
ӘЙТЕКЕ БИ БАЙБЕКҰЛЫ 

(1644-1700) 



Әйтеке би, Кіші жүздің бас биі, Тәуке ханның 

басшылығымен, Тӛле, Қазыбек басқа да билермен бірге 

қазақ тайпа-руларының басын құрап, бір орталыққа 

бағынған бірегей хандық құруға үндеді, қазақ 

қауымының қарым-қатынасын реттейтін «Жеті 

жарғы» атты әдет-ғұрып заңдарының жинағын 

жасауға қатысты. Туысқан, қарақалпақ, қырғыз 

елдерімен достық одақ жасауға, кӛршілес 

мемлекеттермен елші алысып, мәмле орнатуға ат 

салысты. Кіші жүз шаруаларының жоңғар-қалмақ 

басқыншыларына қарсы күресін бастаушылардың бірі 

болды. Ӛзбекстан еліндегі Нүрата ауданының Сейтқұл 

қорымында жерленген.  



Әйтеке би / Құраст. С. Дәуітов. - Алматы: 

ҚАЗақпарат, 2011. - 192 б. 
  

Халқымыздың ӛз алдына дербестігін аңсап, ӛз 

заманында елдің елдігін ойлаған Әйтеке би де ӛз 

кезінде ел-жұртының ертеңіне алаңдаған кемеңгер. 

Ол жердің құнын екіауыз сӛзбен бітірген 

шешендігімен айрықша кӛзге түскен ipi тұлға. 

Бидің келер ұрпаққа қалдырған терең мағыналы 

ойлары мен ӛнегелі істері топтастырылған бұл кітап 

кӛпшілік қауымға үлгі-ӛнеге болары сӛзсіз. 



Әйтеке би – Айтеке би / Сост. Г. Бельгер, 

М. Акдаулетулы. – Алматы: Атамұра, 

1998. – 224 с. 
  

«Әйтеке би» қоғамдық қоры Қазақ елінің 

тәуелсіздігін, қоғамның татулығы мен  бірлігін 

нығайту, отаншылдық рухын, бабалар рухы мен 

ӛнегесін ұрпақтар санасына сіңіру сияқты ізгі 

мақсатпен құрылып отыр. 

Қордың жұмыс жоспарында қазақ халқының ipi 

тарихи тұлғаларының ӛмірі мен қызметін 

ғылыми-танымдық тұрғыда жүйеге түcipiп, 

олардың қазақ мемлекеттігін нығайтуға қажетті 

тарихи тәжірибелерін насихаттау, осы мақсатта 

кітаптар сериясын шығару, олар жайлы 

жазылған әдеби, ғылыми және танымдық 

шығармаларды қолдау, олардың ӛнердегі, 

мәдениеттегі, халық санасындағы бейнесін 

сомдауға тікелей атсалысу, ескерткіштер орнату 

сияқты ауқымды шаралар белгіленген. 

Ұлт тарихы мен ұрпақ зердесі - біздің тәуелсіз 

еліміздің мәңгіліқ іргетасы. 



Мұқадес Е. Әйтеке би (тарихи-философиялық 

дилогия). – Алматы: «Арыс» баспасы, 2003. - 

376 б. 
  

Белгілі жазушы, Халықаралық "Алаш" әдеби 

сыйлығының лауреаты Мұқадес Есләмғалиұлының екі 

кітаптан тұратын жаңа романында негізгі кейіпкері 

әйгілі Әйтеке би ғұмырнамасын Темірқазық ете 

отырып, тарихымыздың "алтын ғасыры" саналатын 

XVII-XVIII ғасырдағы есімдері ел аңызына айналған 

Тәуке хан, Тӛле, Қазыбек, Әнет баба, Соқыр Абыз, 

Mәтi, Болпыш секілді және олардың тӛңірегіндегі, 

кейінгі ұрпаққа бекзаттықтарымен белгісін қалдырған 

алып тұлғаларымыз - батырларымыз, шешендеріміз, 

айыр кӛмей ақындарымыз бен ӛнерімен ӛнеге ӛрнегін 

кестелеген cepi-сыпаларымыз хақында тарихи-

философиялық ой толғайды. 

Сонымен бipгe, қазақтың салқар даласына қызыға да, 

қызғана да қараған екі қӛздің бipi жауығып тұрған 

кездегі Тәуке ханның, тек алты Алаштың ғана емес, 

түбі бip түркі жұртының тұтастығын кӛксеумен ӛткен 

Тӛле, Қазыбек, Әйтеке секілді кӛсем билеріміздің ел 

бірлігі мен ынтымағы жолындағы қӛрегендіктері мен 

ӛзара достық, сыйластық ӛнегелері, әр сӛзі бұлжымас 

жарғыға татырлық философиялық ойлары кӛркем 

бейнеленген. 



Мұқадес Е. Әйтеке би: Тарихи-

философиялық дилогия. - Алматы: 

Жазушы, 2007. - 560 б. 
 

Ӛмірден ерте ӛткен белгілі жазушы, 

Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының 

лауреаты Мұқадес Есләмғалиұлының екі 

кітаптан тұратын жаңа романында негізгі 

кейіпкері әйгілі Әйтеке би ғұмырнамасын 

Темірқазық ете отырып, тарихымыздың 

"алтын ғасыры" саналатын XVII-XVIII 

ғасырдағы есімдері ел аңызына айналған 

Тәуке хан, Әнет баба, Соқыр Абыз, Mәтi, 

Болпыш секілді тұлғаларымыз бен Тӛле, 

Қазыбек, Әйтеке секілді кӛсем билеріміздің ел 

бірлігі һәм ынтымағы жолындағы 

қӛрегендіктері мен ӛзара достық, сыйластық 

ӛнегелері, әр сӛзі бұлжымас жарғыға 

татырлық философиялық ойлары кӛркем 

бейнеленген. 
























