіптің «Даналар» атты өлеңінде Әйтекенің жасы
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Төледен үлкен екендігін аңғарамыз: Қазыбек, Әйтекедей көсем 
өткен,

Әлдибек, Айтпай, Майлы шешен өткен.
Жолы үлкен, жасы кіші Төле бидің 
Әйтеке, Қаздауысты Қазыбектен.

Әйтеке бидің өмірден білген-түйгені мол философ болғандығы 
жөнінде шежіре дасатандарда:

Әйтеке ақылы кемел, сөзі маржан,
Қүрметпен Тәуке ханның төріне озған.
Тең тұрып Қазыбекпен, Төле бимен,
Ел тағдырын шешетін жарғы жазған, -  деп

дәріптеледі [42,123 б.].
Әйтеке қайтыс болғаннан кейін Нұрата тауы маңын мекендегек 

төртқара ауылдарының көпшілігі Сыр бойына көшіп кеткен. 
Әйтекенің тікелей езінен тарайтын алтыншы-жетінші ұрпақтары мен 
аталастары Қызылорда, Ақтөбе облыстарында, бірқатары Өзбекстан 
Республикасының Науаи облысындағы Нұрата ауданында тұрады. 
Ақтөбе облысыныңның бұрынғы Қарабұтак және Комсомол 
аудандары біріктіріліп, қазір Әйтеке ауданы деп аталады.

Қазақ даласында ғұмыр кешкен, артына аталы сөз қалдырған үш 
бидің өмірі мен қызметін талдай отырып, зерттеушілердің пікірлеріне 
жүгініп олардың шешендік сөздері тақырыбы мен мазмұнына қарай
сондай-ақ поэтикалык сипаты жағынан бір-бірімен үндесіп жатқанын
көреміз.

Болашақты айнытпай болжайтын сәуегей және ой-тұжырымын 
тағьшымды поэтикалық жырға айналдыра сөйлейтін даналардың бірі - 
Тілеуұлы Мөңке би. Кейбір деректерде Шекті Мөңке би деп аталады. 
Сәкен Сейфуллин еңбегінде Мөңке би сөздері Байдалы, Торайғыр, 
Бөлтірік, Төле т.б. билердін сөздерімен қатар берілген. Ғалым 
Г. Қосымова Мөңке би тегі жөнінде : «Н. Төреқұлұлының «Қазақтың 
100 би-шешені» дейтін кітабында Мөңке Аманұлы деп берілген, бұл 
дұрыс емес. Мөңке Тілеуұлы -  атақты Едігенің ұрпағы. Қазақстанның 
батыс өлкесінде Мөңке биді білмейтін адам жоқ, оны Шекті Мөңке би 
Тілеуұлы деп атайды»[12, .126 б.], — дейді. Мөңке би өз заманында 
«ердің кұнын екі ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би», оның
философиялық толғаулары, риторикалық сұрақ-жауап, болжау, билік, 
кесім, шешім түріндегі мұралары өзіндік ерекшелігімен көзге түседі. 
Мәселен, “Түрлі-түрлі халық болады, Күндіз-түні жарық болады... 
Дүниенің жүзіне, Өре мен темірден жол тартылады... Адам ақысыз 
жұмыс істемейді, Дүниені түрлеп кестелейді” -  деген толғау 
жолдарынан келер күнді болжаган сәуегейлік көрінеді.
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Қ. Елеусізұлының «Адамның сұңқары» атты еңбегінде жинаған 
жазбаларында Мөңке бидің ата-тегі жайлы сөздерін келтірген. Мұнда 
Мөңке би Шекті руынан, аргы атасы -  Айт, одан кейін Шоң болып
кете береді.

Айттан -  Шоң һәм туыпты Қабақ, Тілеу,
Туыстар бір-біріне болган сүйеу.
Қабақ, Тілеу бес-бестен бала өрбітіп,
Шектіге бес аталы болган тіреу.
Айттың бір баласы Тілеу батыр,
Қол бастап Сайрам барып, тіккен шатыр.
Шейіт кетіп Түркістан-Яссауиде,
Баласы Жолдыаяқпен сонда жатыр.
Болыпты Тілеу бидің бес баласы,
Ашылар егескенде сөз сарасы.
Жолдаяқ, Жақсымбет пен Есіркемес,
Көз тартқан пейіштегі өрік-жеміс.
Кең ойлы Әлдеберді, Мөңке әулие,
Ғ ибрат сөздер айтқан жүйе-жүйе.
Жалганга кімдер келіп, кім кетпейді,
Ойласаң, баяны жоқ бұл дүние [23, 124 б.].
Ал Мөңке бидің өмір сүрген жылдары жөнінде бірнеше нұсқа 

кездесетінін көреміз. Мәселен, галым Ж. Молдабековтың «Шешендік» 
атгы еңбегінде Мөңке биді 1763-1836 жылдар аралыгында өмір 
сүрген деп келтірсе, Жұманазар Асанның жазуында Мөңке би 
Тілеуұлы 1675-1756 жылдар деп көрсетіледі [23, 62 б.].

Мөңке бидің сәуегейлігі мен даналық қасиеттеріне байланысты 
ой-тұжырым С. Негимовтың «Шешендік өнер» деген еңбегінде 
келтірілген және бидің дүниетанымдық көзкарасы мен философиялық 
танымының сабақтасуы арқылы заман болашагын айнытпай 
болжайтынын көреміз.

Құрамалы, қорганды үйің болады,
Айнымалы, төкпелі биің болады.
Халыққа бір тиын пайдасы жоқ
Ай сайын бас қосқан жиын болады.
Бұл жерде Мөңке би болашақ заманда адамдарды жаман, 

жагымсыз, әдепсіздік пен санасыздық қасиеттер жаулайтынын тілге 
тиек етіп, адамдар ішімдікке, нашақорлыққа салынып, рухы азып, 
үлкендерді сыйламайтын, болашағы бұлыңгыр заманга тап болатынын 
болжайды.

Ішіне шынтақ айналмайтын 
Ежірей деген ұлың болады.
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Ақыл айтсаң ауырып қалатын,
Бежірей деген қызың болады.
Алдыңнан кес-кестеп өтетін,
Кекірей деген келінің болады.
Іипсенің сары су болады,
Берсең итің ішпейді,
Бірақ адам оған кұмар болады,
Домалақ-домалақ түймедей дәрін болады,
Жастарга билігі жүрмейтін кэрің болады.
Ертеңіңе сенбейтін күнің болады.
Бетіңнен алып түсетін інің болады.
Төменде келтірілген жолдарда казіргі қазақ тілі жагдайын

сипаттап отыргандаи және оүпнп күні елімізде неше түрлі діни 
ағымдар көбейіп, өз дінімізге қауіп төнген заманды алдын ала болжап 
қойганын көреміз.

Алашұбар тілің болады,
Дүдәмалдау дінің болады.
Халықтың қанын сорған адамдар болады.
Қабағын түйіп хайыр тілейтін, адамдар болады.
Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады.
Ит пен мысықтай ырылдасқан,
Еркек пен қатының болады.
Сарылып көлік тосасың,
Құны жоқ қағазды судай шашасың.
Соның бәрін көресің,
Көріп барып өлесің [7,125 б.].
Мөңке би жайында Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жазбаларында 

да кездеседі. Мағынасы жағынан мұндағы Мөңке бидің құціретті сөзі 
С. Негимов еңбегінде келтірілген шешендік сөздің бір нұсқасы немесе 
соның құрамындагы шешендік сөз деуге болады. Сондай-ақ, 
Қ. Елеусізұлы Мөңке бидің тегін Шекті руынан деп көрсетсе, Мәшһүр 
Жүсіп жазбасында оны Ноғайлыдан шыққан деп келтіреді. 

Ноғайлыдан шыққан Мөңке бидің әңгімесі:
Азарсың, жұртым, азарсың,
Азғаныңның белгісі:
Тайпақ-тайпақ көлдерден 
Балық шығар деп еді.
Ол балықты аулайтын 
Үшашалы шанышқы 
Қайық шығар деп еді.
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Мәшһүр Жүсіп нүсқасында да Мөңке би болашақ өмірде қыздар 
мен келіндердің жаман қылыкты болатындыі ы, «құрыс жауырын, қой 
бұтты» болатын еркек затын әйел билейтін заман болатынын, адамдар 
ұсақтанып «құмандай», «аты қояндай» болатьінын болжайды.

... Келісімен кірпиіп (кіршиіп),
Келін шығар деп еді.
... Ағып жатқан дария су 
[Бір] тартылар деп еді.
Өзі болған жігітке 
Қыз артылар деп еді.
... Ендігінің қатыны 
Байын билер деп еді.
... Егін егіп, тарының 
Сөгін жерсің деп еді.
Жалаң аяқ шар иттерін 
Бегім дерсің деп еді.
Алысқа деген қамыстан 
Үй шығады деп еді.
Сол үйіңнің ішінен
Құрыс жауырын, қой бұтты,
Би шығады деп еді.
Заман ақыр болғанда,
Ат қояндай болады,
Адам құмандай болады...

(Аяғы жоқ) [19,134 б.].
Мөңке би жайлы айтқан ойларымызды түйіндей келе далалык діл

мен танымның, философиясы мен эстетикасының дүниетанымдық 
көзқарасын сонау Майқы биден ХҮІІ ғасырға сабақтастырып алып 
келген ірі ойшыл, әйгілі би десек те болады.

Қазақ тарихында өзінің би-шешендігімен, әрі батырлығымен, 
көзге түскен көрнекті қайраткерлердің бірі Бөлтірік Әлменұлы 
(1771-1854). 1994ж ғалым Ж. Дәдебаевтың «Бөлтірік Әлменұлы және 
қазақ шешендік өнері» атты арнайы монографиялық зерттеу кітабы. 
жарық көрді. Бұл еңбекте автор бидің сөздерін «Ділмәр сөз», «Билік 
сөз», «Нақыл сөз» деп үш топқа бөліп қарастырған. Бөлтірік 
Әлменұлының шешендік сөздерінде адамдар тағдырына байланысты 
көп мәселелерді даналықпен, әділдікпен шешкенін көруге болады. 
Ғалым Ж. Дәдебаев Бөлтірік шешеннің шығармашылығы мен 
қоғамдық-әлеуметтік қызметінің тарихи-мәдени өнегесіне баға берген:
«Жастайынан ақындық, батырлық жолын қуып, есейген шағында ел 
арасындагы жер, су, еңбек, құн және жесір дауларына талай рет әділ
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төрелік айтқан. Бөлтірік -  билер дэуірі әдебиетінің ірі өкілі. 
Бөлтіріктің шешендік сөздері оның заманы мен сол заман адамының 
ең бір маңызды да мәнді, ең көкейтесті мәселелеріне арналған. ... 
Бөлтіріктің сөздері қырғыз, өзбек халықтары арасында да кездеседі» 
[24, 134 б.], -  деген. Шешендік сөздер афоризмдермен, бейнелі көркем 
тіркестерімен өрнектелетіні белгілі. Бөлтірік Әлменұлының 
шешендік сөздері халықтық тәлім-тәрбиеге байланысты достық,
жолдастық, жомарттық, қайырымдылық, кішіпейілділік сияқты адам
қасиеттерін дәріптеумен ерекшеленеді. Сол себептен олар халық 
арасында кең таралып, қолданыс аясы да кеңее бермек.

Бөлтірік бидің шешендік сөздерінен басынан сөз асырмайтын, 
өткір тілді, сөз тапқыш екенін байқаймыз. Мәселен, Бір алаяқ, ешкімге 
сөз бермейтін қырғыздың шешенін хан Бөлтірікпен сөз 
қақтығыстыруға сақтап жүріпті. Бір күні Бөлтірік сөйлеп отырған 
жиында қырғыздың шешені, оны мүқатпақ болып: «Ат жаманы 
соқпақшыл, адам жаманы тақпақшыл», - депті. Сонда Бөлтірік:

— Сөздің көркі -  мақал-ды,
Ердің көркі -  сақал-ды.
Сақалы жоқ көселер
Қасабалы тоқал-ды! -  дегенде, көсе ұялып қалып, түра жөнеліпті

[19,1366.].
ХҮ-ХҮІІІ ғасырларда, яғни би-шешендер тарихы дэуірлеуінің 

екінші кезеңінде өмір сүрген би-шешендер жөнінде ойымызды 
түйіндей келе, олар артына аталы сөз, үлгілі өсиет-өнеге қалдырып, 
даналық, әділ биліктерімен, шебер көркем сөздерімен қазақ әдебиетін 
дамыту ісіне үлкен үлесін қосып, шешендік дәстүрді шебер 
жалғастырған, сонымен қатар мемлекет құру мәселесіне белсене 
қатысып, Отанын, жер-суын қорғауға атсалысып, заң ережелеріне 
жетік, төрелік айтуға жүйрік, саяси-әлеуметтік қызметке тұтастай 
берілген кемеңгер, өнерпаз адамдар болғанын атап айтамыз.

1.3 Ресей патшалығы заманындагы би-шешендер
ХҮІІІ ғасырдың аяғы мен XIX ғасырдың алғашқы жартысында 

қазақ елі Ресей бодандығына енгеннен кейін би-шешендер халық 
ісінен күннен-күнге аулақтатыла бастады. Бұрынғыдай ел арасынан 
шыққан халық таңдаулылары би болып сайланбай, патша ұлықтарына 
жаққан адамдар ғана жоғарыдан тағайындалатын болды. Ел 
арасындағы дау мәселелері, сот шешімдері тек патша шенеуніктерінің 
қарауында болды. Ал хапық арасынан шыққан билердің сот
шешімдері тек ұлықтар бекіткен жағдайда ғана іске асатын болды. 
Сондықтан бұл уақытгы соңгы билер кезеңі деуге әбден болады. XX
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ғасырдын екінші жартысында патша үкіметі би-шешендер хұқдон
әбден әлсіретті. Аймақ пен болыстардағы би кызметі тек пара беруші 
байлардың үлесінде болды. Ал ел арасынан шыққан әділ, би- 
шешендер тек қазақтарға қатысты, діні мен салт-дәстүріне
байланысты мәселелерді ғана шешуге мүмкіндіктері болды.

Б. Әбілқасымовтың пікірінше: «Сонымен XIX ғасырдың екінші 
жартысында қазақ билерінің екі түрі болды. Бірінші тобы -  ертеден 
келе жатқан дәстүрді жалғастырушы, яғни халық таңдаулылары. 
Екіншілері — патша өкіметінің қолшоқпарлары, халықка жеккөрінішті
болса да, пышағы май үстінде жүрген, ягни қызметкер би, өкіметтен
жалақы, халықтан пара алушы» [42,76 б.].

Үшінші кезеңнің билері, яғни соңгы би-шешендердің өсиет- 
нақыл сөздері, шешендік өнері Мәшһүр Жүсіп жазбаларында көп 
кездеседі. Солардың бірі Аргынның Айдабол руынан шыққан 
Едігеұлы Торайгыр би (1772—1825). Өкесі Едіге би Тәуке хан тұсында 
би болған. Торайгыр би орыс отаршылыгына қарсы шыгып, оларга 
бағынудан бас тартқан. Заман қайшылықтарын терең таныған 
Торайғыр бидің көркем эрі бейнелі сөзбен берілген накыл сөздерінен, 
адамның қогамдагы орны жөніндегі пайымдаулары мен түсінігінен 
халық философиясына тән дала даналыгын аңгарамыз. Торайғыр 
бидің нақыл сөздері іерендігімен, ұлтгық көзкарасымен, өзіндік 
философиялық парасат пайымымен ерекшеленеді. Орыстың 
полковойы Омбыга алып барып көндіріп әкелмекші болганда, 
«Орыстың дәмән татпаймын!» -деп, қасарысып, бір татардың үйіне 
жатып ас істетіп ішіп, сонда жатыпты. Сонда орыстың полковойы: 
«Жетпіс күнде аюды да көндіруші едік, сен аюдан да күшті екенсің. 
Бар еліңе қайт.» -  депті. Мэшһүр Жүсіп Торайгыр би жайында жазган 
осы шешендік өрнегінде оның бойындагьі кайраттылык пен өрлік, 
намысшыл мінезін аша түседі. Сондай-ақ Торайгыр бидің 
пайғамбарлар өмірі жайлы мәліметтерді озінің нақыл сөздерінде 
кеңінен қолданғанын Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы әңгімелерінен
көреміз. Үэлиханның асына келгенде Торайғыр би Абайділдэ ханға 
көрісіп айтқан сөзінде : «Құдай тағаланьщ құдіреті хазіреті Мұса 
пайгамбармен Тор тауында сөйлегенде: «Мұса, жердің тарында кім 
тұр, кеңінде кім тұр?» деген екен. «Мен он сегіз мың галамды 
жаратып, мені жоқтан бар қылған құдайым сен болсаң, сендей 
құдайым бар екен. Мен жердің кеңінде тұрмай кім тұрады? Менің 
сендей құдайым бар болғаны үшін, жердің кеңінде тұрамын. Сенің ар
жағыңда сүйенетұгын құдайың жоқ, жердің тарында тұрганың сол 
емес пе» дегенде, «Рас айтасың, құлым. Сөзің -  хақ сөз!» деген екен. 
Сол айтқандай сендей төрем бар, не гамым бар, таксыр?!» — деген
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сөздерімен Абайділда ханның көңілін жұбатып, өзі ханын 
каншалыкты құрмет тұтатындыгын білдіреді. Торайгыр бидің кімге 
болсын сабақ боларлықтай, шебер сезбен айтқан сөздерінің 
тапқырлыгы мен ой ұшқырлығын ел аузында қапган әңгімелерден

^  . М М  Ъ -Л  -  4* I  . .  ^  тт шт «-)» «Г *  «Г -Ч Ш  +  ▼  Ш  Г I  Г 1Мысалы
бапасының: «Енді қалай боласыз? -  деген сұрагына « -  Үай, балам-ай, 
мен қалай болатұгынымды қайдан білейін? Мұнан бұрын өліп 
көріппін бе?», « -  Біз енді кімді әке қыламыз?» -  деп жылаганда « -

жүртқа
Жаман болсаң, кім көрінген әкең болар».

Қазактың белгілі би-шешені Торайгыр бимен жолдас болган.
Шоң бидің накыл сөздерінің біршамасы Мәшһүр Жүсіп жазбаларында 
жинақталган. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп 37 жасында Ташкент қаласына 
барганда Шоң би жөнінде естігенін жазган: «Құдай рахмат қылсын: 
«Шоң би айтады екен: «Берген аста береке бар». «Береке» -  деген 
періштенің аты. Берген үйдің асына періштесі береке береді. 
«Бермеген аста біте бар». «Біте» деген -  шайтанның аты. «Бермеген 
үйдің асын Біте деген шайтан сорып құртады» -  дейді» [19, 161 б.]. 
Шоң бимен Торайгыр бидің замандас, бітім жасауга бірге қатысып 
жүрген би болгаидыгын «Тіл мен көз» атгы әңгіме мазмұнынан 
ангарамыз. «Торайгыр би және қасында Тайкелтір бидщ тоқалынан 
туган баласы Өтеп сақау бар және Торайгырдың атшысы Ыстыкмұрт. 
Ерсары бар 1  Қаракесекке бітімге бара жатып, Қаракесектщ оір 
ауылына жақындап қалганда, бір кісінің басындай доп-домалак ак 
тасты көріп, айнала тұра қалып, тамаша қылып, көреді де, кете 
барады. Ауылга барып қоныпты. Байдың екі ала бас ботасын, екі ак 
кара бас марқасын көріп, тамаша қылып, таңданыпты. Бұлар 
агганганша, екі бога да, екі марқа да пышаққа шініпт.. Сонан соң
бұлар әңгіме қылыпты : . тг •

-  Мына екі бота мен екі марқага біздің көзіміз тиді. Кешегі бп
таңданган тас қайтгі екен? -  десіп, әлгі ауылдан аттанып, әдеиі
барып, тасты көрсе, ортасынан қақ жарылып жатыр екен деиді»Л11оң
би жайлы ел аузында сакгалган әңгімелерден баска, МЭШҺ\Р Жүсі
жазбаларында жан-жакты баяндалатынын білеміз. Шоң тур
Мәшһүр Жүсіптің келесі бір әңгімесінде Тіленші бидің асында
атшабар қарақшыны тігуге, бұрынгыша Шоң бимен ақылдаспаи, 
төрелер ездері алып кеткенде 1 «Агайын-туганды ақылга алмаи,^ бір- 
екітөре не десе, сол болады дегенмен, «Төреге ерген ер.н арқалаиды»
-  демеді ме? «Түлкі алмайтын жаман құс ат еңбегі, Абылаидан басқа 
төре ет еңбегі» -  деген сөз бар емес пе?» -  деп, төрелерд.ң аитқанына
көне кетпей, өздерінің ақылгөй ақсақалдарын тыңдамаганына наразы
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болады. Тіленшінің баласы Алшынбайға жасаған бір көмепн есіне 
салып, қарақшыны өзі айтқан жерге тіккіздіреді. Осы астан бұрын 
Шоң би өзінің бәйгеге дайындап жүрген Қарала деген атымен 
серттеседі. Бұл әңгімедегі «атпен серттесу», қарақшыны өзі айтқан 
жерге тіктіру сияқты жағдайлар Шоң бидің жай адам емес әулиелігі 
бар екендігін білдіреді, себебі ол алдын ала олардың жеңетіндігін 
біліп, жанына аузының дуасы бар мерген жігітті ала жүріпті. Бүл жігіт 
оқпен емес сөзбен атып түсіреді екен, яғни «аттым» десе, сол адам
болсын, жануар болсын өліп қалады екен. Сол жігіт Қарала аттың 
алдына шыға шауып келе жатқан төренің атын «аттым» деп, мұрттай 
ұшырыпты. Осындай ел аузынан жиналған әңгімелерді талдау арқылы 
сол заман адамдарының мінез-қүлқын, ұлтына, халқына, жалпы өмірге 
деген көзқарасын білумен қатар сол заманға тән құндылықтар 
жайында да мағлұмат аламыз. Сондай-ақ, Баян өңірінің тумасы, 
жазушы Қалмұқан Исабаев аталмыш тарихи тұлғаға бағыштап «Шоң» 
би атты тарихи роман жазған.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жазбаларында кездесетін би-
шешендердің келесісі бала кезінде билік айтып «Бала би» атанған 
Күшікұлы Шорман би (1799-1837) Орта жүздің арғын руынан 
шыққан қаржас. Әкесі еліне танымал, беделді Сәтиұлы Күшік шешен. 
Шын есімі -  Жұмабай. Шорман он үшке толғанда Баянауыл округінің 
биі Едігеұлы Шоң би қартайып, орнына қоятын адам туралы сөз 
болады. Сонда Шоң би ел жағдайын жетік білетіндігін, ешкімге бұра 
тартпай эділ сөйлейтіндігін, адамгершілігі мен халыққа деген 
қамқорлығын атап, өзінің орнына: «Ол — бала, бала болса да — дана», 
деп Шорманның лайық екенін айтады. Сонымен бүкіл округ болып 
Шоң атаның ұсынысын мақұл көріп, он үш жасар Шорман би болып 
сайланады. Содан былай қарай Шорман эрқашан «Малым -  
жанымның садағасы, жаным -  арымның садағасы» деген ұстанымды 
мықтап ұстанған. Шорманның «қара қылды кақ жаратын» әділдігі 
жайында ел аузында сақталған аңыз-әңгімелер көп. Енді оның 
төрелігіне жүгінуге тек Баянауыл ғана емес, Кереку өңірінің 
түпкірлерінен келетін болды. Оның абырой-атағын, халық арасындағы 
беделін көре алмағандар жайында 1991 жылдың 4 казанындағы 
«Қазақ әдебиеті» газетінде келтірілген әңгімеде: «Шорман атына кір 
келтіретін сан-қилы өтірік-өсек таратып, жала-жабудан жалыкпады. 
Мұны да місе тұтпай, Шорманның жаулары оны өлтіруді мақсат етіп, 
талай рет қастандық та ұйымдастырды. Бірде ел аралап жүрген 
диуанаға көп ақы беріп, Шорманды өлтіртпек болады. Бір дауға 
төрелік айтуға бөтен ауылға келіп жатқан Шорманды көрсетпек 
болып, олар диуананы сонда ертіп келеді. Ымырт жабылған кез болса
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керек. Ашық есіктен үй ішінде жанып тұрған от жарығымен төрде 
отырған Шорман анық көрінеді. Диуана Шорманға көзі түсе 
салысымен селк етіп, қолымен көзін көлеғейлей қояды. Біршама 
уақыттан соң өз-өзіне келіп: «Оның екі иығында екі періште отыр, бас 
жағында бір сәуле жарық шашып тұр. Қасиетті адам болса керек. 
Басымнан төмен қарай алтын құйсаңцар да, оған қиянат жасай
алмаймын», -  деп ат-тонын ала қашыпты» [43].

Шорман би надандықты, жатып ішер жалқаулықты, ел ішін 
індетгей жайлаған жаман әдеттер мен салт-санаға қарсы күреседі, 
мектептер салғызып, мұғалімдікке сауатты адамдар іздестіреді. Түркі 
тілдерімен қатар орыс, араб, парсы тілдерін оқытатын адамдарды да
осы іске тартады.

Сөз өнерін тануда қазақ халқының би-шешендерін ой елегінен
өткізсек, олардың бәрі -  көркем тілді қару еткен, ақылгөй абыз, ел 
баскарып, қазақ халкының тағдырын бірлесе отырып шешкен, елі мен 
жерінің амандығын өз жауапкершілігіне алган парасат иелері, қогам
қайраткерлері болған.

Би-шешендердің өнерін біз эдебиет тұрғысынан қарастырғанмен
ол тарихи-қоғамдық құбылыс. Себебі тарихи қиын кезеңдерде
шешендік қоғамға қызмет етеді. Шешендік өнердің тарихына көз
жіберсек, шешендік әсіресе тәуелсіздік жолындағы күрестерде
белсенді қызмет атқаратындығын аңғаруға болады. Би-шешендердің
жер дауы мен жесір дауының түбіне карай бойласақ әділ шешімі
елдікке, бірлікке, теңдікке келіп тірелетінін көреміз. Сондықтан да
елге эйгілі би-шешендердің тайпа көсемі, хан кеңесшісі болып, қол
бастаған батыр болғанын көреміз.

Бақылау сұрактары

1. «Би» деп қазақтар кімдерді атаған?
2. «Би» мен «шешен» ұғымдарының қандай айырмашылығы бар?
3. Қазактың шешендік өнер тарихы жайлы зерттеулерді негізге 

ала отырып, би-шешендер өнерінің қалыптасуын қандай кезеңдерге
бөлуге болады?

4. Би-шешендердің негізгі қызметі неде?
5. Мәшьүр Жүсіптің Айтеке биге қатысты жазбалары қапай 

аталады?
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Білімін жетілдіруге арналган тапсырмалар

1. Қазақтың шешендік өнерін зерттеп, еңбектер жазган 
галымдардың гылыми еңбектеріне шолу жасаңыз.

2. Павлодар, Баянауыл өңірінен шыққан эйгілі би-шешендерінің
төрелігі мен шешендігі

3. Н.Төреқұловтың «Қазақтың би-шешендері» атты еңбегіндегі
Қазыбек би шешендігі

Реферат тақырыптары

1. Қазақ шешендік өнеріндегі би-шешендердің рөлі.
2. Шешендіктану гылымының зерттелуі.
3. Бірінші кезең ХІІ-ХҮ гасырдагы би-шешендер.
4. Жыраулық дәуірдегі би-шешендер.
5. Үшінші кезеңдегі соңғы би-шешендер.
6. Үйсін Төле би, Қаз дауысты Қазыбек би, айыр тілді Алшын 

Әйтеке би - үш ұлы бабамыздың даналығы, даралығы.



2 Шешендік сөз -  қазақ ауыз әдебиетінің жанры

Шешендік өнер мазмұны шешендік сөздер арқылы ашылатыны 
белгілі. Шешендік сөз -  ауыз әдебиетінің өзіндік ерекшеліктерін 
көрсететін негізгі жанрлардың бірі. Дәстүрлі шешендік сөз дегеніміз, 
ғалым Б. Адамбаевтың аныктамасы бойынша, белгілі бір мәселеге 
байланысты тапқыр ой, көркем тілмен айтылған және халық жиі 
колданып, сөйлемдік құрамы калыптасқан жүйелі, үлгілі сөздер 
[28, 89 б.]. Ал Н. Төреқұловтың айтуынша, «шешен сөз -  тауып 
айтылған тапқыр сөз, ақылға қозғау салып, ой түсіретін даналық сөз, 
қиялға әсер етіп, сезіміңді қозғайтын көрікті де, эсерлі сөз, бұра 
тартпас дәлелімен тамсандырып, таңцай қақтыратын білгір-білімді 
сөз, өтіп кеткен не өтіп жатқан оқиғаны жанды жанды суреттей көз 
алдыңа алып келетін суретті сөз, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін 
жеткізетін терең мағыналы түйінді сөз» [13,16 б.]. 1926 жылы жарық 
көрген «Әдебиет танытқыш» атты Ахмет Байтұрсыновтың кітабы 
жайында ғалым 3. Қабдолов: « ...сөз өнерінің болмысы мен бітімін 
жүйелі байыптайтын қазақ топырағындағы тұңғыш теориялық
зертгеу» [30, 68 б.] -  дей отырып, жалпы өркениетті елдер 
деңгейіндегідей казак әдебиеттану ғылымы да үш саладан — әдебиет 
тарихы, әдебиет теолриясы, әдебиет сынынан тұратынын атап айтады. 
Аристотельдің «Поэтикасындағы» композициялық бүтіндікті 
«фабула» десек, сол бүтіндік бүгінгі күні қазақ әдебиеттану гылымда 
да бар. Яғни бұл ғылымның фабуласы — «басы, ортасы, аягы» бар деп 
айта аламыз. Басы — жиырмасыншы жылдарда жарық көрген Ахмет 
Байтұрсыновтын «Әдебиетганытқышы» болса, ортасы -  қырықыншы 
жылдардағы Қажым Жұмалиевтің «Өдебиет теориясы» мен 
Есмағамбет Ысмаиловтың «Әдебиет теориясының мәселелері», ал 
аяғы -  алпысыншы жылдардың соңында шыққан Зейнолла 
Қабдолвтың «Әдебиет теориясының негіздері» («Сөз өнері»)» еңбегін 
айтамыз. Ахмет Байтұрсынов өзінің «Әдебиет таныткыш» атты 
еңбегінде «көріктеу, меңзеу, ауыстыру, алмастыру, кейіптеу, 
пернелеу, әсірелеу, шендестіру, дамыту, түйдектеу» сияқты эдеби
терминдердің қазакша баламасын ойлап тауып, калыптастырып 
кеткен. Осы еңбектегі «Шешен сөздің» «бастамасы, ұсынбасы, 
мазмұндамасы, қыздырмасы, қорытпасы» деген бес мүшеге бөлінуі 
турасьгада ғалым 3. Қабдолов: «қолдан қалып құю, канон жасау, ал 
«калып» ұсынылған жерде қашанда «қисын қисық, кагида қасаң
болады», -  дейді. Сондай ақ эдеби терминдердің қолданысы жайнда: 
«Ахаң терминдерін жапа-тармағай жіпке тізе бермей, таңдау керек, 
талғау керек, сөйтіп барып талдау керек. Ахаңнан калган атаулар
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сонда ғана екшеледі, іріктеледі, сұрыпталады» [30, 73 б.] -  деген
корытынды жасайды.

Шешендік сөздер ауыз әдебиетінің ертегі аңыздарынан бастау 
алып, ауызша тараған. Шешендік сөздер үлгісі дау-дамай, талас- 
тартыста айтылған билер сөзінен алынғандыктан, бұл жанр “билер 
сөздері” деп аталған. С. Сейфуллин қазақ билері болмысын халық 
өмірінің сан-алуан қырларымен байланысын атай отырып, билердің 
қоғамдағы рөлінің зор екенін аңғартады. Әдебиетші ғалым 
С. Негимов, билердің -  әрі батыр, эрі әнші-ақын, жыршы, сыншы, 
сәуегей, шежіреші, ғүлама, бір сөзбен айтқанда, әмбебап дарын 
екендігін ескертеді.

Ғалым Б. Абылқасымов «Шешендік сөз — қазақ ауыз әдебиетінің 
жанры, тапқырлықпен айтьшған ғибыраттылық мәні бар, өнегелі ой- 
тркырымы бар нақыл сөз. Нақышты нақыл сөздің басқа түрлерінен 
айырмасы -  көбіне дауласу үстінде, билік шешім айтылған кезде, 
немесе екі кісі тілдесіп, сөз қағысқан кезде туған» [29, 383 б.] -  деп 
шешендік сөздерге нәр беретін, оның өзегі болатын -  тауып айтылған, 
ұтымды, өткір жауап, қағытпа сөз (реплика) екенін атап айтады. Елдің 
жадында өзгермей сақталып, айтылып жүретіні -  осы тақпақтап 
келетін тұсы. Ал оның қай жағдайда, кімнің қандай сөзіне орай туғаны 
еркін баяндалып та айтыла береді.

Дүние жүзі мәдениеті мен ғылымы тарихында берік орын алған 
ежелгі Фараб қаласында дүниеге келген Әбу-Насыр Әл-Фараби 
(870-950) «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы 
трктатында» шешендік өнердің өмірді басқару өнеріне тікелей қатысы 
бар екендігін дәлелдеп, оны ізгілікке жету әдісінің бірі ретінде 
қарастырады. Соңдай-ақ, иландырғыш нақыл сөздер мен сезімге әсер 
еткіш нақыл сөздердің көңілге ұйялайтындығы соншалық, адамдарды 
ондағы айтылған жағдайға байланысты әрекеттерді өз еркімен 
жасауға жігерлендіретінін жэне оның шешендік өнерге деген 
қыбілеттілігіне байланысты болатындығын айтады. Демек, ұлттық
шешендік өнерді ғылыми тұрғыдан қарастыру Әл-Фарабиден 
басталады деу өте орынды.

Үлттық шешендік өнер, шешендік сөздер теориясының дамуы 
әдебиетші ғалым Балтабай Адамбаев еңбектерімен айқындалады. 
Ғалым билер сөзі” терминін “шешендік сөздер” терминімен 
алмастырып, тақырып аясын айқындап, жанрдың ішкі үлгілерін 
мазмұнына қарай үшке бөледі: шешендік арнау, шешендік толғау, 
шешендік дау. Белгілі бір адамға арнайы айтылған сәлем, сын, эзіл 
жэне бата (тілек) сөздерді шешендік арнау десек, шешендік толғау :
шешендік нақыл, шешендік мақал, шешендік мысал, шешендік
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жұмбақ және шешендік жауап болып беске бөлініп, халықтың таоигат 
кұбылыстары мен әлеуметтік өзгерістеріне өзіндік кезқарастарын 
көрсетеді. Ал шешендік дау -  қазақ қауымының матерналдық жэне 
рухани даулы мәселелерін, қылмысты істерді шешетін ежелгі әдет
заңы, ережесі. Антикалық ойшылдар шешендік дау мәселесіне өте зор
мэн беріп, шындыққа жетудің кілті деп білген. Ежелден келе жатқан 
«Шындықты дау туғызады» деген афоризмнің бізге жетуі де осының
дәлелі. Көне грек ғалымдары дауды бірнеше түрге боліп, соның
ішінде диалектикалық пікірталас пен сопылық дауды жиі қолданган. 
Қазақ кауымында дау мәселелерін қарайтын «Жеті жаргы» сияқты 
ежелгі әдет заңы болған. Әр ауылда, руда ағайынның мүддесін сөз 
арқылы қорғайтын, қауымның әдет-ғұрпына жетік, ойға жүйрік, сөзге 
шебер адамдар болған. Оларды халық «би» деп атаған. Дау-жанжал 
туа қалғанда бірі талапкер, екіншісі айыпкер, үшіншісі төрелік 
айтатын болған. Осындай мәмлемен шешілетін дау-дамайлар 
шешендік өнердің дамуына ықпал еткен. Сондай-ақ, тапқыр, шешен 
адамға көрсетілетін сый-құрмет, төрелік жасағаны үшін берілетін «би 
ақысы» бүл өнердін дамуына әсері болған.

2.1 Шешендік внер және Мәшһүр Жүсіп
Шешендік өнер адамдар қарым-қатынасындағы сөздін, 

сөйлесудің, сүхбаттасудың, пікір таластырып ой жарыстырудың, 
сөйлеу мәденнетінің қызметі, көрінісі, шешендікті қолдану қисыны 
мен логикалық жүйесі. Шешендік өнерді ғылымда танымдық қызметі 
жағынан пікірталас, ойжарыс, тойтарыс деп, идеялық жағынан 
сырласу, сұхбатгасу, элеуметгік-құндылық жағынан -  шешш табыс,
қадым алыс деп бөліп жүр. . мітппиі.а..

Шешенедік өнер туралы ғылым халықаралық тілде «риторика» 
пеп аталады. Шешендік ойға түрткі салып, сезімді қозғаитын 
сөздердің тілдік-көркемдік белгілері деген ұғымды б.лдіред. және 
ауыз әдебнетінің бір саласы болып табылады деген пікір орын 
Сокаай-ак шешещік П  шешешік өнер, шешеи сеилеу, шешендш 
дата  иъмдарды бір-бірімеи теиеетіру де бар. Риторика шлымьшьт 
ГеАін^алушы вощт, Платон замандаеы еофиет Протагор болып
ееептеледі. Софнетер шешендік онерді -  ееидіре
санасына сезіміне жоне еркіне асер ету ден білгои. р ш ™ » В
логика, нснколопм, фнлософия галымдарымен тыгыз баиланысть .

Көне грек-рим елдерінін шарыктау дауіріндеп шешенд'“ 0" 'Р™
гүлденуі 18 гасырдагы Франциянын кайга ерлеу кезені, 20 гасырдагь
К  Іемлю цГеы  шешеидік онердін жагдайып казак калкь,
Й й ®  Щ сырдш. бастап казіргі егемеиді ел болгаи кезге дешиг,
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кезеңдермен сай келеді. Антикалық шешендік анер Перикл дәуірінен 
(б.з.д. V ғ.) басталады. Перикл шешен сөйлей білетін, даңққа ие
болған мемлекет және саясат қайраткері. Осы кезеңдегі шешендік 
сөздердің теориясы мен шешендік өнер ілімінің негізін салушылар 
Коракс, Лисий және Горгий болған. Софистік ағымның көрнекті 
өкілдерінің бірі -  Сократ, оның ғылыми трактаттары қалмаған, бірақ 
философиялық ой-тұжырымдары Аристотель мен Платон 
еңбектерінде көрініс тапқан. Антикалық грек-рим мәдениетінен 
белгілі “Риторика” ілімі шешендік өнердің табиғатын, болмыс-бітімін, 
сыр мен сымбатын зерттеген. Әлем тарихындағы көне ғылымдардың 
бірі, шешендік өнер ғылым ретінде қоғам дамуының әртүрлі 
кезендеріне байланысты бірде жоғарылап, бірде төмендейді. 
Шешендік өнер теориясына айтулы үлес қосқан грек философтары:
Платон мен Аристотель болды. Шешендік өнердің жалпылық мәнін, 
мақсатын тиянақтаған соң, Аристотель шешеннің мақсатқа жету 
жолында нені меңгеру керек екендігін үйретеді. Көне Грецияның 
маңцай алды шешендерінің бірі — Демосфен, (б.з.д. 384-322 ж.ж.) 
Демосфен сөздері сөйлеу мәнерімен туған. Қарапайым және көтеріңкі 
пафоспен (екі стильде) келеді. Ол осы екі стильді де еркін игерген. 
“Демосфеннен 170 қолжазба біздің дәуірімізге келіп жетті. 
Республикалық Рим үшін қоғамдық қарқынды өмір, сөз бостандығы 
шешендік өнердің кеңінен өрістеуіне жол ашты. Басқаша айтқанда 
“демократия —  шешендік өнердің анасы”.

Ресейдегі шешендік өнердің өрістеуі XVII ғасырдьщ басынан 
басталады. 1699 ж. Жарияланған М.Үсачевтің “Риторика” оқулығында 
діни, шіркеулік шешендік басым болған. Орыстың әйгілі оқымыстысы 
М. В. Ломоносов “Шешендікке қысқаша басшылық” (1748) кітабын 
жазып, орыс шешендік өнерінің бастауын ашты. Орыс тілі мен 
риторика бойынша профессор И. С. Рижскийдің «Риторика 
тэжірибелері» (1795), ақын және аудармашы А. Ф. Мерзляковтың 
(1778) «Қысқаша риторикасы», А. С. Пушкиннің ұстазы, орыс жэне 
латын тілдерінің маманы А. И. Галичтің «Прозалық туындылардың 
барлық тектеріне бағышталған шешендіктердің теориясы», 
философия докторы Н. Ф. Кошанскийдің «Жалпы риторикасы» (1854) 
жарықкөрді. _ ..х"

Қазақ халқының алғашқы шешендік өнері үлгілерін Орхон, 
Енесей ескерткіштерінен, түркі халықтарының көне жазба 
мұраларынан табамыз. Бұл көне жазбалардағы Қорқыттың айтқан 
нақыл сөздерін, М. Қашқари, Баласагүни А. Иүгники, С. Сараий, 
Құтып, А. Хорезмидің айтқан даналық сөздерін шешендік өнердің 
бастамасы деуге болады.

46



Қазак шешендік өнері жайындағы гылымның тарихы 
“Шыгыстың Аристотелі” атанған отырарлық оқымысты Әбу Насыр 
әл-Фарабиден басталады. Қазақ қоғамындағы шешендік өнердің, 
билердің ролін пайымдау мақсатымен жазылған XIX гасыр шеніндегі 
Ш. Уәлиханов еңбектерін атап өтуге болады. Ш. Уәлиханов “Сот 
реформасын жайындағы жазбалар” дейтін еңбегінде аталмыш өнер 
аясының билік-кесім айтылатын дау-дамайда туындайтынын дұрыс 
пайымдау келе, бүл өнердің бүтіндей бір елдің билік жүйесін атқарып 
тұрған зандық күші бар көшпелі өмірге мейлінше лайықталған 
қасиетті өнер екендігін айтады. Ғылыми-сыни зерттеушілік ой- 
пікірдің оянуына әсері болған қазақ баспасөзінің алғашқы 
карлығаштары, әсіресе, “Дала уәлаяты» газетінің шешендік өнер, 
билік өнеріне байланысты ой-толғамдарын С. Негимов былайша 
бағалайды : «“Дала уалаятының газетінде” қазақ билерінің қоғамдағы 
орны, билік-кесім шығаруы жөнінде бірнеше мақалалар берілген. 
Атап өтер болсақ, “Қазак билерінің жұмыстарды тексеретұғыны 
турасынан”, “Қазақ жұртының тергеу хүкімі хақында”, “Бұрынғы 
замандағы билердің билік қылуы” дейтін материалдарда ұтымды
пікірлер, бағалы мәліметтер, құнды дерекгер бар».

Шешендік өнер -  халық ауыз әдебиеті үлгісі, демек оның 
айшыкталған көркем тіл өрнектеріне қанық болуы орынды. Шешендік 
сөзді мазмұны терең мағыналы, тілі өнегелі қисынды, астарлы ой 
ұшқырлығы мен шешендікті дәріптейтін дуалы сөз үлгісі, сондай-ақ, 
халық даналығынын дүниетанымдық, тәлім-тәрбиелік мән-маңызы 
зор асыл қазынасы деуге болады. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 
жазбаларында қамтылған шешендік өнер үлгілерін 5 кезеңге бөлуге
болады.

бірінші кезеңі — 12—13 ғасырдағы Майқы би мен Аяз билер болса, 
екінші кезең — 14—16 ғасырдағы Асан Қайғы мен Жиреншенің

шешендік өнері;
үшінші кезен — 17—18 ғасырдағы қазақтың елдігін қорғауға 

атсалысқан шешендер: Төле би, Әйтеке, Қазыбек бидің уақыты
төртінші кезең -  18 ғасырдағы шешендер Байдалы, Шоң би,

Шорман би, Торайғыр би, т.б.
бесінші кезең -  19 ғасыр би-шешендері болыстарға карсы

шыққан Махамбет, Сырым батыр шешендіктері.
Шешендік өнер аясында туындаған сөздерді шешендік сөздер деп

атап, оны әдебиеттің дербес, жеке жанры ретінде ғылыми тұрғыдан
қарастыру А. Байтұрсынов, М. Әуезов және С. Сейфуллин т.б.
ғалымдар еңбектерімен тығыз байланысты. Аталмыш ғалымдар алғаш
рет шешендік сөздерді ғылыми зертгеудің көзі ретінде арнайы
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қарастырды. Мәселен, А. Байтұрсынов 1926 жылы “Әдебиет 
танытқыш” атты еңбегінің “Шешен сөз” деген тарауында шешендік 
сөздердің жіктелуін көрсетеді. Шешендік сөздердің негізі ретінде дау- 
дамайда, талас-тартыста туган билер сөзі алынуы керектігін зерделеп, 
құнды пікірлер беріп, жинап-бастырып, алғы сез жазып, жүйелеп 
беріп жүрген, гылыми тұрғыдан қарастырып жүрген ғалымдар:
С. Негимов, С. Садырбаев, Ж. Дәдебаев, Ә. Мәметова, Б. Адамбаев, 
Ж. Молдабеков, Г. Қосымова, Т. Кәкішов, С. Қорабай, Н. Төреқұлов, 
Т. Жарқымбекова, М. Қазбеков, Қ. Баянбаев, К. Үәлиев, М. Ахетов, А.
Леубекова, Б. Қалимұқашева сынды бұл істің үлкен жанашырларын 
атағанлазым. *

Қазақ шешендік өнерінің тарихы тым әріге кетсе де оны 
теориялық тұрғыдан толық зерттеуді А. Байтұрсынұлы бастаған, 
кезінде Ш. Уәлиханов, С. Сейфуллин, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, 
М. Әуезовтер шешендік сөздерді жинастырып, билер сөзінің 
тәрбиелік мәнін, философиялық сипатын, билердің қоғамдағы орнын 
түсіндіріп берген.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы би-шешендер туралы мәліметтер мен 
олардың шешендік сөздерін, нақыл сөздерді жинаумен қатар сөз өнері
туралы өзінің пайымдауын да келтіруге болады. Мысалы, «Сөз -  өзі 
не нәрсе? Сөз -  адамның өнері (ьөнері). «Өнер алды -  қызыл тш»
-  деген адамның ғазиз шариплік сөзбен болды. Хайуан сөз өнері 
болмағаннан, хайуан болды. Көңіл -  бір жатқан кеннің дариясы. 
Сөз -  сонан шыққан жауьар» [39, 35 б.].

Жырау-шешендер, би-шешендер, ақык-шешендердің ғибратты 
шешендік сөздері жинақталғанымен теориялық іұрғыдан толыққанды
талдауды әлі де кажет ететіні сөзсіз.

Қазақ шешендік өнерін сөз өнеріне жатқызып, сипаты мен түріне 
қарай жіктеп, тілдік көркемдік белгілеріне назар аударып, теорияльпс 
жағынан негіздеп берген, А. Байтұрсыновтьщ «Әдебиет 
танытқышында» шешендік өнерді «өнердің патшасы» ретінде санаған 
гректер мен римдіктер сияқты қазақ елінің де сөз өнерін қасиет 
тұтатындығын атап айтып, оны «Өнер алды -  қызыл тіл» деген халық 
мақалы растайтынын келтіреді. Ғалым сөз өнерінен шыққан 
туындыны «шығарма сөз» дейді де, оны мазмұнына қарай әуезе, 
әліпгеме, байымдама деген үш түрге жіктейді. Болған оқиғаны 
бастан аяқ болған түрінде, ретінше мезгілін, мекенін керсете 
мазмұндап, мағлұмат беру — әуезе болса, бір нәрсенін тұрпатын реттеп 
айтып, әлібін суреттеп шығару — әліптеме болады. Белгілі бір пікірді 
қуаттап, толық көсем сөзбен баяндау, түрлі сипаттармен дәлелдеуді 
байымдама деп атайды. Сондықтан шығарманың асылы -  байымдама
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дей келіп, оларды негізгі белгілеріне қарап бірнеше түрге бөледі де, 
шешен сөз бен көсем сөзді байымдауға жатқызады. Сондай-ақ, 
шешендік сөздің байымдамасы басқа түрлерінен өзгешелігі -  шешен 
сөзде айтушының мақсаты баяндап, сипаттап түсіндірумен қоймай, 
пікіріне нандьфу, сендіру, ұйыту, иман келтіру екендігін айтады. Оны 
істеу үшін шешендер жай байымдаушыларша айткан сөзі адамнын 
акылына қону жағын ғана көздемей, сөз қанға, жанға әсер етіп, арбау 
сияқгы адамның ойын да, бойын да балқытып, билеп алып кетуге 
ыждагат ететінін атап өтеді. Сондықтан шешен сөздің «қыздьфма» 
яки «қоздырма» деген айрыкша бөлімі болады. Оның қызметі -  
адамның жүрегін билеп, жүйесін босату, қанын қыздыру, намысын 
келтіру, арқасын қоздыру. А. Байтұрсынұлының шешендік сөзге 
берген анықтамасы әлемдік дәрежедегі шешендік сөз 
анықтамаларымен ортақ үндестікте екенін аңғарамыз. Мәселен, көне 
Грецияның атақты шешені Демосфеннің айтуы бойынша, шешеннің 
міндеті : түсіндіру, ояту, ләззатқа бөлеу болса. А. Ф. Кони «Сот және 
саясат тақьфыптарындағы шешендік» деген шығармасында : 
«Шешендік дегеніміз -  тыңдаушылардың жан-сезім әлемін сөзінің 
әдемілігімен, образдарының жарқындығымен, нақыл, ғибрат 
сөздердің ұшқьфлығымен толкытатын, баурайтын өнер, өзгеше
қабілет, тума қасиет», -  деп жазған.

А. Байтұрсынұлы шешендік сөзді құрылымына 
карай :1) Бастамасы; 2) Үсынбасы; 3) Мазмұндамасы; 4) Қыздырмасы; 
5) Қорытпасы -  деп беске бөлсе, Ежелгі Римнің әйгілі шешені 
Цицерон шешендік сөзді кіріспе, негізгі бөлім және қорытындысы 
деп үшке бөледі. Үлттық әдебиеттану ғылымы мен қатар 
шешендіктанудың да ғылыми негіздерін жасап, методологиялык 
арналарын белгілеп берген А. Байтұрсынұлы деуге әбден болады. 
А. Байтұрсынұлы шешендік сөздерді шешендіктің тақырыбымен
мазмұнына, айтылу орнына қарай бес түрге бөледі:

а) шешендер жиынды аузьша қаратып, нандырып, сендіріп,
мемлекет ісіне қарар шығарту мақсатпен сөйлегенде -  саясат шешен
сөзі деп аталады;

б) шешендер сотта айыпкер адамдарды ақтау я қаралау мақсатпен 
сөйлеп сот билігіне әсер ету үшін айткан сөздері — билік шешен сөзі
деп аталады;

в) біреудің халық алдында еткен еңбегін, өткізген қызметін 
айтып, қошеметтеп сөйлеген шешеннің сөзі Й кошемет шешен сөзі деп
аталады; _ . . .

г) білімділердің, ғалымдардың пән мазмұнды сөйлегені -  оілімір 
шешен сөзі деп аталады;

49



ж) дін жайынан сөйлеген гұламалар сөзі, молдалар сөзі -  уағыз 
деп аталады. ЗШ

Шешендік сөзбен шешендік өнер ұғьімдарының айырмашылығын 
ашып көрсеткен ғалым Р. Сыздықова 1987 жылы жарық көрген «Қазақ 
әдеби тілінің ауызша түрі» деп аталатын еңбегінде шешендік өнерді -  
сөзге шеберлік деп түсіндіреді де, оны шешендік деген атаумен 
атауды үсынды. Сондай-ақ, шешендік сөздерге қойылатын шарттарды 
санамалап көрсетіп береді:

- әлеуметтік мәні бар тақырыпқа құрылуы;
- әңгіме өзегінің дәлелі болуы;
- тыңдаушыларға әсер ететін эстетикалық қасиеті болуы;
- тыңдаушыларын белгілі бір іс-әрекетке ұмтылдыратын сөз

болуы;
- айқындылығымен түсініктілігі.
Р. Сыздықова шешендік сөз бен поэзияның арасындағы ортақтық 

көркемдеу тәсілдері, әлеуметтік мүддені көздеу, тыңдаушыға 
психологиялық эсер туғызу сияқты ұқсастықтар арқылы түсіндіреді. 
Сондай-ақ, ғалым шешендік сөз бен поэзияның айырмашылықтарына
назар аударады: шешендер сөздерінің алды-артында, ішінде
түсіндірме-баяндаулар болады, ал поэзияда түсіндірме баяндаулар 
жоқ, көркем сөз творчествосында тақырыпты ойдан шығару және 
оқиға өрісін ойша болжау дегендер орын алатын болса, шешен сөзінің 
өзегі тек қана шындық болмыс, көркемдеу құралдары мен тәсілдер 
поэзия үшін шарт болса, шешендік сөзде олар орайы келген тұста ғана 
қолданылады. Поэзияда тармақтардың буын саны біркелкі болса, 
шешендік сөзде ол міндетті емес, өлеңде ұйқас тәртібі сақталса, 
шешендік сөзде ұйқас тәртібі сақталмайды.

Ғалым С. Негимовтың айтуынша «Шешендік өнер үш қайнар
бұлақтан нәр алып сусындайды. Біріншісі, табиғи қабілет пен дарын, 
екіншісі, теориялық қисындармен қаруландыру, үшіншісі, тынымсыз, 
толассыз еңбек, жүйелі жаттығу» [7, 6 б.]. Шешендік өнер айтыс- 
дауда туып, дамиды.

Ердің, елдің тағдыры сөз болатын, соғыс, бітім секілді маңызды 
мәселелер қозғалатын сот залдары, парламент сарайлары, халык 
жиналатын ас-тойларда шынайы шешендер, саяси қайраткерлер сөз 
сайысына түсіп, сыннан өткен. Шешендердің басым көпшілігі 
билеуші тап өкілдерінен болған, бірақ нағыз кедей мен жарлы 
жалшыдан да небір күміс көмей, жез таңдай халық шешендері шығып, 
әдеби тілімізді байытып қалыптастыруға өз үлестерін қосқан.
Шешендік өнер көп жағдайда әншілік, күйшілік тіпті ақындық өнер 
сияқты танылмай, би-шешендердің жеке бастарының қасиеті ретінде
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бағаланган. Шешендер арнайы өнер жарысына түспеген, түсуге 
арланган, олардың шешендігі белгілі бір дауларды шешу үстінде 
көрініп, шешен-тапқыр сөздері белгілі бір максатпен туган. Олардың 
дауласу, айтысу мәжілістеріне екінің бірі араласа алмаган.

ХҮИІ гасырдың соңында XIX ғасырдың басында казақ
даласындагы түрлі саяси жағдайларга байланысты ел намысын 
корғап, эдет-гүрыптың сактаушысы мен жалгастырушысы болған, би- 
шешендердің коғамда атқарган қызметі ақын-жазушылар мен заң 
кызметкерлерінің үлесіне көшті. Себебі, жогарыдан үстемдік күшейіп, 
сез бостандыгы тежеліп, әлеуметтік теңсіздік белең ала бастады. Осы 
кезде шешендік өнердің міндеті поэзия мен прозага ауысты. Сондай- 
ақ, поэзия мен проза үстем тап өкілдерінің идеологиясын іске асыру 
күралы ретінде пайдаланыла бастады. Қоғамдагы адамдар өз ойын 
ашык айту, суырылып жүрт алдында сөйлеу, сөз таласына шыгу 
кабілеттерінен айырылды. Шешендік өнерді біз тек би-шешендер 
түлғасымен ғана байланыстырудан аулақпыз. Қазақтың зиялы 
азаматгары -  Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Мэшһүр Жүсіп 
Көпейүлы, Ахмет Байтүрсынүлы, Халел Досмұхамедұлы, Әлихан 
Бөкейханүлы т.б. осы сияқты ел жанашырлары халық арасында 
сакталған аңыз-әңгімелер, шешендік сөздер мен мақал-мәтелдер 
сияқты ауыз-әдебиеті үлесіндегі т.б. дүниелердің ғасырдан гасырга 
сақталып, асыл мүра ретінде болашақ үрпақка жетуіне ықпап етті 
жэне қазақ фольклорын жинаумен қатар өздерінің шешендік өнерімен, 
ділмарлығымен, рухани-әлеуметтік жауапкершілігімен өнеріміздін 
беделін қүрады. Сондай-ақ, заманының ұлы тұлғалары -  Абаи, 
Шәкәрім, Мэшһүр Жүсіп, Жамбыл сиякты өлең-жырдын алыптары 
шебер сөзімен, шежірелі ойымен, шешендігімен халқымыздын ұлы
ойшыл ақындары деген атаққа ие болды.

Халыктың жанына жақын, арман-тілегіне ортақ шешен
акындардың өлёң-толгауларында қоғамдык үлкен сана, 
философиялық терең ой, халық өмірі мен әдет-гұрып дәстүрлеріне 
жетік болуы, киял мен сезімді баурайтын әуезді, түйреп аитатын 
уытты тіл болуы шарт. Шешен ақындар жай акындарша күнделікті 
өмір мен өз айналасындагы табиғатты жырлап кана коимаиды, 
адамдарға ой салатын, ақьш-кеңес беретін қогамдық мәш бар 
жайттарды толғайды. Г. Қосымованың айтқанындай «Бұл акындардын 
өлең-толғауларынын негізгі белгісі -  ой, толганыс, түйін, мораль».

Шешендік өнердің тарихында «өткірдің жүзі, кестенін
өрнегін ондай сала алмаған» Абайдын орны кандай болса, Мэшһүр
Жүсіптің алар орны да ерекше. Мэшһүр Жүсіпт.н өз туь.ндььпарь 
фольклорлық шенберден шығып, көркем сез енер. «еск. билер>
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тілінен жоғары көркемдік деңгеиге көтершгенш, ал терең логика мен 
поэтикалық көркемділігі шешендік сөздермен астасқанын көреміз. 
Абайдың қара сөздерінде өлең мен қара сөз аралығындағы шешендік 
сөздерге тән ырғақ бар. Шешендік сөздерде кездесетін бастапқы, 
соңгы ішкі ұйқастар өлеңге тән қасиеттер болса, мазмұны сезімнен 
гөрі келелі пікірге, түйінді ойға, терең логикаға құрылуы қара сөзге 
жақындатады. Сондықтан шешендік сөздер құрылымы жағынан өлең 
мен қара сөз аралығы болып табылады, яғни ол өлең түрінде де, қара 
сөз түрінде кездеседі. Қазақтың би-шешендері қолданатын 
риторикалық сұрақпен сөйлеу тәсілі Абайдың қара сөздерінде ой мен 
сезімді білдірудің басты тәсілі ретінде қолданылады. Мысалы: 
Қайырсыз жан ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілікке бейім, «тыныштық 
үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді, ол малды 
қалайша табуды білмейді». Көзбен көрген нәрсенің сырына үңілмей, 
сыртын қызықтағанға мэз. Іздегеніміз сол ма? (Бесінші сөз), 
«Баланың жақсысы -  қызық, жаманы -  күйію>. Күйіктен көрер 
қорлығың аз болмас. ... «Әуелі -  өзің қаруың қайтарлық қартаюға 
жетермісің, жоқ па? Екінші -  балаң мейірімді болып, асырарлық 
болып туа ма, жоқ па? Үшінші -  малың болса кім асырамайды? 
Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады?» Жат мінездің 
мешелдігінен осындай күмәндар ойды жаулап алады. (Оныншы сөз) 
деген сұрақтарды қою арқылы шешен философиялық толғаныстарға 
түседі. Осындай риторикалық сұрақпен сөйлеп, адамдарды 
мұсылманшылыққа насихаттау жөніндегі философиялық 
пайымдаулар Мәшһүр Жүсіп Көпейұлынан да кездестіреміз, Мысалы: 
Адам әуелі өзінің қалай жаралғанын біліп, онан соң жаратушы халқи 
ұсанғи кім екенін танып, онан соңғы зироры керек нәрсе- мінез түзету 
екендігін білген соң, ғақыл не нәрсе, сөз не нәрсе- мұның бәрін 
таныған соң, не болу керек? Мұсылманшылықта болу керек. Бұл 
мұсылманшылық деген неменен болады? (9 том Мұсылманшылық 
шындығы 266 б.) Осындай риторикалық сұрақтан кейін өзінің 
мұсылманшылық туралы «Үағдаға опалы болуменен, пайда менен 
заяал таласып келгенде, залалға өзі шыдап қалып, пайданы басқаға 
қоюмекен — асылы адамзат... », деген пайымдауын келтіреді, үлгі- 
өнеге, насихат сөздерін өрбітеді. Адамдар бір-біріне көмектесіп, жаны 
ашып, дүние-мүлікке тарлық жасамауын насихаттайды, байлықты о 
дүниеге алып кетпейтіндігін ескертіп, Мұхаммед пайғамбардың өмірі 
туралы баяндап, оны үлгі тұтуға шақырады.

Би-шешендер өмірінен келтірілген деректер мен өмірбаяндық 
мәліметтер, шешендік сөздердің көркемдік ерекшеліктерімен қатар 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өзі жазған туындыларындағы нақыл
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свздері мен толгау өлендері, өсиеттерінің мазмұндық ерекшеліктері 
анықталды. Мемлекеттің көсегесінің көгеруі, дамуы, ныгаюы нагыз 
шешен-билердің тегеурінді өнерімен, өнегесімен, қызметімен 
тамырлас. Ол -  тәртіптің түгқасын ұстаушы, ұлттың салт-дәстүрін, 
рухани болмысыиың қасиетгеріи, ерекшеліктерін бойына дарыткан 
текті тұлга, ереже-қагидаларына жүйрік әрі жетілдіруші дархан 
дарын, әлеуметті ілгері сүйреген, қызгыштай қоргайтын, жақсылыққа
үндейтін үлгілі үйымдастырушы.

Бақылау сұрактары

1. Шешенедік өнер деген не жэне ол туралы гылым халықаралық
тілде қалай аталады?

2. Шешендік өнерді гылымда танымдық қызметі жагынан қалай
жктейді?

3. Риторика гылымының негізін салушы кім?
4. Көне грек-рим елдерінің шарықгау дәуіріндегі шешендік

өнеріне үлес қосқан философтары.
5. Ресейдегі шешендік өнердің өрістеуі.
6. Қазақ шешендік өнері ғылымның тарихы.
7. Шешендік сөздер мазмұнына қарай шешендік толғау,

шешендік арнау, шешендік дау деп алғаш жіктелуі қай ғалымдардың 
еңбегінде орын алған?

£ д  Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» атты еңбегінде
қандай әдеби терминдердің анықтамалары берілген?

9. Ұлттық шешендік өнерді ғылыми тұрғыдан қарастыру кімнен
бастау алады деуге болады?

Білімін жетілдіруге арналған тапсырмалар

1. Шешендік өнер аясында туындаған сөздерді шешендік сөздер 
деп атап, оны әдебиеттін дербес, жеке жанры ретінде ғылыми
тұрғыдан қарастырған ғалымдар еңбектері.

2. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жазбаларындағы шешендік
сын.

3. Шешендік арнаудың бір түрі — шешендік көңіл айту.
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Реферат тақырыптары

1. Мәшьүр Жүсіп шығармаларындағы шешендік толғауға 
жататын нақыл сөздің бір түрі -  насихат өлеңдері.

2. Нақыл сөздің түйінді ойын ықшамды түрде астарлы немесе
тура мағынада да бере алатын халық поэзиясының бір түрі -  
шешендік мақал. _

3. Шешендік сөз -  қазақ ауыз әдебиетінің бір жанры.

4. Қазіргі шешендердің сөйлеу мәдениетіне қойылатын шарттар 
менталаптар.

5. Шешендік сөздердің белгілері және көркемдік ерекшелігі.
6. Әлеуметтік-түрмыстық шешендік туралы түсінік.

7. Академиялық шешендік.

8. Әлеуметтік-саяси шешендік сөздер.

9. Сот ісіндегі шешендік.

10. Діни қызметтегі шешендік сөздер



Тестілер

1-нүсқа

1. Мақалдын магынасы нені білдіреді?
Туғанына бурғаны -  бнді кұдай ұрганы.
A) әділетсіз би;
B) әділетті би;
C) әйгілі би;
Э) кемеңгер би.

2. «Шығыстын Аристотелі» атанған отырарлық оқымысты
A) Әл-Фараби;
B) Асан кайғы;
C) Ибн Сина;
Э) Қорқыт.

3. Мәшьүр Жүсіп жазбаларында кездесетін қазақтын бн- 
шешендер тарихы неше кезеңге бөлінеді?
A)3;
B)2;
C)4;
Ъ)5\

4. ХІІ-ХҮ ғасырларда өмір сүрген бнлер:
A) Майқы би, Едіге би, Аяз би;
B) Төле, Әйтеке, Қазыбек билер;
C) Торайғыр би;
О) Шорман би.

5. Қазақ шешендік өнері мазмүнына қарай нешеге бөлінеді?

A)3;
B) 2;
C)4;
Б )5 .

6. Шешендік дау мазмүнына карай нешеге бвлінеді?
A)5;
B) 2;
C)3;
0 )4 .
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7. «Бата, сын сөздер, көңіл айту, жұбату, естірту, сыңсу, әзіл
оспақ, сәлем сөз» шешендік сөздің қай түріне жатады?
A) Шешендік арнау;
B) Шешендік дау;
C) Шешендік толгау;
Б) Қанатты сөздер. * ̂ Щ

8. «Нақыл сөздер, мақалдар, жаңылтпаштар, мысалдар, 
жумбақтар, жарапазан, қанатты сөздер» шешендік сөздін кай 
түріне жатады?
A) Шешендік толғау;
B) Шешендік арнау;
C) Шешендік дау;
Б ) Ар-намыс дауы.

9. Шешендік арнауда не көрсетіледі?
A) адамдар арасьгадағы қарым-қатьшас;
B) халықтың философиялық көзқарасы;
C) заттың немесе рухани даулы мэселелерді реттейтін ежелгі эдет 
заңы; і .
В) Халықтың ар-намыс дауы.

10. «¥лы  жүзді қауға бер де, малға қой.
Кіші жүзді найза бер де, жауға қой.
Орта жүзді қамшы бер де, дауга қой!» деген ата-бабамыздан 
қалған өсиет сөзбен дау шешу жолы өзінікі екенін дәлелдеген 
қай би?
A) Қаз дауысты Қазыбек;
B) Әйтеке би;
C) Шәкі шешен;
Ә) Төле би.

11. «Бір бала атадан асып туады, бір бала атамен тең туады, 
бір бала көптен кейін туады» деген, сен осы үшеуінің 
қайсысың?», деп Абайға қай шешен айтқан:
A) Шәкі шешен;
B) Төле би;
C) Қаз дауысты Қазыбек;
П) Әйтеке би.



12. «Асқар тау тебе болар тас кеткен соң,
Жақсы ауыл уры болар бас кеткен соң.
Қадірі бәйбішенін. бола бермес,
Қолынан кара саба ас кеткен соң» - толгау сөз кімдікі?
A) Қазыбек би;
B) Төле би;
C) Майқы би;
В) Абай. . 1 * ’

13. Майқы би қай ғасырда өмір сүрген?
A) XII;
B) XVI;
C) XVII; 
V) X.

14. Майқы бн кай ханның жанында болган?
A) Шыңғыс хан;
B) Әбілхайыр хан;
C) Тәуке хан;
О) Жэңгір хан.

15. Қазақ руларын үш жүзге бөлген хан кім?
A) Жәнібек хан
B) Тәуке хан
C) Абылай хан 

рв

О) Әйтеке би

16. Шыгыс елдерінін тарихы туралы «Тауарих хамса»деген
енбектін авторы кім?
A) Құрбанғали Халид;
B) Б.Адамбаев;
C) Г.Қосымова;
О) Н.Төреқүлов.

17. 1990 жылы шыккан «Шсшендік создср» атты сцбекіің
авторы кім?
A) Б.Адамбаев;
B) Құрбанғали Халид;
C) Г.Қосымова;
О) Н.Төреқұлов.
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18. Төле бидін өмір сүрген жылдарын көрсет:
A) 1663-1756;
B) 1664-1756;
C )1665-1756;
О) 1666-1756. '

19. Қырық карақшының колына түсіп, ақылды келінінің 
аркасында қутылган би кім?
A) Төле би;
B) Майқы би;
C) Қазыбек; '
В) Әйтеке би.

20. «Қарлығаш би» атанған қай бн?
A) Төле би
B) Әйтеке би
C) Тайкелтір би 
О) Қазыбек би

2-нусқа

1. «Өгізді өрге салма — сагың сынар. Досына өтірік айтпа -  
сенімің кетер, дұшпаныңа сырыңды айтпа — түбіңе жетер...»
A) Төле би
B) Әйтеке би
C) Тайкелтір би 
Б ) Қазыбек би

2. «Өлеңді жерде өгіз семіреді, өлімді жерде молда семіреді» 
деп қай бн айтқан?
A) Төле би;
B) Қазыбек;
C) Әйтеке би;
Э) Майқы би.

3. Бала кезіндегі Абылайға «Сабалақ» деген атты кім 
қойды?
A) Төле би;
B) Сырым;
C) Бөлтірік;
Е>) Абай.
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4. Қаз дауысты Қазыбектіц өмір сүрген жылдары?
A) 1667-1764;
B) 1567-1664;
C) 1767-1864;
Ә) 1867-1964.

5. Қазыбек қай рудан шыккан?
A) Арғын;
B) Үйсін;
C) Алшын;
Б) Найман.

6. Қазыбекке «каз дауысты» деген атгы кім берген?
A) Қалмақтың ханы Қонтажы;
B) Төле би;
C) Абылайхан;
Э) Әйтеке би.

7. «Біз -  қазак деген мал бақкан елміз, бірақ ешкімге
соктыкпай жай жатқан елміз. Елімізден құт-береке 
кашпасын деп, жеріміздін шетін жау баспасын деп, найзага 
үкі таққан елміз. Ешбір дүшпан басынбаган елміз, 
басымыздан сөзді асырмаған елмЬ»,- деп қай би айткан?
A) Қазыбек би;
B) Әйтеке би;
C) Төле би;
Б) Тайкелтір би.

8. Қазыбек Қонтажыға бнлік айтканда неше жаста еді?
A) Он төрт;
B)Он;
C) Он екі;
О) Тоғыз.

4 0 Ғ  і

9. Қалмақ ханы Қазыбектен неше ұлын бар деп сүрағанда, ол: 
«бір жарым» деп жауап береді. Онын мағынасы не.
A) Біреуі елге ие болады, қалғаны қатынға ие болады;
B) Біреуі сау, екіншісі ауру;
C) Біреуі ересек, қалғаны кішкентай;
0 )  Біреуінен басқасы қайтыс болған.
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10. Қазыбектің ел билеген баласы кім?
A) Бекболат;
B) Қазымбет;
C) Жолан; Д 
Э) Бөлтірік.

11. Әйтеке бндің емір сүрген жылдарын көрсет:
A) 1683-1722; -
B) 1584-1622;
C) 1485-1522;
О) 1786-1822. : Ш Щ

12. Әйтеке би қай ханның кеңесшісі болған?
A) Тәуке хан; -. і х У
B) Абылай хан;
C) Әбілхайыр хан;
Э) Алаша хан.

13. «Ішіне шынтақ айналмайтын 
Ежірей деген улың болады.
Ақыл айтсан ауырып қалатын,
Бежірей деген қызың болады» деп болашақ заманда 
адамдарды жаман, жагымсыз, әдепсіздік пен санасыздық 
қаснеттер жаулайтынын тілге тнек еткен би :
A) Мөңке би;
B) Әйтеке би; ^ ү  ̂ §1
C) Төле би; •
Б ) Тайкелтір би.

14. Қалмақтарға үлкеніміз деп түйені, кең қүрсақ бніміз деп 
кебежені, ақсақалымыз деп текені алып барған он жастағы 
бала : . ;
A) Қазыбек би;
B) Тайкелтір би;
C) Едіге би;
О) Төле би.
15. Жолбарыспен алысып, жалғыз өзі жеңген шешен:
A) Тайкелтір;
B) Қазыбек; . , ^
C) Төле би; . . -.
Ә) Сырым батыр.
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16. Жәцгір ханның баласы қайтыс болып, сегіз күн орнынан 
түрмай жатып калғанда, көңіл айтып, басын көтерткен би-
шешен:
A) Едіге би;
B) Сырым;
C) Шоқан;
О) Тайкелтір.

17. Үй ішінде, қалың көрші ортасында ардақты болган игі 
адамдардың дүниеден кәшкеніне өкініп, оларды еске түсіру 
ретінде айтылатын шешендік сөз:
A) Жоқтау;
B) Сыңсу;
C) Жарапазан;
Э) Бата.

18. Сегіз жастагы бала Жүсіптің ерекше дарындылыгын 
байкап, атына «Мәшһүр» сөзін қосактаған кім?
A) Мұса Шорманұлы;
B) Шорман би;
C) Жаяу Мұса;
В) Қазыбек би.

19. «Сөздің көркі- мақал-ды,
Ердің көркі-сакал-ды.
Сакалы жоқ көселер
Қасабалы тоқал-ды! » - деп қырғыз шешенін әжуалаған кім?
A) Бөлтірік би;
B) Шорман би;
C) Төле би;
В) Қазыбек би.

20. « ... Кұралай бастаған киік онбайды, қатын бастаған кош 
онбайды. Байтал шауып бәйге алмайды. Қатын қайраттанса, 
қазан кайнатпайды. Қараң қалган елді қатын билейді!» 
деген шымшыма сөзбен сынап-мінеу, кекету аркылы Тоғай
ханның қадірлейтін адамы Бнқатынға жауап қайтарған кім?
A) Жәуке би;
B) Шорман би;
C) Төле би;
Б) Қазыбек би.
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3 - нұсқа

1. Қоңырат руының жас билері кәрі кісіні ортаға алып, 
кекетіп қалжыңға айналдырғанда:

«Арғымақ шабан болмайды,
Жалы кетіп, арыса да.
Жақсы жаман болмайды,
Жасы жетіп қартайса да.
Дария арам болмайды,
Ит пен шошқа сарыса да», деген кім?

A) Досбол шешен;
B) Тайкелтір би;
C) Саққұлақ шешен;
В) Байдалы би.

2. «Абылай аспас сары» бел кім?
A) Байдалы би;
B) Қазыбек би;
C) Бөлтірік би;
Щ Саққұлақ шешен.

3. Шешендік өнер туралы мына пікірді кім айтты: «... шешен 
сөздің тілі уытты, лепті, әсерлі, қанды қайнатып, жүрек 
тулатып, естен айырып, ерікті алып кететін күшті, көрнекті, 
сәнді, мәнді тіл болады».
A) Ғ. Мүсірепов;
B) М. Әуезов;
C) М. Жұмабаев;
Б) А. Байтұрсынов.

4. «Қазақтың 100 бн-шешені» кітабының авторы кім?
A) Н. Төреқұлов;
B) Ә. Бөкейханов;
C) М. Жұмабаев;
Э) А. Байтұрсынов.

5. Ұлттық шешендік өнер кімнен басталады?
A) Әл-Фарабиден;
B) Абайдан;
C) Жүсіп Баласагүннан;
Щ А. Байтұрсыновтан.
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6. Аяафора деген не?
A) Сөз басында айтылар түйіннің, жеке сөздердің бірнеше рет 
кайталануы;
B) Топ алдында айтылган сөэге шешендік сипат береді;
C) Бір затты екінші затпен алмастырып айту;
Й§ Құбылысты сурет арқылы көрсету:

7. Асты сызылган сөздер айшықтаудын қай түріне жатады? 
Кім кяплі көктің жерге қүлагынын,
Кім к ә р д і  күннін жарық сүраганын.
A) Анафора;
B) Эпифора;
C) Метонемня;
Э) Синекдоха.

8. Риторикалық сүрақ дегеніміз....
A) Басты ойға назар аударту;
B) Айтылған сөзге жауап күту;
C) Бүтіннің бөлшек арқылы айтылуы;
О) Пснхологнялық паралелизм.

9. «Кедейлік үіп агайынды болады!
Үлкені -  кежірлік, ортаншысы -  еріншектік, кенжесі -  
үйкы!», деген Мәшьүр Жүсіптің сөзін шешендік сөздің қай
түріне жатқызуга болады.
A) Шешендік мақал;
B) Шешендік дау;
C)Бата;
Щ Шешендік жүмбақ.

10. Ойды аяктаныз.
«Түгел сөздің түбі бір, түн атасы ...»
A) Майкы би;
B) Әйтеке би;
C) Қазыбек би;
Р) Моңке би.
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11. «Қатын өлді, қамшының сабы сынды», - деген сөз кімнен
калган? Ү
A) Жиренше шешен;
B) Әйтеке би;
C)Қазыбекби;
Б) Мөңке би.

12. 1994ж. жарық көрген «Бөлтірік Әлменүлы және қазақ 
шешендік енері» атты арнайы монографиялық зерттеудін 
авторы кім?
A) Ж. Дәдебаев;
B) Қ. Елеусізұлы;
C) Г. Қосымова;
Б ) Н. Төреқұлов.

13. «Халық даналыгы» атты еңбектің авторы кім?
A) Б. Адамбаев;
B) Қ. Елеусізұлы;
C) Г. Қосымова;
Б) Н. Төреқұлов.

14. «Шешендік өнер үш қайнар бүлақтан нәр алып 
сусындайды. Біріншісі, табиги қабілет пен дарын, екіншісі, 
теориялық қисындармен қаруландыру, үшіншісі, тынымсыз, 
толассыз еңбек, жүйелі жаттыгу», деген сөздердің авторы
кім?
A) С. Негимов;
B) Қ. Елеусізұлы;
C) Г. Қосымова;
Э) Н. Тереқұлов.

15. 1987 жылы жарық көрген «Қазақ әдеби тілінің ауызша 
түрі» деп аталатын еңбектің авторы кім?
A) Г. Қосымова;
B) С. Негимов; ~
C) Қ. Елеусізұлы;
О) Н. Тереқұлов.

16. «Әдебиет танытқыш» атты еңбектің авторы кім?
A) А. Байтұрсынов;
B) С. Негимов;
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С) Қ. Елеусізұлы;
0 )Н . Төреқұлов.

17. Екі нәрсені, құбылысты салыстыру және жанастырып 
жақындату арқылы астарлы тың мағына беретін бейнелі сөз 
немесе сөз тіркесі күбылтудын кай түрі болып табылады?
A) Метафора;
B) Эпитег,
C) Теңеу;
О) Әсірелеу.

18. «Шешен свз -  тауып айтылған тапқыр сөз, акылға қозғау 
салып, ой түсіретін даналық сез, қиялға әсер етіп, сезіміңді 
козғайтын көрікті де, әсерлі свз, бүра тартпас дзлелімен 
тамсандырып, тандай қақтыратьін білгір-білімді сөз, өтіп
кеткен не өтіп жаткан вқнғаны жанды жанды суреттей көз 
алдына алып келегін суретгі свз, төксан ауыз свздін 
тобыктай түйінін жеткізетін терең мағыналы түйінді сөздің»
авторы кім?
A) Н. Тореқүлов;
B) А. Байтүрсынов;
C) С. Негнмов;
Б) Қ. Елеусізүлы.

19. «Көріктеу, меңзеу, ауыстыру, алмастыру, кенштеу, 
пернелеу, әсірелеу, шендестіру, дамыту, түйдекгеу» снякты 
әдеби терминдердің қазақша баламасын онлап тауып,
калыптастырып кеткен кім?
A) А. Байтүрсынов;
B) Н. Төреқүлов;
C) С. Негимов;
О) Қ, Елеусізүлы,

20. Ежелгі Римдегі шешендік виер дамуынын ¥шаР би'г' 
элемдегі ен атақгь. шешеидердін бірегейі (б.э. дей.нг. 106-13
ж.ж.) кім?
A) Марк Тулий Цицерон;
B) Платон;
C) Аристотель;
Б) Әл-Фараби.
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4 -  нүсқа

1. ¥лттық шешендік өнер кімнен басталады?
A) Әл-Фарабиден;
B) Абайдан; ••
C) Жүсіп Баласагұннан;
Б ) А.Байтүрсыновтан. :

2. Анафора деген не?
A) Сөз басында айтылар түйіннің, жеке сөздердің бірнеше рет 
қайталануы;
B) Топ алдында айтылған сөзге шешендік сипат береді;
C) Бір затты екінші затпен алмастырып айту;
В) Қүбылысты сурет арқылы көрсету.

3. Асты сызылған сөздер айшықтаудың қай түріне жатады? 
Кім көрді кектің жерге күлағынын,
Кім керді күннің жарық сүрағанын.
A) Анафора;
B) Эпифора;
C) Метонемия; 
й )  Синекдоха.

4. Риторикалық сүрақ дегеніміз:
A) Басты ойга назар аударту;
B) Айтылган сезге жауап күту;
C) Бүтіннің белшек арқылы айтылуы;
О) Психологиялық паралелизм.

5. «Кедейлік үш ағайынды болады!
Үлкені — кежірлік, ортаншысы — еріншектік, кенжесі -  
ұйқы!», деген Мәшьүр Жүсіптің сезін шешендік сездің қай 
түріне жатқызуга болады.
A) Шешендік мақал;
B) Шешендік дау;
C) Бата;
О) Шешендік жүмбақ.

6. Ойды аяқтаңыз.
«Түгел сездің түбі бір, түп атасы ...»
А) Майқы би;
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B) Әйтеке би;
C) Қазыбек би;
0 )  Мөңке би.

7. Қазыбек қай рудан шыққан?
A) Арғын;
B) Үйсін;
C) Алшын;
О) Найман.

8. Қазыбекке «қаз дауысты» деген атгы кім берген?
A) Қалмақтың ханы Қонтажы;
B) Төле би;
C) Абылайхан;
О) Әйтеке би.

9. «Біз -  қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге 
соктықпай жай жатқан елміз. Блімізден құт-береке 
қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзага 
үкі таққан елміз. Ешбір дүшпан басынбаған елміз,
басымыздан свзді асырмаған елміз»,- деп қай би айтқан?
A) Қазыбек бн;
B) Әйтеке би;
C) Төле би;
Ц) Тайкелтір би.

10. Қазыбек Қоңтажыға бнлік айтқанда неше жаста еді?
A) Он төрт;
B)Он;
C) Ои екі;
£>5 Тоғыз.

(Н

11. Қалмақ ханы Қазыбектен неше үлын бар деп сұрағанда, 
ол: «бір жарым» деп жауап береді. Оның мағынасы не?
A) Біреуі елге ие болады, қалғаны қатынға ие болады;
B) Біреуі сау, екіншісі ауру;
C) Біреуі ересек, қалғаны кішкентай;
В) Біреуінен басқасы қайтыс болган.

12. Қазьібектін ел билеген баласы кім?
А) Бекболат;
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B) Қазымбет; ^
C) Жолан; ,
0 )  Бөлтірік.

13. Қазақ шешендік енері мазмұнына қарай нешеге белінеді?
А)3;
1)2; -Щ
С) 4; К
0 )5 .

14. Шешендік дау мазмүнына қарай нешеге бөлінеді?
A) 5; ' ;4 ?
B) 2;
C) 3;
Б )4.

15. «Бата, сын сөздер, көңіл айту, жубату, естірту, сыцсу, әзіл 
оспақ, сәлем сөз» шешендік сездін қай түріне жатады?
A) Шешендік арнау;
B) Шешендік дау;
C) Шешендік толгау;
О) Қанатты сөздер.

16. «Нақыл сөздер, мақалдар, жаңылтпаштар, мысалдар, 
жүмбақтар, жарапазан, қанатты сөздер» шешендік сөздің қан 
түріне жатады?
A) Шешендік толғау;
B) Шешендік арнау;
C) Шешендік дау;
Б) Ар-намыс дауы.

17. Шешендік арнауда не көрсетіледі?
A) адамдар арасындағы қарым-қатынас;
B) халықтың философиялық көзқарасы;
C) заттың немесе рухани даулы мәселелерді реттейтін ежелгі әдет 
заңы; V
Е>) Халықтың ар-намыс дауы.
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18. «¥лы  жүзді кауға бер де, малға қои.
Кіші жүзді найза бер де, жауға қой.
Орта жүзді қамшы бер де, дауға қой!» деғен ата-бабамыздан 
қалған өсиет сөзбен дау шешу жолы өзінікі екенін дәлелдеген
қай би?
A) Қаз дауысты Қазыбек;
B) Әйтеке би;
C) Шәкі шешен;
О) Төле би.

19. «Бір бала атадан асып туады, бір бала атамен тең туады, 
бір бала көптен кейін туады» деген, сен осы үшеуінін 
кайсысың?», деп Абайға қай шешен айтқан:
A) Шәкі шешен;
B) Төле би;
C) Қаз дауысты Қазыбек;
О) Әйтеке би.

20. «Асқар тау төбе болар тас кеткен соң,
Ж ақсы ауыл үры болар бас кеткен соң.
Қадірі бәйбішенің бола бермес,
Қолынан кара саба ас кеткен соң» ■ толғау соз кімдікі?
A) Қазыбек би;
B) Толе би;
C) Майқы би;
Щ  Абай.
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