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Макалада салттуу сот тутумунун бир бутагы бол-

гон казы сотору, алардын функциялары, жазалоо тар-

типтери иликтенет. Адат жана шариаттын нормала-

рына таянган казылар жана бийлер жергиликтүү калк-

тын ортосундагы гана эмес көп тараптуу тышкы элдер-

дин талаш маселелерин чечип, тийиштүү жыйынтык-

тарды чечип келгендиги белгилүү. Казы сот өкүлү гана 

болбостон, диний башчы да болгон, мусулмандар үчүн 

сот менен дин бири бирине сиңишип тыгыз байланышта 

болгон. Ошондуктан казылардын чечимине нааразычы-

лык билдирүү - Аллахка каршы чоң күнөө деп туюлган. Ка-

зылардын соту Фергана өрөөнүндө жашаган калктарда 

кеңири тарагандыгын бир нече окумуштуулардын эмгеги-

нен билүүгө болот. Макалада революцияга чейинки доор-

догу казы сот бийлигин чагылдырган А.К. Гейнс, А.Хорош-

хин, К.К.Пален ж.б авторлордун эмгектериндеги мате-

риалдар пайдаланылган. 

Негизги сөздөр: казы, казы соту, сот системасы, 

далилдер, шариат, муфтий, имам.  

В данной статье рассматривается суд казиев, ко-

торый является ветвью традиционной судебной систе-

мы, их функции, процедура наказания. Известно, что 

судьи и бийи основываясь на нормы обычаев и шариата 

решали не только споры между местным населением, но 

и принимали соответствующие решения по многосто-

ронним вопросам иностранных государств. Судья не был 

только представителем судебной системы, но и рели-

гиозным лидером, для мусульман суд и религия были креп-

ко сплетены и находились в тесной взаимосвязи. Поэтому 

протесты против решений судей, считалось большим 

грехом против Аллаха. Про широкое распространение 

судебной системы среди жителей Ферганской долины 

можно узнать из работ многих ученых. В статье исполь-

зовались материалы в трудах, таких авторов как А.К. 

Гейнс, А. Хорошхин, К.К.Пален, где отражен суд казиев 

дореволюционный период. 

Ключевые слова: казы, суды казиев, судебная систе-

ма, доказательства, шариат, муфтий, имам.  

This article examines the court of kaziev, which is a 

branch of the traditional judicial system, their functions, and 

the punishment procedure. It is known that judges and Biyi, 

based on the norms of customs and Sharia, resolved not only 

disputes between the local population, but also made appro-

priate decisions on multilateral issues of foreign states. The 

judge was not only a representative of the judicial system, but 

also a religious leader; for Muslims, the court and religion 

were tightly intertwined and were closely interconnected. 

Therefore, protests against the decisions of judges were 

considered a great sin against Allah. One can learn about the 

wide distribution of the judicial system among residents of the 

Ferghana Valley from the works of many scientists. The article 

used materials in the works of such authors as A.K. Gaines, A. 

Khoroshkhin, K.K.Palen, which reflects the court of kaziev 

pre-revolutionary period. 

Key words:  kazi, the courts of kaziev, the judicial sys-

tem, the evidence, the sharia, the mufti, the imam. 

Кыргыздардагы салттуу сот тутуму, алардын 
функциялары, жазалоо тартибине байланышкан ма-
селелер революцияга чейинки орус тарыхый булак-
тарда жетиштүү сүрөттөлгөн. Тарыхый булактар 
тастыктап тургандай көчмөн калктарда соттук функ-
цияны бийлер, отурукташкан калктарда казылар ат-
карып келишкендиги белгиленет. Адат жана ша-
риаттын нормаларына таянган бийлер жана казылар 
ар тараптуу жактардын ортосундагы талаш маселе-
лерди чечип, тийиштүү жыйынтыктарды чечип кел-
гендиги белгилүү. Казылардын соту Фергана өрөө-
нүндө жашаган калктарда кеңири тарагандыгын 
орус авторлорунун бири А.К. Гейнстин эмгегинен 
билүүгө болот. Алсак, А.К. Гейнс: “Кокон хандыгы-
нын мезгилинде Ташкентте төрт казы болгон.  

1) Казы-келан-жеке Кокон ханы тарабынан бе-
китилген жана алмаштырылган. Эң абройлуу сот-
тордун арасынан элдин уруксатысыз тандалган жо-
горку сот.  

2) Казы-кузат-казы келяндан кийинки экинчи 
сот.  

3) Казы-аскер-аскер соту. Ташкентте турган 
Кокон гарнизонунун аскерлерин соттогон.  

4) Казы-раис – казынын да, раистин да кызма-
тын аркалаган, - деп жазат [1]. Революцияга чейинки 
кыргыздардын салттуу сот системасын изилдеген 
окумуштуулардын бири С.К. Кожоналиев: “Кыргыз-
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стандын түштүк аймактарынын калкынын бий соту-
нан казы сотуна өтүү процесси XVIII кылымдын 
аягы XIX кылымдын баш ченинде башталып, Улуу 
Октябрь революциясына чейин уланган”, - деп жа-
зат [2].  Автордун пикири негизүү деп атоого болот, 
анткени 1900-жылы Ош уездинин соттук иштери ме-
нен кенири таанышкан капитан Давлетшин: “Мурун 
кыргыздар бийлерге кайрылган, алар муфтийдин ка-
тышуусуз эле адат менен шариятты айкалыштыруу 
менен чечим чыгарышкан. Аз убакыт мурун кыргыз-
дар өзүнө казыларды тандап, жалаң шарият боюнча 
сот иштерин жүргүзүлө баштаган [3]. Демек, Кокон 
хандыгынын мезгилинде казылардын соту Фергана 
чөлкөмүндө үстөмдүк жүргүзү башташы ыктымал. 
“Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его 
состоянии” аттуу Кокон хандыгы боюнча маалымат 
берген көлөмдүү макаладагы маалыматка таянсак 
“хандыктагы жогорку сот бийлиги казыларга таан-
дык” болгон. Бул төбөлдөрдү хан өзү билимдүү, тар-
типтүү адамдардан тандап, ага грамота, мөөр бер-
ген. Казылар кеңири бийлике ээ болушкан: алар жа-
рандык жана диний тармактагы иштерди чечишкен 
[4]. Казы-мусулман сотунун өкүлү, хан же бек тара-
бынан дайындалып, шариатка жараша сот жараянын 
жүргүзөт. Статусу боюнча казы имамдан жогору 
туруп, шаардын же кыштактын диний башчысы бо-
луп келет. Казынын милдеттерине өзүнүн мырзала-
ры аркылуу базардагы таразалардын тактыгын тес-
көө, граждандык жана кылмыш иштерин кароо, 
мүлктүк келишимдерди бекитүү, ажырашуу маселе-
лерин кароо, мураскорлор ортосундагы мүлктү бө-
лүштүрүү кирген. 

Казылар шаарларда, кыштактарда өз кызматын 
аткарышкан. Чоң шаарларда бир канча казылар 
дайындалган. А.Хорошхиндин билдирүүсүнө таян-
сак, казылардын үч түрү болгон: казы-калян – жо-
горку сот, казы-раис - динди коргогон сот, казы – ас-
кер - аскер соту. Бардык казылар жана муфтийлер 
казы-калянга баш ийишкен. Казы-калян да башка 
соттор сыяктуу эле бек тарабынан дайындалган. 
Анын карамагында бардык диний, соттук, нотариал-
дык иштер, ошондой эле окутуучу жайлар болгон 
[5].  Өтө орчундуу соттук иштерде, юридикалык та-
таалдашуу мезгилинде бардык казылар жана муф-
тийлер орток чечим чыгаруу үчүн бир арага келиш-
кен. Сот ишин жүргүзүү шариятка негизделген [6]. 
Казы соту иштин алдын ала тергеген эмес, тергөө 
органдары да болгон эмес. Күнөөлүүнү аныктоодо 
доогердин алдын ала далили гана башкы ролду ой-
ногон. 1813-жылы Кокон хандыгына саякат жасаган 
Ф. Назаров сот системасы туурасында мындай деп 
билдирген: “Кокондуктар дегеле эки күбө адамдын 

билдирүүсүнө таянышып, тергөө иштерин кагазсыз 
жүргүзүшөт” [7]. Суралып жаткан күбөлөрдүн кара-
ма-каршы билдирүүсү учурунда, чындыкты анык-
тоонун жолу алардан ант талап кылуу болгон. Айып-
кер адамдын күнөөсүн аныктоодо жетиштүү далил-
дер болбогон учурда А.К. Гейнс жазгандай күнөө-
лүү адам өзү ант кабыл алган [8]. Көрүнүп тургандай 
казылык сот системасында, тергөө ыкмалары, айып 
тагуу жолдору архаикалык гана жолдо болуп, жак-
шы өнүккөн эмес. Казы, муфтий, аглям сыяктуу сот 
өкүлдөрү, титулду алуу үчүн бекке кайрылышкан. 
Бек өз учурунда аларды казы-келянга жиберип, ша-
риатты билүү, юридикалык маселелер боюнча та-
лапкерлерди сынактан өткөргөн. Сынактан ийги-
ликтүү өткөндөргө бек же датка казий, муфтий же 
аглямдын патенттин (медальонун) тапшырган. Жа-
ңыдан кызматка келген сот институтунун өкүлдөрү, 
өздөрүн элге таанытуу максатында, медальондорун 
баш кийимине тагып, шаар көчөлөрүн, базарларды 
кыдыруусу шарт болгон [9].  Шаардын ичинде казы-
лардын саны бек тарабынана тескелип турган. Доо-
чу өзү каалаган, ишенген казыга кайрылуусу мүм-
күн болгон.  Соттук жараян болуп жаткан мезгилде 
муфтийлер жана аглямдар да ишке катышышкан. 
Муфтийлер доочунун арызын түзүүгө жана чечимди 
чыгаруу үчүн аглям менен бирдикте керектүү бол-
гон шариаттын беренесин сунуш кылышкан. Орчун-
дуу иштерди кароого бир нече казылар катышыш-
кан жана васихага (казылардын чечими тууралуу ка-
газ) өз мөөрлөрүн бекитишкен. Доочунун каалоосу 
менен васихага сот процессине катышпаган да казы-
лар мөөрүн кое алышкан. (бул бүтүмдүн күчүн бе-
кемдөөгө жасалган аракет болгон) [10]. 

Казылардын соту жеке казынын чечимине жа-
раша болгон жана чечими талкуулоого алынган 
эмес. Казы сот өкүлү гана болбостон, диний башчы 
да болгон, мусулмандар үчүн “сот менен дин бири 
бирине сиңишип кеткен”, ошондуктан казылардын 
чечимине нааразычылык билдирүү - Аллахка каршы 
чоң күнөө деп туюлган. Бул маселе тууралуу сена-
тор К.К.Пален мындай пикирде: “... көп учурларда 
кайсыл жерден дин бүтүп, кайсыл жерден укук баш-
талаарын аныктоо кыйынга турат..” [11]. Бул жерги-
ликтүү калктын түшүнүгүндөгү укук менен диндин 
ортосундагы чектин жуулгандыгын билдирет. 
Шариатка фанатизм менен берилишкен казылар, 
коомдун мындай маанайларын жакшы билишкен 
жана таасири күч болгон.  

Сот жараяны үчүн атайы имарат болгон эмес, 
каралып жаткан ишке доочу, жоопкер жана алардын 
тарапкерлери каршылыксыз катыша алышкан. 1887-
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жылы “Туркестанские ведомости” журналында ка-
зылар соту тууралуу М.Михайловдун баяндама мү-
нөзүндөгү макаласы жарыкка чыккан. Макалада ка-
зылардын бектер жана хандар тарабынан тандалуу-
су тууралуу мындай дейт: “казыларды кызматка 
дайындоодо бек, хан, даткалар алардын жеке сыпат-
тарына көңүл бурушкан, бирок баары бир, казылар-
дын шаарына келгенде алардан кымбат буюм, 
баалуу белектерди алышкан. Бул нерсе “тартуу” деп 
аталган. Казы “тартуу” менен өзүнүн кызмат ордун 
сактап калууну көздөгөн. Кийин “тартууга” берген 
мүлкүн кызмат ордунан пайдаланып эки эселеп чы-
гарып алган” [12]. Казы макамы экономикалык жак-
тан өтө кирешелүү болгондугун жана паракорчулук-
ка малынгандыгын бир катар тарыхый булактар бел-
гилешет [13]. Бардык казылар жана муфтийлер 
казы-келянга баш ийишкен. Казы-келян да башка 
соттор сыяктуу эле бек тарабынан дайындалган. 
Анын карамагында бардык диний, соттук, нотариал-
дык иштер, ошондой эле окутуучу жайлардын иш-
мердүүлүгү болгон [14].  Өтө орчундуу соттук иш-
терде, юридикалык татаалдашуу мезгилинде бардык 
казылар жана муфтийлер орток чечим чыгаруу үчүн 
бир арага келишкен. К.К. Пален өзүнүн Түркстан 
крайынын соттору тууралуу отчетунда казылардын 
бейнесин, сот жараянынын жүрүшүн көрсөтүүгө 
аракет кылган. “Казылар-орток европа түшунүгүн-
дөгү соттордон айрымаланып турган, себеби ал сот 
жараянында иштиктүү роль ойногон эмес, арыздаш-
кандарга ортомчу катары болгон. Алар жергиликтүү 
шариат таануучулардын жардамы менен талашта 
өзүнүн пайдасына болгон “риваяттарды” казыга су-
нушташкан. Ал эми казылар бул риваяттарды аглям-
дардын талкуусуна койгон. Талкуулардын натыйжа-
сында фактыларга жана юридикалык далилдерге 
таянып тыянак чыгарган”, - дейт К.К. Пален [15].  

Казылар жана башка сот системасында кызмат 
аткарган адамдар мамлекеттен кандайдыр бир сый-
лыктарды алышкан эмес. Көпчүлүк учурда казы-
ларга уткан тараптар, өз каалаган формада ыраазы-
чылык гана билдиришкен. А.К. Гейнс: “Кокон хан-
дыгында соттон акталган адам иштин маанилүүлү-
гүнө жараша казыга бир кокон тыйындан бир дил-
деге чейин акча берген” [16], - деп белгилейт. 

Статусу боюнча казы имамдан жогору туруп, 
шаардын же кыштактын диний башчысы болуп кел-
ген. Казынын милдеттерине өзүнүн мырзалары ар-
кылуу базардагы таразалардын тактыгын тескөө, 
жарандык жана кылмыш иштерин кароо, мүлктүк 
келишимдерди бекитүү, ажырашуу маселелерин ка-
роо, мураскорлор ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү 
кирген [17]. Жогоруда белгилегендей казы, муфтий, 

аглям сыяктуу сот өкүлдөрү титулду алуу үчүн 
бекке кайрылышкан. Бек өз учурунда аларды казы-
калянга жиберип, шариятты билүү, юридикалык ма-
селелер боюнча талапкерлерди сынактан өткөргөн. 
Сынактан ийгиликтүү өткөндөргө бек же датка ка-
зий, муфтий же аглямдын патентин (медальонун) 
тапшырган. Шаардын ичинде казылардын саны бек 
тарабынан тескелип турган. Доочу өзү каалаган, 
ишенген казыга кайрылуусу мүмкүн болгон. Соттук 
жараян болуп жаткан мезгилде муфтийлер жана 
яглямдар да ишке катышышкан. Муфтийлер доочу-
нун арызын түзүүгө жана чечимди чыгаруу үчүн 
аглям менен бирдикте керектүү болгон шарияттын 
беренесин сунуш кылышкан. Орчундуу иштерди ка-
роого бир нече казылар катышышкан жана васихага 
(казылардын чечими тууралуу кагаз) өз мөөрлөрүн 
басышкан. Доочунун каалоосу менен васихага сот 
процессине катышпаган да казылар мөөрүн кое 
алышкан (бул бүтүмдүн күчүн бекемдөөгө жасалган 
аракет болгон). Казылардын алдында бир канча 
муфтийлер, агламдар болгон [18]. Муфтийлер азыр-
кы мезгилдеги адвокаттардын функцияларын атка-
рышкан. Милдеттеринин катарына арыз жазуу, 
курандан керектүү аяттарды, ишке байланыштуу ри-
ваяттарды сунуштоо кирген. Муфтийлер, аглямдар 
көбүнчө казынын жакын адамдары болушкан. Кө-
бүнчө казы менен муфтийдин ортосунда кайым ай-
тышуу, талашуу жүргөн. 

Революцияга чейинки тарыхый булактарга 
таянсак, хандыкта кылмыш үчүн жазалоонун бир 
канча түрлөрү колдонулган. Алсак, бармагын, кула-
гын кесүү, көзүн оюп алуу, орго салуу ж.б. Кокон 
хандыгына келген орус саякатчыларынын бири Ф. 
Назаров бул туурасында: “30 кой уурдаган адамды 
оң бармагын кылыч менен кесип, канын токтотуу 
үчүн ысык майга малып, андан соң кое беришкенин 
мен өз көзүм менен көрдүм”, - деп эскерет күндө-
лүгүндө. 

Кокон хандыгынын сот системасындагы эң ке-
ңири тараган жазалоо ыкмасы - ташбараңга алуу. 
Жаза адамдардын көп топтолгон жерлеринде ишке 
ашырылган. Кылмышкерди төшүнө чейин жерге кө-
мүп, жакын жерге таш үйүп, даярдап коюшкан. Би-
ринчи ташты казы ыргыткан, жыйылган эл анын 
жолун жолдогон. Бул жазага кабылган кылмышкер-
лерге жаназа окулган эмес жана өтө терең эмес чуң-
курда көмүлгөн (жолбун иттер тарабынан казылып, 
желип кетиши максатында). Казылардын алдында 
бир канча муфтийлер, ягламдар болгон. Муфтийлер 
азыркы мезгилдеги адвокаттардын функцияларын 
аткарышкан. Милдеттеринин катарына арыз жазуу, 
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курандан керектүү аяттарды, ишке байланыштуу ри-
ваяттарды сунуштоо кирген. Муфтийлер, аглямдар 
көбүнчө казынын жакын адамдары болушкан. Кө-
бүнчө казы менен муфтийдин ортосунда кайым ай-
тышуу, талашуу жүргөн [19]. 

Башкаруунун колониялык системасын орнотуу 
процессинде Орто Азия аймагында мамлекеттик 
башкаруунун жергиликтүү институттары маанилүү 
өзгөртүүлөргө дуушарланган. Бул процесстер убак-
тылуу мүнөзгө ээ болгон түрдүү “Жоболордун” дол-
боорлору аркылуу аныкталган. Долбоорлор Россия 
империясынын төбөлдөрү, башкаруу чөйрөлөрү, өл-
көдөгү ички жана тышкы кырдаалды эске алуу 
менен аймактык аскердик администрация өкүлдөрү 
тарабынан иштелип чыккан. Империялык башкаруу 
формаларына өтүүнү тездетүү, ошондой эле коомдо 
бир топ таасирлүү жергиликтүү уруу башчылары-
нын, дин кызматкерлеринин, ири менчик ээлеринин 
позициясын алсыздандыруу максатында, колония-
лык бийлик тарабынан мыйзамга өзгөртүүлөр, 
шарттар жана көрсөтмөлөр тез-тез киргизилип тур-
ган. Бирок, аларды, ж.б. түрдүү долбоорлорду даяр-
доого жана талкуулоого жергиликтүү калк катыш-
кан эмес. 

1867-жылы Түркстан генерал-губернаторлугу-
нун түзүлүшү менен Түркстан администрациясы 
бир катар реформаларды баштаган. Баардык рефор-
малар 1867-жылы кабыл алынган “Проект положе-
ния об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьин-
ской областей” жараша жүргүзүлгөн. Түркстан гене-
рал-губернаторлугунун администрациялык түзүмү-
нүн негизги принциптери:  

1) аскердик жана администрациялык бийлик-
тин бөлүнбөгөндүгү жана анын бир колго топтолу-
шу;  

2) жергиликтүү калктын саясий мүнөзгө ээ бол-
богон бардык маселелерин калктын ичинен шайлан-
ган ички башкарууга ыйгаруу принциптерине таян-
ган.  Аталган принциптерге ылайык шайлоо систе-
масы киргизилген. Бирок, салттуу казылардын бий-
лиги өзөрүүсүз кала берип, шайлоо мезгилинде ко-
лониалдык бийлик өкүлдөрү өзөрүнө «ынгайлуу 
адамдарды» шайлап алууга аракеттенишип, казылар 
империялык бийлике кызмат кыла баштаган. 
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