
 

ISSN 1694-7452 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҤҤ ЖАНА 

ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 

 

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН 

ЖАРЧЫСЫ 
Илимий журнал  

 

Том 2 №3 

 

Общественно-гуманитарные науки  

(история, юриспруденция,  педагогика, филология) 
 

 

 
 

 

 

 

 

ВЕСТНИК 
ОШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Научный журнал  
     Министерство юстиции Кыргызской Республики 

Свидетельство о регистрации: серия  ГР № 003782 

Регистрационный  номер 84 от 25 августа 2014 г. 

 

BULLETEN 

Osh State University  
(Social sciences and humanities 

(history, jurisprudence, pedagogy, philology) 

https://linguanet.ru/science/informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/obshchestvenno-gumanitarnye-nauki.php


ОшМУ Жарчысы Т.2 №3  2021 

 

2 

 

Ош мамлекеттик университетинин «Жарчысы» 
 

Коомдук –гуманитардык илимдер  (тарых, укук таануу,  педагогика, 

филология ) 

 

РЕДАКЦИЯЛЫК КОЛЛЕГИЯ 

 

Башкы редактор: ф.-м.и.д., профессор  Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич  

Башкы редактордун орун бассары: м.и.д., профессор Осумбеков Байышбек 

Зияйдинович  

 

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү:  

 

[Кененсариев Ташманбет – тарых илимдеринин доктору, профессор, e-mail: 

t.kenensariev@gmail.com ] Асанканов Аблабек – тарых илимдеринин доктору, профессор, 

e-mail: abylabek.asankanov@mail.ru Смадияров Сыдык Акунович – тарых илимдеринин 

кандидаты, доцент e-mail: ssmadiyarov@mail.ru Арстанов Сабыркул Абдиманапович – 

тарых илимдеринин кандидаты, доцент e-mail: sabyrkul@mail.ru Чыныкеева Гульназ 

Эргешалиевна –  тарых илимдеринин кандидаты, доцент  e-mail: 

gulnaz.chynykeeva@mail.ru Кулдышева Гулсара Кенжеевна –  юридика илимдеринин 

доктору, профессор, e-mail: kuldysheva@mail.ru Дҥйсенов Эркин Эрманович –  юридика 

илимдеринин доктору, профессор e-mail: duysenov.e@mail.ru Джоробекова Арзыгул 

Мамаюнусовна – юридика илимдеринин доктору, Ракимбаев Эркинбек Нурудинович – 

юридика илимдеринин доктору, профессор e-mail: 23ren09@mail.ru Мукасов Ысманалы 

Мукасович – философия илимдеринин доктору, профессор, e-mail: mykasov1@mail.ru 

Омукеева Жумакан Алинуровна – политология илимдеринин доктору, профессор, 

Исаков Кубанычбек Абдыкадырович – философия илимдеринин доктору, и.о. 

профессора e-mail: isakov-oshgui@mail.ru Шарипова Эркайым Козуевна – философия 

илимдеринин доктору,  профессор e-mail: e.sharipova_kg@mail.ru Нурдинова Канышай 

Хамитовна – философия илимдеринин  кандидаты, профессор e-mail: 

nurdinova49@mail.ru Арипов Ниязали Турдалиевич –  философиянын доктору  (PhD), 

доцент e-mail: niyazali.aripov@gmail.com 

Юсуф Гөкалп –философиянын  доктор, PhD доцент  

 

2000-жылдын 28-декабрында Илимий журнал  

Кыргыз мамлекеттик китеп палатасынан каттоодон өткөн. 
 

Жарыяланган макалалар тууралуу маалымат №564-10/2016 келишими боюнча Россиялык 

илимий цитата берүү индекси менен индекстелет (РИНЦ) жана DOI №DOI-

1243/2021 келишим түзүлгөн  
Жыйнактын электрондук версиясын www.oshsu.kg, elibrary.ru doi@elibrary.ru 

сайттары аркылуу эркин кирип көрүүгө болот. 

 

mailto:t.kenensariev@gmail.com
mailto:abylabek.asankanov@mail.ru
mailto:ssmadiyarov@mail.ru
mailto:sabyrkul@mail.ru
mailto:gulnaz.chynykeeva@mail.ru
mailto:kuldysheva@mail.ru
mailto:duysenov.e@mail.ru
mailto:23ren09@mail.ru
mailto:mykasov1@mail.ru
mailto:isakov-oshgui@mail.ru
mailto:e.sharipova_kg@mail.ru
mailto:nurdinova49@mail.ru
mailto:niyazali.aripov@gmail.com
http://www.oshsu.kg/
mailto:doi@elibrary.ru


ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

ФИЛОЛОГИЯ 
1 Джунушалиева Г.Дж. Кыргыз жазуусу эгемендүү элимдин улуттук 

баалуулугу 

5 

2 Жамгырчиева Г.Т. Азыркы фольклор таануунун айрым актуалдуу 

маселелери 

14 

3 Исмаилова З.А.  Т. Сыдыкбековдун «Көк асаба» романындагы нейтралдык 

маанидеги эмотивдүү тилдик каражаттар 

20 

4 Кайымова Ф.М. Кыргыз  тилиндеги  салыштыруу  жана  метафора – 

көркөм  сөз каражаты  катары 

29 

5 Тажибаева Ж.Ж. Ат атоочтун изилдениши жана анын сөз 

түркүмдөрүндөгү орду 

37 

6 Токтогулова Г.Т. Казат Акматовдун чыгармаларындагы философиялык 

идеялар жана көз караштар 

45 

 

ПЕДАГОГИКА 
7 Акматкулов А.А., Зикирова Г.А. Студенттерди математикага окутууда 

кесиптик жана маалыматтык компетентүүлүгүн калыптандыруудагы 

маселелер 

52 

8 Даминов Т. Ш. Дене тарбияны спорт менен машыктыруу мектеп 

окуучуларынын спорттук маданиятын калыптандыруунун фактору катары 

61 

9 Калдыбаев С.К., Касымалиев М.У., Жалпы билим берүүчү орто 

мектептердин информациялык билим берүү чөйрөсүнүн түзүлүшү, 

калыптануу принциптери 

67 

10 Мурзалиев М.А. Кыргызстандагы жогорку билим берүү системасын эл 

аралык билим берүү системасына интеграциялоо боюнча саясий 

механизмдер жана шарттар                                                                                                                                                                                             

78 

11 Сабирова М.М. Мектепке чейинки балдардын социалдашуусунун теориялык 

негиздери 

87 

12 Сабирова М.М. Мектепке чейинки курактагы балдарды социалдаштыруунун 

заманбап илимий педагогикалык мамилелери 

94 

13 Тотубаева Н. Билим сапаты туруктуу өнүгүү жолунун индикатору катары 103 

14 Шеров Ш.Б., Таиров К.А.  Жалпы орто билим берүү мекемелерге «Дин 

маданиятынын тарыхы» сабагын киргизүүдөгү көйгөйлөр 

109 

 

ТАРЫХ 
15 Абдиева Ж.К. “Манас” эпосу – элдик педагогика жана билим берүүнүн 

булагы катары 
114 

16 Абдуллаев М.Г. Идеологические и социально-экономические факторы 

крестьянской ссылки в 1930-1940 гг. ХХ века 

123 

17 Авазов Э.А. XIX к. аягы XX к. башындагы  Орусия империясынын 

Түркстандагы  билим  берүү саясатындагы атаандаштык жана анын 

жыйынтыктары (Фергана өрөөнүнүн мисалында) 

133 

18 Анарбаева Г.А. XVIII-XIX  кылымдардагы түштүк кыргыз урууларынын 143 



ОшМУ Жарчысы Т.2 №3  2021 

 

4 

 

коомдук өнүгүүсүнүн трансформацияланышы 

19 Анарбекова В.Э., [Кененсариев Т.К.] Чыңгыз Айтматов - төкмө акын 

Элмирбек Иманалиевдин жоктоолорунда 

154 

20 Кадыров А.А., Таиров К.А. Фергана чөлкөмүндөгү азаттык үчүн күрөштөр: 

1916-жылдагы Баткен аймагындагы саясий абал 

164 

21 Кадыров А.А., Кадыров А.А. Афганистан: мурдагы коркунучтар, азыркы 

кооптонуулар 

172 

22 Kalysh A. B. Sacred complex of kh. A. Yassawi in turkestanIn the studies of the 

orientalist ch.-e. Ujfalvy 

179 

23 Мамажонов А., Алишеров А. Описание Ошского региона в топонимах 

Ферганской долины в «Бабурнаме» 
191 

24 Мирзаев А. Отражение вопросов распространения американского сорта 

хлопка в архивных документах 

198 

25 Осмонова С. К. Половозрастное разделение труда в процессе воспитания 

кыргызской традиционной семье 

204 

26 Осмонова С. К., Акжигит к  Ж. Бир санына байланыштуу элдик ыйык 

түшүнүктөр 

214 

27 Сариева Г.А. Мамлекетти башкаруу жана башкаруучулардын этикети 

(“Куттуу билим” дастанынын негизинде) 

220 

28 Сатыбалдиева Ч.Т. Орнаментальные узоры традиционных ворсовых  

ковров кыргызов конца XIX и нач. XX вв. 

228 

29 Таиров К.А., Шеров Ш.Б. Сүлүктү шаарынын Кеңеш бийлиги мезгилиндеги 

социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсү 

238 

30 Чыналиева М. И., Закиров М. А. Эгемендүүлүктүн  алгачкы жылдарындагы 

кыргыз-түрк кызматташтыгы  

247 

31 Чыныкеева Г.Э., Заидов А.М. Кыргызстандын рухий турмушунда 

диндин ролу жана дин эркиндигинин ишке ашырылышы жөнүндө 
255 

 

ЮРИДИКА 
32 Аликулов Б.М. Мамлекеттик аймак түшүнүгү жана анын юридикалык 

мүнөздөмөсү 
264 

33 Аликулов Б.М. Кыргыз  Республикасынын  улуттук  мыйзамдарына ылайык  

мамлекеттин аймагынын укуктук режими  

272 

34 Колсариева Н.Ш., Эрдолатов Ч.С. Роль государства в политической 

системе общества 

279 

35 Kuldysheva G. K. Foreign experience of formation and development of 

Сonstitutionalism in Кyrgyzstan 

288 

36 Токтобаева  Э.М. Кыргыз аялдарынын тең укуктуулугунун  укуктун 

жактан камсыздалынышы   

295 

37 Токтобаева  Э.М., Мадышева  Ш.И. Үй-бүлө түшүнүгүнүн  укуктук  

аныкталышы 

301 

 

 

 



ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

5 

 

ФИЛОЛОГИЯ 
УДК 81-11(575.2) (04)      

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_3_5 

                                                                                 

КЫРГЫЗ ЖАЗУУСУ ЭГЕМЕНДҤҤ ЭЛИМДИН УЛУТТУК 

БААЛУУЛУГУ 
Джунушалиева Гульгакы Джайчиевна 

E-mail: g.dj.1972@mail.ru  

КРУИАнын Ч. Айтматов атындагы ТАИ 

Бишкек, Кыргыз Республикасы 

 

      Аннотация: Макалада эгемендүү элибиздин улуттук баалуулугу болгон жазуу 

маданиятыбыз тууралуу айтылат.  Тилдин тарыхына көңүл бурууда, ал элдин колдонгон 

жазуусу болгонун билүү зарыл. Кыргыз жазуусу болбогондо, улуттук тилибиздин теги 

болбойт эле. Эгемендүү элибиздин улуттук баалуулугу болгон “кыргыз жазуусу” эчен 

кылымдарды ашып, бизге жетти. Пиктографиялык искусство жазуунун эң алгачкы 

сүрөттүк формасы, өз убагында адамдардын ортосундагы маалымат алмашуу 

кызматын өтөгөн. Жазуу пайда болгонго чейинки сүрөттүк ыкма эн тамгалар 

(символдор) менен берилген. Тамгалардын ордуна сүрөт түрүндөгү шарттуу белгилердин 

негизинде идеографиялык жазуу түзүлгөн. Адамдардын жазуу муктаждыгынан 

логографиялык жазуу акырындык менен өнүккөн. Жазуунун өнүгүшүндө эң ыңгайлуусу – 

фонетикалык жазуу. Енисей жазуусу кыргыздарга таандык болгон бир. Кыргыз тили 

өзүнүн өнүгүшүндө нечен түркүн алфавитти колдонгон. Кыргыздар эне тилинде сүйлөп, 

эгемендүү мамлекетте жашаган эркин эл. 

      Ачкыч сөздөр: Кыргыз жазуусу, улуттук баалуулук, тилдин тарыхы, эгемендүү 

элибиз, пиктографиялык жазуу, эн тамгалар, идеографиялык жазуу, логографиялык 

жазуу, орхон-енисей жазуулары, уйгур алфавити, чагатай тили, араб тили, латын 

алфавити, орус алфавити, кыргыз тили, эгемендүү мамлекет. 

 

КЫРГЫЗСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЦЕННОСТЬ СУВЕРЕННОГО НАРОДА 

Джунушалиева Гульгакы Джайчиевна 

старший научный сотрудник 

E-mail: g.dj.1972@mail.ru  

ИЯЛ имени Ч. Айтматова 

Национальной академии наук КР 

Бишкек, Кыргызская Республика 

 

         Аннотация: В статье рассказывается о нашей письменной культуре, которая 

является национальной ценностью суверенного народа. Обращая внимание на историю 
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языка, необходимо знать, что это была письменность, используемая народом. Без 

кыргызского письма не было бы национального языка. Национальная ценность нашего 

суверенного народа, "кыргыз жазуулары", достигла нас на протяжении веков. 

Пиктографическое искусство было самой ранней изобразительной формой письма, 

которая в свое время служила для обмена информацией между людьми. 

Изобразительный метод до появления письменности представлен символами-заглавными 

буквами. Вместо букв была создана идеографическая письменность на основе условных 

знаков в виде изображений. Логографическое письмо развивалось медленно из-за 

необходимости писать людям. Наиболее удобным в развитии письма является 

фонетическое письмо. Енисейская письменность принадлежала кыргызам. Кыргызский 

язык в своем развитии использовал несколько различных алфавитов. Кыргызы-свободный 

народ, говорящий на родном языке и проживающий в        суверенном государстве. 

        Ключевые слова: Кыргызская письменность, национальная ценность, история 

языка, суверенный народ, пиктографическое письмо, клеймо, идеографическое письмо, 

логографическое письмо, орхоно-енисейское письмо, уйгурский алфавит, чагатайский 

язык, арабский язык, латинский алфавит, русский алфавит, кыргызский язык, суверенное 

государство. 

 

KYRGYZ WRITING AS A NATIONAL VALUE OF A SOVEREIGN 

PEOPLE 
 Djunushalieva Gulgaky Djaichievna 

Chief scientific research 

E-mail: g.dj.1972@mail.ru  

National Academy of Sciences of Kyrgyz Republic 

Language and Literature Institute named after Ch. Aitmatov 

Bishkek, Kyrgyz Republic 

 

      Abstract: The article tells about our written culture, which is the national value of a 

sovereign people. Paying attention to the history of the language, it is necessary to know that it 

was a written language used by the people. Without the Kyrgyz script, there would be no 

national language. The national value of our sovereign people, "Kyrgyz zhazulary", has reached 

us over the centuries. Pictographic art was the earliest pictorial form of writing, which at one 

time served for the exchange of information between people. The pictorial method before the 

appearance of writing was represented by symbols-capital letters. Instead of letters, an 

ideographic writing system was created based on conventional signs in the form of images. 

Logographic writing developed slowly due to the need to write to people. The most convenient 

way to develop writing is phonetic writing. The Yenisei script belonged to the Kyrgyz. The 

Kyrgyz language used several different alphabets in its development. Kyrgyz-free 

       Key words: Kyrgyz writing, national value, language history, sovereign people, pictographic 

writing, stigma, ideographic writing, logographic writing, Orkhon-Yenisei writing, Uyghur 
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alphabet, Chagatai language, Arabic, Latin alphabet, Russian alphabet, Kyrgyz language, 

sovereign state. 

 

1.Киришҥҥ 

Ар бир элдин жазуу маданиятынын тарыхы бар. Жазуусуз эч кандай 

өнүгүү мүмкүн эмес. Кыргыз менен тең жаралган эне тил байлыгыбыз, жазуу 

маданиятыбыз, көөнөрбөс сөз казынабыз өзгөчөлөнгөн тарыхый татаал 

жолду басып өттү.  

Сөз башынан айтканда, кыргыз тили түрк элдеринин ичиндеги эң 

байыркы тилдерден. Кыргыз жерлери Азия мамлекеттеринин тарыхый 

лингвистикалык топографиясынын түптөлүүсүнө негиз болгон. Мындай көз 

карашты Кыргызстандын жана кыргыз элинин тарыхын жана топонимиясын, 

этнографиясын системалуу изилдөөгө алышкан XX кылымдын белгилүү 

тарыхчылары С. М. Абрамзон, В. В. Бартольд жана А. Н. Бернштам тарыхый 

археологиялык, этнографиялык жактан иликтеген. Аталган авторлордун 

эмгектеринде Кыргызстандын тарыхый лингвистикалык картасын гана 

аныктоо айкындалбастан, жалпы континенттин жана түрк тилдеринин 

тарыхын аныктоонун да орду негиздүү экендиги белгиленген. Анткени 

Чыгыш менен Батышты туташтырган улуу Жибек жолу орто кылымдардан 

бери эле Кыргызстандын аймактары тогуз жолдун тоому катары болуп 

келген. Улуу Жибек Жолунун чыгыштан Батышка кеткен багыттарынын 

үчөө: 

1) Эркеч-там аркылуу Памир-Алай-Фергана кербен жолу; 

2) Торугарт, Теңир-Тоо, Кетмен-Төбө аркылуу Ферганага кеткен кербен 

жол; 

3) Кулжа, Каркыра, Ысык-Көл, Чүй аркылуу Ташкентке кеткен кербен 

жолдор болгон. 

Бул Кыргызстандын аймактары аркылуу өткөн Улуу Жибек-Жолу 

жалпы чөлкөмдүн маданий-экономикалык өсүүсүнө, Чыгыш менен 

Батыштын цивилизацияларынын айкашкан маанилүү геостратегиялык 

чекити болуп кала берген.  

       Кыргыздар тууралуу изилдөөлөр түрк тилдеринин тарыхы менен 

ажырагыс бирдикте жана байланышта. Түрк тилдери  өзүнчө илимий тармак 

катары XVIII кылымдын экинчи жарымынан тартып иликтене баштаган. Ага 

чейин түрктөр жөнүндө маалымат орус жыл баяндарында (летописинде) 
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жана айрым чыгармаларда гана учураган. XIX кылымдын ортосуна чейин 

түркологияда түрк тилдеринин тарыхы башка тармактар менен аралаш 

изилденип келген. 1862-жылы Петербург университетинин чыгыш тилдер 

факультетинде чыгыш тарых кафедрасы түзүлгөн. Мына ошол убакыттан 

тарта байыркы жана орто кылымдардагы жазуу эстеликтерин окуу, тилдерин 

салыштырып изилдөө, жалпы түрк сөздүктөрүн түзүү ишке ашат. Түрк 

тилдеринин тарыхы өз алдынча изилдене башталган. XIX кылымдын 60-

жылдарында Н. И. Ильминский, П. М. Мелиоранский, В. В. Катаринский, В. 

В. Радловдордун эмгектери түрк тилдерин тарыхында изилдөөнүн жаңы 

этабын баштаган. Ал эми Орто Азия элдеринин тарыхын изилдөөдөгү 

сапаттык жаңы этап В. В. Бартольддун ысымына байланыштуу. XIX 

кылымдын аягында XX кылымдын башында түркологияга түрк тилдеринде 

сүйлөгөн элдердин өзүнөн чыккан илимпоздор Ч.Ч. Валиханов, К. Насыри, 

М.Ф. Ахундов, Ы. Алтынсарин, Н.Ф. Катанов да аралаша башташкан. 

Макаланын методологиялык негизин жазуунун тарыхы тууралуу жоболор, 

жазуунун системасы, альфавит жөнүндөгү материалдар, лингвистикалык 

факторлор, жазуунун көп кырдуулугу түзөт. 

       Макаланын натыйжалары жазуунун тарыхына тиешелүү термин-

түшүнүктөрдүн өз ара катышын, колдонулуу чөйрөсүн, алардын доор 

алмашуудагы жиктелишин жана өз ара катыш-айырмачылыктарынын 

айкындышы болуп эсептелет. 

        Негизинен тилдин тарыхына көңүл бурууда, ал элдин колдонгон 

жазуусунун тарыхын билүү зарыл. Анткени жазуу болбосо, элдин түпкү 

жашоосун билүү кыйын. Эгемендүү элибиздин улуттук баалуулугу болгон 

―кыргыз жазуусу‖ эчен кылымдарды басып өткөн.  

       Адегенде адам баласы пиктографиялык (сүрөттүү) жазууну 

колдонушкан. Бул жазуу сүрөттүк ыкманын негизинде көчмөндөрдүн 

аңчылык жана жоокерчилик турмушунан кабар берип турат. 

Пиктографиялык жазуулар палеолит дооруна, мезолит дооруна, номаддар 

дооруна, неолит, энеолит, коло жана темир доорлорунда байыган. Ал скиф 

маданиятында, сак маданиятында, карасук маданиятында, тагар 

маданиятынын тушунда кеңири чагылдырылган. Аларды Миң-Суу, Хакасия, 

Тыва, Монголия, Жети-Суу, Талас, Чүй, Ысык-Көл, Саймалы-Таш, Ноокат, 

Баткен, Терген-Таш ж.б. аймактарынан табышкан. Сүрөт стилиндеги бул 

пиктографиялык жазууларда: айбанаттардын, жырткычтардын, бугулардын, 
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камандардын сүрөттөрү, чуркап бараткан эчкилер, атчандарга ылайыкталган 

курал-жарактар, ат жабдыктары, канжар менен жаанын ж.б. контурлары 

түшүрүлгөн. Пиктографиялык жазуулар: аска беттерине, моло таштарга, 

көрүстөндөргө, үнкүрлөрдүн дубалдарына, карапаларга, турмуш шартта 

керектелүүчү буюм-тайымдарга тартылган. Демек, байыркы жазуу болуп 

эсептелген пиктографиялык искусство кыргыз урууларынын жашоо-

турмушу, жашоого болгон көз карашы, диний ишенимдери, ырым-жырым, 

каада-салты  ж.б. жаратылыштагы нерселердин сүрөтү аркылуу берилген 

жазуу. Мында абстрактуу түшүнүктөр чагылып, ойду толугу менен туюнуу 

кыйынчылыкка турган. 

Андан соң сөздөрдү жазма символдор аркылуу берүү ыкмасы эн тамгалар  

пайда болгон. О. Каратаев өзүнүн иликтөөлөрүндө эн тамгаларды уруу-

уруктарды, этностук топторду, элдерди бирин экинчисинен айырмалоочу 

атрибуттар катары карап, ―Байыркы кыргыз эн тамгалары кыргыз 

маданиятынын мураскорлору болуп калышкан хакас, тува, алтай, шор ж.б. 

элдерде бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келе жатат‖, - деп кыргыздардын 

мекенин жердеп калышкан элдердин аймактарын айтат (1, 7). Эн тамгалар 

өзгөчөлөнгөн сүрөттүк ыкма, заттардын бирин-биринен айырмалаган 

символикалык белгилер. Акыркы иликтөөлөрдө кыргыз уруулук эн тамга 

белгилери менен жазма эстеликтердеги эн тамгалардын жалпылыктары 

аныкталды. Кыргыздардын эн тамгалары тууралуу Г. Жаманкулова ―...сөздөр 

жазма символдор менен бериле баштайт жана адамдардын ортосундагы 

коммуникациянын жаңы ыкмасы пайда болот. Биз аларды жазууга чейинки 

белгилер же эн тамгалар деп атадык. Кыргыздар колдонгон эн тамгалары мал 

чарбачылыгынын өнүгүшү менен байланыштуу болгон. Малдын ээлери 

аларды башкалардан айырмалоо үчүн эн тамгаларды колдонушкан‖, - дейт 

(2, 254). Чындыгында эн тамгалары малдын кулактарына, сандарына, териге 

коюлат, нерселерге оюлуп тартылып же чегилгенин жолуктурабыз.  

Идеографиялык жазуу – тамгалардын ордуна сүрөт түрүндөгү шарттуу 

белгилердин негизинде түзүлгөн жазуу. Сөздөрдү белгилер менен берүү, 

пикир алышуунун жаңы түрү болуп эсептелген. М.: адам, найза, арстан 

мааниси адам арстанды найза менен өлтүрдү дегендей белгилер менен 

берилген. Ушул  сыяктуу колдонулган сүрөттөрдөн идеографиялык жазуу 

келип чыккан.  



ОшМУ Жарчысы Т.2 №3  2021 

 

10 

 

      С. Ибрагимов ―Өткөн доорлордо идеографиялык белгилердин саны эле 

көбөйүп отурбастан, алардын жазылышы да жөнгө салынып отурган. М.: эки 

кошулган жүрөк – сүйүүнү, адам менен дарак – дем алуу деген түшүнүк 

берген. Идеограмма, демек мазмундуу, сөз маанисин билдирет, ...ал 

тийиштүү ойдун же сөздүн шарттуу белгисине айланат‖ (3, 60). 

Идеографиялык жазуулар алгачкы сүрөттөрдөн айырмаланып, чийме, ар 

кандай геометриялык фигуралардан түзүлөт.  

Адамдардын жазуу зарылдыгынан логографиялык жазуу акырындык 

менен өнүктү. Аталган жазуу пиктографиялык жазууга караганда 

жеткиликтүү мазмунда болгон. Логограммалардын бир түрү иероглифтер 

пайда болгон. Мында ой сүрөттөр аркылуу берилбестен, сөздөрдүн 

маанилерине ылайык түшүнүктөрдү билдирүүчү шарттуу белгилер 

(идеограммалар же логограммалар) аркылуу берилген. Кыргыздарда бул 

жазуулар орнаменттерде, оюларда сакталып калган. Мындай кыргыз 

орнаменттери кыргыз элинин өз мезгилинде сабаттуу элдерден болгондугун 

жана кыргыздардын сөздүк (логографиялык) жазуусу болгондугун 

айгинелейт. Кыргыз элинин орнаменттери этномаданий жазма булак. Алар 

кыргыз элинин дүйнөгө болгон көз карашынын, диний ишенимин, маданий 

деңгээлин чагылдырган. 

     Жазуунун өнүгүшүндө эң ыңгайлуусу – фонетикалык жазуу, анткени, 

фонетикалык жазуу аркылуу ой-пикирибизди ошол колдонгон тилибизде 

жазып калтырууга оңой ыкма. Жазуунун мындай өзгөрүшү элдин башынан 

өткөн тарыхый турмушу менен байланыштуу болгон.  

      V кылымда колдонулган енисей жазуусу кыргыздарга таандык болгон, 

ошол эле учурда ал жазууну башка түрк тилдүү элдерге да орток жазуу. А. Н. 

Бернштам кыргыз тили енисей кыргыздарынын тилинин түздөн-түз 

улантуучусу болуп саналарын төмөндөгүчө баяндайт: ―Казалось бы, что 

прошлое осталось только в руинах, стало погребенным землей, не 

отложилось в культуре народа-потомка. Но носители старой культуры Тянь-

Шаня остались. Им был давно пришедший на Тянь-Шань киргизский народ. 

Переселяясь с дальнего Енисея на Тянь-Шань в течении почти двух 

тысячелетий, киргизы были современниками и соучастниками большого 

культурно-творческого процесса народов Тянь-Шаня‖ (4, 503). Буга далил 

катары Талас жазуулары менен Енисей эстеликтериндеги жазуулар 
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графикалык жактан окшош жана мезгили боюнча да бир кылымга таандык 

экендигин айтууга болот.  

      С. Сыдыков ―Азиядагы көчмөн элдердин ичинен тарыхта өзүлөрүнөн 

кийин жазуу системасын калтырган эл азыр белгисиз. Ушул негизде Орхон-

Енисей жазма эстеликтер байыркы түрк элдеринин анын ичинде 

кыргыздардын дүйнөлүк цивилизацияга кошкон чоң салымы катары 

бааланууга татыктуу‖ (5. 306). Кыскасы, байыркы Орхон, Енисей суусунун 

боюнан табылган жазуу эстеликтер азыркы кыргыз тилинин өсүшү менен 

өзгөрүшү сыяктуу, башка түрк тилдеринин тарыхын чечүүгө да негизги 

булактын бири катары кызмат кылат. 

    X-XI кылымдардагы түрк элдери акырындык менен уйгур алфавитине өтө 

баштайт. Уйгур алфавити жалпы түрк элдерине ылайыкталып, жалпы түрк 

диалектилерине карата өзгөртүлүп алынат. Ал мезгилдерде кыргыз уруулары 

да уйгур эли менен саясий-экономикалык жактан байланышта болгон. 1068-

жылы жазылган Жусуп Баласагындын ―Кудатгу билик‖ эмгегинде бул 

алфавитти колдонгон. Бул сыяктуу эстеликтердин уйгур алфавити менен 

жазылса да, алар дээрлик уйгур тилинде эмес, чагатай жана башка түрк 

тилдеринде да жазылган. 

Кыргыз эли орхон-енисей жана уйгур жазууларынан кийин араб 

алфавитинен пайдаланган. Араб алфавитинин Орто Азия элдерине 

таралышы, ошол кездеги тарыхый шарттарга байланыштуу соода аркылуу 

болгон. Кыргыз элине араб жазуусу өзбек, уйгур жана татар динчилдери 

тарабынан көбүнчө дин китептерин окутуу аркылуу тараган. Ал кезде 

алфавитти үйрөнүү динден ажырагыс эле, анткени окуу китептеринин ордуна 

дин китептери колдонулган. 

       М. Кашкаринин Дивани лугат-ат түрк сөздүгү IC кылымда кагазга 

түшүрүлүп, түрк тилдеринин (диалектилеринин) жазма көрүнүшү араб 

алфабитин тыбыштык түзүлүшүнө мүмкүн болушунча ылайыктап колдонгон. 

Өзү белгилеп жазгандай, элдин оозунан жыйнаган сөздөрдүн, макалдардын, 

ырлардын, уламыштардын туура жазылышын араб ариптеринин тартибин 

сактоо менен ишке ашырылган. 

Октябрь революциясынан мурун араб тамгасы аркылуу көпчүлүк эл 

массасы бүт бойдон сабаттуу болуп кете албаган менен, кыргыздардын 

арасынан аз да болсо кат тааныган адамдар чыкты; алардын кээ 

бирөөлөрүнүн кол жазмалары жалпы элдик казнага кирди. Айта кетүүчү бир 
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жагдай ушул мезгилдерде араб тамгасы менен орток чагатай тилинде 

жазылган чыгармалар кыргыздардын оозеки тилине толук туура келбесе да, 

кыргыз элинде аны колдоно алган сабаттуу адамдар болуп келген. Алардын 

катарын жазгыч акындар: Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо ж.б. 

санжырачы-тарыхчылар: Осмонаалы Сыдыков, Белек Солтоноев ж.б. Уфа, 

Казань шаарларынан билим алган алгачкы агартуучу Э. Арабаев, 

революцияга чейин эле өзбек, орус, казак тилдеринде билим алган К. 

Тыныстанов, Х. Карасаев, Ж. Абдрахманов сыяктуу кыргыздын көч 

башылары түзгөн. Алар кыргыз коомчулугунда маданиятты, билимди 

таратуу жагынан маанилүү ролду аткарышкан. Кыргыздар араб тамгасы 

менен чагатай тилинде расмий каттарды жазып, айрымдары чыгармаларын 

казак, татар тилдеринде жараткандыгы, бирин-экин китептердин 

Кыргызстандан тышкары жайгашкан басмаканаларда басылып чыгышы, ал 

жазма булактарда нукура кыргыз тилинин сөз каражаттары да колдонула 

баштаган. 

        Замандын агымына ылайык түрк элдери үчүн араб алфавитине караганда 

латын алфавитине өтүү өз убакгында прогрессивдүү болгон. Анткени латын 

алфабити төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон:  

1) тамалардын айрым жазылышы; 

2) араб алфавитиндегидей кошумча белгилердин жоктугу; 

3) баш тамгаларынын бар болушу; 

4) техникалык колдонушу жагынан артыкчылыгы ж.б.  

Ошентип 1926-жылы март айында Баку шаарында түркологиялык съезд 

ачылып, көпчүлүк делегаттар тарабынан кубатталып, съезд араб алфавитине 

караганда латын алфавитин дурус деп таап, түрк элдери үчүн латын 

алфавитинин пайдаланышын сунуш кылган (6, 320-321). 

Латын алфавити өз мезгилинде элибиздин сабатуулугун жана жалпы 

маданиятын көтөрүүдө белгилүү ролду ойноду. Ошондой болсо да, айрым 

маселелер боюнча кыйынчылыктарды туудурду. Мындай кыйынчылык, 

биринчиден, орус тилинен кирген сөздөрдү жазууда так бере алган жок. 

Экинчиден, бир эле фонеманын өзү латын алфавитинде бир башка, орус 

алфавитинде бир башка берилген: р-п, r-р ж.б.у.с. көптөгөн саясий-маданий 

себептерден улам алфавитти өзгөртүү муктаждыгы келип чыкты. 

1940-жылы декабрь айында чакырылган Кыргыз ССРинин Жогорку 

Советинин сессиясы жаңы алфавитке өтүү жөнүндөгү маселени чечкен жана 
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орус алфавитинин негизинде түзүлгөн долбоорду жана  орфография 

кубаттаган.  

Кириллицанын негизинде түзүлгөн кыргыз жазуусу кыргыз элинин 

орус тили аркылуу дүйнө алкагына чыгуусун шарттады. Ошол күндөн 

азыркы учурга чейин колдонулуп келе жаткан жазуубуз Кыргызстандын 

объективдүү өнүгүшүндө өзгөчө мааниге ээ болду.  Чынында, бүгүнкү күндө 

кыргыз улуту жана кыргыз тили өзүнө таандык болгон адабий, маданий, 

тарыхый, рухий жана тилдик мурастары менен жалпыга маалым.  

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз жазуусунун өнүгүшү, таралышы жана 

калыптанышы узак жолду басып өттү. Ал адамдардын ортосундагы 

коммуникациялык муктаждыктан келип чыккан. Кыргыз жазуусу тууралуу 

окуп үйрөнүү келечек муундар үчүн баалуу материал. Эгемендүү элибиздин 

улуттук баалуулугу болгон ―кыргыз жазуусу‖ ак калпактуу элибиздин 

уюткусу, көрөӊгөсү. Эне тилибиздин деңгээлин көтөрүү үчүн сезимталдык, 

жоопкерчилик көрсөтүү ар бирибиздин милдетибиз. Бабалардан калган 

мурасты – эне тилибизди  тактоо, толуктоо, чечмелөө, сактоо жана байытуу 

үзгүлтүксүз уланып туруучу маселе. Ушундай улуттук дөөлөт уюган эне 

тилибизди ыйык тутуп, даӊазалап, көтөрүп алалы!  

 

Адабияттар: 

 

1. Каратаев О. К. (2013). Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий 

алкактары. – Бишкек: КТМУ – 285 б.  

2. Жаманкулова Г. Т. (2016). Байыркы кыргыз тили. – Бишкек: КРУИА. 651 б.  

3. Ибрагимов С. (2002). Тил илиминин негиздери. – Бишкек:202 б. 

4. Бернштам А. Н. (1997). Избранные труды по археологии и истории кыргызов и 

Кыргызстана. Бишкек: Фонд Сорос Кыргызстана. 1т. 503 с.  

5. Сыдыков С. (2001). Енисей жана Таластагы рун жазуулары. – Бишкек: КРУИА 342 

б. 

6. Стенографический отчет (1926). Всесоюзного тюркологического съезда, Баку с. 

320-321. 

 

 

 

 

 

 



ОшМУ Жарчысы Т.2 №3  2021 

 

14 

 

ФИЛОЛОГИЯ 
УДК 398.22        

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_3_14 
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Аннотация. Теманын актуалдуулугу учурдагы кыргыз фольклористикасынын 

айрым актуалдуу маселелерин ачып көрсөтүп, изилденбей келе жаткан илимий 

багыттарды белгилөөдө турат. Айрыкча жаш илимпоздордун көңүлүн бул багыттарга 

буруу макаланын негизги максаты болуп саналат. Макала фольклористиканын алкагында 

аткарылды. Анда азыркы этаптагы фольклортаануу илиминин өнүгүшүнө мүнөздөмө 

берилип, элдик оозеки чыгармачылыктын идеялык-тематикалык түзүлүшү сыпатталды. 

Андагы жанрлардын типтүү белги-касиеттери аныкталып, негизги жанрдык түрлөрү, 

окшоштуктары жана айырмачылыктары белгиленди. Макаланын мазмунундагы 

жаңылыгы катары заманбап фольклористиканын өңүтүнөн учурдагы фольклортаанууга 

айрым баа берүү эсептелинет.  

Ачкыч сөздөр: фольклористика, актуалдуу маселелер, жанрлар, фольклордук 

жанрларды классификациялоо, сюжеттик-тематикалык көрсөткүч . 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

Жамгырчиева Г.Т.,  д.ф.н., проф. 

Ошский государственный университет,  

Ош, Кыргызская Республика 

E-mail: gulina65@inbox.ru  

 

Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что она раскрывает 

некоторые из наиболее актуальных проблем современного кыргызского фольклора и 

выявляет неизведанные области науки. Основная цель данной статьи - привлечь 

внимание молодых ученых, особенно в этих областях. Статья выполнена в контексте 

фольклора. Он описывает развитие фольклора на современном этапе и описывает 

идейно-тематическую структуру фольклора. Выявлены типичные черты жанров, 

определены основные жанровые типы, сходства и различия. Новизна статьи - это 

отдельная оценка современного фольклора с точки зрения современного фольклора. 

Ключевые слова: фольклористика, актуалные вопросы, жанры, классификация 

фольклорных жанров, сюжетно-тематический показатель . 
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SOME TOPICAL ISSUES OF MODERN FOLKLORISTICS 

Zhamgyrchieva GT, , Ph.D., prof.  

Osh State University 

Osh, Kyrgyz Republic 

E-mail: gulina65@inbox.ru  

 

Abstract: The relevance of the topic lies in the fact that it reveals some of the most 

pressing problems of modern Kyrgyz folklore and reveals unexplored areas of science. The main 

purpose of this article is to attract the attention of young scientists, especially in these areas. The 

article is written in the context of folklore. He describes the development of folklore at the 

present stage and describes the ideological and thematic structure of folklore. The typical 

features of genres revealed, the main genre types, similarities and differences are determined. 

The novelty of the article is a separate assessment of contemporary folklore from the point of 

view of contemporary folklore. 

Key words: folklore studies, topical issues, genres, classification of folklore genres, 

subject-thematic indicator. 

 

1.Киришҥҥ 

Учурда маалыматтык жараян болуп көрбөгөндөй ылдамдыкта жүзөгө 

ашып жаткан мезгил. Бирок түпкү көрөңгө турмуштун бардык сфераларында 

өзөктүк маанисин жоготпой келет. Анткени ар бир көрүнүштүн жашоодогу 

мааниси анын түпкү тамырынан, башаттарынан өрүш алат. Кыргыз элдик 

оозеки чыгармачылыгы адабиятка, филологияга эле таандык көрүнүш катары 

эсептелгени менен анын жалпы элдик маданиятта, коомдук деңгээлдеги 

дүйнөгө көз караштын калыптанышында, дегеле улуттук дүйнөтаанымдык 

философиянын калыптанышында фундаменталдык мааниге ээ [1]. 

 Оозеки чыгармачылыктын корун сактап калуу, кийинки муундарга 

баалуу руханий мурас катары өткөрүп берүү үчүн ОшМУнун кыргыз 

филологиясы жана журналистика факультети бир топ иш-аракеттерди алып 

барууда. Буга фольклордук-диалектологиялык практикалар, кол жазма 

фонддун уюшулуусу, анын материалдарынын жыйнак катары басмага 

даярдалуусу, кыргыз эпостору боюнча сюжеттик-тематикалык 

көрсөткүчтөрдүн түзүлүүсүнө байланышкан долбоорлорго катышуу ж. б. иш-

чаралар далил.   

Кыргыз фольклористикасынын айрым актуалдуу маселелерин ачып 

көрсөтүп, изилденбей келе жаткан илимий багыттарды белгилеп туруу 

регулярдуу алып барылуучу изилдөөчүлүк жараяндын салттуу бөлүгү десек 
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болот. Айрыкча республикадагы, аныны ичинде окуу жайыбыздагы жаш 

илимпоздордун көңүлүн аталган багыттарда илимий-изилдөө иштерин алып 

барууга буруу мезгил талабы экени талашсыз. Азыркы этаптагы 

фольклортаануу илиминин өнүгүшүнө мүнөздөмө берилип, элдик оозеки 

чыгармачылыкты изилдөөнүн заманбап технологияларына, илимий 

методдорго көңүл буруу, аларды практикада колдонуу жакшы натыйжаларды 

берери ачык.  

Элдик оозеки чыгармачылык көптөгөн жанрлардан туруп андагы 

жанрлардын жана жанрдык түрлөрдүн типтүү белги-касиеттери азыркы көз 

караштан аныкталып, алардын негизги окшоштуктары жана 

айырмачылыктары белгиленүүсү актуалдуу бойдон калууда. Бул заманбап 

фольклористиканын өңүтүнөн учурдагы фольклортаанууга айрым баа 

берүүгө түздөн-түз байланыштуу.  

Улуттук адабиятыбыздын түпкү корун түзгөн эпикалык чыгармларды 

тектеш элдердин жана дүйнө элдеринин фолклору менен салыштыруу 

багыты бүгүнкү күндөгү ааламдашуу жараянында олуттуу мааниге ээ. 

Учурдагы кыргыз жана ага тектеш элдердин маданий-экономикалык, 

геосаясий карым-катыштары кеңейип, коммуникативдик алакалары тереңдеп 

бара жаткан кырдалда алардын уңгулук жалпылыктарын элдик адабият 

өңүтүндө аныктоо элдер достугун чыңдоодо, жалпы адамзаттык маданий 

илгерилөөгө биргелешкен багыт алууда мыкты натыйжаларды берери анык. 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Макаланын объектиси кыргыз кыргыз фольклористикасындагы айрым 

актуалдуу маселелер болуп саналат, предмети катары кыргыз 

фольклористикасындагы жанрдык классификация маселеси боюнча айрым 

көз караштар, жанрдык түрлөр, башка түрктилдүү элдердин фольклору менен 

тектештиги, семантикасы тандалып алынды. Изилдөө салыштыруу, 

типтештирүү, сыпаттоо жана тектештирүү методдоруна негизделет.  

Кыргыз фольклористикасында элдик адабий чыгармачылыктын доор 

менен катарлаш изилдениши актуалдуу маселелерден. Элдик көркөм сөз 

чеберлеринин оозеки жашагандыгы үчүн толук эмес түрдө болсо да бизге 

жеткен чыгармаларына карата иликтөө иштеринин аз экендигин белгилүү. 

Ал чыгармаларды жарыялоо ХХ кылымдын башында эле башталып, алардын 

көрүнүктүүлөрүн изилдөө ишинин колго алынышы 1920-жылдардын башына 

туура келет [6, 21]. Алгачкы изилдөөлөр дилетанттык деңгээлде болуп, 
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айрым чыйрак башталыштарга ээ болгон изилдөөлөр калыс баасын ала албай, 

тескерисинче, куугунтукка алынса, айрымдары ошол учурдун көз 

карашындагы саясатка баш ийдирилип жазылгандыгы белгилүү. Буга 

социалисттик реализм  мезгилиндеги өкмөттүк идеологиянын терс жактары 

себеп болуп, фольклортаануу илиминин ар тараптуу өнүгүшүнө терс 

таасирин тийгизген. 1990-жылдардан тартып, ошол учурдун идеологиясы 

тарабынан тыюу салынып келген кыргыз адабиятынын көптөгөн 

маселелерине, анын ичинде фольклортаанууга карата акыйкат пикирлер 

жазыла баштады. Буга карабастан дале болсо, тактоону талап кылган 

маселелер арбын. [7, 9]. 

Фольклордун теориясына байланыштуу илимий эмгектерде анын 

тарыхын жазуу ырааттуу топтомдук мүнөздө болуусу белгиленип келет. 

Анткени улуттук адабияттын бул уңгу бөлүгү советтик идеологиянын 

толкунуна туш болуп,  өнүгүү ыргагы бир калыпта болбогондугу байкалат 

[8]. 

Адабият тарыхы адамзат тарыхы менен айкалышта жашап, катарлаш 

өнүгүп келет. Тарыхый доорду фольклордук жараяндын өнүгүү өзгөчөлүгү 

менен мүнөздөп, ага тиешелүү сын-пикирлерди, корутундуларды, себептерди 

мына ушул фольклордук жанрлардын калыптануу этаптары менен көрсөтүү 

максатка ылайык [4]. Фольклортаануудагы бул өңүттөгү илимий-теориялык 

көз караштардын жалпы тенденцияларын жетекчиликке алуу менен, бул 

багытта толук изилдене элек маселелерди аныктоо учурдун зарылдыгы болуп 

саналат. 

Кыргыз фольклору боюнча эмгектерде элдик адабий 

чыгармачылыктын эң олуттуу жана өзөктүү маселелери боюнча илимий көз 

караштар жана концепциялар теориялык талдоодон өткөрүлүп, 

жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү айкындалып, алардын негизинде 

фольклордук жанрлардын жаралып өнүгүшү жана калыптанышы, жалпы 

эволюциясы жаңыча, заманбап көз карашта системалуу ачылууга тийиш. 

Илимий изилдөөлөрдүн актуалдуулугу мына ушул жагдайлар менен 

шартталат. Мындай тартипте иш алып баруу бул багыттагы кийинки 

изилдөөлөр үчүн олуттуу мааниге ээ. Сөз өнөрүнүн жаралып өнүгүүсүнө 

карата илимий-көз караштар боюнча байыркы доорлордон тартып бүгүнкү 

күндөгү изилдөөчүлөрдүн пикирлери тизмектелип, илимий-теориялык 

булактардан алынган материалдарга таянуу жана аларга өз алдынча көз 
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караш менен мамиле жасоонун негизинде ачып түшүндүрүү 

ситемалалаштырууну талап кылат.  

Оозеки чыгармачылыктагы мифопоэтикалык салттар иликтөөгө 

алынып, түрктилдүү элдердин көркөм адабий чыгармаларындагы жалпы 

башаттар белгиленүүсү зарыл. Бул максатта түрктилдүү элдердин орток таш 

жазма мурас эстеликтери орток сюжеттүү эпикалык чыгармалары кош 

жарыш мисалдарда иликтенүүгө алынууга тийиш. Жалпы эле кыргыз 

адабиятынын азыркы деңгээлдеги өнүгүүсүндө фольклордук 

чыгармачылыктын түпкү тамыр, башат катары мааниси зор экендиги 

белгиленүүсү ынанарлык көрүнүш [5, 67]. 

Оозеки адабият - көчмөн цивилизацияда өнүккөн кыргыз элибиздин 

өзүн курчаган дүйнөсү жөнүндөгү түшүнүгүн бекемдеген руханий маданият. 

Алгач оозеки, кийин жазуу түрүндө өнүгүүсүн уланткан фольклордук 

адабият элибиздин азаттыкка умтулуусун чагылдырган руханий кор, байлык.  

Кыргыз элинин бай оозеки чыгармачылыгы, андагы жанрлар муну шарттап 

турат. Көлөмдүү эпостордун пайда болушу, албетте, өздөрүн өз алдынча 

этнос эсептеп, мекенчилдик сезим пайда болгон мамлекеттүүлүк менен 

байланыштуу [2; 3]. Советтик мезгилдин адабият үчүн оң жактары менен 

бирге терс тарабы да болгондугун, бирок кандай болгон күндө да кыргыз 

фольклористикасы, дегеле ата мекендик илим ошол мезгилде түптөлгөнү 

айныгыс чындык.  

Түпкү башаттардын көөнөрбөс руханий баалуулуктарын улам 

жаңыртып ачуу, аны жаш муундарды тарбиялоодо, коомду агартууда, 

күндөлүк жашоодо парктикалык колдонуу, заманбап көз караштан туруп 

элдик оозеки чыгармачылыкка мамиле жасоо, фольклордук өңүттөгү 

изилдөөлөрдү алып баруу учур талабы экендиги талашсыз. 

Корутунду 

Изилдөөнүн жүрүшүндө азыркы кыргыз фольклортаануу илими үчүн 

зарыл бир нече тыянак чыгарылды:  

1. Азыркы фольклортаануудагы структуралык-семантикалык 

методологияны колдонуу менен кыргыз элдик адабиятын маданиятын тектеш 

элдердин элдик адабиятына салыштырмалуу иликтөөлөрдү алып баруу 

жакшы натыйжаларды берет.  
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2. Элдик оозеки чыгармачылыкты илимий изилдөө иштеринин жалпы 

тематикалы пландары кеңейтилип каралуусу, тереңдетилиши учурда 

маанилүү. 

3. Кыргыз эпосторун тактап үйрөнүү жана алардан мисалдарды 

изилдөөлөргө тартуу максатында алардын ар бири боюнча сюжеттик-

тематикалык көрсөткүчтөрдү даярдоо демилгесин колдоо эң зарыл 

маселелерден болуп турат.   

4. Кыргыз фольклору боюнча окуу китебин жана хрестоматияларды 

жаңылап, толуктап түзүү зарылдыгы жетилди. 

5. Окумуштууларга илимий экспедицияларга чыгууга, илимий иш 

сапарларга, эл аралык конференция, симпозиумдарга барууга шарт түзүлсө 

илимий иштердин сапаты кескин жогоруламак. 

Изилдөөдө бир нече жаңы натыйжалар алынды: 

1) азыркы фольклористикадагы актуалдуу багыттар аныкталып, 

мурунку багыттар өз ара салыштырылып берилди; 

2) фольклордук багыттагы илимий изилдөөдө учурда аткарылууга 

тийиш болгон жумуштар негизделип көрсөтүлдү, алардын фольклористика 

үчүн мааниси ачыкталды; 

4) кыргыз элиине тиешелүү оозеки чыгармачылык түзүмдөгү 

аналогиялуулуктун эпикалык табиятка байланыштуу себептери көрсөтүлдү. 

Албетте, бул натыйжалар фольклористика үчүн зарыл. Айрым 

табылгалар фольклордук чыгармачылык жөнүндөгү гипотезанын 

аргументтелишине салым кошору шексиз. 
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Аннотация: Көркөм тексттин ичинде эмотивдүү маанидеги лексиканын ролу 

өтө чоң. Алардын ичинен таң калуу мааниси кандайдыр бир кубулуштардын, 

кырдаалдардын же предметтердин күтүлбөгөндүгү, түшүнүксүздүгү, кызыктыгы менен 

шартталат. Таң калуу маанисиндеги эмотивдүү тилдик каражаттардын негизги 

айырмалоочу семантикалык белгилери «кыска убактылуулук», «күтүлбөгөндүк», 

«кызыктык» болуп саналат. Ал эми санаа сезимдеринин бири болгон тынчы кетүү 

эмотиви ар кыл эмоциялык абалды билдирет. Ошондуктан таң калуу, тынчсыздануу 

маанисиндеги сөздөр оң дагы, терс дагы эмоциялар оппозициясына бейтараптуу 

болушат. Макалада «Көк асаба» романындагы нейтралдык маанидеги эмотивдүү 

лексика изилденет жана алардын лексика-семантикалык топтору аныкталат. 

Тынчсыздануу, таң калуу эмоциясын туюнткан тилдик каражаттардын түрлөрү 

каралат. Биз бул изилдөөбүздө лексикалык тилдик каражаттарга басым жасайбыз.       

Т. Сыдыкбековдун «Көк асаба» романынын мисалында талдайбыз. Себеби, аталган 

чыгарма өзүнүн лексикалык кору боюнча эмотивдүүлүгү менен айырмаланат. 

Ачкыч сөздөр: Эмотивдүү лексика, тынчсыздануу, таң калуу, семантикалык 

топтор, бейтарап лексика. 

 

ЭМОТИВНО ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА НЕЙТРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ( ПО РОМАНУ Т. СЫДЫКБЕКОВА ―КӨК АСАБА‖) 

Исмаилова Зина Алмасбековна 

Институт языка и литературы имена  Ч.Т.  Айтматова  

Бишкек,  Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В художественном тексте велика роль эмотивной лексики. 

Значение удивления обусловливается неожиданностью, непонятностью, необычностью 

какого-либо явления, ситуации или предмета. Основным семантическим отличительным 

признаком языковых единиц с эмотивным значением удивления являются 

«кратковременность», «неожиданность», «необычность». Что касается эмотива 

«беспокойство» как одного из чувств озабоченности, он выражает самые разные 
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эмоциональные состояния. Поэтому слова со значением удивления, беспокойства не 

принимают ни одно из сторон в оппозиции как положительных, так и отрицательных 

чувств. В статье исследуется эмотивная лексика нейтрального значения и выяляются ее 

лексико-семантические группы, а также рассматриваются виды языковых средств, 

выражающих эмоции беспокойства и удивления. 

В иследовании мы сосредоточимся на лексических средствах Т.Сыдыкбекова на 

примере романа «Кок асаба», потому что данное произведение отличается 

эмоциональностью по своему лексическому запасу.  

Ключевые слова: эмотивная лексика, эмотивное значение, беспокойство, 

удивление, семантические группы, оппозиция эмоций, нейтральное лексика. 

 

EMOTIVE LANGUAGE MEANS OF NEUTRAL VALUE 

(ACCORDING TO THE NOVEL «КӨКАСАБА») 

Ismailova Zinа Almasbekovna 

National Academy of Sciences of Kyrgyz Republic 

Ch. Aitmatov Language & literature Institute 

Bishkek,  Kyrgyz Republic 

 

Abstarct: The role of emotive vocabulary is great in a literary text. The meaning of 

surprise is determined by the unexpectedness, incomprehensibility, unusualness of any 

phenomenon, situation or object. The main semantic distinctive feature of linguistic units with an 

emotive meaning of surprise are “short duration”, “surprise”, “unusual”. As for the emotive 

“anxiety” as one of the feelings of concern, it expresses a variety of emotional states. Therefore, 

words with the meaning of surprise, anxiety do not take either side of the opposition, both 

positive and negative feelings. The article explores the emotive vocabulary of a neutral meaning 

and its lexico-semantic groups are identified, as well as the types of language means expressing 

emotions of anxiety and surprise are examined. In this study, we will focus on lexican means. T. 

Sydykbekov is on the example of roman «Kok asaba». Because this work differs in emotionality 

in its vocabulary. 

Keywords: emotive vocabulary, emotive meaning, anxiety, surprise, positive and 

negative emotions, semantic groups, opposition of emotions, neutral vocabulary. 

 

1.Киришҥҥ 

Таң калуу эмоциясынын туюндурулушу 

Азыркы учурда лингвисттер жана адабият таануучулар көркөм 

чыгарманын мазмунундагы эмотивдик лексиканын ролуна бир топ эле 

кызыгууларын жаратып келишүүдө. Шаховский өзүнүн эмгектеринде көркөм 

чыгармадагы эмотивдүү лексиканын аткарган функцияларын мындайча 
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белгилейт: коммуникативдик, эмотивдик жана экспрессивдик, 

прагматикалык (8:203). 

Бул функциялардын ишке ашышы менен көркөм чыгармада 

персонаждардын психологиялык портреттери түзүлөт, чыгарманын 

окурмандарга эстетикалык таасир берүүсү, автордун баалоосу менен 

каармандардын эмоционалдык дүйнөсү ачылат. Көркөм чыгармадагы 

сүрөттөлгөн эмоциялар лингвистикалык жана паралингвистикалык 

каражаттар менен берилет. Эмотивдүү лексика аркылуу чыгармадагы 

каармандардын адамдык сапатын ачууга, түшүндүрүүгө болот. Чыгарманын 

мазмунундагы түз жана кыйыр маанилердин берилиши көркөм чыгарманын 

эстетикалык эффектин жаратат жана ал чыгарманы көркөмдүү, образдуу 

кылат. Айрым окумуштуулар А. М. Пешковский, В. В. Виноградов, Д. Н. 

Шмелев чыгарманын эмотивдүүлүгүнүн эң маанилүү булагы – анын мазмуну 

болот деп эсептешкен. Ал эми Л. Г. Бабенконун ою боюнча чыгармадагы 

эмотивдүүлүк эки деңгээлде: персонаждардын жана каармандардын 

деңгээлинде берилет дейт (2:124). 

Бул мааниде биз карап жаткан роман өзгөчөлүү, анткени анда 

персонаждардын мүнөздөмөлөрү көп учурларда эмотивдүү лексика менен 

сүрөттөлөт. Автор анын жардамы менен оң жана терс каармандарды бөлөт.  

Каармандардын ортосундагы информациянын алмашылышы алардын 

кеп сөздөрүндө ар кандай каражаттар менен ар түрдүү формада болот. 

Романда каармандардын ички жана тышкы эмоциялык кырдаалдарын, 

көркөм сүрөттөп берүүдө автор абдан бай эмотивдик тилдик каражаттарды 

жогоруда айтылган интонациялык, морфологиялык, синтаксистик, 

лексикалык каражаттардын баарын колдонгон. Биз алардын ичинен бейтарап 

маанидеги эмотивдердин лексико-семантикалык маанилерин ачып берүүгө 

аракет кылабыз. 

Таңдануу — кокустан, күтүүсүздөн келген окуянын негизинде 

жаралып, адамды карбаластатат, белгилүү даражада магдыратат, бирок ал 

көпкө созулбайт. Изилдөөлөр таң калуу позитивдүү жана негативдүү 

эмоцияларга тең орток экендигин аныктады. Бартлет - Изарддын 

иликтөөлөрү типтүү эмоциялык паттерн таң калуу кырдаалында үч 

эмоциядан – таң калуу, кубаныч, кызыкчылыктан кураларын көрсөттү 

(4:381). Таңдануу эмоциясы адамды жаңы, кокусунан жаралган окуяга жана 
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анын натыйжаларына даярдайт. Таңданууну сезимдер, ойлор жана кыймыл-

аракеттер жаратат жана алар өздөрүнө окшош натыйжаларга алып келет. 

Таң калуу эмоциясын билдирген сөздөр ―Көк асаба‖ романында 

лексика- семантикалык топтордун бир бөлүгүн түзөт.  

Адам таң калган эмоциялык абалында көздөрү чоңоюп, кашы 

көтөрүлгөн абалда болот. Мындай абалды сүрөттөгөн сөздөр тилибизде көп 

жана алар вербалдык эмес каражаттар менен бирге жүрөт. Сырдык сөздөр 

адамдын кебине эмоциялуу түс берип, сүйлөөчүнүн чындыкка болгон 

мамилесин билдирет (3:236). 

Мисалы: - Айт, айтың! Кайсы жоосуң укмуш? деген мисалда чочуган 

абалдагы таңдануу мааниси берилди.  

Тигил жаш жоокер беркиге тике карады: - Эмне ? Сен өз урууңдун 

алдында арка болбойсуңбу? 

Мында сүйлөөчү күтүүсүз болгон көрүнүшкө көңүлү чөккөн, 

иренжиген абалда болду. 

Делдейҥҥ – Калдайган көрүнүштө серейип туруу, далдайып туруу 

кыймылы коштоо менен эмне кылаарын билбей далдырап, селейип, 

жалдырап туруп калуу, таң болуу маанисин берет (6:441). 

М: Жаш жоокерлер делдейе карашты (7:177). 

Биз карап жаткан мисалдар вербалдык эмес каражаттар менен 

коштолуп чыгармада каармандардын эмоциялык абалдарын туюнтту. 

Бҥшҥркөө – ачык элестете албоо, чала таануу (6:289). 

Бүшүркөө биринчи тараптагы адамдын окуяны, маалыматты толук 

эстей албаган жагдайга туш болгондогусун билдирип, так эмес, белгисиздик 

маалыматты берген сөздөр менен берилет. 

М: Азыр жакын келгенде Эр-кишиге бүшүркөй карады: «Оо, теңир? 

Көзүмө ким көрүндү? Эр-Киши чын келдиби, же аны арбагы эмеспи? (7:12)). 

Селейҥҥ — апкаарып, калтаарып же эси оой түшкөндө, таң калганда, 

өзүн жоготуп койгондо кыймылсыз делдейип туруп калуу (6:844). 

Мисалы: Калтыраган ак манжалар сакалынын учуна катып калган  

Адылтай ажо жан берчүдөй селейип...эшиктен ары тигил келаткан 

баладан көз албады (7:24). 

Кабатырлануу мааниси — сүйлөөчүгө тийешелүү же кыйыр түрдө 

тиешеси бар көрүнүшкө санааркап, чочулагандык, кейүү. Бул суроо, 

маалымдоо маанисиндеги сүйлөмдөрдө кездешет. 
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Мисалы: Баятан таңданган Жаш-Тегин түз сурады :- Дөө акең, эмне 

кишиби? Барс ага таңдана карады: - Киши эле. 

Мында сүйлөөчү өз кабатырлануусун тике түрдө билгизди. 

Кабатырлануу маанисинде белгисиздик, болжолдоо маанилеринин да 

белгилери камтылды. Сүйлөөчү өз кызыкчылыгына байланышкан, бирок ал 

белгисиз түшүнүккө кабатырланып таңданды.  

Таң калуу менен бирге башка кыймыл-аракеттер кошо жүрөт. 

Мисалы: таң калып кароо, таң калып туруп калуу, оозун ачуу, апкааруу, 

аңкайуу, делдейүү, селдейүү, айран калуу, дал болуу, жакасын кармануу 

сыяктуу лексемалар менен туютулат. 

Таң калуу эмоциясы чочулоо, сарсанаа болуу сезимдери менен бирге 

келген учуру чыгармада төмөндөгүдөй берилген. 

Мисалы: Жаш-Тегиндин психологиялык мүнөзүн берүүдө автор эки 

гана өңдү - чочулоо, таңдануусун көрсөтөт. Андан ары анын жан дүйнөсүндө 

Эр-Киши менен болгон мамилесинде тынчсыздануу, же шектенүү, сарсанаа 

болуу ошол эле мезгилде кайра кайраттануу сезимдеринин пайда болгону 

сүрөттөлөт. Бул эмотивдүү маанилердин бийиктигин көргөзгөн 

сүйлөмдөрдүн тизмеги бир тексттик үзүндүнүн ичинде кызмат кылат.  

Баягыда, эр атасы Күлчурдун мүрзөсүнөн топурак жалаткандан 

бери ушул Эр-Акенин марымын алып, жолун жолдойм деген Жаш-Тегин азыр 

аны жаңы көргөндөй, ага таңданды. Анын азыр эмне болуп келатканын сезе 

албай: «Эр-Аке! Жол каргышын албасын. Эр-Аке жинденбесин»? деп 

чочулады (7:180). 

Биз байкагандай, бул жерде эмотивдүү сөздөрдүн семантикалык 

талаасы үзүндүлөрдүн барында кездешет. Сөздөр бири-бири менен 

семантикалык жактан байланышып, бир эмоциянын калыптанышын жана 

өнүгүүсүн чагылдырды. Бул каармандардын жан дүйнөсүнүн жабык абалын 

элестетип көрсөтөт. Т.Сыдыкбеков бул маанилерди көрсөтүүдө баарыдан 

мурда абал, мамиле, таасир кылуу, сапат жана мүнөздөө лексикасын 

колдонот. 

Мисалы: Жаш-Тегиндин ички кулк мүнөзү анын алгачкы эле пайда 

болгонунда анын тынчсыздануу абалы менен мүнөздөлөт жана анын жүрүм-

турумун сүрөтөө күчөтүлөт. 

Мисалы: Бала ыйламсырап турду. Ыйлабады. Момун көздөрү 

жоодурай жалжыл-дады, жашыгансыды. Тамылжыган беттеринен кан 
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тамчудай кызарып-татарып, акырын оозун ачты. Тиштери күрүчтөй агара 

түштү, мала кызыл тилин чыгарды (7:14). 

Мында «ыйламсырап турду», «момун көздөрү жалжылдады» жана 

башка берилген сүйлөмдөрдөгү ар бир лексика эмотивдик мааниге ээ. 

Себеби, Жаш-Тегиндин эмоциялык абалын сүрөттөөдө эмоционалдык-

экспрессивдүүлүккө ээ болуп бири-бири менен чиеленишкен лексика. 

Эр-Кишинин образы дагы ушундай эле сүрөтөлөт: 

-О, теңирим! - деди баладан көз айырбай Эр-Киши-Атаңдай болсоң, 

ийги.... Зор денеси бошоп ал жашып кетти. Бир көргөн кызык, татаал түш 

сымак өмүр анын көз алдынан чубурду. Чолок-чолок санаа чубуруп, анын көз 

алдынан өттү (7:16). 

Эр-Киши менен Жаш-Тегиндин ички дүйнөсүн ачууда эмотивдүү 

этиштер анын эмоционалдык жашоосунун кыймылын белгилөөчү, 

сезимдердин туруксуздугу жана алардын карама-каршылыгы басымдуулук 

кылат. Сырдык сөздөрдөн турган эмотивдүү маанилер көп. Сырдык сөздөр 

айтылып жаткан кептин бүткүл тулкусуна экспрессивдик жана 

эмоционалдык түс берүү менен, анын көркөмдүүлүгүн күчөтөт да, ага 

кандайдыр бир ачыктыкты, тактыкты жана жандуулукту киргизип, адамдын 

чындыкка карата болгон эмоционалдык ички сезимин, эрктик мамилесин 

билдирип турат (3:305). 

Мисалы: Жок! О, Жок! Оо эл багып, эр өткөн бабалар колдоң. 

Арабызда тирүү жүргөн арбагына табынабыз. Эр бабам бизге күч бериң! 

Төбөдө Көк, төмөндө түктүү Жер бизди колдоң..... Чап, чап уул! (7:16). 

Мында кармандардын кандайдыр бир окуяга же бирөөгө карата 

болгон тынчсыздануусу берилет. 

Тынчы кетҥҥ –тынчсыздануу, ыңгайсыздануу, санаасы тынбоо, 

кабатыр болуу. 

Мисалы: Ортоңку чоң ак үйдүн төрүндө жайкалган ак сакалын 

жашка чайып олтурган Адылтай ажо баятан тек күңгүрөнүп, тек сыздап, 

тынчы кетип тиленди: «Уа көк теңири, ата кушун баланын башына 

кондуруң? Консо кем болбоспуз. Конбосо: толбоспуз» деп ичинен зар 

какшады (7:28). Бул жерде эмотивдердин бир нече түрү белгиленет. Тек 

күңгүрөнүп, тек сыздап, тынчы кетип, зар какшады деген эмотив сөздөрү 

менен каармандын эмоциялык абалын көркөмдөп сүрөттөп берген. Мында 

синонимдердин кызматы өтө чоң. Сүйлөмдө орунсуз кайталоолорду 
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болтурбоо, каармандын образын ачып берүүдө анын ким экендигин 

көрсөтүүдө, ой-пикирин жалпылоо, толуктоо үчүн синонимдер колдонулат 

(5:206). 

Селейҥҥ – тынчсыздангандан же корккондон, сарсанаа болгондо өзүн 

жоготуп селдейген абал. 

М: Калтыраган ак манжалар сакалынын учуна катып калган 

Адылтай ажо жан берчүдөй селейип....ары тигил келаткан баладан көз 

албады (7:24). 

Бейвербалдык каражат болгон «селейип» деген эмотив каармандын 

жогорку чектеги эмоциясын берди. Бул жерде бир нече сезимдерге дуушар 

болгон же катуу тынчсызданган абал сүрөттөлөт. Демек, селейди эмотивинин 

ичинде коркуу, санаа, тынчсыздануу сезимдери аралаш келип, эмотивдүү-

экспрессивдик, баалоо маанилерин жаратты. 

Тынчсыздануу эмоциясын лексикалык гана деңгээлде эмес, жалпы 

чыгарманын мазмунунун ичинен да көрө алабыз. 

Чыгармага кайрылсак, биз анализ кылып жаткан романдагы негизги 

эстетикалык барктуулук эмотивдүү мааниге ээ болгон, башкы каармандын 

психологиясын мүнөздөгөн санаа, ыраазы болуу эмоциясы. 

Бул маани чыгарманын мазмунунун күчтүү позицияга чыккан - 

киришүүсүндө, окурмандын көңүлүн ошого гана бура турган, белгилүү 

түстөгү эмотивдүү мазмун менен берилет. Романдын бүтүндөй андан аркы 

мазмуну киришүүнүн эмотивдүү семантикасы болуп саналган көркөм-

орбазды аныктоо же тактоого арналат. Романдын башындагы мазмундук - 

факты каармандын тынчсыздануу сезимин түз көрсөтпөйт.  

Биринчи сүйлөм ачык жана оптимисттүү: Сүйрү тарткан мүрзөнүн 

додолонуп күнгө какшыган топурагынан ууштап, аны төгүп-чачпай этиет, 

аяп жээрде сакалы Эр-Киши баланын оозуна кармады: Көктөн теңир 

буюрду. Татып алың, уул! Бу эр атаң жаткан ыйык жердин топурагы 

(7:27). Андан соң Эр-Кишинин жан дүйнө кыймылын сүрөттөө кетет, 

бүтүндөй карама-каршылык, анын өткөндөгү сыноолору жана аларды 

эскерүү: кайгы-кубаныч, өкүнүч-сүйүнүч, каар- ыраазы болуу, ж.б.  

Эр-Кишинин жашоосундагы тынчсыздануусу менен кубаныч, 

кайгысы сүрөттөлөт.  

О, теңирим!- деди баладан көз айырбай Эр –Киши, - Атаңдай болсоң 

ийги....Зор денеси бошоп ал жашып кетти. Бир көргөн кызык, татаал түш 
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сымак өмүр анын көз алдынан чубурду.Чолок-чолок санаа үзүлүп –жулунуп 

көз алдынан өттү. Тайманбас жоо менен жекеме-жеке беттешкенинде 

өзүнүн эч жалтанбаганы, шерденип кеткени эсине түштү.... «Өйүз -бүйүз 

олтурган көп журт козголбос дечү эдиң го. Чердеги кырчын карагай 

кыйылып бүтпөс. Кең мейкинде тынч жердеген момун карт муңайбас 

дечүүү эдиң го...?! Жок, жок! Оо эл багып, эр өткөн бабалар колдоң. 

Арабызда тирүү жүргөн арбагына табынабыз. Эр бабам бизге күч бериң! 

Төбөдө Көк, төмөндө түктүү Жер бизди колдоң...Чап, чап уул! Сени бабаң 

тосуп олтуру. Чап»! (7:16). 

Бул ички монологдо каармандын тынчсыздануусу, санаасы 

чагылдырылат. Биз Эр-Кишинин бири-бирине аралашкан сезимдерин, 

алардын жогорулашын, күчөшүн, азаптуу болуусун (өкүнүч-толкундануу-

тынчсыздануу-санаа-сүйүнүч) көрө алабыз. 

Андан ары Жаш-Тегиндин эмоциясы берилет: Жаш-Тегин да азыр 

өзүн канаттуу эрмин деп баратат! Ал азыр кунандан жыгылам дебейт. 

Жалгыз баратам деп коркпойт. Тээ төрдө окчун тигилген чоң ордодо аны 

бабасы күтөт, эр-адамга айтылчу баба сөзү күтөт. Бала ага ашыгат. 

Мында каармандын толкундануусу, тынчсыздануусу, ашыгуусу менен окуя 

андан ары өнүгөт. Жаш-Тегиндин психологиялык абалы сүрөттөлөт:  

- Ыйлагысы келген бала-жылкычы чоңдун кордоосун укканда кайра 

чыйралат. Азоого кайра минет. Эми ал ээрде чыйрак отурат. Тизгинди 

кыска кармайт. Камчыны жогоруга көтөрөт. Күчүнүн барынча азоону 

такымга басат (7:29). 

Жалпысынан Жаш-Тегиндин эмоциясын чагылдырууда ыкмалардын 

окшоштугу байкалат. Эмотивдүү маанидеги «тынчсыздануу» көптөгөн 

лексикалык белгилерди (кыйналуу, тынчсыздануу, жинденүү, кыжырдануу, 

чыйралуу, кызыгуу, намыстануу) текстте «коркунуч», «күмөн саноо» 

«ачуулануу» ж.б. эмотивдүү маанилер менен берилет. Булардын таасири 

астында эмотивдүү маанидеги «тынчсыздануу» ар кандай эмотивдик 

катмарлар менен өнүгөт жана мунун натыйжасында бир катар ар кыл, кээде 

карама-каршы турган татаал, көп компоненттүү болуп калыптанат. 
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Кызыл-Кыя, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: Макалада кыргыз тилиндеги троптун түрлөрү эсептелген 

салыштыруу жана метафора көркөм сөз каражаты катары сыпатталат. Салыштыруу 

менен метафоранын өз ара окшош жана айырмалуу жактары анализге алынат. 

Метафора менен салыштыруу оозеки жана жазма кепте өтө көп учурайт, алар 

табияты, уюшулуш, жасалыш негиздери боюнча бири-бирине окшош. Экөө тең – кептин 

көрктүүлүгүн арттыруучу каражат. Ошондуктан метафораны адабият теориясы 

боюнча булактарда “жашыруун салыштыруу”, “кыскартылган салыштыруу” же, 

тескерисинче, салыштырууну “кеңейтилген метафора” деп да аташат. Бирок, бул экөө 

бир түшүнүк дегенди билдирбейт. Метафорада сөз формалык жактан өзгөрбөйт, 

көбүнчө өтмө мааниде колдонулат. Ал эми салыштыруу бир нече аффикстер, кызматчы 

сөздөр аркылуу жасалат да, эки көрүнүштүн же заттын ж.б. белгилери жарыша 

салыштырылып көрсөтүлөт. 

Ачкыч сөздөр: салыштыруу, метафора, троп, өтмө маани, көркөм сөз 

каражаты, окшоштук, айырмачылык, образдуулук. 

 

СРАВНЕНИЕ И  МЕТАФОРА, КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация: В статье описаны  сравнение и метафора в кыргызском языке, как 

художественное средство. Сравнение и метафора считаются типы тропа. 

Анализируется сходства и различия сравнения и метафоры. Метафора и сравнение очень 

часто встречаются в устной и письменной речи, они похожи по своей природе, по 

основам организации и производительности. Оба являются средством улучшения 
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красоты речи. Поэтому в литературоведческих источниках метафора называется 

«скрытым сравнением», «сокращенным сравнением» или, наоборот, сравнению называют 

«расширенной метафорой». Но это не значить, что метафора и сравнение одно и тоже.  

В метафоре слова не изменяется по форме,  обычно используется в косвенном 

смысле. А сравнения образуются  с помощью нескольких аффиксов, служебных слов и 

признаки двух явлений или предметов и т.д. описываются сравнивая параллельно.  

Ключевые слова: сравнение, метафора, троп, косвенное значение, 

художественное средство, сходство, различие, образность. 
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Abstract:  The article deals with comparison and metaphor in the Kyrgyz language as an 

artistic means. Comparison and metaphor are considered types of tropes. The similarities and 

differences of comparison and metaphor are analyzed. Metaphor and comparison are very 

common in speech and writing and are similar in nature, organization and performance. Both 

are a means of improving the color of speech. Therefore, in literary sources, the metaphor is 

called "hidden comparison", "abbreviated comparison" or, conversely, comparison is called 

"extended metaphor". But this does not mean that metaphor and comparison are the same. In 

metaphor, the word does not change in form, it is usually used in an indirect meaning. And 

comparisons are formed using several affixes, service words and signs of two phenomena or 

objects, etc. are described by comparing in parallel. 

Keywords: comparison, metaphor, trope, indirect meaning, artistic means, similarity, 

difference, imagery. 

 

1.Киришҥҥ 

     Кыргыз эли илгертен  эле сөздүн барк-маңызына, таңдайынан шекери 

төгүлгөн чечендикке  маани берип келген, б.а., сөздү бапестеп-кадырлаган эл. 

Көркөм, маани-маңыздуу кепти жаратуу үчүн көркөм сөз каражаттарынан 

пайдаланган. Бул жөндөм кийинки муундарга да өтүп жашап келет. 

Адабият теориясында мындай көркөм сөз каражаттарын өтмө мааниде 

колдонуу троп деп аталат. Троп жөнөкөй жана татаал деп шарттуу түрдө 

экиге бөлүнүп каралары белгилүү. Жөнөкөй тропко эпитет менен 

салыштыруу кирсе, татаал тропко өтмө-каймана маанидеги башка көркөм сөз 
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каражаттары: метонимия, метафора, ирония, гипербола, литота, синекдоха 

ж.б. кирет (4, 57). Эпитет, гипербола, литоталарда да окшоштуруу, 

жакындаштыруу, кейиптештирүү маанилери камтылат. 

Троптун түрлөрүнөн өзгөчө метафора менен салыштыруу бири-бирине 

жакын. Бул экөөнү чаташтыруу толук мүмүкүн. Анткени экөө да көркөм 

кептин негизги каражаттары. Атүгүл адабият таануу илиминде бул эки 

термин айрым учурларда бири-биринен келип чыккандай, же бир түшүнүк 

катары да каралып жүрөт. Салыштыруу жана метафоранын жасалыш 

жолдорун, ыкмаларын, каражаттарын, белгилерин так аныктап көрсөтүү – 

максатыбыз.  

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары. Изилдөөнү жүргүзүүдө 

сыпаттоо, салыштыруу, трансформациялоо усулдары пайдаланылды; 

материалы катары метафора жана салыштыруунун табияты, уюшулушу, 

окшош, айырмалуу белгилери алынды.  Иштеги теориялык пикирлер, 

негизинен, кыргыз эл акыны Э.Эрматовдун ―Мухаммед пайгамбар‖ (2001) 

дастанынан алынган ыр саптары аркылуу тастыкталды. 

3.Натыйжалар менен талкуулоолор 

Жөнөкөй троптун негизи бир түрү катары эсептелген салыштырууда 

биринчи көрүнүш экинчи көрүнүш менен, бир зат же окуя экинчи зат же 

окуя, ал эле эмес кээде кымыл-аракет менен салыштырылып, биринчи зат, 

көрүнүш, окуя, аракеттин мааниси даана, элестүү ачылып берилет.       

    Мисалы:   Дүйнө турду ошол күндөй туптунук, 

                     Ошол күндөй бейпилдикке туйтунуп  (Э.Э ) 

Бул ырдын эки сабында да ―ошол күн‖ -дай мүчөсүнүн жардамында 

―дүйнөгө‖, ―бейпилдикке‖ салыштырылып  жатат.  

Салыштыруу негизги төрт элементтин катышынан куралары белгилүү: 

1) окшогон нерсе; 2) окшотулган нерсе; 3)окшош белги, же окшоштугу; 4) 

окшоштукка кошумча каражаттар, кызматчы сөздөр, сөз мүчөлөрү (5, 81). 

Маселен,   Асман дагы тунук эле чайыттай 

                   Күндүн нуру кумарланып төгүлдү, -  деген саптардагы 

окшогон нерсе – асман; окшотулган нерсе – чайыт; окшош белги – 

тунуктугу; окшоштукка кошумча каражаттар -дай (-тай) мүчөсү.  

Салыштырууда образдын өзү сакталат да, ар дайым мүнөздүк 

көрүнүшү, келбети жана сыпаты сүрөттөлөт. Сүрөттөлүп жаткан окуя, зат 

ж.б. маанисин, мазмунун даана ачып берүү үчүн салыштыруу мааниси ар 
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кандай формада, бир нече каражаттардын жардамы менен туюндурулат. Ал 

негизги каражат жогорудагы -дай  мүчөсү эсептелет.  

Бирок -дай мүчөсүн ар дайым эле салыштыруу семантикасын 

туюнтуучу көмөкчү морфема катары кароо туура эмес. Кээде ал башка 

грамматикалык маанилерди да жасайт. 1. Он беш күндөй Билал азан 

чакырды,     Анын коңур үнү шумдук ачылды. 2. Кетмен-Төбө, 

Шамшыкалдай ыйык жер,      Жандүйнөңдүн өсүшүнө себепкер. 

Келтирилген сүйлөмдөрдүн биринчисинде белгиленген сөз «он беш 

күнчөлүк / он беш күнгө чамалуу/ он беш күнгө жакын» деген маанилердеги 

чамалама сан  атооч болуп эсептелет. Экинчи сүйлөмдөгү -дай «Кетмен-

Төбө» сөзүнө да тийиштүү болуп, бирок буларда салыштыруу мааниси жок.  

Окшоштуруу, теңдештирүү маанисин мындан башка да -гандай, -ча, -

часынан, -чылап, -сы(п) ж.б. мүчөлөрү жана окшо, окшош, башка, 

өзгө,сыяктуу, шекилдүү, тартып ж.б. атооч жана этиш, жандооч сөздөрдүн 

ж.б. жардамы менен да уюшулат.  

Салыштыруу мааниси кээде эч кандай тилдик-синтетикалык 

каражаттардын жардамысыз да туюндурулат:  Дем алганым, жашаганым – 

табышмак,  Бармагымдан кан чыкканча тырыштап. Ибрагим өсүп жатты 

балканак, Эки көзү күйүп турган шам чырак. Белгиленген сөздөрдү 

метафора деп эсептей албайбыз, алар «табышмактай» («табышмакка 

окшош»), «шам чырактай» («шам чыракка окшош») маанилерин түшүндүрүп 

турат, ошол эле учурда «дем алганым, жашаганым», «эки көзү» деген сөздөр 

менен параллель колдонулуп, аларга окшоштуруу үчүн колдонулган.  

Салыштыруу көркөм чыгармаларда арбын колдонулат. Образдын өзү 

сакталат да, заттын, кыймыл-аракеттин, жаратылыштын, окуянын ж.б. 

сырткы көрүнүшүн, келбетин, сыпатын, кээде психологиялык абал-

кырдаалды да сүрөттөө формасында келет.  

Салыштыруу мааниси ар кандай формада, бир нече каражаттардын 

жардамы менен туюндурулат. Алар кепке боек берип, образдуулугун, 

элестүүлүгүн, угумдуулугун арттырат; экинчи предмет менен жарыша 

коюлгандыктан, ойду конкреттүү, так кабыл  алууга жардам берет. 

Салыштыруу үчүн сүрөттөлүп жаткан нерсеге кандайдыр бир жалпы 

белгиси, касиети окшош башка  нерсе, турмуштагы көрүнүш, кубулуштар, 

адам же жан-жаныбарларга салыштырылат. Көркөм адабияттагы 

салыштыруу, айрыкча, фольклордук чыгармаларда көп жолугарын байкоого 
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болот. Маселен, эпостордогу баатырлардын образдары арстан, жолборс, шер, 

буудан, бүркүт, көк жал, кабыланга салыштырылса, терс образдагы 

баатырлар дөө, каман, аюу, ажыдаарга теңештирилет. Демейде эпостордо 

каармандардын образдары жаныбарларга салыштырылышы – салттуу 

формула. Көзү көлдүн быткылдай, кышкы кирген буурадай, тоо бүркүттөй 

күркүрөп, майлаган буудай жүздөнүп, күүгүм туман көздөнүп, кардан аппак 

бети, ийнеликтей сыяктуу салыштыруулар каармандын кыймыл-аракетин, 

күчүн, келбетин – образын  ачып берүүдө жардамчы каражат катары 

колдонулат.  

Баатырдык эпостордо  салыштыруунун бардык түрлөрү пайдаланылат. 

Анда бул же тигил нерсени экинчи бир нерсеге окшоштурганда, сөзсүз, 

өзүлөрүнө тааныш, өзүлөрүнө жакын турган предметтер, көрүнүштөр менен 

салыштырылат.  

Салыштырууда абстракттуу кубулуш конкреттүү, так предметтер 

аркылуу берилет жана анын элестөөчүлүк таасири күчтүү чыгат. Мындай 

көркөм сүрөттөө образга жандуу элес киргизет (5, 81). Өзгөчө, салыштыруу–    

көркөм адабий өңүттөн алып караганда, стилистика менен поэтиканын орток 

категориясы.  

Метафора – нерсе же көрүнүштөрдүн ортосундагы ар кандай белги, 

касиет, сапат, кыймыл-аракеттик жана функционалдык окшоштуктардын 

негизинде көркөм ой жүгүртүүнүн катышынан пайда болгон, кепте 

образдуулукту жана сөз маанилеринин өнүгүшүн шарттоочу өтмө маани  (3, 

40).  

 Метафора туурасында профессор А.Жалиловдун келтирген 

аныктамасы бир топ так жана анык: эки же андан ашык нерселер, 

кубулуштар формасындагы, өңү-түсүндөгү, сапатындагы, кызматындагы, 

кыймыл-аракетинин мүнөзүндөгү ж.б. окшоштуктарына карай бир эле сөз 

аркылуу туюнтулса, метафора деп аталат  (2, 171]. 

  Метафора оозеки жана жазма кепте эң эле көп учурайт, алар 

өзүлөрүнүн табияты, уюшулуш, жасалыш негиздери боюнча салыштырууга 

окшош. Ошондуктан метафораны адабият теориясы боюнча адабияттарда 

―жашыруун салыштыруу‖, ―кыскартылган салыштыруу‖ же, тескерисинче, 

салыштырууну ―кеңейтилген метафора‖ деп да атап коюшат: Каалаганда 

эсептешпей кетирген,  Бактысына балта чаап, таш урган. 
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Метафоранын лингвистикалык табиятын терең ачып берүү үчүн анын 

салыштыруу менен болгон жалпылык жана айырмачылыктарына атайы 

токтолобуз. Зат, предметтер көптөгөн оң жана терс касиеттердин бирдигинен 

түзүлөт. Мына ушул бир заттагы же кубулуштагы болгон көптөгөн касиет-

белгилер башка бир зат же кубулуштун белги-касиеттери менен айрым 

жалпылыктарды түзүшөт. Ал жалпылык: сыпаты, функциясы, формасы ж.б. 

болушу мүмкүн. Мына ушул жалпылыктардын негизинде бир нерсе экинчи 

бир нерсенин ордуна колдонулат же алардын ортосундагы орток 

белгилердин натыйжасында бир нерсе экинчи бир нерсеге салыштырылат. 

Аталган окшоштуктардын тилде реализацияланыш өзгөчөлүктөрүнө ылайык 

биринчисин метафора, экинчисин салыштыруу деп аташат. Мисалы: 1)Бойго 

толуп чыгат чымыр күч-кубат, Ошол замат арыстандай серпилем.                     

2) Адамдарга жүздөн төөнү сый кылды, Булар кайдан чыга калган арыстан? 

Мисалдардан көрүнүп тургандай, биринчисинде каармандын духу, 

күчү ―арыстанга‖ салыштырылса, экинчисинде ошол эле маани (эр 

жүрөктүүлүк) өтмө маани, дагы эле ошол ―арыстан‖ сөзү аркылуу берилген. 

Ошентип, ―арыстан‖ менен адамдын ортосун байланыштырган жалпы касиет 

— эр жүрөктүүлүк. Бул касиет экөөнө бирдей тиешелүү. Демек, 

салыштыруунун да, метафоранын да материалдык жагы заттардын же 

кубулуштардын ортосундагы белги, касиеттердин жалпылыгы, окшоштугу 

болуп саналат. Бул жагынан алганда, салыштыруу менен метафоранын башка 

көркөм каражаттарга караганда жакындыгы, тектештиги бар. Буга айрым 

метафоралар менен салыштыруулардын жарыша колдонулушу да айкын 

күбө:  

              Ай-ааламга чачып кетти жарыгын,  

             Өлбөс кылып койду ислам тамырын,  

             Рухунан опол тоодой күч алып, 

            Жазып бүттүм өмүр жолун, тарыхын.  Ырда ―опол тоодой‖ сөзү 

салыштырууга мисал болсо, калган метафоралардын салыштыруудан болгон 

айырмасы салыштырууну уюштуруучу грамматикалык каражаттан (-дай) 

ажырап, өтмө мааниде гана колдонулуп калгандыгында. Болбосо, айтылуучу 

ойдун жалпылыгында, салыштырылуучу нерселердин бирдейлигинде, 

салыштырууга алынган касиет, белгинин окшоштугунда айырма жок. Бирок 

буга карап салыштыруулар метафоранын базасында түзүлөт же, 

тескерисинче, салыштыруу өз ичине метафораны да камтыйт деген бүтүмгө 
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келүү туура эмес. Анткени метафора менен салыштыруу бардык учурда эле 

биринин ордун экинчиси алмаштыра албайт.   Мисалы,   Өрдөп келем туу 

чокуга жетем деп, Аппак чоку улам барат алыстап. Мисалдагы 

метафораларды туудай чоку же аппактай чоку деп салыштырууга 

айлантууга болбойт. Тескерисинче,  Анткени сен бешенеме күн бердиң, 

Кереметтүү жер бешикте термелдим деген мисалдагы белгиленген 

метафора сөздөрдү  ―бешенемдей‖, ―күндөй‖, ―жер бешиктей‖ деп айтууга 

болбойт. Кыскасы, метафора менен салыштыруу жасалыш жолдору, тилде 

аткарган кызматтары боюнча өз ара  айырмаланат. 

Бул тууралуу Ж.Шериев да ―Салыштырууда белгилери бар бир нерсе 

башка бир нерселерге салыштырылып, ал экөөнүн тең касиеттери бирдей 

даражага ээ болуп турса, метафорада биринчи нерсе такыр жоголуп, анын 

экинчи нерсеге өткөн белгиси гана калат‖ (5,  71) деп конкреттүү 

түшүндүрмө берет.  Мисалы: Чектен аштык малды-пулду пир тутуп, 

Дүйнөгө биз түркүкпүз деп жашадык. Мында акын Э.Эрматов  пенденин 

бул жалганда дүйнө-мүлктү негизги орунга коюп алганын – аны пир туткан 

катары, өлбөчүдөй жашаганын какшык иретинде ―түркүк‖ деп 

кейиптештирип бергендигин көрүүгө болот.  

 Метафоралар табышмактарды түзүүдө чоң роль ойнойт. Метафора  –

нерселердин, кубулуштардын сапаты, абалы, формасынын сырткы 

окшоштугунан келип чыккан лигнвоадабияттык да каражат. Тил илиминде 

метафоралар семантикалык каражат катары эсептелсе, адабиятта көркөм 

ыкма катарында нерсени элестүү, образдуу туюндурат. Ошентип, 

табышмактар – метафора, анын түпкүрүндө метафораныкындай эле 

айтылбаган нерсени башка бир нерсеге салыштыруу жатат деп айтууга негиз 

бар, – дейт Т.Баястанова (1, 77).  

Корутунду. 

Демек, салыштыруу жана метафора троптун негизги түрлөрү болуу менен, 

кепти көрктүү, образдуу, өтмө, каймана мааниде берүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. 

Анткени менен булардын ортосунда төмөнкүдөй айырмачылыктар бар:  

Биринчиден, метафорада образ жана предмет бир эле сөздө берилет да, 

ал түз жана өтмө мааниге ээ болот. Мындайда сөздүн түз мааниси образды, 

өтмө мааниси предметти билдирет. Ал эми салыштыруу үч элементтен:              

1) салыштырылуучу (объект), 2) салыштыруучу (субъект), 3) белгиден турат. 

Ошондуктан салыштыруунун элементтери бир бүтүн контекстти түзөт жана 
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андагы айтылуучу ой толук түшүнүлөт (эки тамчыдай окшош). Метафорада 

контекстсиз жеке өз алдынча турганда, түз маанидеги сөз катары сезилет. 

Экинчиден, грамматикалык жактан метафоралаштыруу сөздүн 

формалдык өзгөрүшүнө алып келбейт. Ал эми салыштыруу кыргыз тилинде      

мүчөлөр жана айрым сөздөр жардамчы сөздөр аркылуу жасалат. Башкача 

айтканда, метафора семантикалык каражат болсо, салыштыруу мааниси 

көбүнчө грамматикалык каражаттардын жардамында берилет.  

Үчүнчүдөн, метафора – стилистикалык гана эмес, семантикалык да 

көрүнүш. Ал сөз маанилеринин кеңейишин жана өзгөрүшүн шарттоочу 

тилдин эң активдүү да, ийкемдүү да куралы. Салыштырууга болсо, 

негизинен, кийинки касиет мүнөздүү эмес.  

Төртүнчүдөн, салыштырууда салыштырылып жаткан нерселердин 

белги-касиеттери көбүрөөк эске алынса, метафорага шарттуулук, 

субъективдүүлүк да мүнөздүү. 

Бешинчиден, салыштыруу көбүнчө макал-лакаптарга мүнөздүү болсо, 

метафора табышмактарды түзүүдө чоң орду бар.  
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Аннотация: Бул макалада ат атоочтордун изилдениши, стилистикалык 

функциясы жана сөз түркүмдөрүнүн ичинен алган орду жөнүндө маалыматтар берилет.  

Ат атоочтордун сүйлөмдө кайталоону орунсуз болтурбоо максатында колдонулушу 

жана алардын кепте пайдаланыш бөтөнчөлүктөрүнүн көп кырдуулугу көрсөтүлөт. Ат 

атоочтор колдонууга ийкемдүү болгондуктан, аз санда экендигине карабастан, кепте 

кенен пайдаланылат. Ошондой эле сүйлөмдүн стилистикалык жактан туура 

түзүлүшүндө да ат атоочтордун ролу чоң. Коом өнүгүп, тилибиз да өнүгүп өскөн сайын 

ат атоочтордун колдонулуу чөйрөсү кеңип барат. Ошондуктан алардын сөз 

түркүмдөрүнүн ичинен алган орду, сүйлөм маанисинде кандай милдет аткарып, 

таасирин тийгизип калуусун изилдөө актуалдуу маселелерден болуп саналат.  

Ачкыч сөздөр: жактама ат атоочтор, сүйлөм мааниси, сүйлөм тутуму, 

грамматика, стилистика, семантика.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТОИМЕНИЯ И ЕГО МЕСТА В ЧАСТЯХ 

РЕЧИ 

Тажибаева Жыпаргул Жамшитовна, преподаватель 

E-mail: zhypar@inbox.ru  

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская республика 

 

Аннотация: В данной статье представлена информация об изучении 

местоимений, их стилистической функции и их месте в лексике. Показано, что 

местоимения в основном используются в предложении, для того, чтобы избежать 

неуместного повторения, и что  особенности их употребления в речино носят 

многогранный характер. Местоимения несмотря на их небольшое количество 

продуктивно  используются в языке в связи с гибкостью их семантики. Местоимения 

также играют важную роль в стилитически правильном построении предложения. По 

мере развития общества и нашего языка использование местоимений расширяется. 
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Поэтому важно изучить их место в словарном запасе, их роль в значении предложения и 

их влияние.  

Ключевые слова: личные местоимения, значение предложения, состав 

предложения, грамматика, стилистика, семантика. 

STUDY OF THE PRONOMO AND ITS PLACE IN SPEECH 

                              Tazhibaeva Zhypargul Zhamshitovna, instructor 

E-mail: zhypar@inbox.ru 

Osh State University 

Osh, Kyrgyz Republic 

 

Аbstract: This article provides information on the study of pronouns, their stylistic 

function and their place in vocabulary. Basically, pronouns are used in order to avoid 

inappropriate repetition in a sentence and the peculiarities of their use in speech are 

multifaceted. Pronouns have been used in the language since ancient times due to their ease of 

use, despite their small number. Pronouns also play an important role in the stylistically correct 

sentence structure. As society and our language develop, the use of pronouns expands. 

Therefore, it is important to study their role and influence on the meaning of the sentence. 

Key words: adjectives pronouns, sentence system, grammar, stylistic, semantic. 

 

1.Киришҥҥ 

Ат атооч – башка сөздөрдүн ордуна колдонулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ 

болгон, кепте семантика-грамматикалык түрдүүчө функцияларды аткарган, 

сүйлөмдө өтө көп кырдуу өзгөчөлүктөрдө колдонулган сөз түркүмү. Анын 

табиятын аныктоо максатында түрдүү аспектилерден каралган илимий 

изилдөөлөр көптөгөн тилдерде жүргүзүлүп келе жатат. Мисалы, орус тили 

илиминде О.Есперсен, Р.Якобсон, Е.Вольф, Л.В.Щерба, А.И.Смирницкий, 

Е.В.Гулыга, О.В.Селиверстова ж.б. Ал эми түрк тилдери боюнча 

А.М.Шербак, Н.А.Баскаков, Ф.Д.Ашнин, Ф.Т.Исхаков, С.Кудайбергенов, 

М.Шалекенова, М.Атакулова ж.б. тарабынан изилдөө иштери жүргүзүлгөн. 

 Кыргыз тилиндеги ат атоочтор да башка сөз түркүмдөрү сыяктуу эле 

окумуштуу-тилчилер тарабынан изилденип келүүдө. Ат атоочтор жана 

алардын түрлөрү жөнүндө У.Асылбеков, Ы.Жакыпов, С.Турусбеков жана 

Д.Майрыковдор тарабынан жазылган грамматикаларда да берилип, бир аз 

толуктоолор киргизилген. Белгилүү окумуштуу И.А.Батманов өз эмгегинде 

ат атооч жана ага тиешелүү болгон маселелер жөнүндө сөз козгоп, анын 

классификациясын берген. К.Дыйканов да өз эмгегинде ат атоочтор 

жөнүндөгү маалыматтарды айтат. 
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Ат атоочтордун түрлөрү жана алардын мүнөздөмөсү тууралуу 

окумуштуулар арасында бирдиктүү пикир жок экендиги байкалат. А түгүл 

жогоруда көрсөтүлгөн авторлордун эмгегинде ат атоочтордун түрлөрүнүн 

саны да так эмес. К.Бакеев өзүнүн алгачкы ―морфологиясында‖ ат 

атоочторду бешке бөлүштүрсө, Д.Исаев тогузга бөлүп көрсөткөн.  

Бирок жогоруда аты аталган окумуштуулар өз эмгектеринде ат 

атоочтордун колдонулуш чөйрөсүн жана алардын сүйлөм маанисине 

тийгизген таасири жөнүндөгү маселелерге токтолушкан эмес. Ал эми  

филология илимдеринин доктору С.Кудайбергенов ―Кыргыз тилиндеги ат 

атоочтор‖ деген эмгегинде ат атооч сөз түркүмүнө илимий жактан терең 

изилдөө жүргүзүү менен бирге алардын башка сөз түркүмдөрүнө өтүп 

колдонулушун изилдеп, өзүнчө топторго бөлүштүргөн жана кеңири анализ 

жасаган. Бирок бул окумуштуу да ат атоочтордун сүйлөмгө тийгизген 

таасири деген маселеге такыр кайрылган эмес. 

2.Натыйжалар жана талкуулоолор 

      Ат атоочтун лингвистикалык термини байыркы грек грамматикаларынан 

бери эле белгилүү. Алар зат, сын, сан атоочтор сыяктуу заттын атын, сын-

сыпатын, сан-өлчөмүн билдирбей, алардын ордуна колдонулат. Азыркы тил 

илиминде латындын pronomen термини сакталган, мисалы французча 

pronom, англисче pronoum же алардын которулган котормолору 

прономинативдер деп пайдаланылат [М. Атакулова, 2008. 12-б.]. Түркчө 

―zamir‖, казак тилинде ―есимдик‖, орус тилинде ―местоимение‖, өзбек 

тилинде ―олмаш‖, деген аталыш менен берилет. Ал эми кыргыз тилиндеги 

―ат атооч‖ деген аталыш анын маңызына анча дал келе бербейт. Анткени 

атты атоо деген мааниде түшүнүп алууга да болот. 

Кыргыз тилинде бул термин биринчи чыккан грамматикаларда эле ―ат 

атооч‖ деп аталып, ошондон бери эч өзгөрүүсүз келе жатат. 

Кыргыз тилиндеги ат атооч да кээ бир башка тилдердегидей 

компоненттик составы жагынан татаал сөз жана терминдик мааниси жагынан 

да алардыкына окшош: ат-название, атооч – имя; башкача айтканда, ―ат 

атооч‖ деген термин өзү атоочтордун аты, атоочтордун атын атай турган 

атооч дегенди билдирет. Бирок бул термин да жана ага берилип келе жаткан 

аныктама да кайрадан кароону талап кылат. Терминдин ылайыксыздыгы ага 

коюлган ат менен аныктаманын өзүнөн эле көрүнүп турат. Анткени ―ат 
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атооч‖ деген термин ал өз ичине алган сөздөргө мүнөздүү болгон маанини 

билгизбейт. Ат атооч – атоочтордун аты эмес, аларды да атабайт. 

Кыргыз тилинде буга ―зат атооч, сын атооч, сан атооч сөздөрдүн 

ордуна колдонулган сөз түркүмүн ат атооч дейбиз‖ – деп, аныктама берилип 

келе жатат. Ушу сыяктуу эле ―атоочтордун ордуна‖, ―атоочтордун орун 

басары‖ деген сыяктуу аныктаманы башка системадагы тилдер боюнча 

жазылган эмгектерден да жолуктурууга болот. Ошондой эле М.Атакулова 

―Эгоцентризм как категориальное значение лично-местоименной парадигма 

в языке (на материале тюркских языков)‖ деген монографиясында ат 

атоочторго ―ат атооч сөздөр ар түрдүү предметтердин атын, чындыктын 

белгилерин көрсөтөт жана атоочтордун гана эмес (зат атооч, сын атооч, 

сан атооч), этиш жана тактоочтордун да ордун толтурушу мүмкүн. Ат 

атооч маанилүү сөздөрдү ар түрдүү лексика-грамматикалык топторго 

бөлүү менен көп маанилүүлүк мүнөзгө ээ, бирок ат  атоочтор маани берүүчү 

сөз түркүмдөрүнүн тизмесин камтыйт‖ деген аныктамасын берген 

[М.Атакулова, 2008. 12-бет]. 

Кыргыз жана өзбек тилдеринде ат атоочтор төмөнкүдөй  

грамматикалык белгилерге ээ: 

1) башка сөз түркүмдөрү сыяктуу ат атоочторду жасоочу категориялар 

көп эмес. Белгисиз ат атоочтор гана ―бир‖ сан атоочунун кошулушу менен 

жасалат: бирөө (биров), бирдеме (бирнима), кээ бир (баьзи бир) ж.б. 

2) ат атоочтор кээде айрым мүчөлөрдүн, сөздүн кошулушу менен 

башка сөз түркүмдөрүнө өтүп кетиши мүмкүн: менменсин (менменсин), 

ушундай (шундай), каерде (каерда), өз алдынча (узбошинча), мендик 

(менлик), менсиз (менсиз), өзүмчүл (узимчил); 

3) зат атоочтор сыяктуу эле жөндөлөт, таандык болуп айтылат, 

көптүктүн –лар мүчөсүн кабыл алат: бул (бу), булар (булар), булардын 

(буларнинг), мунуңуз (буниннгиз); 

4) ат атоочтор дээрлик бардык сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара 

берет. Мисалы: Биз окуйбуз – Биз укиймиз. Биздин окуубуз жакшы – Бизнинг 

укишимиз яхши. Бизде жаңылык жок – Бизда янгилик йук. Биз эч качан 

барбайбыз – Биз хеч качон бормиймиз. Жазгандар –биз  - Езгонлар – биз. 

Башка сөз түркүмдөрү менен катышына карай ат атоочторду зат атооч 

менен катыштагы – от харатеридаги (мен, сен, биз, эмне – нима, ким, өзүм-

узим), сын атооч менен катыштагы – сифат характеридаги (кайсы – кайси, ар 
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бир – хар бир), тактооч менен катыштагы – равиш характеридаги (эч качан – 

хеч качон, эмнеге, нимага, кандай-калай, канча-кани), сан атооч менен 

катыштагы- сон характеридаги (канча-канча, нече-неча, эченчи-нечинчи) 

төрт топко бөлүп карайбыз [Т.Нуруев, Н.Турганбаев, 2006.73-б.]. 

Ат атооч жалпыланган абстрактуу мааниге ээ. Анын туюнткан мааниси 

(эмнеге карата колдонулгандыгы) контекстке ылайык айкындалат. Маселен, 

«ал», «бул», «ушул» деген сөздөр өз алдынча туруп колдонулса, же бул 

сөздөр колдонулган учурда тыңдоочу катышпаган болсо, мындай сөздөрдүн 

кимди, же эмнени туюнтуп, кайсыл сөздүн ордуна колдонулуп жаткандыгын 

ажыратууга мүмкүн болбойт (Элчиев Ж., 2012. 87-б.). Маселен, «Ал муну 

өзүнө гана бер деп өтүнгөн» деген сүйлөмдө катышкан ат атоочтор кошумча 

түшүндүрмөлөрдү талап кылат. Андай түшүндүрмө берүүчү сөздөр ат атооч 

катышкан сүйлөмдүн өзүндө, же мурда келген сүйлөмдөрдө болушу мүмкүн. 

М: Эрмек Эсендин китебин таштап кетти. Сенден бербей эле  коеюн. Ал 

муну өзүнө гана бер деп өтүнгөн.  

 Ат атоочтун туюнткан мааниси туруксуз келет, анткени бир эле ат 

атооч сөз ар кайсыл маанидеги жана сөз түркүмүндөгү аталыштарды, 

белгилерди туюнтушу мүмкүн. Ат атоочтун жеке өзүнө мүнөздүү болгон 

жана аны  атооч  сөздөрдөн айырмалап турган морфологиялык, синтаксистик 

белгилер жок, негизинен, лексикалык мааниси боюнча айырмаланат. 

Жөндөмөлөр боюнча бардык ат атоочтор өзгөрүлө бербейт. Жөндөлгөн 

түрлөрүнүн айрымдарынын (жактама, шилтеме ат атоочтордун) уңгулары кээ 

бир жөндөмөлөрдө өзгөрүүгө дуушарланат. 

М: Атооч – мен, ал, бул, ошол, эч ким, эч качан. 

      Илик – менин, анын, мунун, ошонун, эч кимдин. 

      Барыш – мага, ага, буга, ошого, эч кимге. 

      Табыш – мени, аны, муну, ошону, эч кимди. 

      Жатыш – менде, анда, мында, ошондо, эч кимде. 

      Чыгыш – менден, андан, мындан, ошондон, эч кимден. 

 Ат атоочтор да, сан атоочтор сыяктуу башка сөздөрдөн морфологиялык 

жол менен жасалбайт, бирок сөз жасоочу мүчөлөрдүн жалганышы менен сын 

атооч, тактооч сөздөргө өтөт. М: сендей, андай, тигиндей, сендик, биздик, 

ансыз, мендеги, ошончо, сенчесинен ж.б.  

 Ат атооч сүйлөм тутумунда аныкталгычты жандап келсе, сын атооч, 

сан атооч сөздөр сыяктуу аныктоочтук милдетти аткарат. Ал эми зат 
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атоочтун ордуна колдонулуп, аныкталгыч катышпай, түрдүү формалык 

курулушта келсе, ар кайсыл сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарышы мүмкүн.  

Тилде башка коомдук кубулуштардагыдай эле жалпылык менен бирге 

өз ара айырмачылыктар да болот. Мындай айырманы көрсөтүү изилденип 

жаткан ар кандай обьектинин негизги маселелеринин бири болуп 

маанисинин абстрактуулугу жана жалпылыгы эсептелинет. 

Маанинин жалпылыгы башка сөз түркүмдөрүнө кирген сөздөрдө да 

болот. Мисалы, зат атоочтун маанисинин жалпылыгы көбүнчө өздөрү 

билдирген заттын тигил же бул түрүнө гана таралат. Мисал үчүн ―чыны‖ 

десек, чынынын мааниси да жалпы. Бирок бул зат болгону менен, башка 

заттарга таралбайт, мунун мааниси өзүнө гана таралат, анткени, ―чыны‖ 

заттын калган түрлөрүнөн айрым белгилери боюнча айырмаланат. Ырас, кээ 

бир зат атоочтордо тиешелүү жалпы маани да болот. Мисалы, эл, жаныбар, 

кездеме сыяктуу кээ бир зат атоочтордун мааниси ат атоочтордуку сыяктуу 

өтө эле жалпы, бул сөздөр берилген түшүнүктөрдүн жалпы атамасы болуп 

эсептелет. 

Бирок мындай зат атоочтордон ат атоочтун маанисинин дагы бир 

айрыла турган өзгөчөлүгү бар. Зат атоочтук маани затты жана заттык ар 

кандай белгилерди тигил же бул мамилеге таянып көрсөтөт. Демек, ат 

атоочтун маанисинин жалпылыгы – жөнөкөй жалпылык эмес, заттардын 

жана алардын белгисинин (сандык жана сапаттык) башкалар менен болгон 

мамилесине негизделген жалпылык. Мисалы, Чон энемдикине сен барчы 

десек, мындагы ―сен‖ деген ат атооч сүйлөөчү жакка карата болгон мамилеси 

боюнча тыңдоочу болуп эсептелген жакты көрсөтөт, ага кеп менен сүйлөөчү 

кайрылып жатат. 

Кандай салам берсең, ошондой алик аласың (Макал). Ошончо жандын 

талабын, камсыздаган Жер тура (Ж.Элчиев), деген сүйлөмдөрдөгү ат 

атоочтор бир заттын сапатын (кандай? – ошондой) сандык белгилерин 

(канча? – ошончо) жана өзүн экинчи бир заттагы өзүнө туура келген 

сапаттык, сандык жана нерселик мамилелердин – окшоштуктардын 

негизинде көрсөтүп турушат.  

Ат атоочтордун башка сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып көрсөтүлүүчү 

грамматикалык белгиси жок жана алар баарына бирдей болгон формалдык 

жалпы бир белги боюнча сөз түркүмү катарында бир группага да бириге 

албайт. Алар, негизинен, жогоркудай мааниси боюнча айрылат. Бирок 
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ошенткени менен, ат атоочтордун кээ бирөөлөрү бири-бири менен сырткы 

түрү жагынан окшош: мен, сен, биз, сиз; бу (л), ошо (л), тиги (л), ушу (л), ал; 

канча? нече? кайсы? кайда? кана? ана, мына ж.б.  

Ат атооч, негизинен, зат атооч, сын атооч, сан атооч, тактооч сөздөрдүн 

ордуна колдонулуп, ар кайсыл тилдерде ар башкача өлчөмдө маанилик 

түрлөргө ажыратылып каралат. Мисалы, кыргыз жана түрк тилдеринде алты, 

казак жана өзбек тилдеринде жети төмөндөгүдөй маанилик топторго 

бөлүнөт:  

№ Кыргыз тилинде Тҥрк тилинде Өзбек тилинде Казак тилинде 

1 жактама ат атооч  şahıs zamiri  Кишилик олмошлари   Жіктеу 

2 шилтеме ат атооч işaret zamiri  Курсатиш олмошлари  Сілтеу  

3 сурама ат атооч soru zamiri  Сурок олмошлари  Сұрау  

4 аныктама ат атооч Belirlilik zamiri  Белгилаш-жамлаш 

олмошлари 

Жалпылау 

5 белгисиз ат атооч belgisiz zamiri  Гумон олмошлари үзлик  Белгісіздік  

6 тангыч ат атооч   - Булишсизлик олмошлари Болымсыздық  

 7 -  dönüşlü zamiri  Узлик олмошлари Өздік  

 

Кыргыз тилинде өздүк ат атооч делинип, атайын топ болуп бөлүнбөйт, 

алар аныктама ат атоочтун тобуна киргизилип жүрөт. ―Өз‖ деген жалгыз 

сөздү ат атоочтун өзүнчө түрү катары кароонун зарылдыгы жок сыяктанат, 

анткени бул ат атооч бардык үч жакты билдире алат (өзүм, өзүң, өзү).  

 Корутунду. Ат атоочтун бул түрлөрүнүн ар бири өз алдынча 

айырмаланган маанилик бөтөнчөлүктөргө ээ.   

 Ат атооч тилде арбын кезигет жана функционалдык стилдин бардык 

түрүндө колдонулат. Ат атоочтор бир сөзгө эмес, кээде ал бир канча сөзгө да 

тиешелүү болот. Диалогдук кепте көп сөз менен берилген суроого бир эле ат 

атооч аркылуу жооп берүүгө болот. Сүйлөмдөгү сөздөрдү улам кайталап 

отурбастан, аларды маанисине карата ар кандай ат атоочтор аркылуу 

берүүнүн стилдик ролу чоң. Демек, ат атоочтор кепте орунсуз кайталоону 

болтурбоо максатында алмаштыргыс каражат катары дайыма колдонулуп 

келген.  

Ат атоочтун ар бир түрү өз ыгына, ордуна жана маанилик өзгөчөлүгүнө 

ылайык колдонулат.  
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Аннотация. Бул илимий макалада  Казат Акматовдун чыгармаларындагы 

философиялык идеялар жана көз караштар илимий анализге алынды. Анткени, кыргыз 

коомунун тарыхында Казат Акматовдун опол тоодой ордунун, коомдогу саясий 

ишмердүүлүгүнүн, адабият майданын алпы катары жасаган эмгектеринин, дүйнө 

таанымынын, философиялык көз карашынынын өзгөчөлүктөрүн изилдөө учурдун 

актуалдуу маселеси экендиги талашсыз чындык. Ошондуктан, бул илимий макалада мына 

ошондой түбөлүктүү эмгек жараткан улуу инсан Казат Акматов коомдо өзгөчөлөнгөн 

орунда тургандыгы, өзгөчө жөндөмдүүлүктөргө ээ болгондугу, коомго, адабият 

ааламына өзгөчө пайда келтиргендиги менен айырмаланган уникалдуу феномен 

экендигине көңүл бурулду.  Казат Акматовдой улуу инсандын ой-жүгүртүү деңгээли өсүп, 

ааламды аралап бараткандыгы улуу инсанды ар тараптуу таануунун зарылдыгынан 

кабар берет. Бул илимий макалада инсан таануунун, Казат Акматов таануунун 

актуалдуулугу катары, анын чыгармаларынын башка тилдерге которулуп, башка 

улуттар таанып, өздөрүнүн жогорку баасын берип тургандыгын эске алуу менен, улуу 

жазуучунун чыгармаларын кыргыз коомунун жадына сиңирүү зарыл экендиги баса 

белгиленди.     

 Ачкыч сөздөр: инсан, чыгарма, аалам, адабият, философия, буддизм, кечил, архат, 

демократия, саясат. 
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E-mail: toktogulova.72@mail.ru 
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       Аннотация.   В данной научной статье дается научный анализ философских идей и 

взглядов творчества Казата Акматова. Неоспоримым фактом является то, что 

исследование роли Казата Акматова в истории кыргызского общества, его политической 
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активности в обществе, его творчества как литературного гиганта, его мировоззрения 

и философских взглядов, является актуальной проблемой. Поэтому данная научная 

статья обращает внимание на то, что великий деятель Казат Акматов, создавший 

такое вечное произведение является уникальным, который отличается своим особым 

местом в обществе, особыми способностями, особой пользой для общества и 

литературного мира. То, что такой великий человек, как Казат Акматов, развивается и 

путешествует по миру, свидетельствует о необходимости всестороннего признания 

этого великого человека.  В данной научной статье подчеркивается необходимость 

внедрения в кыргызское общество произведений великого писателя, учитывая 

актуальность антропологии, исследования Казата Акматова, учитывая, что его 

произведения переведены на другие языки, признаны и оценены другими народами. 

Ключевые слова: личность, произведение, мир, литература,  философия, буддизм, 

монах, архат, демократия, политика. 
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 Abstarct. This scientific article provides a scientific analysis of the philosophical ideas 

and views of the work of Kazat Akmatov. An indisputable fact is that the study of the role of 

Kazat Akmatov in the history of Kyrgyz society, his political activity in society, his work as a 

literary giant, his worldview and philosophical views, is an urgent problem. Therefore, this 

scientific article draws attention to the fact that the great figure Kazat Akmatov, who created 

such an eternal work, is unique, which is distinguished by its special place in society, special 

abilities, special benefits for society and the literary world. The fact that such a great person as 

Kazat Akmatov develops and travels around the world testifies to the need for comprehensive 

recognition of this great person. This scientific article emphasizes the need to introduce the 

works of the great writer into the Kyrgyz society, given the relevance of anthropology, the 

research of Kazat Akmatov, given that his works have been translated into other languages, 

recognized and appreciated by other peoples. 

 Keywords:  personality, work, world, literature, philosophy, Buddhism, monk, arhat, 

democracy, politics. 

 

Эгемен күнгө жеткен кыргыз элинин жетишкендиктеринин бири элдик 

бийликти орнотуу, сөз эркиндиги, көз караш эркиндиги, ой эркиндиги, идея 

эркиндиги, илимий изилдөө багытындагы, тактап айтканда бир катар 

эркиндиктерге жол ачылгандыгын белгилей кетүүгө болот. Айрыкча өз 
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тарыхын, улуттук лидерлерин, адабиятын, маданиятын, философиялык 

ойлорун, жаратмандыгын жаңыча көз карашта анализдөөгө, кайрадан карап 

чыгып, жаңы маалыматтар менен толуктоого кенен жол ачылды. Ошондой 

эле, учурдун улуу инсандарын таанууда да келечек муун үчүн, бир катар иш-

чаралар, илимий-практикалык конференциялар, кереге кеңештер 

уюштурулуп, жер-жерлерде иш алып баруу аракеттери менен коштолууда. 

Ал эми мен сөз кыла турган инсан кыргыз адабиятын, маданиятын 

өнүктүрүп, өстүрүүгө өтө чоң салым кошкон белгилүү жазуучу, коомдук 

ишмер Казат Акматов. Анын философиялык көз карашындагы 

баалуулуктардын бири болуп, ааламды таануу аракети, дүйнө таанымдын ар 

тараптуу багыттары, онтология, гносеология, чындык, буддизм 

философиясын кыргыз коомуна таанытуу, келечек муунду ойлонууга түртүү 

болгон деп так айтууга болот. Казат Акматов жазган чыгармалардын өзөгү 

Кытайдын Инь-Янь философиясы менен үндөшүп, коомдо кездешкен ак 

менен караны, жамандык менен жакшылыкты, адилеттүүлүк менен 

адилетсиздикти, чындык менен жалганды каармандар аркылуу так көрсөтүү 

менен,  жаштардын дүйнө таанымын туура жолго багыттого, адеп-ахлактык 

жактан калыптандырууга, чексиз аракетке шыктандырууга, ийгиликти 

багындырууга басым жасалгандыгы менен өзгөчөлөнөт.  Ошондуктан,  

бүгүнкү күнү Казат Акматов таануунун актуалдуулугу жогорулап 

тургандыгы эч кандай талаш жаратпайт. Анткени, улуу жазуучу Казат 

Акматов адабият майданынын алпы,  анын чыгармалары ааламды аралап 

баратат, анын саясат майданында да орду опол тоодой. Казат акматов ким, 

жердиги кайсы, кандай жаратмандыгы менен өзгөчөлөнгөн феномен, сөз 

ошол багытта болсун. Казат Акматов 1941-жылы 23-декабрда Ысык-Көл 

облусундагы Бостери айылында туулган, жогорку билимдүү, 1966-жылы 

Москвадагы ВЛКСМ БКнын алдындагы Жогорку комсомол мектебин, 1967-

жылы КМУнун филология факультетин аяктаган,  1964-жылдардан тарта 

комсомолдук иштерде эмгектенген, 

 1972-жылы "Кыргызстан" басмаканасында ага редактор, башкы 

редакторго орун басар болгон, 1974 – 83-ж. Кыргызстан КП БКнын 

инструктору, сектор башчысы, бөлүм башчынын орун басары, 1983–86-ж. 

Кыргызстан мамлекеттик телерадио комитетинин улук редактору, 1986–90-ж. 

Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармасынын катчысы, 1990-жылы 

Кыргызстан демократиялык кыймылынын (КДК) уюштуруучусу болгон, 
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1990–95-ж КР Жогорку Кеңешинин депутаты болгон 

[1.https.//ky.m.wikipedia.org.wiki]. Ал эми адабият алпна таандык 

чыгармалары аңгемелеринин алгачкы жыйнагы 1974-жылы "Боз улан" деген 

аталыш менен жарык көргөн, "Ыйык журт" "Мезгил, "Мунабия", "Күндү 

айланган жылдар" жана башка роман, повесть, аңгемелер жыйнактарынын 

автору, бир нече чыгармалары сахнага коюлгандыгы менен өзгөчөлөнөт, 

2013-жылы Улуу Британиянын борбору Лондон шаарында "Эрика Клаустун 

13 кадамы" аталган чыгармасы англис тилинде жарык көргөн, кийинки 

мезгилдеги чыгармаларынын бири  чыгармасы "Архат" романы. Ал эми 

Казат акматов жетишкен ийгиликтерге токтоло кетсем, "Манас-1000" 

юбилейлик медалы менен сыйлануусу, Кыргызстандын Токтогул атындагы 

мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты болуусу, Бүткүл союздук Николай 

Островский атындагы адабият сыйлыгынын ээси боло алуусу, Кыргыз эл 

жазуучусу катары адабият жаатына чоң салым кошуусу [2. 119].  

 Демек, кыргыз адабиятынын чыгааны, адабият майданын алпы, 

коомдук ишмер жана кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов тууралуу көркөм, 

илимий, саясий, социалдык багытта изилдөө жүргүзүү учурдун актуалдуу 

маселелеринен деп баса белгилей кетүүгө болот. Анткени, мезгил өтөт, 

убакыт кетет, бирок, эл үчүн жасаган эмгек гана түбөлүктүү калат деп ата-

бабаларыбыз бекер жерден кулагыбызга күмүш сырга тага жүргөн эмес, бул 

абсолюттуу чындык.  

 Мына ошондой түбөлүктүү эмгек жараткан улуу инсан Казат Акматов 

коомдо өзгөчөлөнгөн орунда тургандыгы, өзгөчө жөндөмдүүлүктөргө ээ 

болгондугу, коомго өзгөчө пайда келтиргендиги менен айырмаланган 

уникалдуу феномен экендиги эч бир жанды таң калтырбаса керек. .   

 Ааламдын жазуучусу Ч. Айтматовдун эскерүүлөрүнө ылайык, кыргыз 

адабиятынын чабыты ар тараптуу болуп, Казат Акматовдой улуу инсандын 

ой-жүгүртүү деңгээли өсүп, ааламды аралап  баратканы кубанаарлык 

көрүнүш деген сүйлөмдун ичинде, баа берүүнүн ичинде кыргыз коомуна 

таандык жогорку өзгөчөлүк камтылып турат.  Ошондой эле Казат Акматов 

дүйнөлүк адабиятты толуктаган жазуучулардын катарын толуктагандыгын 

төмөнкү маалыматтар ырастап турат. Маселен, ―Архат‖ романы Лондондон 

англис тилинде жарык көрүүсү, андан соң чет өлкөнүн тилдеринде ―Мезгил‖ 

романы, ―Мунабия‖ аңгемесинин жарык көрүүсү, ал көтөргөн аалам 

маселелери, буддизм философия, философиянын жалпы маселелери [3. 3].  
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Казат Акматов саясат майданында да өтө орду бар инсан экендигин 

жогоруда белгилеп өттүм. Эми бир катар негиздүү маалыматтарды 

коомчулукка сунуштай кетейин. Мисалы, Казат Акматов бюир гана адабият 

жаатына эмгек сиңирбестен, коомдук жаңылануу жараянын коомчулукка 

алып чыккан коомдук ишмер катары, КДК уюмун башкармасынын төрагасы 

болуусу, Демократиялык жараянга салым кошкон коомдук ишмердүүлүгү, 

партиялык жооптуу кызматтарды аркалоосу, легендарлуу депутаттардын 

катарын толуктоосу, маданият, адабият, тилди өнүтүрүүсү  анын саясат 

айдыңындагы үзүрлүү эмгегинин натыйжасы. Казат Акматовдун 

чыгармаларынын өзөгүн терең философиялык идеялар жана көз караштар 

түзөт. Бул илимий макалада анын акыркы чыгармаларынын бири ―Архат‖ 

романынын мисалында бир катар илимий анализдерди сунуштай кетсем, 

―Архат‖ романындагы биринчи маселе – бул жалпы адамзатка таандык 

―Мен‖ маселеси (философия), ―Архат‖ романындагы экинчи маселе – жер 

планетасынын экологиялык кырсыкка жакындап баратышы (мөңгү көйгөйү, 

таза суу запасы ж.б), ―Архат‖ романындагы үчүнчү маселе – аалам маселеси 

(тааный турган сырдуу дүйнө), ―Архат‖ романындагы төртүнчү маселе – 

адам маселеси (антропология), мындан сырткары бир катар философиялык 

маселелер камтылган[4.5-220]. ―Архат‖ романындагы   жалпы адамзатка 

таандык ―Мен‖ маселесине токтолсом, улуу жазуучу Ч. Айтматовдун сөзү 

менен айтсак, жазуучунун сөзгө чеберчилиги, каармандарынын жандуулугу, 

адамдын дилинде терең жашынып жаткан ―Мен‖ деген көп залалдуу 

эгосезимдин чыгармадагы негизги лейтмотив катары атайын изилдениши. 

Эгосезимсиз адам болбойт, демек, ―менин‖ алып жүрбөгөн адабий каарман 

да жок. Бирок ошол маселени жандуу образдар, окуялар жана тагдырлар 

аркылуу атайылап иштеп чыгып, окуучунун көңүлүн бул көйгөйгө өзгөчө 

буруп, анын сезимине жеткире бериш аракети К. Акматовдун калемине 

таандык.   

―Архат‖ романындагы экинчи маселе – жер планетасынын экологиялык 

кырсыкка жакындап баратышы (мөңгү көйгөйү, таза суу запасы ж.б). 

Көпчүлүк өлкөлөр уюштурган бүткүл дүйнөлүк экологиялык ―Киот‖ 

келишими нин маалыматына ылайык, ошол ―Апокалипсис‖ соңку мезгилдеги 

курч маселе катары чыкты. Адамзаттын техногендик иш-аракетинин 

кесепетинен жер шарынын ―парник‖ сыяктуу ысып баратышы кайра кайткыс 

жолдо экендиги карапайым калк арасына да белгилүү болду. Томолок жер 
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тагдыры ушундай капилетке капталаарын болжоп туруп, калеми курч, 

көздүү, курч сөздүү жазуучу бул маселеден четтей алмак эмес. Демек, алп 

жазуучу Казат Акматов да ушул милдетти татыктуу аркалай алган. ―Архат‖ 

романындагы үчүнчү маселе – аалам маселеси (тааный турган сырдуу 

дүйнө). Чыгарманын мазмунун аалам маселеси түзөт. Алам маселесин аңдоо, 

дүйнөгү эң байыркы адамзаттын пайда болуусу, алардын дүйнө тааным 

аракеттери, негизи эле дүйнөнү таанып билүугө болобу деген философиянын 

негизги маселеси. Чыгарманы жаратуучу жазуучунун баамында дүйнө 

таанымдын бир катар багыттары анализденет, ошону менен бирге, 

адамзаттан сырткары жашаган күчтөр, немецтик классикалык философиянын 

өкүлү ВГ. Гегелдин абсолюттук дух, абсолюттук идея меселеси көтөрүлгөн. 

Маселен, реинкарнация, өлүм, өмүр, өлүп кайра тирилүү, аалам чексиздигине 

карай жол, башка сөз менен айтканда креативдүү түшүнүктөрдүн адамдын 

сезиминде жашоосу (эзотерика, интуиция, көмүскө сезим (сокур сезим же 

подсознание)  [5.5-220]. ―Архат‖ романындагы төртүнчү маселе – адам 

маселеси (антропология). Казат Акматов адам өзү туюп туйбаган, бул эго 

сезим актан карага, сүйүүдөн жек көрүүгө, кубанычтан кайгыга түртүп 

тураарын жазган. Тактап айтканда, Кытайдагы Инь-Янь философиясы менен 

үндөшөт. Чыгармадак баш аяк адам табияты чагылдырылат. Адам баласына 

таандык көралбастык, кыянаттык, так талаш, адам өлтүрүү бара-бара күчөп 

олтуруп, тополоң чыгаруулардын баары келип эле, пейилдин тарышы катары 

мүнөздөлөт. Андан сырткары романда, диалектиканын мыйзам ченемдүүлүк 

маселеси (Адилеттин төрөлүүсү, архат наамына жетүүсү, Тибет элинин 

бийик даражалуу адамына айлануусу), онтология, гносеология, аксиология 

маселелерин өз ичине камтыган чыгарма (адам болмушу, табият болумушу, 

коом болумушу, ушулардын баарын гносеологиялык аспектиде карап чыгуу 

(тааным), жалпы баалуулуктар), чыгарманын өзөгүн жашоо реалдуулуктары 

түзөт. (баланын төрөлүүсү, төрөт үйүндөгү оң жана терс көрүнүштөр, 

күбөлүк алуу маселеси (философиядагы бар, жок маселеси б.а. Күбөлүк бар 

сен адам катары барсын, документ жок сен адам катары бар болдгонуңа 

карабастан жок катарындасын), туугандык мамилени н оош-кыйыштары), 

чагармада мораль, этика, эстетика, экзистенция, рационализм жана 

иррационализм маселелери орун алган. (сүйүү, кайрат, бакыт, муң-зар, өмүр, 

өлүм, жакшылык, жамандык) [6.5 5].  
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 Жыйынтыктап айтканда, Казат Акматов канткенде таза адамдарды 

жана таза коомду жаратып, анын түбөлүктүүлүгүн камсыз кыла алабыз деген 

жалпы адамзаттык маселени ―Архат‖ аркылуу айтып, ―Архат‖ аркылуу 

эскертип жатат. Демек, Казат Акматов таануунун актуалдуулугу ушунда. 

Бүгүнкү иш-чаранын уюштурулуу максаты да ушул. Демек, келечек ээлери, 

өлкөбүздүн көрүнүктүү саясий ишмери, алп жазуучу Казат Акматовдун 

өрнөктүү өмүрүнөн сабак алуубуз шарт.  

                                              Адабияттар: 
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5. Казат Акматов Время земное, Бишкек 2016. 
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Аннотация: Бул макалада окутуунун долбоорлонгон максаттарына жетишүүнүн 

негизги каражаттарынын бири болуп математикалык жана окуу маселелерин чечүү 

эсептелет. Окуу маселеси катары аны аткарууда студенттер тиешелүү билим, 

көндүмдөргө жана билгичтиктерге ээ болуп, өзүнүн инсандык сапаттарын өнүктүрө 
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тапшырмалары предметтик маселе менен окуу максаттарынын синтези болгон 

конкреттүү математикалык маселелерди чечүүдө аткарылат. Бир эле математикалык 

маселе бир нече окуу максаттарына жетишүүгө кызмат кылышы мүмкүн, демек ал 

көптөгөн окуу маселелеринин компоненти боло алат. Ошол эле учурда бул же тигил 

конкреттүү окуу максатына бир нече предметтик маселелерди чечүү аркылуу жетишүү 

мүмкүн экендиги көрсөтүлөт. 
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Аннотация: Одним из основных средств достижения проектируемых целей 

обучения в данной статье является решение математических и учебных задач. Под 

учебной задачей понимается поставленная задача в виде обобщенного учебного задания, 

при выполнении которого учащиеся приобретают соответствующие знания, навыки и 

умения, развивают свои личностные качества. Учебные задания выполняются при 

решении конкретных математических задач, представляющих собой синтез предметной 

задачи и цели обучения. Одна и та же математическая задача может служить для 

достижения нескольких целей обучения, что означает, что она может быть 

компонентом многих задач обучения. При этом указывается, что та или иная 

конкретная учебная цель может быть достигнута путем решения нескольких 

предметных задач. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, деятельность, 

традиционное обучение, компетенция, дифференцированная, функциональная, 

нормативная, методическая, формирование. 
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Abstract: One of the main means of achieving the projected learning goals in this article 

is the solution of mathematical and educational problems. An educational task is understood as 

a set task in the form of a generalized educational task, during which students acquire 

appropriate knowledge, skills and abilities, develop their personal qualities. Educational tasks 

are performed when solving specific mathematical problems that represent a synthesis of a 

subject problem and a learning goal. The same mathematical problem can serve to achieve 

several learning goals, which means that it can be a component of many learning tasks. At the 

same time, it is indicated that a particular educational goal can be achieved by solving several 

subject tasks. 
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1. Киришҥҥ 

     Техникалык жогорку окуу жайлар үчүн математика боюнча 

стандарттуу окуулуктар, маселелер жыйнактарын  математикалык 

маселелердин негизги типтерин камтыйт, бирок алардын кээ бирлери гана 

бул же тигил окуу максатына жетүү үчүн окуу тапшырмалары катары 

пайдаланууга мүмкүн болгон маселелерди өз ичине алат. Окуу 

колдонмолордо келтирилген окуу маселелерине ушул позициядан 

жүргүзүлгөн анализ аларды окутуу процессинде болочок инженерлердин 

кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн колдонуу жолдорун 

аныктоого мүмкүндүк берет жана бул максатта маселелердин жетишпеген 

типтери менен аларды толуктоонун зарылдыгын белгилейт. 

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 

Азыркы жогорку кесиптик билим берүүнүн концепциясын жана 

модернизациялоонун стратегиясын, болочок инженерлердин математикалык  

билим алуусун жана аларды окутуу  практикасын жакшыртуу проблемасына 

арналган педагогикалык, психологиялык жана методикалык изилдөөлөрдү 

анализдөө техникалык жогорку окуу жайларда математикага окутуу 

процессинде болочок инженердин кесиптик компетенттүүлүгүн  

калыптандырууга карата талаптарды иштеп чыгууга мүмкүндүк берди. 

Техникалык жогорку окуу жайларда билим берүүнү модернизациялоо 

шарттарында математикалык  билим берүүнүн эң маанилүү милдети болуп 

болочок инженердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу эсептелет. 

Кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу эсептелет. Кесиптик 

компетенттүүлүк түшүнүгүнүн чечмелениши аны адистин модели, 

профессиограммасы, стандарттын талаптары жана билим берүү  

программалары менен салыштыруу математикага окутуу процессинде 

кесиптик  компетенттүүлүктүн төмөнкү түзүүчүлөрүн калыптандыруу 

мүмкүн жана зарыл экендигин көрсөтөт: 

           ● кесиптик билимдер: техникалык, математикалык, өндүрүштүк; 

           ● кесиптик ишмердиктин түрлөрү: долбоордук – 

конструктордук, уюштуруу -         

           башкаруучулук, илимий – изилдөөчүлүк, өндүрүштүк – 

технологиялык, эксплуатациялык; 

          ● кесиптик ишмердиктин этаптары жөнүндө түшүнүк; 
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         ● личносттун кесиптик сапаттары: физиологиялык, 

психологиялык, социалдык нравалык – мотивациялык – баалуулук сапаттар. 

Мында техникалык билимдерге (өз адистиги боюнча долбоорлоо 

технологиялары, техникалык документацияны даярдоонун эрежелери, 

методдору жана каражаттары (графиктер, схемалар, түшүндүрмө каттар 

ж.б.), эсептөө техникасынын, коммуникация жана байланыштын заманбап 

каражаттары, кесиптик ишмердиктин объекттеринин математикалык 

моделдерин түзүү жана изилдөө кирет.  

Математикалык  билимдерге болсо дүйнөнү; анын  түшүнүктөрүнүн 

жалпылыгын таанып билүүнүн өзгөчө ыкмасы катары математика илими, 

математиканы моделдештирүү; маалыматтар, аны сактоонун, иштеп 

чыгуунун жана өткөрүп берүүнүн методдору, табият таануудагы жана 

техникадагы эң жөнөкөй системалардын жана процесстердин математикалык 

моделдери, конкреттүү процесстердин ыктымал моделдери жана алардын 

колдонулушу, математикалык символика, эксперименталдык берилгендерди 

иштеп чыгуунун негизги ыкмалары, ар түрдүү теңдемелердин чечимдерин 

изилдөө жөнүндө маалыматтарды камтыйт. 

Өндүрүштүк билимдер ишкана мекемелердин ишмердиги, 

экономиканын , өндүрүштө эмгекти жана илимий изилдөөлөрдү уюштуруу 

жөнүндө маалымдуулуктан турат. 

Техникалык жогорку окуу жайларда математика окутуу процессинде 

болочок инженердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууга карата 

талаптар студенттерди окутуунун, өнүктүрүүнүн жана тарбиялоонун 

максаттарында белгиленген болушу керек. Төмөндө кесиптик ишмердиктин 

максаттары менен шайкештикке коюлган жалпы окуу максаттарын 1–

таблицада бөлүп көрсөтөбүз. Алар студенттердин иш аракеттеринде 

туюнтулат жана окуу максаттарынын категориялары (билим, түшүнүү, 

билгичтик, көндүм) боюнча бөлүштүрүлгөн. 

Таблица 1.  Техникалык жогорку окуу жайларда математиканы окуп-үйрөнүүнүн окуу 

максаттары. 

№ Максаттар

дын жалпы 

категориялары 

Кесиптик 

ишмердиктин 

максаттары 

Математикага окуп-

үйрөнүүнүн максаттары 

1

. 

Билимдер 

Окуп-

Инженер билет: Студент билет: 

Кесиптик ишинин Математикалык 
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үйрөнгөн 

материалды 

эстеп калуу 

жана кайра 

калыбына 

келтирүү 

негизги процесстеринин 

жана объекттеринин 

системасынын теориялык 

(математикалык, 

физикалык) моделдерин, 

техникалык 

документацияны 

даярдоонун эрежелерин, 

методдорун жана 

каражаттарын. 

түшүнүктөр жана алардын 

касиеттеринин 

арасындагы түзүлүштү 

жана катыштардын 

системасын, 

принциптерди, 

методдорду, негизги 

математикалык 

моделдерди, окуу 

ишмердигинин 

жалпыланган ыкмаларын, 

аларды ташымалдоонун 

жолдорун. 

2

. 

Түшүнүү 

Окуп-

үйрөнүлгөндү 

бир формадан 

башкасына 

өзгөртүүгө, аны 

интеграциялоого 

даяр болгондук 

Инженер Студент 

Проблемаларды чечүү 

үчүн жалпыланган 

варианттарын иштеп чыгат, 

аларды анализдейт жана 

кайра түзөт, маалыматтын 

ар кандай түрлөрүнүн  

үстүнөн амалдарды эркин 

аткара алат, маалыматты 

бир түрдөн башка түрүнө 

өзгөртө алат. 

Берилүүлөрдү кайра 

түзө алат жана 

математикалык 

маселелерди чыгаруунун 

жаңы ыкмаларын табат; 

тыянак келтирип чыгарат, 

ой жүгүртүүнүн 

идеяларын, методдорун 

бөлүп көрсөтөт; 

математикалык 

объекттердин арасындагы 

жалпыланган 

байланыштарды колдонуу 

менен  сөз түрүндөгү 

жана графикалык 

материалды 

математикалык 

туюнтмага өзгөртүп түзөт 

жана тескерисинче 

3

. 

Билгичтик

тер жана 

Инженер Студент 

Маалыматты (ар Өз алдынча 
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Математика боюнча колдонулуп жүргөн окуулуктарда жана маселелер 

жыйнактарында келтирилген математикалык маселелердин негизги типтери 

төмөндөгүлөр: 

Көптүктөр теориясынын элементтери: 

- көптүктөрдүн үстүнөн амалдарды аткаруу; 

- көптүктөрдүн барабардыгын далилдөө жана Эйлер–Венндин 

тегерекчелеринин жардамында иллюстрациялоо. 

Көптүктөрдү чагылтуу. Функция: 

- берилген чагылтуу функция болоорун же болбостугун аныктоо; 

көндүмдөр 

Ыкластын 

активдүү 

көзөмөлүндө  же 

автоматтык 

түрдө окуу 

ишмердигинин 

ыкмаларын 

түзгөн 

амалдарды 

аткаруу 

түрдүү формада берилген) 

жана анализдөөнү жүргүзөт, 

атайын адабияттар менен 

иштейт; КИнин 

объекттеринин 

математикалык моделин 

түзөт; математикалык 

методдордун жардамы 

менен изилдөөлөрдүн 

натыйжасы иштеп чыгат; 

аныксыздык шарттарында 

так чечимдерди табат; 

конструкциялардын 

схемасын түзөт; чийме, 

схема, график менен 

иштейт. 

математикалык 

адабияттарды, 

компьютерди, 

маселелерди чыгаруу 

үчүн кошумча 

маалыматтарды 

пайдаланат; жөнөкөй 

техникалык объекттердин 

жана процесстердин 

математикалык моделин 

түзөт; түзүлгөн моделдин 

чегинде эсептөөлөрдү 

жүргүзөт жана эсептин 

тактыгын баалайт; 

стандарттуу эмес 

жагдайларда, чечимдерди 

издөө областынын анык 

эместигине типтүү жана 

прикладдык маселелерди 

чыгарат; маселеге карата 

схематикалык 

чиймелерди ар түрдүү 

жол менен берилген 

функциялардын 

графиктерин түзөт. 
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- чагылтуунун касиетин аныктоо (сюръекция, инъекция, биекция); 

- берилген функцияга тескери функцияны табуу (эгер ал 

биективдүү болсо), 

Чыныгы өзгөрмөлүү функция: 

- функциянын касиеттерин аныктоо (жуптук, тактык, 

монотондуулук, мезгилдүүлүк ж.б.); 

- дифференциалдык эсептөөлөрдүн каражаттарын пайдаланбай 

(айкын аналитикалык жол менен, айкын эмес аналитикалык жол менен, 

параметрдик, алгоритмдик, таблицалык, баяндоо жолу менен) берилген 

функциялардын графигин түзүү. 

Функциянын предели: 

- удаалаштыктын пределин табуу; 

- функциянын пределин табуу. 

Бул маселелер, эреже катары, студенттердин математикалык 

билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн 

жетиштүү.  

Окутууда окуу максаттарына жетүүгө өбөлгө түзүүчү маселелер: 

1). Үйрөнүлүүчү материалдын билимин калыптандырууга багытталган 

маселелер: 

- сунушталгандардын ичинен берилген касиеттерге ээ болгон 

функциялар тандалсын; 

- берилген функция белгиленген касиеттерге ээ болоору же 

болбостугу аныкталсын; 

2). Үйрөнүлүүчү материалды түшүнүүгө багытталган маселелер: 

- функциянын графиги боюнча анын касиеттери аныкталсын; 

- белгиленген касиеттерге ээ болгон функциялардын мисалдары 

келтирилсин; 

- функциянын берилишинин бир жолунан башкасына өтүлсүн. 

Окутуунун өнүктүрүүчү максаттарына жетүүгө өбөлгө түзүүчү окуу 

маселелерине прикладдык (физикалык, техникалык) мазмундагы, көз дүйнө 

таанымды өстүрүүгө жардам берүүчү жана кызыгууну арттырууга 

багытталган стандарттуу эмес маселелер кирет. 

Техникалык жогорку окуу жайларында жогорку математика курсун 

окутуунун практикасы көрсөткөндөй кесиптик – прикладдык маселелердин 

системасын колдонуу бүтүндөй окутуу процессинин эффективдүүлүгүн 
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жогорулатууга өбөлгө түзөт. Мындай маселелердин системасын колдонууну 

атайын уюштуруу керек: маселелерди курстун бөлүмдөрү, темалары боюнча 

(физикалык, электротехникалык, механикалык ж.б.) топторго бөлүштүрүү 

окутууга зарыл болгон сурап билүү материалдарды жана методикалык 

көрсөтмөлөрдү даярдоону жеңилдетет.  

Жыйынтыктап айтканда, техникалык жогорку окуу жайлардын 

математика боюнча окуулуктарында жана маселелер жыйнактарында 

билгичтиктерди жана көндүмдөрдү калыптандырууга, кабылдоону, эс-

тутумду, элестетүүнү, ой жүгүртүүнү, чыгармачылыкты, тарбиялык 

максаттарды ишке ашырууну камсыздоочу атайын окуу маселелери жокко 

эсе.  

3.Натыйжалар жана талкуулар 

       Ошондуктан студенттерди математикага окутуу процессинде окутуунун, 

өнүктүрүүнүн жана тарбиялоонун максаттарынын категорияларын тандоону 

болочок инженердин кесиптик компетенттүүлүгүнүн компоненттери менен 

байланыштыруу аркылуу негиздөө болуп саналат.  Жогорку кесиптик билим 

берүү боюнча нормативдик документтерде математикага окутуунун 

максаттарына анализ; жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим 

берүү стандарттарында жана аракеттеги программаларда студенттердин 

математика боюнча билимине жана билгичтиктерине талаптар коюлган, 

бирок болочок инженердин кесиптик компетенттүүлүгүнүн көпчүлүк 

компоненттерин калыптандыруу максаттары айтылган эмес.  

Корутунду 

 Билимге жетишүү үчүн студентке окуп үйрөнүлгөн терминдерди, 

фактыларды, негизги формулаларды, теоремаларды, амалдардын 

алгоритмдерин эстеп калууга, таанууга, калыбына келтирүүгө тапшырмалар 

берилет. Ошол эле учурда бардык нормативдик документтерде жогорку 

кесиптик билим берүүнүн негизги максаты катары жогорку компетенттүү 

адисти даярдоо белгиленген. 

Адабияттар: 

 

1. Алтыбаева, М.А. ―Математиканы окутуунун методикасы‖ курсунда болочок 

мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу // М.А. Алтыбаева.  

ОшМУ Жарчысы, 2004.  №4. 



ОшМУ Жарчысы Т.2 №3  2021 

 

60 

 

2. Василевская, Е.А.  Профессиональная направленность обучения математике 

студентов технических вузов [Текст]: вуза. дис…канд. пед. наук: 13.00.02. / 

Е.А.Василевская. Москва, 2000. – 229 с. 

3. Вербицкий, А.  Контекстное обучение в компетентностном подходе. [Текст] / А. 

Вербицкий – Высшее образование в России, 2006. –№11. – С. 39-46. 

4. Татур, Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки  

специалистов  Высшее образование сегодня, – 2004. №3. 

5. Шитов, С.Е. Компетентностный подход к образованию: прихот или 

необходимость? // Стандарты и мониторинг в образовании, 2002. –  №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

61 

 

ПЕДАГОГИКА 

УДК 37.037.1 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_3_61 

 

ДЕНЕ ТАРБИЯНЫ СПОРТ МЕНЕН МАШЫКТЫРУУ МЕКТЕП 

ОКУУЧУЛАРЫНЫН СПОРТТУК МАДАНИЯТЫН 

КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ФАКТОРУ КАТАРЫ 
Даминов Тимурлан Шамшиевич, окутуучу 

Ош мамлекеттик университети, 

Ош, Кыргыз Республикасы  

                 

Аннотация: Макала окуучунун инсандык дене тарбия маданиятын 

калыптандырууну камсыз кылган дене тарбия үчүн спорттук дене тарбия аркылуу өсүү 

процесстеринин кайтарылгыс экендигин, физикалык маданиятты калыптандыруунун 

натыйжалуулугун ачып берүүгө багытталган. Анда командалык спорттук оюндар жана 

спорттук машыгуу өзгөчө роль ойнойт. Уюштуруу-методикалык принциптерин 

аныктоого багытталган принцип болуп саналат. "Дене тарбия" предметтик багыты 

боюнча жалпы билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартында, мектеп 

окуучуларынын дене тарбия программасында окуучулардын дене тарбиясын 

калыптандыруу окуу процессинин башкы максаты деп жарыяланган. Бирок, өлкөдөгү 

социалдык-экономикалык кыйынчылыктардын фонунда мектептеги дене тарбия жана 

спорт маданияты олуттуу кризисти башынан өткөрүп жатат. Ошол эле учурда, дене 

тарбия сабагынын сапаты өспүрүмдөрдүн жана жаштардын дене тарбия 

баалуулуктарын өздөштүрүүгө, спорттук секцияларда спорт менен машыгууга 

умтулушуна шарт түзбөйт. Демек, Кыргызстандын билим берүү мекемелериндеги дене 

тарбия системасы мазмуну жагынан да, технология жагынан да жаңыланууга муктаж.  

Ачкыч сөздөр: спорт маданияты, дене тарбия, командалык спорт жана оюндар, 

спорт, ушул принциптин принциптери, спорттук арена тууралуу түшүнүк. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИУЧАЩИХСЯ К УРОКУ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Даминова Тимурлан Шамшиевич, преподаватель  

Ошский государственный университет, 

Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: Статья направлена на выявление необратимости процессов роста 

посредством физического воспитания, эффективности формирования физической 

культуры для физического воспитания, обеспечивающей формирование личностной 

физической культуры студента. Особую роль в этом играют командные виды спорта и 

спортивные тренировки. Это принцип, направленный на определение организационных и 
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методологических принципов. Согласно ГОСО по предметной области «Физическая 

культура», основной целью учебного процесса является формирование физического 

воспитания в программе физического воспитания школьников. Однако на фоне 

социально-экономических трудностей в стране культура физической культуры и спорта 

в школе переживает серьезный кризис. В то же время качество физического воспитания 

не позволяет подросткам и молодежи познавать ценности физической культуры, 

заниматься спортом в спортивных секциях. Поэтому система физического воспитания в 

образовательных учреждениях Кыргызстана нуждается в обновлении как по 

содержанию, так и по технологии. 

Ключевые слова: спортивная культура, физическое воспитание, командные виды 

спорта и игры, спорт, принципы этого принципа, концепция спортивной арены. 

 

PEDAGOGICAL WAYS OF STUDENTS TO PHYSICAL CULTURE 

LESSON IN THE PROCESS OF ORGANIZING SPORTS COMPETITIONS 

       Daminov Timurlan Shamshievich, teacher 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic   

                          

Abstract: The article is aimed at identifying the irreversibility of growth processes 

through physical education, the effectiveness of the formation of physical culture for physical 

education, which ensures the formation of the student's personal physical culture. Team sports 

and sports training play a special role in this. It is a principle aimed at defining organizational 

and methodological principles. According to the State Educational Standard for the subject area 

"Physical culture", the main goal of the educational process is the formation of physical 

education in the program of physical education of schoolchildren. However, against the 

background of socio-economic difficulties in the country, the culture of physical culture and 

sports at school is going through a serious crisis. At the same time, the quality of physical 

education does not allow adolescents and young people to learn the values of physical culture, to 

go in for sports in sports clubs. Therefore, the system of physical education in educational 

institutions of Kyrgyzstan needs updating both in content and technology. 

Keywords: sports culture, physical education, team sports and games, sports, the 

principles of this principle, sports arena concept. 

Киришҥҥ 

Мектеп окуучуларына дене тарбия берүүнүн натыйжалуулугун 

жогорулатуу мамлекеттин жана жарандык коомдун башкы милдети болуп 

саналат. 

Изилдөөчүлөрдүн айтымында, ―сабактардагы― дене тарбия ‖сабагын 

эскирген окутуу методикасы, анын начар материалдык базасы, 

кызматкерлердин даяр эместиги, машыгуу үчүн сааттардын көлөмүнүн чеги 

жана спорттун шарттарында натыйжасыз сабактардын формаларын 
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колдонуу‖ студенттердин ден-соолугун чыңдоо жана коомдоштуруу 

тажрыйбасын алып келип, спорттун командалык оюндарынын ар кандай 

түрлөрүн спорттун маданиятын түшүнүүгө олуттуу таасир этүүгө жол 

бербейт ". Ошол эле учурда, жаш муундун ден-соолугунун абалы медицина 

кызматкерлерин, мугалимдерди жана ата-энелерди тынчсыздандырат 

(«Билим», 2011). Илимпоздор жана мектеп мугалимдери спортту спорттун 

технологияларын, мелдештерди жана спорттун элементтерин мектептердин 

жана ЖОЖдордун билим берүү процессинде жигердүү колдонуу катары 

жогорудагы ден-соолук көйгөйлөрүн чечүүнүн жана студенттердин спорттук 

маданиятын калыптандыруунун жолдорунун бири деп эсептешет.  

Материалдык методдорду изилдөө 

Спортизация дене тарбия жана машыгуу процесстерин 

модернизациялоо, ошондой эле балдар жана өспүрүмдөр спортун өнүктүрүү 

үчүн шарттарды түзүү, анын жеткиликтүүлүгү жана спорт иш-аракеттеринин 

жүрүшүндө спорт маданиятын сиңирүү натыйжалуулугу катары каралат 

(Мамытов А.М., Бервинова Н.С., Шарабакин Н.П., 1991). Эксперименттер жана 

педагогикалык тажрыйба көрсөткөндөй, спорт менен машыгуу жолу менен 

дене тарбия сабагынын натыйжалуулугун жогорулатуу ден-соолугу чың 

адамдардын гана эмес, билимдүү, толеранттуу, күчтүү жоопкерчиликтүү 

чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү, алардын кесепеттерин жана 

натыйжасы үчүн жоопкерчиликти калыптандырууга өбөлгө түзөт. Бул 

сапаттардын пайда болушунда спорттук таланттуу балдарды өнүктүрүү жана 

спорттук резервди даярдоо боюнча мектептерде спорттун технологиясын 

иштеп чыгуу менен байланышкан командалык спорттук оюндар өзгөчө роль 

ойнойт (Разаков М.,2015).  

Негизги максат билим берүү мекемелериндеги спорттун 

программаларында чагылдырылган заманбап билим берүүдөгү дене тарбия 

тарбиясынын багыттарын жана келечегин аныктоо; билим берүү 

мекемелеринде дене тарбия спортунун проблемасы боюнча илимий-

методикалык адабияттарды талдоо жана жалпылоо; жалпы билим берүүчү 

мектепте дене тарбияны спорттун маңызын жана методдорун изилдөө; 

адамдын дене тарбиясынын калыптанышын камсыз кылган дене тарбия 

спортунун уюштуруу-методикалык принциптерин аныктоо болуп саналат 

(Мамытов А..2012). 
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 Мектеп окуучуларынын дене тарбиясын өркүндөтүү көйгөйлөрүн 

чечүү аракеттерин биздин өлкөнүн көптөгөн илимпоздору, адистери, 

менеджерлери жана мугалимдери колго алышкан. «Спорт маданиятынын 

тандалган элементтерин жана спорттук дене тарбияны интеграциялоонун 

натыйжасы спорттун маданиятынын негизинде улуттук маданиятты байытуу 

жана жогорку жетишкендиктердин спортко тийгизген таасиринин негизинде, 

мектепке чейинки курактан спорттук талантын аныктоо жана өнүктүрүү 

болот» (Саралаев М.К.,1988).Дене тарбиясын спорттоштуруунун негизинде 

адамдын дене тарбиясын калыптандыруунун уюштуруучулук жана 

методикалык принциптеринин ичинен эң актуалдуу болуп төмөнкүлөр 

саналат:  

-спорт маданиятынын баалуулуктарынын жыйындысынын негизинде -

спорттук билимди калыптандырууга багыт алуу;  

-дене тарбияны инновациялык негизде спортко өткөрүү ;  

 -окуучунун инсандыгын спорттук өнүктүрүү каражаттарынын 

коллекциясындагы гармония;  

-окуучулардын спорттун түрүн жана спорттук мелдештерди тандоо 

эркиндиги, анткени эркин тандоо мүмкүнчүлүгү физикалык иштин негизи 

болуп саналат;  

-дене тарбия мазмунунун негизги жана өзгөрүлмө компоненттерин 

өздөштүрүүнүн биримдиги жана өз ара байланышы; 

 -спорттун натыйжалуу технологияларын конверсиялоо, жалпы жана ден-

соолукту чыңдоо;  

-тарбия жана спорт кызыкчылыктары жана жөндөмдүүлүктөрү боюнча 

салыштырмалуу бир тектүү тренингдин катышуучуларын билим берүүчү 

жана машыктыруучу топторго бириктирүү; 

 -коомдук ишмердүүлүктүн жана толеранттуулуктун потенциалын жана 

тажрыйбасын топтоо үчүн шарттарды түзүү;  

-атаандаштык жана билим берүү-тарбия иш-аракеттеринин биримдиги;  

  Мектептеги дене тарбия сабагынын структурасын түп-тамырынан 

бери өзгөртүүнү сунуш кылып, "дене тарбия сабактарын спорт 

секцияларындагы сабактар менен алмаштыруу керек, ал үчүн графикте орун 

болот жана дене тарбия мугалимдерин кесиптик машыктыруучу кылып кайра 

даярдоого да өбөлгө түзүлмөк, кесибинин  үстүнөн жакшы иштемек. «Дене 

тарбия мугалиминин кызматын жоюп, анын ордуна жаңы башталгыч 
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спортчулар үчүн биринчи машыктыруучу боло турган жана анын паспортуна 

дагы жазыла турган машыктыруучунун кызматын киргизүү керек. Кесипкөй 

машыктыруучу келечектүү спортчуну байкап, аны андан ары өсүүгө 

даярдайт». Сабактарды диверсификациялоо керек - мисалы, кыздар үчүн 

аэробика, ал эми эркек балдар үчүн атаандаштык күрөштү күчөтүү 

сунушталган (Матвеева А.П., 2007).  

Натыйжа жана талкуу 

АКШда дене тарбия сабагы жок, алардын ордун секциялар боюнча 

сабактар ээлейт. Андан тышкары, расписание боюнча, ушул класстар үчүн 

орун ортодо бөлүнүп берилген, ошондо окуучулар башка психикалык жактан 

күчтүү иш-аракеттерден жеңилдей алышат. Мындай программанын 

долбоорунун негизги максаты - орто мектептерден баштап балдар жана 

өспүрүмдөр спорт мектептерине жана олимпиадалык резерв мектептерине 

чейин үзгүлтүксүз билим берүү тутумун түзүү. Дене тарбияны спорт менен 

машыктыруунун көйгөйлөрүн командалык спорттун жардамы менен чечүүгө 

болот, мында оюнчулар өз ара аракеттенишип, жалпы ийгиликке жетүү үчүн 

бири-бирине жардам беришет. Командалык спорт - бул адамдардын тобу, бир 

командада, атаандаш командадан алдыга озуп, жеңишке жетүү үчүн акыркы 

максатка жетүү үчүн биргелешкен күч-аракетти жумшаган иш-аракет. 

Баардык команданын мүчөлөрүнүн, биринчи кезекте, уюштуруу иш-

аракеттерине, анын ичинде мотивацияга, максат коюуга, пландаштырууга, 

баарлашуу процессинде чечим кабыл алууга, чыр-чатактарды өчүрүүгө, 

көйгөйлөрдү паритеттик негизде чечүүгө, жыйынтык чыгарууга, максаттарга 

чагылдырууга катышуусу өзгөчө баалуу.  

Корутунду 

Жыйынтыктап айтканда дене тарбияны спорттук түрдөгү 

технологиялык жаңылыктар али кеңири жайыла элек. Ушуга байланыштуу, 

бизде дене тарбияны спорттук түргө даярдоо жана даярдоо үчүн 

студенттердин дене тарбия жана спорт иш-аракетинин түрүн тандоо 

эркиндигине негизделген дене тарбияны модернизациялоонун багыттарынын 

бири деп эсептейбиз. 
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         Аннотация: Бул илимий макалада информациялык билим берүү чөйрөлөрүнүн 

(ИББЧ) мазмунуна жана активдүүлүгүнүн компоненттерине, ошондой эле колдонулган 

информациялык коммуникациялык технологияларга (ИКТ) тиешелүү интегралдуулук 

принциби информациялык билим берүү чөйрөлөрүнүн компоненттеринин ортосундагы 

табигый байланыштар аркылуу окуучулардын предметтик центризмден дүйнөнүн 

бүтүндөй сүрөтүн түшүнүүсүнө гана өтпөстөн, программалык каражаттарды 

эпизоддук, кырдаалдык жактан татаал, өз ара байытуучу колдонууга чейин, ошондой 

эле билим берүү ресурстарын эң оптималдуу тандоо, иш-аракеттерди тандоо - ар бир 

окуучунун инсандык сапаттарын өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүн аныктай тургандыгы 

кыскача илимий анализдөө жолу менен берилген. 

       Ачкыч сөздөр: информациялык билим берүү чөйрөлөрү, информациялык 

коммуникациялык технологиялар, информатизация образования, электрондук башкаруу, 

информациялык чөйрө, информациялык билим берүү мейкиндиги.  
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       Аннотация: В этой научной статье принцип интегративности, касающийся 

содержательного и деятельностного компонентов информационной образовательной 

среды (ИОС), а также используемых инфрмационной коммуникационной технологией 

(ИКТ), позволяет не только перейти от предметоцентризма к постижению обучаемыми 

целостной картины мира посредством естественных связей между компонентами ИОС, 

от эпизодического, ситуативного к комплексному, взаимообогащающему использованию 

программных средств, но и обуславливает возможность наиболее оптимального подбора 

образовательных ресурсов, выбора видов деятельности - для развития личностных 

качеств каждого обучаемого. 

       Ключевые слова: информационные образовательные среды, информационно-

коммуникационные технологии, информатизация образования, электронное управление, 

информационная среда, информационное образовательное пространство.  
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        Abstract: In this scientific article, the principle of integrativity, concerning the content and 

activity components of the information educational environment (ILE), as well as those used by 

the information communication technology (ICT), allows not only to move from subject-centrism 

to the comprehension of a holistic picture of the world by students through natural connections 

between the components of ILE, from episodic , situational to the complex, mutually enriching 

use of software tools, but also determines the possibility of the most optimal selection of 

educational resources, the choice of activities - for the development of the personal qualities of 

each student. 
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1. Киришҥҥ 

Билим берүүнү санариптештирүүнүн концептуалдык аппаратын 

өнүктүрүүгө арналган илимий эмгектерде акыркы жылдары "информациялык 

чөйрө" сыяктуу терминдер, "билим берүү чөйрөсү", "информациялык билим 

берүү чөйрөсү", "информациялык-билим берүү мейкиндиги" түшүнүктөрү 

кеңири талкууланып келүүдө. Орчундуу айырмачылыктарга карабастан, бул 

түшүнүктөрдүн жалпы чечмелениши, алар ИКТнын негизинде 

педагогикалык процессти уюштурууну камсыз кылган системалык бир 

тутумду билдирет. Ошол эле учурда, технологиялык жана педагогикалык 

аспектилер тиешелүү аныктамаларда ар кандай пропорциялык катыштарда 

болот.  

         Кыргыз Республикасы жаңы санариптик, интеллектуалдык деңгээлдин 

негизин түзө турган ―Санариптик Кыргызстан 2019-2023‖ мамлекеттик 

концептуалдык документинде чагылдырылган өлкөнүн жалпы санариптик 

трансформациясына басым жасалып, жакынкы бир нече жылдагы өнүгүү 

приоритеттерин белгиледи. Ошондой эле өнүккөн коом. ―Санариптик 

трансформация Кыргызстан үчүн көптөгөн келечектерди ачат, жаңы 

жумушчу орундарын түзүүгө, сапаттуу билим берүү жана саламаттыкты 

сактоо кызматтарына жеткиликтүүлүктү жогорулатууга көмөктөшөт‖, - деп 

айтылган 2019-жылы «Мамлекеттик башкаруу жана тейлөөдөгү 

инновациялар» темасында өткөрүлгөн конференциясындагы Кыргыз 

Республикасынын Президентинин сүйлөгөн сөзүндө.  

        Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 22-июлундагы № 130 

"Информатизациялоо жана электрондук башкаруу жөнүндө" мыйзамынын 

багытында иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

чөйрөсүн информатизациялоо Концепциясында "информациялык чөйрө" 

термини төмөнкүчө аныкталган: "маалыматтык чөйрө деп программалык-

техникалык каражаттардын, маалыматтык коммуникациялык тармактардын, 

уюштуруу-методикалык элементтердин жыйындысы болуп саналат. Жалпы 

орто билим берүү системасы жана ар кандай колдонуучулар түшүнгөн жана 

колдонгон предметтик чөйрө жөнүндө прикладдык маалымат, мүмкүн ар 

кандай максаттарда жана ар башка мааниде түшүндүрүлөт (Национальная 
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стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040г; Государственная 

программа ―Цифровой Кыргызстан 2019-2023‖; Концепция создания и 

развития единой системы дистанционного образования в России, 1995) 

         Мындан тышкары, "маалыматтык-билим берүү чөйрөсү" деген термин 

кеңири жайылды. 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдорду  

Кыргызстанда дистанттык билим берүү системасын түзүү жана өнүктүрүү 

багытында маалыматтарга таянсак информациялык билим берүү чөйрөсү 

колдонуучулардын билим берүү муктаждыктарын канааттандырууга 

багытталган "маалыматтарды берүү каражаттарынын, маалыматтык 

ресурстардын, өз ара аракеттенүү протоколдорунун, аппараттык-

программалык жана уюштуруу-методикалык камсыздоонун 

системалаштырылган жыйындысы," деп түшүндүрүлөт. (Ильченко О.А., 

2001)  

        Мындай аныктамалардын ашыкча технократтык мүнөзүн бир катар 

изилдөөчүлөр анализдеп чыгышты (Р.Ф. Абдеев, А.А. Андреев, Ю.С. 

Брановский, А.А. Веряев, Ж.Н. Зайцева, В.А. Козырев, Н.Б. Крылова, В.В. 

Рубцов, Л.М. Туранова, И.К. Шалаев) айлана-чөйрө, авторлор аны 

"информациялык-билим берүү" термини менен белгилеп, негизинен 

дистанттык жана ачык билим берүүнү караштырышат. 

       Педагогикалык процессти уюштуруу маселелерин эске алуу менен 

информациялык-билим берүү чөйрөсүнүн жана информациялык -билим 

берүү мейкиндигинин бир катар аныктамалары келтирилген: 

       Информациялык билим берүү чөйрөсү (ИББЧ) - бул билим берүү 

процессинин субъектиси катары адам менен ажырагыс байланышкан, 

информациялык, техникалык, окуу-методикалык камсыздоонун 

системалаштырылган жыйындысы деп билишет (Тихомиров В.П., Титарев 

Л.Г., Андреев А.А. и др., 2001). 

3. Жыйынтыктар жана талкуулар 

      Информациялык-билим берүү мейкиндиги - бул заманбап маалыматтык 

технологияларды колдонуунун негизинде билим берүү максатында 

адамдардын жеке өзгөрүүлөрүн жүзөгө ашыруу мейкиндиги, дүйнөнүн 

маалыматтык картинасын өздөштүргөн адамды калыптандыруу мейкиндиги. 

Маалымат чөйрөсү маалыматтык мейкиндиктин бир бөлүгү катары 

индивидге эң жакын маалымат чөйрөсү, индивиддин ишмердүүлүгү түздөн-
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түз жүрүп турган шарттардын жыйындысы (Зайцева Ж.Н., Филиппов В.М., 

2000). 

        Орто мектептин информациялык чөйрөсү анын ишмердүүлүгүнүн 

аспектилеринин бири болуп саналат, анын курамына уюштуруучулук жана 

методикалык каражаттар, маалыматты сактоо, иштеп чыгуу, берүү, 

информацияга ыкчам жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана билим берүүчү 

илимий байланыштарды жүргүзүү үчүн техникалык жана программалык 

каражаттардын комплекси кирет. 

Информациялык-билим берүү чөйрөсү (ИББЧ) бул – педагогикалык система 

(ПС) жанан анын колдоосу, б.а. каржы-экономикалык, материалдык-

техникалык, жөнгө салуучу жана маркетинг, менеджменттин 

подсистемалары (Зайцева Ж.Н., Филиппов В.М., 2000). 

       Информациялык-билим берүү чөйрөсү - бул педагогикалык система жана 

анын колдоосу, б.а. каржы-экономикалык, материалдык-техникалык, жөнгө 

салуу жана маркетинг, менеджменттин подсистемалары. 

       ИББЧ - бул окутуучунун жана окуучунун чыгармачыл дараметин жана 

талантын ачуу үчүн иштелип чыккан антропософикалык жактан маанилүү 

информациялык чөйрөсү (Тихомиров В.П., Солдаткин В.И., Лобачев С.Л., 

2000). 

       Ачык билим берүүнүн маалыматтык билим берүү чөйрөсү салттуу жана 

электрондук информациялык каражаттары, өз ара аракеттенүүнүн 

компьютердик жана телекоммуникациялык технологиялары жөнүндө 

информацияларды интеграциялоо жолу менен түзүлөт, виртуалдык 

китепканаларды, бөлүштүрүлгөн маалымат базаларын, окуу-методикалык 

комплекстерди жана кеңейтилген дидактикалык аппаратты камтыйт (Ясвин 

В.А.,2001). 

      Жогорудагы аныктамалар жетиштүү тактык менен чөйрөнүн мүнөздүү 

белгилерин камтыйт, аларды авторлор " информациялык жана билим берүү" 

термини менен белгилешет. Бирок, азыркы педагогикалык илимдеги "билим 

берүү чөйрөсү" түшүнүгү үчүн ар кандай чечмелөөлөр колдонулат, бирок 

билим чөйрөсүнүн таасири, шарты, окуучунун инсандыгын калыптандыруу 

жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүнүн системасы катарында идеясы жалпы 

негизделет. Жогорудагы авторлордун аныктамаларында билим берүү 

чөйрөсүнүн негизги мүнөздөмөлөрү анын локалдуулугун, билим берүү 
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процессинин конкреттүү субъекттерине багытталгандыгын жана тышкы 

таасирлерге ачыктыгын камтыйт. 

       Билим берүү чөйрөсү деп, биз белгилүү бир тартипке ылайык инсанды 

калыптандыруу үчүн таасирлердин жана шарттардын системасын, ошондой 

эле социалдык жана мейкиндик-объекттик чөйрөдө камтылган анын өнүгүү 

мүмкүнчүлүктөрүн айтабыз (Ясвин В.А.,2001). Ушул эле автор билим берүү 

чөйрөсүнүн структурасында мейкиндик-архитектуралык, социалдык, 

психодидактикалык сыяктуу компоненттерди бөлүп көрсөтөт. 

       Билим берүү чөйрөсү - бул төмөнкү структуралык элементтерди 

камтыган система: колдонмо билим берүү технологияларынын жыйындысы, 

билим берүү процессин башкаруу, тышкы билим берүүчү жана социалдык 

мекемелер менен өз ара байланышы (И.В.Бачков). 

      Билим берүү чөйрөсү - бул оң жана терс мүмкүнчүлүктөрдү үйрөнүү 

жана жеке өнүгүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдүн айкалышы (С.Д. 

Дерябо). 

      В.A. Козырев "билим берүү чөйрөсү" түшүнүгүн "билим берүү 

мейкиндиги" түшүнүгү аркылуу аныктайт, ал "адамдын билимине таасир 

этиши мүмкүн болгон белгилүү бир шартта байланышкан шарттардын 

жыйындысы" деп чечмелейт. Ошол эле учурда, билим берүү мейкиндиги 

деген түшүнүктүн мааниси ага окуучунун киришин билдирбейт. Билим берүү 

мейкиндиги окуучудан көз карандысыз жашай алат. Ошондой эле, "билим 

берүү чөйрөсү" түшүнүгү адамдын билимин камсыз кылган шарттардын өз 

ара байланышын чагылдырат. Бул учурда окуучунун билим берүү 

чөйрөсүндө болушу, өз ара таасири, чөйрөнүн субъект менен болгон өз ара 

аракети болжолдонот‖. 

       В.И.Слободчиков жергиликтүү, бирок ошол эле учурда динамикалык 

аныктаманы колдонуп, ―билим берүү чөйрөсүн алдын-ала аныкталган нерсе 

деп эсептөөгө болбойт. Айлана-чөйрө генератор менен жаңы пайда болгон 

жолугушуу боло турган жерден башталат, ал жерде алар биргелешип бир 

нерсени иштеп чыгышат. Мындай чөйрөнү объект катары да, биргелешкен 

иш-аракеттердин ресурсу катары да кароого болот‖. 

      Бул түшүнүктөгү билим берүү чөйрөсү табигый түрдө ИКТны 

колдонууну камсыз кылган жаңы мүмкүнчүлүктөр менен айкалышат. Ошол 

эле учурда, тиешелүү түшүнүк - "информациялык жана билим берүү 

чөйрөсү" белгилүү бир тактоолорду талап кылат. Терминдин өзү толук 
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негиздүү эмес сыяктуу көрүнөт, анткени мындай сөз жасоо эки функциянын 

айкалышын болжолдойт: информациялык жана билим берүү, ал эми билим 

берүү функциясы информацияныкына караганда кененирээк жана экинчисин 

камтыйт. "Информациялык билим берүү чөйрөсү" (ИББЧ), башкача айтканда, 

информациялык технологияларды кеңири колдонууга негизделген билим 

берүү чөйрөсү деген термин негиздүү болушу мүмкүн. Андан тышкары, 

ушул тактоонун пайдасына кошумча аргумент түшүнүктөрдүн чыныгы 

иштен келип чыгышы болушу мүмкүн, бирок иш жүзүндө алар 

информациялык (жана коммуникациялык) технологияларды түзүүдөн 

баштап, алардын учурдагы билим берүү чөйрөсүнө системалаштыруусуна 

өтүшөт, ошону менен информациялык билим берүү чөйрөсүн түзүшөт.  

Корутунду  

        Жыйынтыктап айтканда, билим берүүчү информациялык чөйрө билим 

берүү процессинин субъектилерине кошумча информациялык 

инфраструктура менен камсыз кылат деп айта алабыз, бул билим берүү 

процессин информациялык коммуникациялык иш-аракеттеринин жүрүшүндө 

дагы, ошондой эле өзүн-өзү өнүктүрүүнүн негизинде дагы жүргүзүүгө 

мүмкүндүк берет. Ошентип, Л.С. Выготский, ―айлана-чөйрө инсандык 

өнүгүү жана анын адамдык өзгөчөлүктөрү өнүгүү маанисинде иштейт‖ деген 

маанилүү жагдайды аныктаган. 

"Информациялык билим берүү чөйрөсү" деген түшүнүккө төмөнкүчө 

аныктама берели: билим берүү мекемесинин информациялык билим берҥҥ 

чөйрөсҥ - бул интеллектуалдык, маданий, программалык, уюштуруучулук 

жана техникалык ресурстарды топтоочу жана окуучулардын жемиштүү 

таанып-билүү иш-аракетине мүмкүнчүлүк берген татаал система. Ошол эле 

учурда, ИББЧсүн башкаруу коомдун, окуучулардын жана мугалимдердин 

максаттуу мамилеси аркылуу ишке ашат. Ошентип, ИББЧ төмөнкү негизги 

компоненттерден турат: 

- тиешелүү информациялык каражаттарында жазылган билимди жана алар 

менен иштөө технологияларын камтыган интеллектуалдык, маданий, 

программалык жана методикалык ресурстар (издөө, сактоо, иштетүү, 

колдонуу); 

- билим берүү процессинин жүрүшүндө ИББЧнүн иштешин жана өнүгүшүн 

камсыз кылган уюштуруу түзүмдөрү; 
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- билим берүү процессинин субъекттеринин өз ара байланышын жана 

тиешелүү коммуникациялык технологиялардын негизинде ИББЧнүн 

ресурстарына ачык жеткиликтүүлүктү камсыз кылган байланыш 

каражаттары. 

ИББЧсүнүн ийгиликтүү калыптанышы үчүн жалпы орто билим берүү 

чөйрөсүн ИКТнын негизиндеги калыптандыруу боюнча теориялык жана 

эксперименталдык педагогикалык изилдөөлөрдүн негизинде жетиштүү 

өбөлгөлөр бар. Бир жагынан, бул ачык жана аралыктан билим берүү 

системасы үчүн билим берүү чөйрөсүн түзүү боюнча илимий жана 

практикалык иштеп чыгуулар (жогорудагы окумуштуулардын изилдөөлөрү), 

экинчи жагынан, математикалык билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу 

үчүн теориялык жана методикалык изилдөө жана негиздөө шарттары. Бул 

изилдөөлөрдүн натыйжаларын талдоо жана жалпылоо билим берүү 

процессинин субъекттеринин түздөн-түз катышуусу менен ИББЧнүн 

калыптанышынын жана өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн мүнөздөгөн 

принциптер системасын иштеп чыгууга мүмкүндүк берди. 

Билим берүү процессинин субъекттеринин заманбап билим берүү 

муктаждыктарын камсыз кылуу төмөнкүдөй негизги принциптер боюнча 

ИББЧсүн түзүүнүн шартында ишке ашырылышы мүмкүн: ачыктык, 

масштабдуулук, ийкемдүүлүк же түзүмдүн жана мазмунунун 

адаптацияланышы, интегралдуулук, сызыктуу эместик, структуралык 

ашыкча, анын ичинде көп деңгээлдүү жана көп өлчөмдүү мазмун жана иш-

аракет компоненттери. ИББЧсүнүн ачык-айкындуулук принциби 

фундаменталдык принциптердин бири болуп көрүнөт, анткени бул тышкы 

(информациялык, билим берүүчү, маданий, социалдык) чөйрө менен өз ара 

аракеттенүү, анын мазмундуу социалдык-маданий контекстте өнүгүүсүнүн 

ачкычы болуп саналат, андагы жаңы структуралардын пайда болушу, бул өз 

кезегинде структуранын масштабдуулугу (кеңейүү мүмкүнчүлүгү) жана 

ийкемдүүлүк принцибин сактоо менен камсыз кылынат, ИББЧ ачык билим 

берүү системасы катары реакциянын кошумча мүмкүнчүлүктөрүн түзүп, 

тышкы чөйрө менен тыгыз байланышты камсыз кылат (Концепция создания 

и развития единой системы дистанционного образования в России , 1995; 

Ильченко О.А., 2001; Тихомиров В.П., Титарев Л.Г., Андреев А.А. и др.,2001; 

Зайцева Ж.Н., Филиппов В.М., 2000) Тихомиров В.П.,Солдаткин В.И., 

Лобачев С.Л.,2000)  
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          Белгилей кетүүчү нерсе, ИББЧнүн подсистемалары болгон 

педагогикалык системалар үчүн биринчи жолу алардын ачыктыгынын 

дидактикалык принциби С.Т. Шацкий тарабынан аныкталган. Бирок 

ачыктыктын натыйжасында, ИББЧнө тышкы таасирлерди гана эске алуу 

туура эмес болмок. Мунун тескерисинче дагы бир маанилүү нерсе: билим 

берүү процессинин субъекттеринин өнүгүүсүнөн улам келип чыккан 

ИББЧнүн өзгөрүшү, учурдагы билим берүү системасындагы түп-тамырынан 

бери өзгөрүүлөргө өбөлгө түзөт. Ал эми информациялык чөйрөнүн ИББЧнө 

чейинки эволюциясы жөнүндө айтып жатып, ачык өнүгүп жаткан 

маалыматтык чөйрө гана билим берүү чөйрөсүнө айлана алат деп айтууга 

болот. М.К. Мамардашвили, ―бул жерде маданий байлык кепилдик эмес. 

Маданият - бул жөн гана керектөөнү же маалымдуулукту күткөн даяр 

баалуулуктар менен өнүмдөрдүн жыйындысы эмес. Бул адам болуунун 

жөндөмү жана аракети‖.  

Майда тактыктарга чейин структураланган ИББЧнүн принциби анын 

өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылат, жана ачыктык принциби менен 

катар - жеке билим берүү траекторияларына негизделген социалдык-жеке 

багытталган билим берүү процессин ишке ашырууга шарттарды түзөт. 

Чындыгында, В.П. белгилегендей Зинченко, ―эркиндик - чыгармачылыктын 

шарты‖. Демек, түп нускага салыштырмалуу образдын эркиндик 

даражаларынын ашыкча болушу - чындыкты бир жактуу кабылдоонун, анын 

туура чагылдырылышынын зарыл шарты. Тиешелүү түрдө, когнитивдик иш-

аракеттердин натыйжаларын, анын ичинде жөнөкөй эмес натыйжаларды, 

чыгармачыл чечимдерди, ушул иш-аракеттердин чыныгы эркиндигинин 

шарттарында мүмкүн болот.  Бул өз убагында натыйжаларга жетүү 

каражаттарын жана ыкмаларын тандоо мүмкүнчүлүгү менен коштолот. 

ИББЧнүн ресурстарын ашыкча колдонуу динамикалык мүнөздөмө болуп 

саналат, анын өзгөрүшү тышкы таасирлер менен да, билим берүү 

процессинин субъекттеринин ишмердүүлүгү менен да аныкталат - ИКТнын 

өнүгүшү окуучулардын жана мугалимдердин ишинин мазмунунун жана 

формаларынын өзгөрүшүнө таасир этет жана тескерисинче, ИББЧсү 

активдүү чыгармачыл процесстердин натыйжасында өнүгүп жатат, ага 

мугалимдер жана окуучулар практика жүзүндө реалдуу окуу процессинин 

жүрүшү аркылуу катышат. 
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ИББЧнүн мазмунуна жана активдүүлүгүнүн компоненттерине, 

ошондой эле колдонулган ИКТга тиешелүү интегралдуулук принциби 

ИББЧнүн компоненттеринин ортосундагы табигый байланыштар аркылуу 

окуучулардын предметтик центризмден дүйнөнүн бүтүндөй сүрөтүн 

түшүнүүсүнө гана өтпөстөн, программалык каражаттарды эпизоддук, 

кырдаалдык жактан татаал, өз ара байытуучу колдонууга чейин, ошондой эле 

билим берүү ресурстарын эң оптималдуу тандоо, иш-аракеттерди тандоо - ар 

бир окуучунун инсандык сапаттарын өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүн аныктайт. 

ИББЧнүн сызыктуу эмес принциби анын архитектурасынын 

иерархиясын көздөйт. Биз ар бир деңгээл үчүн бардык жетектөөчү 

принциптерди сактоо менен үч баскычтуу моделди сунуштайбыз.  

Биринчи, инварианттуу деңгээлге интегралдык принцибинин 

негизинде горизонталдык байланышсыз тар дисциплиналык мамиледен, так 

айырмадан алыс болууга мүмкүндүк берген китепкананын (анын ичинде 

электрондук), лабораториялардын, музейлердин ресурстары кирет. 

Гуманитардык жана табигый илимдер дисциплиналарынын ортосунда, ошого 

жараша, чындыктын фрагменттелген көз карашы жана жалпыга жеткиликтүү 

болгон мектептин деңгээлинде иштейт. Ушул деңгээлде төмөнкү 

подсистемалар түзүлүп, иштелип чыгат: 

• электрондук китепканалардын каталогу, айрым китепканалардын 

каталогдоруна жетүү каражаттары, глобалдык электрондук каталог, 

адистештирилген информацияны издөө системалары, аралыктан жеткирүү 

системалары; 

• коллективдик билим берүү, таанып билүү жана изилдөө иштерин колдоо 

каражаттары; 

• электрондук билим берүү ресурстарын сактоо жана жеткирүү; 

• навигация жана экологиялык ресурстарды издөө системалары; 

• окутуу, окутуу жана мониторинг программасы (системалары); 

• электрондук интерактивдик маалымдама куралдары (сөздүктөр жана 

энциклопедиялар, глоссарийлер, маалыматтар базасы); 

• виртуалдык лабораториялык семинарлар, лабораториялар жана изилдөө 

тутумдары. 

Экинчи деңгээл (адистештирилген ИББЧ) биринчилерди толуктайт жана 

мугалимдер тарабынан окуучулардын белгилүү бир контингентине багыт 

алуу менен билим берүү процессинин конкреттүү максаттарына жетүү үчүн 
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өзүлөрүнүн жана тартылган иштеп чыгуулардын жана технологиялардын 

негизинде түзүлөт.  

Акырында, үчүнчү деңгээл угуучулардын өзүлөрүнүн таанып билүү 

иш-аракетинин жүрүшүндө биринчи жана экинчисинин негизинде түзүлөт 

жана жеке ИББЧнүн жыйындысы болуп саналат. ИББЧнүн үч баскычтуу 

моделинин артыкчылыгы - бул үч топтун бирине ИКТны колдонуунун 

конкреттүү тапшырмасын берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Анын үстүнө, үч 

деңгээлдин бирөөсү менен гана байланышкан ар бир тапшырманы 

башкаларга көз карандысыз түрдө аздыр-көптүр кароого болот. Бул башкалар 

менен карама-каршылыктарды жаратпастан, бир деңгээлде чечим кабыл 

алууга мүмкүндүк берет. 
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Макалада билим берүү чөйрөсүндөгү интернационалдаштыруунун, ааламдашуунун жана 

интеграциялоонун теориялык негиздерин жалпылап, ушул түшүнүктөрдүн ортосундагы 

байланышка салыштырмалуу талдоо жана студенттердин академиялык 

мобилдүүлүгүнүн критерийи боюнча жогорку билим берүүнүн 

интернационалдаштырылышына анализ берилет. 

Ошондой эле макалада автор интернационалдашуу даражасына өлкөнү жана окуу 

жайдын студенттеринин тандоо факторунун таасири, окутуу тили өлкөнүн жана окуу 

жайынын чет өлкөлүк студенттердин тандоосун аныктоочу факторлорду талдоого 

алат.   
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развития интеграционных процессов в высшей школе. В статье обобщены 

теоретические основы интернационализации, глобализации и интеграции в сфере 

образования, дан сравнительный анализ взаимосвязи этих понятий и анализ 

интернационализации высшего образования по критериям академической мобильности 
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Abstract: The article is considering the mechanisms and conditions for the development 

of integration processes in higher education. The article summarizes the theoretical foundations 

of internationalization, globalization and integration in the field of education, provides a 

comparative analysis of the relationship between these concepts and an analysis of the 

internationalization of higher education according to the criteria of academic mobility of 

students. 

The author also analyzes the influence of the country and the choice of university 

students on the degree of internationalization, the language of instruction in the country and the 

factors that determine the choice of the university by foreign students. 

Key words: higher education, integration, international cooperation, academic mobility, 

mechanism and conditions. 

 

1.Киришҥҥ 

2010 жылдан баштап  Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 

билим берүү багытында кескин өзгөрүүлөр пайда боло баштады. Европаны 

жогорку билим берүү системасын реформалоо стратегиясын биздин жогорку 

окуу жайларда интеграциялоо жана ааламдашуу шартында, мамлекетибиздин 

алдында билим берүү кызматтарынын дүйнөлүк рыногундагы атаандаштык 

жана ата-мекендик билим берүүнүн экспорту аркылуу дүйнөлүк билим берүү 

чөйрөсүнө интеграциялоо бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси.  

Жогорку билим берүүнүн интернационалдашуусу олуттуу 

өзгөрүүлөргө дуушар болууда. Экономикалык ааламдашуу процессинин 

жогорку окуу жайларга тийгизген таасири аябагандай тез ылдамдыкта 

өсүүдө.  
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"Интернационалдаштыруу", "ааламдашуу (глобализация)" жана 

"жогорку билим берүүнүн интеграциясы" түшүнүктөрүнүн ѐз ара байланшы 

дүйнөдөгү жогорку билим берүүнүн заманбап өнүгүүсүн аныктоочу 

факторлордун арасында маанилүү орунду ээлейт. "Билим берүүнүн 

интернационалдашуусу", "билим берүүнүн ааламдашуусу" жана "билим 

берүүдөгү эл аралык интеграция" терминдеринин чечмелениши мамлекеттер 

аралык кызматташууну натыйжалуу уюштуруунун өбөлгөсү болуп саналат. 

Канадалык профессор Джейн Найт билим берүүнүн интернационалдаштыруу 

боюнча төмөндөгүдөй аныктама берген. Анын көз карашы боюнча, 

«Интернационалдаштыруу - бул эл аралык, маданияттар аралык жана 

глобалдык элементтерди жогорку окуу жайлардын билим берүү, илимий 

жана административдик функцияларына интеграциялоо процессии» [1, 2-3].  

Ч.У.Адамкулова жогорку окуу жайлардын интернационалдашуусу 

боюнча мындай дейт: Жогорку деңгээлде, эл аралык компоненттин 

системалуу интеграция процесси, окутуу, изилдөө жана жогорку окуу 

жайларынын коомдук ишмердүүлүгү жогорку билим берүүнүн 

интернационалдашуусу деп кароого болот [2, 23-29]. 

Аймактык жана эл аралык келишимдер, университтердин 

ассоцациялары, кесипкөй адистердин мобилдүүлүгүн стимулдаштырат.  

 Бул боюнча окмуштуу Черноус Т.Ф. төмөндөгүдөй пикирин айтат:  

Кыргызстандын эл аралык билим беру мейкиндигине интеграциясын камсыз 

кылууга багытталган ар тараптуу, биргелешкен иш-аракеттер, кадрларды 

даярдоо потенциалын өркүндөтүү максатында билим берүү маселелерин 

чечкен дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттери жана эл аралык уюмдар менен 

кызматташуу, республиканын заманбап билим берүү саясатындагы маанилүү 

багыттардын бири болуп саналат. Келечекте ушундай байланыштарды 

мындан ары дагы кеңейтүү жана жогорку окуу жайларга жана дипломдон 

кийиники билим берүү тутумдарына - билимди жайылтуу үчүн 

инновациялык технологияларды киргизүү абзел. Ошондой эле мыйзамдык 

жана ченемдик укуктук актыларды жана билим берүүнүн методикалык 

базасы талапка ылайык иретке келтируу жана республикага 

демократиялаштыруу жана прогресс жолу менен алга жылууга 

мүмкүнчүлүкту камсыз кылуу зарыл [3, 148-151]. 

Интеграция интернационалдаштырууга караганда алда канча олуттуу 

жана татаал багыт, анткени бул билим алмашуу жана студенттердин 
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мобилдүүлүгү жаатында кызматташуу жөнүндө гана эмес, бул 

байланыштарды мамлекеттик деңгээлде өнүктүрүү жөнүндөгу саясат.  

Студенттердин мобилдуугу боюнча А.З. Беделбаева мындай дейт 

―Кыргызстандын жогорку окуу жайларында Болон процесси өз максатына 

жетүү үчүн студенттердин мобилдүүлүгүнө, студенттердин чет тилдерин 

(минимум эки чет тилин) үйрөнүүсүнө, аралыктан окутууну өнүктүрүүгө, 

студенттердин жана изилдөөчүлөрдүн университеттин ресурстарына 

электрондук кирүү мүмкүнчүлүгүн ачууга, университеттин окуу планына 

европа өлкөлөрүнүн укугун, маданиятын, тарыхын ж. б. үйрөтө турган 

―европалык предметтерди‖ кошсо, жогорку билим берүүдө эң чоң 

жетишкендик болмок [4, 162-166]. 

Макаланы максаты билим берүүнүн ааламдашуусун, ага кирген билим 

берүү тутумдарынын ортосундагы айырмачылыктар жоюлуп жаткан 

бирдиктүү дүйнөлүк тутумду түзүлуу процесстерин анализдоо, ошондой эле, 

бул процессти билим берүү тутумунун дүйнөлүк базар экономикасынын 

талаптарына ылайыкташуусунун саясий механизмдери жана шарттарын 

аныктоо. 

Изилдөөнҥн обьектиси - улуттук жогорку билим берүү системасын 

интернационалдашууга жана эл аралык мейкиндике  интергациялоодогу 

мамлекеттик саясат жана мамиле.  

Изилдөөдө конкреттештируу, салыштыруу жана анализдоо методдору 

колдонулду. 

Көптөгөн мамлекеттер жана эл аралык институттар өлкөлөрдүн 

ортосундагы илимий, маданий, социалдык жана саясий байланыштарды 

өнүктүрүүгө кызыкдар. Кыргыз жогорку билиминин 

интернационалдаштыруу даражасын баалоо студенттердин академиялык 

мобилдүүлүгү билим берүүдөгү интеграциялык процесстердин эл аралык 

деңгээлинин жана эффективдүүлүгүнүн маанилүү индикативдик 

көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат. Кыргызстандагы ЖОЖдорго чет 

элдик студенттерди тартуу улуттук билим берүү тутумун бирдиктүү эл 

аралык жогорку билим берүү зонасына интеграциялоого мүмкүнчүлүк берет. 

Ушуга байланыштуу, академиялык мобилдүүлүк критерийи боюнча жогорку 

билимди интернационалдаштыруунун сандык мүнөздөмөсүнө ээ болуу абдан 

маанилүү.  
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Билим берүү кызматтарын көрсөткөн негизги өлкөлөр Австралия, 

Канада, Франция, Германия, Улуу Британия жана АКШ. Бул беш өлкө 

дүйнөнүн төрт бурчунан келген эл аралык студенттердин 50% дан ашыгын 

кабыл алышат. Экономикалык Кызматташтык жана Өнүгүү Уюмунун 

(OECD) өлкөлөрүнүн ичинде, 2014-жылы жогорку билим алган 

студенттердин 6% эл аралык студенттер болгон. Эл аралык студенттердин 

жарымынан көбү (53%) Азиядан келген. Чет өлкөлөрдө билим алган 

жарандардын саны эң көп болгон өлкө Кытай, андан кийин Индия жана 

Германия. Дүйнөлүк жогорку билимге болгон суроо-талаптын өсүшү, 

транспорттук жана коммуникациялык чыгымдардын төмөндөшү жана эмгек 

рыногунун интернационалдашуусу чет өлкөлөрдө жогорку билим алуу үчүн 

күчтүү стимул болуп саналат. Дүйнө жүзү боюнча билим алып жаткан эл 

аралык студенттердин саны туруктуу өсүүдө. ЮНЕСКОнун божомолуна 

ылайык, 2025-жылга чейин дүйнөдө чет элдик студенттердин саны 7 

миллиондон ашышы мүмкүн. Бирок, эл аралык студенттердин үлүшү ар 

башка өлкөлөрдө ар кандай [5]. 

Кыргызстанга келсек, улуттук статистикалык комитеттин маалымат 

боюнча төмөндөгүдөй көрсөткүчтү түзөт [6]. 

Көрсөткҥчтөр

дҥн аталышы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Баары 3366 3099 3286 3467 4257 5627 6520 8881 10862 15547 

анын ичинен:           

Афганистан 73 74 54 66 107 123 148 169 161 141 

Кытай 539 433 385 255 267 187 269 273 220 204 

Индия 581 788 1137 1709 2377 3917 4745 6828 8662 10749 

Иран 17 21 25 2 7 7 2 1 3 9 

Монголия 13 7 2 1 8 8 6 9 13 19 

Непал 82 50 21 45 23 17 15 24 11 7 

Сирия 27 24 43 7 15 16 14 16 20 24 

Пакистан 955 928 778 628 559 413 390 579 830 3533 

Турция 793 727 772 679 696 695 655 624 510 532 

Грузия 5 4 3 1 2 1 - - 1 2 

Бащка өлкөлөр 281 43 66 74 196 243 276 358 431 327 

Таблица 1. Кыргызстанда окуган чет өлкөлүк студенттердин 2010 жылдан 2019 

жылга чейинки саны (Көз каранды эмес Мамлекеттердин Шериктештигине кирбеген 

мамлекеттер). 
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1-чи таблицада көрсөтүлгөндөй биздин өлкөкөгө келген чет өлкөлүк 

студенттердин саны боюнча Индия жана Пакистан мамлекттери бир кыйла 

көп. 

Көрсөткҥчтөр

дҥн аталышы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Баары 9814 7068 7977 8195 8466 8908 8194 7653 8764 21049 

анын ичинен:           

Азербайжан 21 29 41 132 57 56 153 33 132 21 

Армения 3 8 1 - - - - - 2 - 

Белоруссия - 3 8 - - - - - - - 

Казакстан 2700 2941 4357 4338 4828 5184 4655 3294 2479 2083 

Молдавия 2 2 152 3 23 3 - - - - 

Орусия 818 847 927 1225 1377 1186 910 1535 1622 1844 

Тажикистан 570 1113 885 1130 1423 1840 1864 1856 2365 2439 

Түркменстан 1567 571 369 240 129 111 60 51 100 121 

Украина 11 10 18 33 9 9 12 2 1 3 

Өзбекстан 4122 1544 1219 1094 620 519 540 882 2063 14538 

Таблица 2. Көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигине кирген 

мамлекеттердин Кыргызстанда окуп жаткан студенттердин саны. 

 

Ал эми 2 таблицада боюнча айтсак, Көз каранды эмес мамлекеттер 

шериктештигине кирген мамлекеттердин Кыргызстанда окуп жаткан 

студенттердин саны боюнча Өзбекистан мамлектинен башка мамлекеттерге 

караганда акыркы 3 жылда бир топ  көбөйгөн. 

Кыргызстандын  ЖОЖдорунда жогорку билим берүү программаларына 

кирген чет элдик студенттердин динамикасы жөнүндө маалыматтар 1-2 

таблицаларда көрсөтүлгөн. Акыркы он жылдын ичинде чет элдик 

студенттердин саны 4-5 эсеге көбөйгөн. Кыргыз Республикасынын Улуттук 

статистика комитетинин маалыматы боюнча, 2018/19-окуу жылында 

Кыргызстандагы мамлекеттик жана муниципалдык жана жеке менчик 

жогорку окуу жайларындагы чет элдик студенттердин саны болжол менен 

56222 миң адамды түзгөн.  

Адистердин айтымында, чет элдик студенттердин тандоосун 

аныктоочу факторлор төмөнкүлөр: окутуу тилинин кеңири жайылышы, 

билим сапаты; университеттердин кадыр-баркы, окуу акысы жана жашоо 

чыгымдары, миграция саясаты, квалификациялык талаптардын 

салыштырмалуулугу, ошондой эле кабыл алуучу өлкөнүн географиялык, 
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климаттык жана улуттук өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын тандоосундагы эң 

маанилүү фактор бул билим сапаты. Университеттин академиялык 

рейтингдеги позициясы менен чет өлкөлүк студенттер үчүн жагымдуулугу 

ортосунда түздөн-түз тыгыз байланыш бар.  

Чет өлкөлүк студенттердин Кыргызстанга келишинин чектөөчү 

фактору - окутуу тили. Окутуу Англис, француз, немис, орус жана испан 

тилдеринде жщргщзщлгѐн өлкөлөр эл аралык студенттер үчүн эң жагымдуу 

ѐбѐлгѐ. Себеби чет тилдерден эл аралык тесттерди, TOEFL, IELTS, SAT, 

TestAS жана башка, тапшырып окуй алат. Учурда студенттерди кабыл алууда 

англис тилдүү мамлекеттер алдыңкы орунда турат (чет элдик жана улуттук 

студенттердин катышы боюнча). Мисалы, Австралия, Түштүк Африка, Жаңы 

Зеландия, Улуу Британия жана Америка Кошмо Штаттары чет өлкөлүк 

студенттер менен улуттук студенттердин катышы боюнча эң жогорку 

көрсөткүчкө ээ. Мындан эл аралык аренага чыгууга биздин жогорку окуу 

жайларга да окутуу тилдеринин катарына Англис тилин киргизүү замандын 

талабы экен баса белгилөө керек. 

Натыйжада дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде болуп жаткан 

интеграциялык процесстерди талдоо аларды ишке ашыруучу  төмөндөгүдөй 

механизмдерди аныктоого мүмкүндүк берди. Интеграциялоонун конкреттүү 

механизмдерин геосаясий, социалдык-экономикалык жана маданий-билим 

берүү багыттарга бөлүп карасак болот. Геосаясий багытта:  

 мамлекеттердин жана элдердин ортосундагы тарыхый 

байланыштардын күчөтүү аркылуу;  

 мамлекеттер аралык интеграциялык блоктордун түзүү аркылуу; 

 аймактык жакындык, коншу мамлекеттер менен тыгыз 

кызматташуу, чек аралар ачык болуусу.  

Социалдык-экономикалык багытта:  

 экономикалык кызматташуу боюнча түзүлгөн мамлекеттер аралык 

фонддор жана союздарды түзүү;  

 мамлекеттердин ортосунда түзүлгөн соода-экономикалык мамилелер 

жана байланыштарды эффективдүү пайдалануу.  

Маданий - билим берүү багытта төмөнкүлөр кирет:  

 улуттук билим берүү базарларындагы жана дүйнөлүк билим берүү 

мейкиндигиндеги атаандаштыка туруштук берүү;  
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 3 баскычтуу билим берүү тутумуна өтүү жана билим берүү 

программаларынын эл аралык стандартка жакындаштыруу; 

 заманбап жаңы адистиктерди жана программаларды киргизүү;  

 коншу мамлекеттердин маданий-билим берүү салттары окшош 

болгондуктан, кызматташуу багыты көбүрөөк ошол мамлекеттерге 

багытталуусу керек.  

Билим беру системасында интеграциялык процесстер өнүгүугө 

ыңгайлуу шарттар тутуму түзүлгөндө гана ишке ашырыла тургандыгын баса 

белгилесек болот. Интеграциялоонун ишке ашыруунун механизмдери жана 

шарттары улуттук билим берүү мекемелерин эл аралык деъгээлге чыгаруу 

боюнча мамлекеттик саясат болуп саналат. Алгач улуттук билим берүү 

тутумун дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоо үчүн бир катар 

саясий чечимдерди кабыл алып, ошого жараша шарттар түзүлүусу керек. 

Төмөнкү шарттарга басым жасоо керек:  

 чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу жол-жобосун 

жөнөкөйлөтүү;  

 билим алуу үчүн баарлашуу шарттарын түзүү, биринчи кезекте, 

бул окутуу тили, англис тилиндеги билим берүү программаларын 

иштеп чыгуу жана окуу программасына киргизүү;  

 уюштуруунун эффективдүү формаларын иштеп чыгуу;  

 чет өлкөлүк студенттерге карата ишенимдүү миграциялык 

саясатты калыптандыруу. 

 өлкөбүздөгү жогорку окуу жайлардын чет өлкөлүк өнөктөш 

университеттер менен тармактык кызматташтыгын өркүндөтүү,  

 дистанттык билим берүү технологияларын өнүктүрүү. 

Ошентип, жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап жатып билим 

берүүдөгү интеграциялык процесстер геосаясий, социалдык-экономикалык, 

маданий жана билим берүү өбөлгөлөрщнө негизделет, алар мамлекет 

тарабынан интеграциялык процесстердин өнүгүшүнө өбөлгө болуучу 

улуттук саясаттын, нормативдик укуктук актылардын жана тийиштүү 

шарттар тутумун түзүү аркылуу ишке ашырылат. Бул өз кезегинде 

студенттердин өлкөнү, университетти, окуу программасын жана окутуу 

тилдерин тандоо факторлоруна негизделиши керек. 
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Аннотация: Макалада социалдык тарбиялоону ишке ашыруудагы негизги 

багыттар жана инсандын ички жана сырткы өнүгүү пландарын чагылдырган 

социумдуулукту калыптандыруу маселелери каралат. Социалдык тарбия жана билим 

берүүнү гумандаштыруу жана гуманитаризациялоо принциптеринин мазмуну. 

"Социалдык тарбия", "жарандык тарбиялоо", "социалдашуу" терминдери 

«калыптандыруу» түшүнүгү менен айкалышы (инсандыгын калыптандыруу, түзүү 

жараандыгын калыптандыруу ж.б.). «Калыптандыруу» түшүнүгүнүн   түшүндүрмөсү 

(И.Ф.Харламов, А.В.- Мудрик, И.П.Подласый, Б.Т.Лихачев) анын «социалдашуу» 

түшүнүгү менен болгон айкалышы жөнүндө маселе айтылат. «Калыптандыруу» 

түшүнүгү социалдашуу (кең маанисинде тарбиялоо), ал эми тарбиялоо "тар маанисинде" 

– бул калыптандыруунун бөлүгү. «Калыптандыруу» терминин үч аспектиде каралышы: 

семантикалык, социалдык-педагогикалык жана педагогикалык. Социалдык-

детерминирленген, инсанга багытталган, аксиологиялык, системалуу, комплекстүү 

мамилелер. Социалдык билим берүүнүн маданий-гуманисттик маңызын аңдап билүүгө 

жана бекитүүгө багытталган маселелер жана азыркы этапта билим берүүнүн 

артыкчылыктуу функциялары каралат. 

Ачкыч сөздөр: cоциалдык тарбиялоо, гумандаштыруу жана гуманитаризациялоо, 

адамдаштырууну, директивалык окутуу, калыптандыруу» түшүнүгү, "социалдык 
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        Аннотация: В статье рассматриваются основные направления реализации 

социального образования и вопросы социального становления, отражающие планы 

внутреннего и внешнего развития личности, содержание принципов гуманизации и 

социального воспитания и образования. В работе речь идет о сочетании терминов 

«социальное образование», «гражданское образование», «социализация» с понятием 

«формирование» (формирование личности, формирование гражданственности и т. д.). 

          Определение понятия «формация» (И.Ф. Харламов, А.В. Мудрик, И.П. Подласы, Б.Т. 

Лихачев) ставит вопрос о его сочетании с понятием «социализация». Понятие 

«образование» - это часть социализации (образование в самом широком смысле), а 

образование в «узком смысле» - часть образования. Рассмотрен термин «образование» в 

трех аспектах: смысловом, социально-педагогическом и педагогическом. Анализируются 

социально-детерминированный, личностно-ориентированный, аксиологический, 

систематический, комплексный подходы. Рассмотрены вопросы, направленные на 

понимание и укрепление культурно-гуманистической сущности социального образования 

и приоритетных функций образования на данном этапе. 

         Ключевые слова: cоциальное образование, гуманизация, директивное обучение, 

образование. 
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      Abstract: The article discusses the main directions in the implementation of social education 

and issues of social formation, reflecting the plans of internal and external development of the 

individual. Content of the principles of humanization and humanization of social upbringing and 

education. The combination of the terms "social education", "civic education", "socialization" 

with the concept of "formation" (formation of personality, formation of citizenship, etc.). The 

definition of the concept of "formation" (I.F. Kharlamov, A.V. Mudrik, I.P. Podlasy, B.T. 

Likhachev) raises the question of its combination with the concept of "socialization". The 

concept of "formation" is socialization (education in the broadest sense), and education in the 

"narrow sense" is part of the formation. Consideration of the term "formation" in three aspects: 

semantic, socio-pedagogical and pedagogical. Socio-deterministic, person-centered, axiological, 

systematic, complex approaches.  Issues aimed at understanding and strengthening the cultural 

and humanistic essence of social education and the priority functions of education at this stage 

will be considered. 

      Keywords: social education, humanization, directive training, formation". 
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Социалдык тарбиялоонун мазмунун, методдорун жана формаларын 

тандоону негизинен эки багытта жүзөгө ашыруу керек: инсандын социум 

менен гармонияга ээ болуусун жана ички гармониянга ээ болууну камсыз 

кылуучу билимдерди, билгичтиктерди өздөштүрүү, башкача айтканда 

инсандын ички жана сырткы өнүгүү пландарын чагылдырган 

социумдуулукту калыптандыруу [1, 15 -16-б.]  

Көрсөтүлгөн тарбия максаттарынын маанисин илимий-теориялык 

негиздөө социалдык тарбия жана билим берүүнү гумандаштыруу жана 

гуманитаризациялоо принциптеринин мазмуну менен аныкталат. 

Максат аспектисинде «билим берүүнү гуманизациялоо» түшүнүгүнүн 

мазмуну педагогикалык процесстин катышуучуларынын чөйрө менен 

гармониясын камсыз кылган шарттарды түзүүгө багыттайт [2, 64-б]. Бул, 

биринчиден, билим берүү чөйрөсүн адамдаштырууну (очеловечивание) 

болжолдойт, билим берүү мекемесинде педагогикалык мамилелердин жашоо 

мүнөзүндөгү моралдык-психологиялык комфорт, экинчиден, балдарды 

билим берүү жана турмушка даярдоодо социумга конфликтсиз кирүүсү, 

социалдык адаптациянын келечектеги кесипке карата багыттуулугу. 

 Билим берүүнү "гуманитаризациялоо" педагогикалык процесстин 

катышуучуларынын ички бейпилдигин камсыз кылуучу жолдорду жана 

каражаттарды издөөгө көңүлдү бурат. Бул үчүн, адамдын жашоодогу орду 

кандай экенин, анын мааниси эмнеде, ал ким дегенди түшүнүүгө 

мүмкүнчүлүк берген коомдук-гуманитардык билимдерди тандоо зарыл. 

Балдарда айрыкча жеке көйгөйлөрдү чечүүгө, карама-каршылыктарды, чыр-

чатактарды жөнгө салууга, рефлексия жана өз ишине баа берүү жөндөмүн 

өнүктүрүүгө мүмкүндүк түзүүчү билгичтиктерди калыптандырууга жардам 

берүү зарыл. Башкача айтканда, билим берүүнү гуманитаризациялоо 

принциби өз жашоосун башкаруу, жүрүм-турум моделдерин туура тандоо, 

руханий баалуулуктарды интериоризациялоонун натыйжалуулугун камсыз 

кылуучу шарттарды түзүү менен байланышкан. Методологиялык негиздөө 

катары гуманизация жана гуманитаризация бүтүн социалдык тарбиялоо 

процессинин мүнөзүн аныктап келишет жана ага гуманисттик багыт берет. 

Анын мааниси – мажбурлап, директивалык окутуу (сырттан адамдын 

калыптануусу) эмес, тескерисинче, окууга багыт алуусун ички аракеттери 

менен тарбиялоо. Эгерде авторитардык педагогика окуучунун жүрүм-

турумуна карата талаптардын, билимдердин системасында курулса, ал эми 
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гуманисттик педагогика анын кадыр-баркын, сезимдерин өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүүгө максат коет, акцентти окутуудан баланын өзүнүн аң-

сезимдик окуусуна бурат [3, 167 -168-б]. 

Ошондой эле бул эки жактуу мүнөз методдорду жана формаларды 

тандап алуу негиздемесине ээ: бирөөлөрү мамлекеттин, коомдун адамга 

болгон талаптарын чагылдыруу болуп эсептелет, башкалары –инсандын 

муктаждыктарын, анын коомго, мамлекетке болгон жеке талаптарын 

чагылдырат. 

2. Изилдөөнҥн материалдары 

«Социалдашуу» түшүнүгүн маңызын, анын маанилик чектерин, 

социалдык тарбиялоо категориясына байланыштуу система түзүүчү 

түшүнүктөрдүн арасындагы ордун аныктоо үчүн анын «калыптандыруу» 

түшүнүгү менен байланышын аныктоо зарыл [4, 22 - 24-б]. 

Атайын эмгектердин контент-талдоосу көрсөткөндөй, эң эле көп 

учурда "социалдык тарбия", "жарандык тарбиялоо", "социалдашуу" 

терминдери «калыптандыруу» түшүнүгү менен айкалышат (инсандыгын 

калыптандыруу, түзүү жараандыгын калыптандыруу ж.б.). Акыркы сөз 

айкашынын колдонулушу көп изилдөөчүлөр тарабынан ар кандай кабыл 

алынат (В.Д.Семенов, Э.Ф.Зеер, В.И.Загвязинский ж.б.), анткени 

«калыптандыруу» түшүнүгү отузунчу жылдары пайда болуп, алгач инсанды 

басынтуу дегенди болжолдогон. Өзүнүн мазмунунда авторитардык-

бюрократиялык педагогиканын идеологиясын камтып, ал бир катар 

окумуштуулардын пикири боюнча, гуманисттик педагогикада колдонууга 

болбойт деген ойлорду жараткан. «Калыптандыруу» түшүнүгүнүн башка 

түшүндүрмөсү (И.Ф.Харламов, А.В.- Мудрик, И.П.Подласый, Б.Т.Лихачев) 

анын «социалдашуу» түшүнүгү менен болгон айкалышы жөнүндө маселе 

коет. «Калыптандыруу» түшүнүгү социалдашуу (кең маанисинде тарбиялоо), 

ал эми тарбиялоо "тар маанисинде" – бул калыптандыруунун бөлүгү. Бул 

позициядан алганда, кээ бир окумуштуулар, педагогика социологияга кирип 

кетет дешет [5, 77-б]. 

Педагогиканын методологиялык негиздерин кайра карап чыгуу 

процессин тереңдетүүнү алып келген заманбап социомаданий кырдаалда 

«калыптандыруу» термини өзгөртүүгө дуушар болуп жатат жана анын 

мазмуну үч аспектиде каралышы мүмкүн: семантикалык, социалдык-

педагогикалык жана педагогикалык. 
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Семантикалык аспект. Жаңы шарттарда "калыптандыруу" термини 

бара-бара терс мааниге ээ боектон бошотулат, анын мааниси барган сайын 

нейтралдуу болуп калат. Бул терс маанисин баса белгилөө үчүн азыр атайын 

калыптандыруучу тарбия айкашы колдонулат. 

Социалдык-педагогикалык аспект. Калыптандыруу – бул эки 

процесстин биримдиги: социалдык нормалардын, талаптардын 

трансляциясынын (дедуктивдик педагогика) жана инсан тарабынан алардын 

интериоризация процесси (индуктивдик педагогика) (И.С.Кон, 

А.В.Петровский, Л.И.Анцыферова). 

Идеалдуу мааниде бул процесстердин жолугушуу түйүнү инсандын 

социалдык жактан маанилүү (социалдык-типтүү) сапаттарынын жана 

касиеттеринин интеграциялык биримдиги катары жарандуулукту жаратат. 

Педагогикалык аспект. "Калыптандыруу" – бул жалпылоочу түшүнүк, 

анын мазмуну түзүүчүлөр катары "социалдашуу", "тарбиялоо", "окутуу", 

"өнүктүрүү" түшүнүктөрүн өзүнө камтыйт. 

3.Жыйынтыктар жана талкуулар 

Ошентип, изилденип жаткан термин «билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү калыптандыруу» маанисинде эле эмес, өзүнүн жалпыланган 

маанисине "жарандыктын калыптануусу", "социалдык позициянын 

калыптануусу", "социалдык сапаттарды, касиеттерди калыптандыруу" 

айкалыштарында да колдонулууга укуктуу. Мындай учурда коомдук 

көрүнүш жана педагогикалык ишмердүулүк катары социалдык тарбиялоо – 

бул өсүп жаткан адамды социалдык ролдорду аткарууга, коомдо кабыл 

алынган принциптерге, ченемдерге ылайык социалдык маанилүү 

максаттарды жүзөгө ашырууга даярдоо процесси. Мындай 

калыптандыруунун максаты – коомдун жана мамлекеттин деңгээлинде 

коомдун жаш мүчөсүнүн өз турмуш тиричилигинин, иштиктүү субъект жана 

социалдык жактан активдүүлүктүн объектиси болууга даярдыгын камсыз 

кылуу. Бул максатка ийгиликтүү жетүүнүн маанилүү каражаттарынын бири 

болуп окуу жана социалдык рыногунда бир гана субъект катары баланын 

ишмердүүлүгүн жогорулатуу боюнча уюштуруу-педагогикалык иш-

чаралардын комплекси саналат. Методологиялык билимдердин 

философиялык-социологиялык, психологиялык-педагогикалык жана 

технологиялык деңгээлде баланы социалдык тарбиялоо процессинде 

инсандын социалдашуу проблемасын карап чыгып, биздин изилдөө темасы 
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үчүн өтө маанилүү педагогикалык ишмердүүлүктүн түрү катары социалдык 

тарбиялоону уюштурууга теориялык-методологиялык мамилелерди жана 

алардын негизинде тиешелүү социалдык-педагогикалык принциптерди 

формулировкалоо керек. Мындай ыкмалар болуп: социалдык-

детерминирленген, инсанга багытталган, аксиологиялык, системалуу, 

комплекстүү мамилелер саналат. 

Социалдык-детерминирленген мамиле коомдун, социумдун мүчөсүнө, 

мамлекеттин жаранына коюлуучу талаптарын эске алууну болжолдойт, 

башкача айтканда, социалдык туруктуулукту, демократиялык 

мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө багытталган турмуштагы активдүү позицияны 

ээлеп ала турган инсанды тарбиялоого багытталган социалдык заказдын 

талаптарын эске алуу. Бул мамиле мамлекеттүүлүк, социалдык жарандуулук 

принцибине ылайык келет. 

Инсанга багытталган мамиле –инсандын социалдык ишмердүүлүктүн 

активдүү субъектине айланышы, анын абсолюттук, формациядан тышкаркы 

коомдук статусун бекитүү, анын укуктарын, инсандык кадыр-баркын 

көтөрүү. Бул мамилеге инсанды маданият беделинде парадигмада тарбиялоо 

принциби ылайык келет (А.Г.Асмолов). 

Аксиологиялык мамиле – материалдык жана руханий баалуулуктарды 

түзүүгө инсандын багыттуулугун аныктаган баалуулуктардын (виталдык, 

маданий-патриоттук, жалпы адамзаттык) системасын инсанда 

калыптандырууга тарбия багыты. 

Системалуу жана комплекстүү мамилелер социалдык тарбиялоо 

системасынын компоненттерин иликтөөнү, түзүмдүк байланыштарды 

аныктоону, талдоону жана конструкциялоону, бардык институттар менен 

социалдашуу агенттеринин өз ара аракеттенүүлөрүн күчөтүүнү болжолдойт. 

Бул мамилеге социалдык-педагогикалык чөйрөнү интеграциялоо принциби, 

педагогикалык процесстин бүтүндүгү принциби, ошондой эле аны 

регионализациялоо, региондук жана этникалык өз алдынчалыкка багыт алуу 

принциптери дал келет. Социалдык тарбиялоо процессинде социалдаштыруу 

абстрактуу көрсөтүлгөн адамды эмес, конкреттүү региондун жаранын, 

этносту тарбиялоо менен коштолот. Ошондуктан социалдык тарбия берүүнү 

өз мектебинин, шаардын, жеринин, андан кийин болсо - өлкөнүн, дүйнөнүн 

жаран-патриотун тарбиялоодон баштаган маанилүү. Адам – өзүнүн же бир 

нече этностордун маданиятын, нормаларын, каада-салттарын (менталитетин) 
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алып жүрүүчү. Этностук өзгөчөлүктөрдү, этностун социалдаштыруу 

процессине тийгизген таасирин эске алуу менен, социалдык педагогика ошол 

процессине өзүнүн мамилесин башкы принцибине жараша аныктайт: адам 

этникалыкта эмес (бул инсандын басмырланышына алып келет), ал эми 

этникалык адамда (адамга өнүгүүгө мүмкүндүк берет, өз алдынчалуулукту 

сактоо менен, этностук тардыкты жеңет) [6,145-б]. 

Корутунду 

Жогоруда айтылгандардын баары жалпы билим берүүнүн жана атап 

айтканда социалдык билим берүүнүн маданий-гуманисттик маңызын аңдап 

билүүгө жана бекитүүгө багытталган [124]. 

Азыркы этапта билим берүүнүн артыкчылыктуу функциялары катары 

изилдөөчүлөр төмөнкүлөрдү ажыратышат: [60;67;72;98;99;100;117;155]: 

1. Адам турмуштук тоскоолдуктардан өтүүгө мүмкүндүк берүүчү 

руханий күчтөрдү, билгичтиктерди жана жөндөмдөрдү өнүктүрүү; 

2. Социалдык жана жаратылыш чөйрөсүнө ылайыкташтыруу 

процессинде мүнөзүн жана моралдык жоопкерчиликти калыптандыруу; 

3. Жеке инсандык жана кесиптик өсүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү камсыз 

кылуу; 

4. Интеллектуалдык жана адеп-ахлактык эркиндик, жеке автономия 

жана бакытка жетүү үчүн каражаттарга ээ болуу; 

5. Адамдын чыгармачылык индивидуалдуулугун өнүктүрүү, анын 

руханий сапаттарын ачуу үчүн шарттарды түзүү. 

Ошентип, жогорудагы иш – аракеттерди аткаруу менен, бул маселелерди 

чеч\\гъ болот.  
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    Аннотация: Бул макалада Батыш элдеринин улуттук мүнөзүнүн өзгөчөлүгү, 

алардын баалуулуктарынын, биздин маданиятка жана балдарды социалдык жактан 

тарбиялоодо туура келбегендиги айтылат. Ар бир элдин улуттук-тарыхый 

өзгөчөлүктөрүн азыркы саясий жана экономикалык системаны курууда эске алуу 

керектиги жазылат. Жарандык маданият түшүнүгү, Г.Алмонд жана С.Вербанын көз 

карашында талкууланат. Балдарга социалдык тарбияны берүү жолдору.  

Демократиянын белгилери: толеранттуулук, жарандардын идеологиялык, саясий 

центризмге тартылышы, жарандардын идеологиялык жана саясий багыттуулугунун 

жана жалпы социалдык жана инсан аралык багыттуулуктардын балансы тууралу ой-

пикирлер. Индивиддин, топтун, коомдун жарандык маданиятын калыптандыруу 

процесси татаал жана узак мөөнөттү камтышы. Алардын натыйжасы мамлекеттин, 

үй-бүлөнүн, мектептин, коомдун жана жаштардын өзүлөрүнүн аракетинен көз 

карандылыгы, жарандык маданиятка ээ болуу көптөгөн социалдык институттарда 
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       Аннотация: В статье раскрываются особенности национального характера 

западных народов, их ценности, несовместимость с нашей культурой и социальным 

воспитанием детей. Написано, что при построении современной политической и 

экономической системы необходимо учитывать национальные и исторические 

особенности каждого народа. Обсуждается понятие гражданской культуры с точки 

зрения Дж. Алмонда и С. Вербы. Способы социального воспитания детей. Признаки 

демократии: толерантность, вовлеченность граждан в идеологический и политический 

центризм, представления о балансе идеологической и политической ориентации граждан 

и общей социальной и межличностной ориентации. Процесс формирования гражданской 

культуры личности, группы, общества сложен и требует много времени. 

Их результат - зависимость государства, семьи, школы, общества и молодежи от 

собственных усилий, приобретение гражданской культуры во многих социальных 

институтах: в семье, в школе, среди сверстников, на рабочем месте и т. д. Также 

отражены работы А.В. Беляева, В.Г. Бочарова, О.С. Газмана, В.Н. Гурова в разработке 

основных направлений исследований, их научно-теоретической основы, целей и задач. 

        Ключевые слова: неославянофилы, ценности, культивирование, интернационализм, 

коллективизм, культурная интеграция, идеологический и философский плюрализм, 

гражданская культура, национально-этническое сознание, гуманизация и 

демократизация. 
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        Abstract: This article explains the peculiarities of the national character of Western 

peoples, their values, incompatibility with our culture and social upbringing of children. It is 

written that the national and historical features of each nation should be taken into account in 

building a modern political and economic system. The concept of civic culture is discussed from 

the point of view of G. Almond and S. Verba. Ways to provide social education to children. Signs 

of democracy: tolerance, involvement of citizens in ideological and political centrism, ideas 

about the balance of ideological and political orientation of citizens and general social and 

interpersonal orientation. The process of forming a civic culture of an individual, group, society 

is complex and time consuming. Their result is the dependence of the state, family, school, 

society and youth on their own actions, the acquisition of civic culture in many social 

institutions: in the family, at school, among peers, in the workplace, etc. 

     Also, reflection of works by A.V. Belyaev, V.G. Bocharova, O.S. Gazman, V.N. Gurov in the 

development of the main directions of research, its scientific and theoretical basis, goals and 

objectives were considered. 
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      1.Киришҥҥ 

  Ата мекендик жана чет элдик социалдык-философиялык илимде бир 

маанилүү эмес, көп учурда түздөн-түз карама-каршы мүмкүнчүлүктөрдү 

баалоочу мамилелер бар, өсүп келе жаткан муундарды социалдык тарбиялоо 

тажрыйбасын ата мекендик педагогикада колдонуунун педагогикалык 

максатка ылайыктуулугу. 

Мурдагыдай эле неославянофилдердин башкы идеясын славян 

элдеринин өзгөчө абалын бекитүү түзөт, мында тарыхый жол менен орус 

улуттук мүнөзүнүн өзгөчөлүгү, ага батыштын баалуулуктары туура келбейт. 

Бул агымды жактоочулардын каршы болгон батышта культивацияланган 

турмуштагы ийгиликтерге умтулуу идеологиясы белгилүү болгон жободо 

айтылгандай ―жакшы жашоо үчүн көп акча табыш керек‖. Мындай позиция 

өзгөчө балдарды тарбиялоодо тескери таасир этет дешет булар. Баюуга 

умтулган, Батыштын реклама дүйнөсү, бакубат жашоо бергени менен, 

абийирди жок кылат. Анын экономикалык мамилелер системасын алуу 

менен, биз жашообузга ―эркин дүйнө‖ идеологиясын кийрип атабыз, эң 

оболу–―жетпей калган мүмкүнчүлүктөр‖ дүйнөсүндө жана ток жашоого 

умтулуу, бул славян жеринде негативдүү натыйжаларга алып келет. Мындай 

жашоо стили, рационалдуу ой жүгүртүүнүн тибине карама-каршы келген 

славян дүйнө таанымы анын адамдын мааниси рухий жана дене 

чөйрөлөрүнүн органикалык байланышы болот [1, 165-167-б]. 

 2. Изилдөөнҥн материалдары 

Билим берүү чөйрөсүндөгү жана тарбиялоонун бир чектен экинчи бир 

чекке өтүү – интернационализм жана коллективизмди куруучудан, 

социализмден индивидуализмге жана ―алтындан‖ башка эч нерсе 

бааланбаган коомдун эгоцентризмине– өзгөчө зыян. К. Д. Ушинскийдин 

авторитетине таянып, орус элинин диний-нравалык өз алдынчалыгын 

кармангандар "кылым дарагынын тамырына", православиенин негизинде 

орус элинин улуттук аң-сезимин кайра жаратууга чакырат. Өзүнүн батыш 

маданиятынын артыкчылыктарына багытталган оппоненттерине каршы алар 

православие менен ыйыкталган славян элдеринин руху орус балдарын адеп-
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ахлактык тарбиялоодо негиз болууга тийиш. Ошентип, 

"неославянофилдердин"педагогикалык позициясынын башкы мазмуну 

рефолюцияга чейинки салттуу билим берүү жана тарбия системасын жана 

философиялык көз караштарды кайрып келүү орустарды улут катары, 

Россияны улуу мамлекет катары кайра жаратат деген идеясы [2, 116-б]. 

Заманбап "батышчылар (западники)" экономикалык мыйзамдарга 

ылайык дүйнө жүзү боюнча «өзгөчө жол» болушу мүмкүн эмес деп 

эсептешет. Ар бир элдин улуттук-тарыхый өзгөчөлүктөрүн азыркы саясий 

жана экономикалык системаны курууда эске алуу керек. Россиянын 

дүйнөлүк коомчулукка маданий интеграциясы – бул объективдүү процесс, 

анткени рынок мамилесине, демократиялык баалуулуктарга альтернатива 

жок. Бул процесске каршы болуу – демек, өзүңдүн өлкөңдү экономикалык 

стагнацияга кабылтуу, ал эми элди – маданий жана руханий деградацияга 

түртүү. Педагогикалык аспекттен караганда, бул позиция маданияттардын 

диалогунун, идеясын культивациялоодо чагылдырылат, улуттук жана жалпы 

адамзаттык адеп-ахлактык баалуулуктардын негизинде тарбиялоонун, 

идеологиялык жана философиялык плюрализмдин, жашоо стилдерин тандоо 

эркиндигинде жатат. Мындай тарбиялоонун максаты - эркин инсанды, 

тынчтык жаранын калыптандыруу, ал замандын глобалдуу проблемаларын 

чечүүдө жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр, жалпы адамзаттык 

тилектештиктин зарылдыгын тааныйт, турмушта ийгиликтерге жетишүүгө 

жөндөмдүү. 

Авторитардык коомдук-саясий системасынын шартында бул эки 

агымдын ортосунда өз-ара түшүнүү мүмкүн эмес: саясий жана диний 

кастыктын принциптеринде калыптанган, идеологиялык оппозициянын 

легитимдүүлүгүн тааныбаган коомдук аң-сезим, консенсуска жетишүү 

жолдорун билбейт.Демократиянын шартында гана (башкаруу системасы, 

саясий партиялардын болушу, ошондой эле жарандык маданияттын 

калыптануу деңгээли) (Г.Алмонд, С.Верба, Л.Пай, У.Розембаум, Р.Такер 

ж.б.), "батышчылар (западниктер)" жана "славянофилдердин" ортосунда өз-

ара түшүнүү пайда болушу мүмкүн. 

Жарандык маданият, Г.Алмонд жана С.Вербанын көз карашында, алар 

аны "Жарандык маданият. Саясий жоболор жана демократия беш өлкөдө" 

китебинде жазышкан, бул түшүнүк терең карама-каршылыктуу 

болгондуктан, карама-каршы, бирок балансталган саясий-маданий 
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багыттуулуктардын системасында турат. Башкача айтканда, демократия 

идеологиядагы, саясаттагы, коомдук кыймылдагы ченемдерге таянат. 

Демократиянын белгилери: толеранттуулук, жарандардын идеологиялык, 

саясий центризмге тартылышы, жарандардын идеологиялык жана саясий 

багыттуулугунун жана жалпы социалдык жана инсан аралык 

багыттуулуктардын балансы. 

3.Жыйынтыктар жана талкуулар 

Демократияны куруу боюнча чет өлкөлүк тажрыйбаны алуу 

мүмкүндүгүн окуп-үйрөнүп, ата мекендик социологдор жана политологдор 

төмөндөгүдөй жыйынтыкка келишти: батыш европа өлкөлөрүндө 

калыптанган жарандык маданияттын бардык эле элементтери Россияда 

отурукташууга жөндөмдүү эмес (мисалы, индивидуализм, жогорку даражасы 

мамлекеттен четтөөсү). Бирок анын демократиялык багыттуулук менен 

шартталган негизги элементтери сакталып калат. «Россия демократиясынын 

саясий маданияты канчалык өз алдынча болбосун, - деп жазат Э. Баталов, - ал 

сөзсүз багыттоосу керек - бул демократиялык типтеги маданият катары– бул 

антиавторитардык методдор саясий чечимдерди кабыл алуу; плюрализм, 

саясий жана диний чыдамдуулук; саясатта ачыктыгы; мыйзамды жана 

инсанды урматтоо ж. б." [3, 61-б]. 

Эки мурда таптакыр бирикпес агымдардын позицияларынын 

педагогикалык максатка ылайыктуу жана жакындоо мүмкүнчүлүгү 

тарбиянын негизги максатын – Ата-Мекендин татыктуу жаранын жана 

патриотун калыптандыруу түшүнүү менен аныкталат. 

Индивиддин, топтун, коомдун жарандык маданиятын калыптандыруу 

процесси татаал жана узак мөөнөттүү. Анын натыйжасы мамлекеттин, үй-

бүлөнүн, мектептин, коомдун жана жаштардын өзүлөрүнүн аракетинен көз 

каранды, анткени жарандык маданиятка ээ болуу көптөгөн социалдык 

институттарда: үй-бүлөдө, окуу жайда, курдаштар арасында, жумуш ордунда 

ж. б. калыптанат, жана аны түз максаттуу окутуу аркылуу гана өздөштүрүү 

мүмкүн эмес. Изилдөөнүн негизги багыттарын, анын илимий-теориялык 

негиздерин, максаттарын жана милдеттерин иштеп чыгууда биз А.В.Беляев, 

В.Г.Бочарова, О.С.Газман, В.Н.Гуровдун эмгектеринде чагылдырылган 

социалдык-жарандык тарбия теориясына негиздедик [14;15;21;22;23;24;37]. 
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Изилдөөнүн багытынын мазмуну менен жалпыланган түрдө жогоруда 

аталган авторлор тарабынан көрсөтүлгөн психологиялык-педагогикалык 

идеялардын жыйындысы аркылуу төмөнкү идеялар чагылдырылат: 

Психологиялык идеялар: 

1. Адамдын өзүнүн жашоосунун түзүүчүсү жана социалдык 

ишмердүүлүктүн субъекти катары инсандын мындай структуралык 

компоненти катары автономдуулук, өз алдынчалык инсандын 

психологиялык-педагогикалык моделинде бөлүү активдүү ролун аңдоону 

шарттады. 

2. Бул адамдын дүйнө таанымы, анын өз алдынча, автономдуу 

ишмердүүлүккө жөндөмү, жеке жашоого укугу(privacy), официалдуу кабыл 

алынган укуктарга дал келбеген жеке кызыкчылыктар; 

3. "Ъз алдынчалуулук" жана "коллективизм" бинардык оппозицияны 

түзөт, бири-биринин мазмунун аныктап, толуктап турат; 

4.Адам бир эле убакта табигый жана социалдык обочолонууга жана 

аффилиацияга умтулат; 

5.Автономдуулук жана коллективизм –инсан абийирге (улуттук, 

экономикалык, нравалык, укуктук, кесиптик) ээ болуунун негизи. 

           Ошентип, психологиялык аспектте социалдуулук инсандын 

абийирге ээ болууга багыттуулугу, турмушта ийгиликке жетишүүгө 

даярдыгы менен туюнтулат, парз, жоопкерчилик, ынтымак, 

сабырдуулук, социалдык сенсибилдүүлүк сыяктуу сапаттар менен 

байланышкан.  

Педагогикалык идеялар: 

1.Социалдык тарбиялоо процесси жарандык кадыр-барк маданиятын 

жана социалдык пайдалуулук маданиятын тарбиялоонун бирдиктүүлүгү 

парадигмада түзүлөт (А.Г. Асмолов); 

2.Социалдык тарбиялоо процесси бир катар маанилүү этаптарга ээ: 

цивилизация-жарандуулук-маданият-руханият; 

3. Технологиялык жактан социалдык тарбия процессин уюштуруу 

төмөнкүдөй маселелерди чечүүнү болжолдойт: Турмуштук ийгилик 

тажрыйбасын, өзүнө жана адамдарга карата жакшы мамилени, ар-намысты 

жана социалдык пайдалуулукту калыптандыруу. 

Ошентип, педагогикалык аспекттен алганда, социалдуулук инсандын 

өзүн-өзү таануусунун өнүгүшүнүн критерийи катары каралат, анын 
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көрсөткүчү өнүктүрүү аң-сезимдин, анын көрсөткүчү болуп социалдык 

позициясынын, жарандык маданияттын (саясий, экономикалык, укуктук, 

нравалык, экологиялык) болушу. 

Жогорудагы идеялар позитивдүү социалдык мамилелердин 

тажрыйбасын калыптандыруу проблемаларын изилдөөгө илимий мамиле 

түшүнүгүндө интеграцияланат. Ыкманын мааниси төмөнкү жалпыланган 

жоболордо чагылдырылган: улуттук-этностук аң-сезимди 

калыптандыруунун, адамдын коом аралык жана улут аралык өз ара 

аракеттенүүгө даярдыгынын, социалдык багыттуулугунун болуусунун 

маанилүү каражаты болуп көп маданияттуулук принцибине негизденген 

социалдык-гуманитардык билим берүү эсептелет. 

Системалык-процессуалдык аспектиде көп маданияттуу билим берүү 

жана тарбиялоо эки шарттуу түрдө бөлүнгөн деңгээлдерде каралышы 

мүмкүн: улуттук-этностук жана социалдык-жарандык. Биринчи деңгээлде 

көп маданияттуу тарбиялоо улуттук аң-сезимге ээ болгон, өзү тургуну болгон 

чакан мекени жана региону менен туугандык байланыш сезүүгө жөндөмдүү 

маданияттуу адамды калыптандырууга багытталган. Маданияттуулуктун 

белгилери - жүрүм-турумдун элементардык моралдык-этикалык нормаларга 

шайкештиги, билгичтик-жөндөмдөрдүн болушу, коммуникативдик 

баарлашуу, мыйзамга баш ийүү. Бул деңгээлде көп маданияттуулук 

принциби өзүнүн элинин маданиятынын мазмунун, сапатын, коңшу элдердин 

маданий баалуулуктарына аралашуу аркылуу ишке ашырылат. Маанилүү 

каражаты болуп үй-бүлө, жамаат, массалык маалымат каражаттары, жыйын, 

элдик искусство, тил саналат. Көп маданияттуу билим берүү жана тарбиялоо 

социалдык-жарандык деңгээлде инсандын позитивдүү социалдык багытын 

калыптандыруу максатын көздөйт. Бул деңгээлде көп маданияттуулук 

принциби билим берүүнүн жана тарбиялоонун социалдык-гуманитардык 

мазмуну аркылуу ишке ашырылат. Чечүүчү каражат–билим берүүнүн 

социалдык-педагогикалык тутуму, ошондой эле жигердүү иштеген коомдук 

уюмдар менен кыймылдар. Балдарды социалдык тарбиялоо процессинин 

майнаптуулугунун башкы шарты - педагогикалык чөйрөнүн интеграциясы, 

өсүп бараткан адамды социалдык ишке киргизүү. 

3. Жарандык тарбиянын мазмунундагы регионалдык компоненти 

абстракттуу инсандын калыптануусу эмес, шаардын (айылдын), 

коомчулуктун өкүлү катары адамдын инсандык өсүүсүнүнө тарбия 
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процессинин багыттуулугун аныктоочу социалдык жана педагогикалык 

шарттарды интеграциялоонун фактору болуп эсептелет. 

Билимдүү адамды жана жаранды тарбиялоо аң-сезимди калыптандыруу 

менен жүрөт: өзүн толук укуктуу жана жооптуу үй-бүлө мүчөсү катары, 

мектептин, райондун, шаардын, өлкөнүн жараны катары сезүү. 

Социалдык тарбиялоонун абдан маанилүү бөлүгү жана анын башкы 

багыты болуп инсандын метасапатын жарандык катары калыптандыруу 

болуп саналат, бул адам менен чөйрөнүн, конкреттүү социумдун 

ортосундагы мамилелерди аныктоочу мүнөзгө ээ. 

Ошентип, жарандык тарбиялоо бул конкреттүү-тарыхый, улуттук-

этностук, саясий-экономикалык, моралдык мааниге толтурулган социалдык 

тарбиялоо деп айтсак болот [12]. 

А.С.Гаязов, А.В.Беляев, А.Ф.Никитин, А.Я.Соколовдун 

изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын жалпылоо боюнча аналитикалык-

синтетикалык иш: азыркы өзгөрүлгөн замандын контекстинде социалдык 

тарбия көйгөйүнүн заманбап абалын мүнөздөөгө мүмкүндүк берет. 

Гумандаштыруу жана демократиялаштыруу идеялары жарандык 

тарбиялоонун жаңы парадигмасында негиз болуучу нерсе кылып алган. 

Муну ырастаган изилдөөлөр акыркы жылдары Ж. Н.Филонов, Б. З. Вульфов, 

О. С. Газман, Р. Г. Гурова, Л. В. Кузнецова, А. Н.Михайлова, А. Ф. Никитин, 

Я. В. Соколов жана башка тарабынан жүргүзүлгөн, жана анын 

жыйынтыктары «Советтик мектепте жаранды тарбиялоо» аттуу 

коллективдик монографиясында чагылдырылган [26]. 

Монографиянын авторлорунун ою боюнча, жарандык тарбиялоонун 

жаңы парадигмасына өтүү социалдык-экономикалык теңчиликти 

жөнөкөйлөтүлгөн түшүнүүдөн баш тартуу менен байланыштуу, анын 

натыйжасында тарбиялоонун теориясы жана практикасы деформация болду. 

Ошондуктан педагогикалык илимди «вульгардык-класстык, жалган-

интернационалдык мамилелерден» тазалоо зарыл. Жарандык тарбиянын 

максаттарын жана тарбиялык милдеттерин калыптандырууда, – деп 

белгилейт авторлордун бири, – прогрессивдүү ойчулдардын мурастарынан, 

тарбиялоону максаттуу гуманизациялоодон баш тартуу болгон. Тарбия 

берүүнүн жаңы принциптери балдар мекемелеринин башка мамлекеттик 

институттар менен болгон реалдуу мамилелеринен эмес, коомдун келечегине 

мүнөздүү болгон прогностикалык моделден чыккан» [4, 131-б] 
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Корутунду 

Методологиялык жактан алганда, баалуу болуп улуттук аң-сезимди 

базасында улуттук маданияттарды өнүктүрүү идеясын, маданияттардын 

диалогу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө, жаштардын патриоттук аң-

сезиминин базасын түзгөн улуттук жана интернационалдык диалектикасын 

түшүнүүнү тереңдетүү, инсандын укугун жана эркиндигин камсыз кылуучу 

шарттарды түзүүгө бүткүл коомдун күч-аракеттерин концентрациялоо 

зарылдыгына көңүл буруу, аларсыз окуучуларда «өз мамлекетине  жарандык 

ишеним» түзүүгө мүмкүн эмес. Жарандык тарбиялоонун теориялык 

негиздери, авторлордун көз карашында, инсандын жамааттык 

ишмердүүлүктүн процессинде калыптандыруу принциптери болуп саналат 

жана социалдык ролдорду аткаруу, маданиятка ээ болуу, социалдык 

тажрыйбаны өздөштүрүү болуп саналат. Ушуга байланыштуу, биринчи 

кезекте, өнүктүрүүчү окутуунун теориясынын мааниси, гуманитардык 

сабактарды окутууда, коомдук процесстерди жана кубулуштарды түшүнө 

билүү жана интерпретациялоо жөндөмдөрү баса белгиленет. [5, 97-99 б.]. 

Демократиялык мамлекеттин, жарандык коомдун шартында, О. С. 

Газман адилеттүү белгилегендей, «мамлекет жана анын институттары гана 

инсанга талап койбостон, инсан өзү жана коомдук уюмдар да мамлекетке 

жана башка социалдык институттарга талаптарды коюуга укуктуу. Мындай 

жобо жаш адамды жарандык ишмердүүлүктүн, социалдык көзөмөлдүн, элдик 

бийликтин реалдуу субъекти кылат, бул «коомдук практиканын башка 

түрлөрүндө жарандык позициянын көрүнүштөрүнүн маанилүү шарты болуп 

саналат» [6, 150-б]. 
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Аннотация: Дүйнө калкынын саны 2019 жылдын маалыматы боюнча 7,7 

миллиардка жетти, ал эми жаратылыш ресурстары болсо чектелүү, ар бир инсан, ар 

бир коом биргеликте туруктуу жашаганды үйрөнүүбүз абзел. Биз, бүгүнкү биздин 

ишкердүүлүктөрүбүз келечектеги адамдардын жашоосуна жана бүтүндөй планетага 

кесепеттерин тийип калышы мүмкүн экендигин түшүнүү менен жоопкерчиликтүү 

кадамдарды жасообуз керек. Туруктуу өнүгүү багытындагы билим берүү адамдарга 

өзүнүн ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө жана туруктуу келечекке умтулууга мүмкүнчүлүк 

берет. Макалада статистикалык маалыматка таянып Кыргыз Республикасынын билим 

берүү тутумунун жалпы абалы анализденип туруктуу өнүгүүнүн индикатору катары 

бааланды. 
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Аннотация: Население мира, по данным 2019 года, достигло 7,7 миллиардов, а 

природные ресурсы ограничены, поэтому каждый человек, каждое общество должно 

научиться жить по принципам устойчивого развития. Мы должны осознавать, что от 

наших сегодняшних действий зависит жизнь будущих поколений и будущее всей планеты 

в целом и принимать решения с полным пониманием и ответственностью за свои 

поступки. Образование в области устойчивого развития дает возможность изменить 

свои взгляды и скоординировать свои действия по принципу устойчивого развития. В 

статье опираясь на статистические данные оценена существующая система 

образования Кыргызской Республики в качестве индикатора устойчивого развития. 
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Abstract: The world population, according to 2019, has reached 7.7 billion, and natural 

resources are limited, so every person, every society must learn to live by the principles of 

sustainable development. We must be aware that the lives of future generations and the future of 

the planet as a whole depend on our actions today and make decisions with full understanding 

and responsibility for our actions. Education in the field of sustainable development provides an 

opportunity to change their views and coordinate their actions on the principle of sustainable 

development. Based on statistical data, the article assesses the existing education system of the 

Kyrgyz Republic as an indicator of sustainable development. 

Key words: sustainable development; the quality of education; population size 

Киришҥҥ 

Сапаттуу билим берүү туруктуу өнүгүүнүн негизи болуп саналат [2]. 

Жашоонун сапатын жакшыртуу менен бирге, инклюзивдүү билим берүүнүн 

жеткиликтүүлүгү жергиликтүү калкты дүйнөдөгү көйгөйлүү маселелерди 

чечүү үчүн инновациялык чечимдерди иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берген 

инструменттер менен камсыз кылуусу мүмкүн [1,6]. 

БУУнун маалыматы боюнча, азыркы учурда дүйнөдө 265 миллион 

балдар мектепке барышпайт, алардын 22% башталгыч мектеп жаштагы 

балдар [3].  

Кыргыз Республикасында башталгыч жана жалпы орто билим берүү 

тутумунун жеткиликтүүлүгү жогору, бирок ошого карабастан Юнисеф 

Кыргызстандын изилдөөлөрүнө ылайык мектеп курагындагы балдардын 6% 

жакыны мектепке барбайт, мындан сырткары 9-классты бүтүргөндөн кийин 

окуусун улантпай калган балдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө [3]. Бул 

көрүнүштөр көптөгөн көйгөйлөрдү жаратууда: атайын кесиптик билими жок 

балдар көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушуп өзүлөрүнүн келечегине 

жана болочоктогу туруктуу өнүгүү жолундагы коомду түзүүгө 

mailto:nurzat.totubaeva@manas.edu.kg


ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

105 

 

опурталдуулук жаратууда. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин билим берүү 

тутумдарынын абалын анализдөөдө төмөнкүлөрдү байкоого мүмкүн: 

Жогорку билим 

Республикабызда жогорку билим берүү тутумун реформалоо алардын 

санынын кыскарышын шарттады.  

2017/2018 окуу жылынын башына жогорку профессионалдык билим 

берүү тутуму 51 борбордук билим берүү мекемеден турду (2012/2013 окуу 

жылында 54 түзгөн). Буларда окугандардын саны 162 миң студентти түздү, 

2012/2013 окуу жылына салыштырганда 30% кыскарган. Мамлекетибиздин 

жогорку окуу жайларында 12 миң окутуучулар эмгектенет [8]. 

Жаратылышты коргоо жана туруктуу өнүгүүгө багытталган адистерди 

даярдоого республикабыздын 16 жогорку окуу жайы катышат, ал жалпыдан 

31% түзөт, аталган окуу жайларда 5000 ашуун студенттер билим алышат, 

алар мамлекетибиздин студенттеринин 3% түзөт (1-сүрөт). 

1-сҥрөт. Экология жаатындагы жогорку окуу жайлардын үлүшү 

 

Кесиптик орто билим берүү 

Туруктуу өнүгүү моделин өнүктүрүүдө башкы ролду кесиптик-

техникалык лицейлердин, ―жашыл‖ кесиптерге ээ болгон, бүтүрүүчүлөрү 

ойношу керектиги аныкталган. Бул багытта жүргүзүлгөн реформалар өз 

жыйынтыгын берүүдө жана статистика көрсөткөндөй кесиптик башталгыч 

билим берүүнүн студенттеринин саны көбөйүүдө (2-сүрөт). 

2-сҥрөт  Кесиптик орто жана жогорку профессионалдык билим берүү 

мекемелеринде билим алган студенттердин саны (2017/2018 окуу жылдын башына) 
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2017/2018 окуу жылынын башында 145 кесиптик орто билим берүү 

мекемелери катталган. Аларда билим алып жаткан студенттердин саны 92 

миң студентти түздү, 2012/2013 окуу жылына салыштырганда 10% жогору. 

Кесиптик орто билим берүү мекемелеринде 7 миңден ашуун окутуучулар 

эмгектенүүдө [8]. 

Мамлекетибизде баштапкы кесиптик билим берүү мекемелеринде 

билим алуу, квалификациясын жогорулатууга багытталган жараандардын 

укугун камсыздоого багытталган окуу-өндүрүштүк субъектердин 

ишкердүүлүгү Кыргыз Республикасынын ―Баштапкы профессионалдык 

билим жөнүндө‖ мыйзамы менен жөнгө салынат [4]. Туруктуу өнүгүүнүн 

айрым негизги темалары бул мыйзамда чагылдырылганы менен, жалпысынан 

туруктуу өнүгүүнүн жана ―жашыл экономиканын‖ принциптери жана 

идеялары өз алдынча компонент катары каралбайт.  

Жалпы орто билим берүү 

2016/2017 окуу жылдын башына өлкөбүздө 2236 күндүзгү жалпы 

билим берүү мекемелери болгон, 2015/2016 окуу жылына салыштырганда 18 

мектепке көбүрөөк. Мындай мекемелердин саны мурунку жылдарга 

салыштырганда 7,7% өсүп, 1176 миң кишини түздү. Жалпы орто билим 

берүү мекемелердин ичинде 134 гимназия, анда 152 миң окуучу жана 67 

лицейлер (37 миңдин тегерегинде окуучу) бар. Аталган окуу жылда жалпы 

орто билим берүү мекемелерде 79 миң педагог иштейт, алардын ичинде 

83,9% аялдар түзөт. Аялдар жалпы орто билим берүү тармагында басымдуу 

бөлүгүн түзгөндүгү ―жашыл коом‖ түзүүгө ролу жогору десек болот, бирок 

ошону менен бирге эле эркек мугалимдердин саны 16,1% түзгөндүгү өтө эле 

аз, жаш муундарды тарбиялоодо эркек мугалимдердин да ролу чоң жана орду 

толгус.   

Бирок жогорудагы жетишкендиктерге жетишүүгө карабастан азыркы 

учурда Кыргыз Республикасында билим деңгээли 2006 – жылы жана 2009 – 

жылы өткөрүлгөн окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоо 

боюнча эл аралык программанын (PISA) жыйынтыктары жана ошондой эле 

2007, 2009, 2014 жана 2017 – жылдар үчүн окуучулардын билим берүүдөгү 

жетишкендиктерин улуттук баалоонун жыйынтыктары төмөн экендигин 

көрсөткөндүгү маалымдалат. Көйгөйдүү кантип чечүүгө болот? Кандай 

кадамдарды жасоо абзел? Ушул жана башка суроолор ар бир жараанды, 

балдары бар эта-энени кооптондурбай койбойт. 
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Бүгүнкү күндө авторитеттүү дүйнө өлкөлөрүнүн билим берүү 

жетишкендиктерин баалоочу эл аралык окуучулардын билимдеги 

жетишкендиктерин баалоо боюнча PISA программасынын жыйынтыктары 

боюнча Сингапур мамлекети алдынкы орундарды ээлейт. Сингапурда 

педагокалык билим алуу өтө кыйын болуп саналат, бир педагогикалык 

университет жылына 70 гана студентти алып, алардан сапаттуу 

мугалимдерди чыгарууга иштей баштайт. Окууга өтөөрү менен студент 

Билим берүү министрлигинин кызматчысы болуп калат да өмүр бою бул 

министрлик менен байланышта болот. Демек, ал кызмат, баардык социалдык 

колдоо менен камсыздалат. Өзгөчө көңүл мугалимдердин квалификациясын 

жогорулатууга бөлүнгөн, ар жумада бир жолу адистер келип мектепте 

тренинг өтүп турат. Дагы бир  билим берүү тутумунун рейтинги жогору 

(PISAнын маалыматы боюнча) мамлекет Финляндияда мугалимдик кесипке 

ээ болуу оор, 10 кишинин ичинен бир гана киши мугалимдик кесиптин ээси 

болууга укук алышы мүмкүн. Мектепте сабак берип иштеш үчүн сөзсүз 

түрдө магистрдик даражасы болуш керек. Финляндиянын мектептериндеги 

мугалимдер жылына 600 саат иштейт, калган убакытын, профессионалдык 

өнүгүүсүнө жана окучуулар жана алардын ата – энелери менен жолугушууга 

жумшайт.  Финляндиянын мугалимдери күнүнө 4 саат эле сабак өтөт, 

жумасына 2 саат квалификациясын жогорулатууга жумшайт. 

Ал эми Кыргыз Республикасында мугалимдер жылына 1536 саат жүк 

аткарышат [5] жана орточо айлык маянасы болжолдуу 166 доллар [7], 

салыштырсак Финляндияда орточо айлык маяна 2700 евро [7] түзөт. Албетте 

экономикалык кырдаал биздин өлкөдө өнүкккөн өлкөлөргө теңелчүдөй 

айлык маянасын көтөрүү азырынча мүмкүн болбой жатат, бирок ошенсе дагы 

балким өлкөбүздө башка жол менен мугалимдердин аброюн жогорулатуу 

керек, социалдык жеңилдиктерди берүү менен же башка кандайдыр бир 

артыкчылыктарды берүү менен күчтүү адистердин бул кесипте кармалып 

иштешине шарт түзүү керек. Педагогикалык билим берүү окуу жайларына 

күчтүү балдардын келишине кызыкдар кылуу менен өлкөбүздөгү билим 

берүү сапатын жогорулата алабыз, аны менен бирге туруктуу өнүгүү жолуна 

түшүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. 

Демек, билим берүү сапатын жогорулатуу үчүн мугалимдерди билим 

тармагында иштөөсүнө шыктандыруу боюнча мамлекеттик программа 

иштелип чыгуусу абзел. Мугалимдик кесипти аркалоого жаштардын 
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кызыгуусун арттыруу, жогорку окуу жайларга кесип тандоодо педагогикалык 

багыттардын популярдуу болушуна шарт түзүү билим тутумунун сапатын 

жогорулатуунун бирден бир шарты. 
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Аннотация: Макалада СССР кулагандан кийин дин чөйрөсүндөгү кырдаалга 

карата бирдиктүү мамлекеттик саясаттын жана көзөмөлдүн жоктугуна байланыштуу 

прозелитизмдик көйгөйлөр пайда болгондугу белгиленген. Буга байланыштуу азыркы 

глобалдык-интеграциялык коомдун шартында кыргыз өспүрүмдөрүнө дин таануу 

тууралуу билим берүү актуалдуу көйгөйгө айлангандыгы жана анын себептери 

көргөзүлдү. Абалды жөнгө салуу максатында КРнын Өкмөтү тарабынан “Кыргыз 

Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы” иштелип 

чыгып, приоритеттүү багыттар белгиленген.  Эн негизги багыттардын бири жалпы 

орто билим берүүчү мекемелердин программасына “Дин маданиятынын тарыхы” курсун 

киргизүү болгон. Концепциянын негизги багыттарына жана аларды ишке ашыруу боюнча 

аракеттерге талдоо жүргүзүлгөн. Жыйынтыктоо бөлүгүндө автор өлкөбүздөгү «Дин 

маданиятынын тарыхы»  курсун киргизүүдө жалпы төмөнкүдөй көйгөйлөрдү белгилеген: 

сабактын мазмунун плюралисттик коомго ылайык түзүү, мугалимдерди кайра даярдоо, 

каржылык маселелер жана пандемия шартында концепцияда камтылган 

приоритеттердин толук ишке ашпай калышы.      

      Ачкыч сөздөр: Кыргызстан, дин, маданият, дин таануу, көйгөй, курс, концепция, 

багыт. 
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Аннотация: В статье отмечается, что после распада Советского Союза 

проблемы прозелитизма возникли из-за отсутствия единой государственной политики и 

контроля над ситуацией в сфере религии. В этой связи было отмечено, что в условиях 

современного глобального интеграционного общества обучение кыргызской молодежи 

религии стало актуальной проблемой и ее причинами. Для выхода из сложившейся 

ситуации Правительство Кыргызской Республики разработало «Концепцию 

государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики» и определило 

приоритетные направления. Одним из основных направлений было введение курса 

«История религиозной культуры» в учебные программы общеобразовательных школ. 

Проанализированы основные направления концепции и действия по их реализации. В 

заключительной части автор выделяет следующие общие проблемы внедрения курса 

«История религиозной культуры» в нашей стране: содержание урока в соответствии с 

плюралистическим обществом, переподготовкой учителей, финансовыми проблемами и 

невыполнением в полной мере приоритетов, содержащихся в концепции, в контексте 

пандемии.  

Ключевые слова: Кыргызстан, религия, культура, религиоведение, проблема, курс, 

концепция, направление. 

  

PROBLEMS OF INTRODUCING THE SUBJECT "HISTORY OF 

RELIGIOUS CULTURE" IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Abstract: The article notes that after the collapse of the Soviet Union, the problems of 

proselytism arose due to the lack of a unified state policy and control over the situation in the 

sphere of religion. In this regard, it was noted that in the conditions of a modern global 

integration society, teaching religion to Kyrgyz youth has become an urgent problem and its 

causes. To get out of this situation, the Government of the Kyrgyz Republic has developed a 

"Concept of state policy in the religious sphere of the Kyrgyz Republic" and identified priority 

areas. One of the main directions was the introduction of the course "History of Religious 

Culture" in the curricula of secondary schools. The main directions of the concept and actions 
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for their implementation analyzed. In the final part, the author highlights the following general 

problems of introducing the course "History of Religious Culture" in our country: the content of 

the lesson in accordance with a pluralistic society, retraining of teachers, financial problems 

and failure to fully the priorities contained in the concept in the context of a pandemic. 

     Key words: Kyrgyzstan, religion, culture, religious studies, problem, course, concept, 

direction. 

 

1.Киришҥҥ 

      СССРдин кулашы менен, коммунистик идеология өз таасирин жоготуп, 

узак жылдар атеизмдин запкысында болгон бардык диндер эл арасында жаңы 

сапатта таркала баштады. 1991-жылы кабыл алынган «Дин тутуу эркиндиги 

жана дин уюмдары» жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы [1] менен бул 

жараян дагы да күчөдү. Жер-жерлерде көптөгөн мечиттер, чиркөөлөр, 

сыйынуу үйлөрү ачылып иштей баштады. Алгачкы мезгилде дин 

чөйрөсүндөгү кырдаалга карата бирдиктүү мамлекеттик саясат жана көзөмөл 

жоктугуна байланыштуу белгилүү деңгээлде негативдик көрүнүштөр пайда 

болуп, элдин биримдигине, бейкуттугуна терс таасирин тийгизген учурлар да 

байкалды. Коммунистик идеологиянын жоюлушу менен пайда болгон 

вакуумду дин аркылуу толтурууга аркеттер күчөгөндүгүнө карабастан 

калктын белгилүү бир бөлүгү, айрыкча жаштар руханий деградацияга 

учурады [2, 20-21]. 

      Бүгүнкү күндө өлкөбүздө диний жараяндын өнүгүшү көп түстүү мүнөзгө 

ээ. Бир тараптан мурдатан бери жанаша жашап келген ислам жана христиан 

дини өз аракеттерин карама-каршылыкка барбоо аркылуу күчөтүшсө, экинчи 

жактан түрдүү диний секталар калк арасында активдүүлүгүн арттырышты. 

Жергиликтүү улуттун кээ бир өкүлдөрүнүн өз дининен кабарсыз 

экендигинен пайдаланып, түрдүү секталардын өкүлдөрү аларды өз 

катарларына тартууда. Ушул аркылуу келечекте бир улуттун ичинде диний 

карам-каршылыктын пайда болушуна шарт түзүлүүдө. Муну менен бир 

катарда жергебиз үчүн мүнөздүү болбогон, радикалдык көз-караштагы ислам 

секталары да диний фанатизмди жайылтышууда [3, 44-45]. 

      Мындай абалдан чыгуу максатында  2014-2020-жылдарга Кыргыз 

Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы 

иштелип чыккан. Ал диний уюмдардын жана бирикмелердин ишин 

мамлекеттик жөнгө салуунун негизги багыттарын жана принциптерин 
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аныктайт. Концепция боюнча коюлган милдеттерди чечүү үчүн 

приоритеттүү багыттардын кээбирлерине токтоло кетсек [4, 18-19]: 

 Дин таануу билим берүүсүнүн диний маданиятынын тарыхын окутуу 

концепциясын жана орто мектептердин жогорку класстары, атайын орто 

жана жогорку окуу жайлар үчүн диний маданияттын негиздерин окуп 

үйрөнүү үчүн окуу курстарынын программаларын иштеп чыгууну аяктоо 

жана ишке ашыруу; 

 Билим берүү системасын квалификациялуу педагог кадрлар менен 

камсыз кылуу, мамлекеттик тапшырыктын алкагында окуп жаткан 

студенттердин арасында дин таануучу адистердин үлүшүн жогорулатуу. 

      Талдоо көргөзгөндөй концепциянын приоритеттүү багыттарынын бири – 

бул дин таануу жана диний билим берүү тармагын реформалоо жана сапатын 

жогорулатуу болчу. Аны ишке ашыруу боюнча өкмөттүн буйругу менен иш-

чаралар иштелип чыгып бекитилген. Анда орто мектептерде дин 

маданиятынын тарыхын окутуу маселеси да каралган.  

         ―Дин маданиятынын тарыхы‖ деп, сабактын аты эле айтып тургандай, 

бул жерде тарыхка өзгөчө басым жасалып жатат. Концепцияны иштеп 

чыгууда төмөнкү нерселерге көңүл бурулган. Биринчиден, эмнени окутуш 

керек, экинчиден, кандай окутуш керек, үчүнчү, ким окутуш керек деген 

маселе турат. Бул үч маселени бирдиктүү чечпей туруп, натыйжага жетүү 

мүмкүн эмес. Аталган сабак мектептердеги тарых дарсынын чегинде 

окутулат. 9-класстын базасында 18 сааттык атайын курс киргизилген. Бул 

сабактын усулдары мектептин тарых мугалимдери бере ала тургандай кылып 

түзүлүгөн. Сабак бере турган мугалимдер атайын кайра даярдоо курсттардан 

өтүшүп, башында он мектепте гана окутула баштаган [5]. 

      Адистерди даярдоо максатында, 2016-жылдын 16-18-август күндөрү 

Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы КР 

Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте "Дин маданиятынын 

тарыхы" курсун окутуу боюнча мугалимдер үчүн үч күндүк тренинг 

өткөрүлгөн. Анын катышуучулары 7 облустан жана Бишкек, Ош 

шаарларынан келген тарых мугалимдери жана райондук билим берүү 

бөлүмдөрүнүн жана аймактык усулдук борборлордун кызматкерлери 

болушту [6]. 

       Жогоруда белгиленген аракеттерге ылайык кыргыз өкмөтү жалпы 

мектептерге "Дин маданиятынын тарыхы" курсун киргизе элек. Бул албетте 
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каржынын тартыштыгы жана кадрларды даярдоо көйгөйлөрүнө 

байланыштуу. 

Корутунду  

      Кыргызстандагы "Дин маданиятынын тарыхы" курсун киргизүү боюнча 

аракеттерди талдап, төмөнкүдөй тыянак чыгарууга болот. 

 "Дин маданиятынын тарыхы" предметине даярдоо үчүн окутуучуларды кайра 

даярдоо курсунан өткөрүү каржылык тартыштыктан улам бул жараян толук 

ишке аша элек;   

 "Дин маданиятынын тарыхы" курсунун усулдары мектептин тарых 

мугалимдери бере ала тургандай кылып түзүлүп, жалан тарыхчылар курстан 

өтүшкөн. Албетте бул ыкма жемиштүү болууда. 

 План боюнча 2020-2021-окуу жылынын башынан республиканын бардык 

орто мектептеринде ―Дин маданиятынын тарыхы‖ сабагы киргизилиш керек 

болчу. Өлкөдөгү экономикалык каатчылык жана пандемияга байланыштуу 

ишке ашпай калды. 

 Концепцияда көргөзүлгөн Билим берүү системасын квалификациялуу 

педагогикалык кадрлар менен камсыз кылуу, мамлекеттик тапшырыктын 

алкагында окуп жаткан студенттердин арасында дин таануучу-адистердин 

үлүшүн жогорулатуу маселеси сезилээрлик денгээлде жүргөн жок. 
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Аннотация: Республикабыздын эгемендүүлүк, эркиндикке жетиши менен бирге 

биздин алдыбызга көп проблемаларды койду. Алардын бири - эркин Кыргызстандын 

билимдүү, тарбиялуу жаштарын тарбиялоо жана алардын идеологиялык стратегиясын 

аныктоо.  

Демократиялык түзүлүштүн бекем орношу ар бир инсандын ыйман ызатын 

сактап, кастарлап, ыйык тутушуна жараша болот. Коомдук өнүгүүнүн прогресске 

карай өнүгүүсүнө негизги күч болуп кылымдардан бери келе жаткан адеп-ахлак, 

ыймандуулук, адал эмгек менен күн көрүүгө окшогон моралдык сапаттар. Мындай 

моралдык сапаттар “Манас” эпосунда берилгендей байыртадан бери кыргыз 

түшүнүгүндө, рух дүйнөсүндө түптөлүп келген.  

Демократиялык түзүлүштүн бекем орношу ар бир инсандын ыйман ызатын 

сактап, кастарлап, ыйык тутушуна жараша болот. Коомдук өнүгүүнүн прогресске 

карай өнүгүүсүнө негизги күч болуп кылымдардан бери келе жаткан адеп-ахлак, 

ыймандуулук, адал эмгек менен күн көрүүгө окшогон моралдык сапаттар. Мындай 

моралдык сапаттар “Манас” эпосунда берилгендей байыртадан бери кыргыз 

түшүнүгүндө, рух дүйнөсүндө түптөлүп келген. Азыркы кезде манастаануу илиминде 

”Манас”эпосундагы муундар байланышындагы  моралдык-этикалык эрежелердин 

баалуулугу өзүнүн ордун алууда.  

”Манастын” эбегейсиз тарыхый-маданий мааниси ал бизге байыркы кыргыздардын 

жашоо тиричилиги, баалуулуктары жана түшүнүктөрү жөнүндө маалымат 

бергендигинде. Мисалы, өзүнүн эли, жери үчүн, акылын, патриоттук сезимин билдире 

албаган муун кийинки муундар тарабынан моралдык жоопкерчиликке тартылат. 

Макалада, ата-бабалардын кийинки муундарга калтырган каада-салттары, үрп-

адаттары, турмуштук тажрыйбалары, осуяттары азыркы коомубузда жашоо-

турмуштун мазмунун түзөт. Бул мазмун «Манас» эпосунда муундан-муунга өрнөк болуп 

сакталып келгендиги маалымдалат. 

Ачкыч сөздөр: руханий дүйнө, моралдык сапаттар, каада-сал, үрп-адат, элдик 

педагогика, билим берүү ж.б. 
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Аннотация: Наряду с достижением независимости и свободы нашей республики 

мы столкнулись со многими проблемами. Один из них - воспитание образованной 

молодежи свободного Кыргызстана и определение их идеологической стратегии. 

Стабильность демократической системы зависит от способности человека 

сохранять, уважать и освящать достоинство веры. Моральные качества, такие как 

нравственность, порядочность и честный труд, которые существуют на протяжении 

веков, являются главной силой поступательного развития общественного развития. 

Такие моральные качества, выраженные в эпосе «Манас», давно укоренились в 

киргизском представлении, в духовном мире. 

Стабильность демократической системы зависит от способности человека 

сохранять, уважать и освящать достоинство веры. Моральные качества, такие как 

нравственность, порядочность и честный образ жизни, которые существовали веками, 

являются главной силой поступательного развития общественного развития. Такие 

нравственные качества, выраженные в эпосе «Манас», давно укоренились в киргизском 

представлении, в духовном мире. В настоящее время ценность морально-этических 

правил межпоколенческого общения в эпосе «Манас» занимает свое место в науке о 

манасе. Большое историческое и культурное значение «Манаса» состоит в том, что он 

дает нам информацию о жизни, ценностях и представлениях древних кыргызов. 

Например, поколение, которое не может выразить свой интеллект и патриотизм 

по отношению к своему народу и земле, будет нести моральную ответственность перед 

будущими поколениями. 

В статье традиции, обычаи, жизненный опыт и заветы, переданные от предков 

будущим поколениям, составляют содержание жизни в нашем современном обществе. 

Говорят, что это содержание сохранялось в эпосе «Манас» из поколения в поколение. 

Ключевые слова: духовный мир, нравственные качества, обычаи, традиции, 

народная педагогика, образование и др. 
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 Abstract: Along with the achievement of independence and freedom of our republic, we 

faced many problems. One of them is the upbringing of educated, educated youth of free 

Kyrgyzstan and the definition of their ideological strategy. 

The stability of a democratic system depends on a person's ability to preserve, respect and 

sanctify the dignity of faith. Moral qualities such as morality, decency and honest work, which 

have existed for centuries, are the main force behind the progressive development of social 

development. 

 Such moral qualities, expressed in the epic "Manas", have long been rooted in the 

Kyrgyz idea, in the spiritual world. 

The stability of a democratic system depends on a person's ability to preserve, respect and 

sanctify the dignity of faith. Moral qualities such as morality, decency and an honest way of life, 

which have existed for centuries, are the main force behind the progressive development of 

social development. Such moral qualities, expressed in the epic "Manas", have long been rooted 

in the Kyrgyz idea, in the spiritual world. 

 Currently, the value of the moral and ethical rules of intergenerational communication 

in the epic "Manas" takes its place in the science of manas. 

The great historical and cultural significance of "Manas" is that it gives us information about 

the life, values and ideas of the ancient Kyrgyz. 

For example, a generation that cannot express its intellect and patriotism towards its people and 

land will bear a moral responsibility to future generations. 

 In the article, traditions, customs, life experience and covenants passed down from 

ancestors to future generations constitute the content of life in our modern society. It is said that 

this content has been preserved in the Manas epic from generation to generation. 

 Key words: spiritual world, moral qualities, customs, traditions, folk pedagogy, 

education, etc. 

Республикабыздын эгемендүүлүк, эркиндикке жетиши менен бирге 

биздин алдыбызга көп проблемаларды койду. Алардын бири - эркин 

Кыргызстандын билимдүү, тарбиялуу жаштарын тарбиялоо жана алардын 

идеологиялык стратегиясын аныктоо.  

Демократиялык түзүлүштүн бекем орношу ар бир инсандын ыйман 

ызатын сактап, кастарлап, ыйык тутушуна жараша болот. Коомдук 

өнүгүүнүн прогресске карай өнүгүүсүнө негизги күч болуп кылымдардан 

бери келе жаткан адеп-ахлак, ыймандуулук, адал эмгек менен күн көрүүгө 

окшогон моралдык сапаттар. Мындай моралдык сапаттар ―Манас‖ эпосунда 

берилгендей байыртадан бери кыргыз түшүнүгүндө, рух дүйнөсүндө 

түптөлүп келген.  
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Азыркы кезде манастаануу илиминде ‖Манас‖эпосундагы муундар 

байланышындагы  моралдык-этикалык эрежелердин баалуулугу өзүнүн 

ордун алууда.  

‖Манастын‖ эбегейсиз тарыхый-маданий мааниси ал бизге байыркы 

кыргыздардын жашоо тиричилиги, баалуулуктары жана түшүнүктөрү 

жөнүндө маалымат бергендигинде.  

Мисалы, өзүнүн эли, жери үчүн, акылын, патриоттук сезимин билдире 

албаган муун кийинки муундар тарабынан моралдык жоопкерчиликке 

тартылат. 

Ата-бабалардын кийинки муундарга калтырган каада-салттары, үрп-

адаттары, турмуштук тажрыйбалары, осуяттары азыркы коомубузда жашоо-

турмуштун мазмунун түзөт. Бул мазмун «Манас» эпосунда муундан-муунга 

өрнөк болуп сакталып келген. «Манастагы» каармандардын, руханий жактан 

сулуу болгон, туруктуу моралдык жогорку идеалдары бар. Ал ыйык идеалдар 

- Эне, Ата Журт, Мекен эркиндиги, бир боор калктын кызыкчылыгы, ар-

намысы, атуулдук парз, абийир, адамгерчилик, ата-абанын асыл  нарктары,  

жеке инсандык бийик ар-намыс. »Манас» эпосунун каармандары өз өмүрүн, 

жүрүм-турумун жогорудагы түшүнүктөр менен тыгыз байланыштырып 

ансыз өздөрүнүн жашоо жолун элестете алышпайт. Ушундай жогорку адеп-

ахлактык чен өлчөмдөрдү жетекчиликке алып жашап, нускалуу өмүр 

сүргөндүктөрү үчүн бүгүнкү күндө кызыгуубузду туудуруп жатат. Манас, 

Бакай, Кошой, Каныкей, Акбалта - булар жөн гана каарман эмес, образдар 

эмес, көөнөрбөс моралдык жандуу үлгүлөр, жалпы адамзаттык маанидеги 

элдин бийик адеп-ахлак нормаларынын символдору. «Манас» бизди бай, 

терең  этикалык мазмуну, ыймандык максимализми менен суктантбай 

койбойт.  

Мекенди коргоо, элге кызмат кылуу, керегине жароо жалпы адамзаттык 

мааниге ээ, ар бир эл ыйык туткан түшүнүктөр.  

Социалдык кубулуш, - элдин менталитетинин негизги элементи болуп 

саналат. Ал адам коому менен кошо өнүккөн жана өнүгүүнүн узун жолун 

басып өткөн. 

Кыргыз элинин жан дүйнөсүнө мүнөздүү акыл, билим өнөр, ыйман. 

туура жүрүм-турум. намыс, ишеним сыяктуу баалуулуктар элдин көөнөрбөс 

руханий булактарында айтылып келген.  
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Кыргыз элинин руханий эстеликтеринин туу чокусу болгон, кыргыз эли 

сыймык кылып ыйык туткан «Манас» эпосу элдин байыркы мезгилден берки 

тарыхый жолун көркөм чагылдырат. «Манас»эпосу – кыргыз жомокторун, 

мифтерин, санжыраларын бир мезгилге бириктирген энциклопедиялык 

жыйнак. Улуу эпопея кыргыздардын турмуш-шартын, үрп-адатын, 

географиясын, диндик жана медициналык түшүнүктөрүн эл аралык 

мамилелерин өз ичине камтыган» - деп белгилеген казак элинин 

окумуштуусу Ч.Валиханов [2]. 

«Манас» эпосундагы изилдөөлөр жалан гана адабий дастан эмес, 

классикалык чыгарма жөнүндө гана сөз эмес, эң негизгиси эпостун 

тегерегинде эл турмушундагы инсандын ар тараптан өсүшү үчүн болгон эң 

маанилуу тарбиялык маселелер эзелтеден бери чоң мааниге ээ болуп 

келгендигин байкай алабыз. Алар келечек ээси жаштарды үмүт менен, тилек 

менен жашоого. эртеңки кубанычтуу күнгө карай үндөгөндүгүн көрө алабыз. 

Окумуштуу С.Байгазиевдин «Манас» эпосу жөнүндө айткан сөзүнө 

токтолсок ал мындай дейт: »Манас» эпосунун тегерегиндеги илим сөздөрү. 

кыргыз калкынын этногенези, тарыхы, эл аралык мамилелери, дүйнөгө көз 

карашы, салт-санаасы, эстетикасы, философиясы, он сегиз миң аламда 

кыргыздын башка элдердин катарынан орун алган орду жөнүндө, »Манас» 

жөнүндөгү изилдөөлөрдүн маңызы мына ушунда» [1. 2000-ж.158-бет].  

Ооба, «Манасты көркөм адабий дастан катары гана кароо андагы эң 

укмуш жаратуулардын маңызын тарытат. «Манастагы» - эң сонун мазмун - 

бул улуу педагогика» - деп эл мугалими Бектур Исаков белгилегендей, ал 

кыргыз жаштарын өзүн-өзү билүүгө, өзүн-өзү түшүнүүгө, өзүнүн келечек 

багытын аныктоого, Атамекенге ак ниеттик менен кызмат кылууга, келечекке 

жайдары кароого үйрөтө алат десек жаңылышпайпыз [Б. Исаков "Манас" 

эпосун үйрөнүү: Иш тажрыйбасы.: Мугалимдер үчүн усулдук колдонмо. - 

Бишкек : Мектеп, 1989. - 73, [2] с].  

Адамдар кайсы коомдо, кандай кырдаалда жашаса да тарбиялоо 

иштерин жүргүзүп келген. Элдер жалпы адамзаттык нарктуулукту биринчи 

кезекте койгон. Ошол сыяктуу эле биздин мектептерде тарбия процесстерине 

өзгөчө көңүл буруп, жаш адамга анын инсандык касиетине жекече мамиле 

жасоону, келечектин таланттарын, акылдуу ыймандуу жаштарын 

тарбиялоону көз жаздымда калтырбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө 

өспүрүмдөрүбүздү »Манас» эпосунун алдынкы идеяларында жана 
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осуяттарында, үрп-адаттарында, каада-салттарында тарбиялап, такшалтып, 

калыптай бергенибиз сөзсүз түрдө оң натыйжа берери шексиз. 

Чуваш элинин улуу педагогу Г.Н.Волков айткандай: »Эгерде тарбиянын 

пайда болуу жана өнүгүү тарыхын, миң беттен турган китеп катары элестете 

турган болсок, мектеп жөнүндөгү алгачкы түшүнүк анын 995, 996 беттеринен 

гана кезикмек»-дейт. [3. Волков Г.Н. Этнопедагогика.Чебоксары. 1974г.68-.бет 

Демек тарбия иштери эл жаралгандан бери чогуу аралашып, тарыхый 

жолду басып өткөн. Тарбия жөнүндөгү илимди барктай албасак, баалабасак 

анда эл да, коомда өнүгө албайт. 

Бүгүнкү жашоо аракетибизде, келечекке багыт алуубузда жаштарды 

улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарга багыттоо. ―Манас‖ эпосунан 

алынган осуяттар менен туруктуу негизде бала-бакчадан баштап, тарбиялоо 

иш-аракеттерди жүргүзүү сөзсүз натыйжасын бере алат. Ал эми «Манас» 

эпосу улуттук жана жалпы адамзаттык нравалуулук мазмунду чагылдырып 

турган улуу эпикалык чыгарма. Бул баарыдан мурда патриоттулук, 

гумандуулук, адептүүлүк, жаратылышты сүйө билүү жана баалай билүү, 

туулган жерге, элге болгон бекем суйүү. »Манаста» кыргыз элинин көп 

кылымдар бою өз эркиндиги үчүн, намысы үчүн болгон күрөш көрсөтүлөт. 

Эпосто туулган жерине жасаган мамилеси, туулган жерлердеги нерселерди 

барктоосу, сыйлоосу, өзүн туулган жер менен бир бүтүндүктө карап, аны 

түшүнө билүүсү «Манас» эпосундагы алдынкы идеялардан. Ошондуктан 

кыргыз элинин «Манас» эпосу жаштарды тарбиялоодо эң күчтүү 

каражаттардан болуп келген жана боло бермекчи деп айтсак 

жаңылышпайбыз. 

Демек, «Манас» эпосу өзү канча деген доорду басып өтсө, андагы 

педагогикалык тажрыйбалардын көркөмдүгү көкөлөп, мазмуну тереңдеп, 

өркүндөп-өсүп калыптанган. Байыркы бабалардын жашоо турмушунан 

жаралган каада-салттар, үрп-адаттар улам жаңы турмуштук жагдайларга 

ылайык байып өнүгүп олтурган. 

Кыргыз элинде педагогикалык билим өзүнчө область болуп бөлүнбөсө 

да, байыркы мезгилден бери өсүп-өнүгүп келген кыргыз элинин эпикалык 

поэзиясы «Манас» эпосунда элдик педагогиканын берметтери 

чагылдырылган. Кыргыз маданиятында негизги ролду оозеки чыгармачылык 

ойногон. Анда элдин тарыхый тагдыры , жашоо маданияты, эмгеги, дүйнөгө 

болгон көз карашы. жаратылышка болгон мамилеси көп кырдуу жана ачык 
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формада берилген. Биздин күнгө чейин «Манас» эпосу анын тарбиялык 

борбордогу алдыңкы идеялары, осуяттары жаш муундарды тарбиялап келди 

жана бүгүнкү күндө да тарбиячылар үчүн тарбиялык иштин чордону боло 

алат. Айталы кыргыз элине эмне керек болсо, маселен элдик педаогикабы, 

элдик медицинабы, элдик оозеки чыгармачылыкпы, элдик үрп-адатпы, салт-

санаабы, ыймандуулукпу, ырыс-ынтымакпы, адамды сыйлоо-барктообу, адам 

үчүн кам көрүүнү жана дагы ушул сыяктуу баалуу нерселерди ушул бийик 

көркөм чыгармадан көрө алабыз. 

Элдик эпос элдик тарбия менен тыгыз байланыштуу, элдик мүнөздү 

калыптандыруучу булактарга, атуулдук ар-намысты тарбиялоого жакын. 

Эпосто элдин педагогиалык көз карашы чагылтылат, эпос элдин бийик 

образын жаратат. Ошол себептүү улуттун эскирбеген асыл нарктуу 

идеяларын кайрадан жандандырып, актуалдаштырып кыргыз баласынын 

руханий дүйнөсүнө айландырып, адеп- ахлак негиздерин бекемдөө керек.  

Бардык эле коомдо, бардык эле жерде педагогика турмуштун 

зарылчылыгынан пайда болуп, ал баланы тарбиялоо жөнүндөгү окуу катары 

каралат. Ал эми «Манас» эпосу балага болгон жалпы элдик сүйүү менен 

белгилүү деп айтсак жаъылышпайбыз. Эпосто бала бакыт, кубаныч, жашоо 

андан өткүс маани жоктой абсолютташтырылат. Анткени, кыргыздын 

жөпжөнөкөй турмуш-тиричилигин ар түрдүү укмуш окуялар менен 

ажырагыс айкалыштыра алган бул чыгарманын борборунда бала турат. »Бала 

бар жерде үй-булө да, ата-эне да, тарбия да болот. Тарбиянын каражаты 

булагы да бала» - дейт педагогика илимдеринин кандидаты Б.Тойбаев [5. 

Бишкек 1992ж]. 

Эпосто эч ким атасы же бабаларынын жоктугу үчүн ыйлабайт, бирок 

бала үчүн баатыр Манас да, Алмамбет да, көз жашын төгөт. Манаста балага 

сыйынуунун культу байкалат. Жакыптын баласы жок, ал ошон үчүн жалпы 

жарык дүйнөнү каргайт. Бала атанын гана келечеги эмес, ал эли-жерин 

коргоп калуучу жалпы калктын үмүтү. Маселен Каныкейдин негизги 

максаты да – эне болуу. Ал өзүнүн эмгеги менен, акылдуулугу менен 

боорукерлиги менен Кошойдон бата алгысы келет. Семетей менен  кыргыз 

элинин келечеги, Манастын келечек үмүтү байланыштырылат. 
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Манастын баланы тарбиялоо жөнүндөгү керээзи тарбиялуу мааниге ээ. 

Анын баласына айткан керээзинен бала үчүн камкордук көрүүгө, анын өсүп-

өнүгүшүнө, калыптанышына көңүл бурууга чакырык жасалгандай. 

Кыргыздардын баланын инсан болуп калыптанышына көнүл буруусу 

мактоого татыктуу. Бул алардын баланы тарбиялоо жөнүндөгү кам 

көрүүсүндөгү ар негиздүү бөлүмдөрүндө камтылып турат. Мындай кам 

көрүүлөрдүн бири төрө элек балага инсандын эң жакшы белгилерин 

айтышат, эгер азыркы педагогикалык илимдин терминологиясын колдонсок, 

анда «инсанды алдын-ала түзгөндүгүн» көрө алабыз. 

«Манаска» эң аз дегенде эле ондогон кылымдар өтсө да, ал бүгүнкү 

күндө да эрдикке, тайманбастыкка, патриотуулукка тарбиялап кызмат 

кылууда. Эпос нравалык планда да, эстетикалык планда да инсандын 

руханий бай болуусуна жана тарбиялануусуна жардам берет. 

Азыркы тарбиялоо иштеринде «Манастын» маанисин айтып жатып, 

учурда аны менен жашап, колдонсок, пайдалансак гана аны чындык деп 

эсептешибиз керек. Баланы жашынан»Манас» эпосундагы улуттук жана 

жалпы адамзаттык байлыктын нугунда тарбиялап, бүгүнкү күндө 

жашообузгга эмне жардам берип турса, ошол нерселерге багытташыбыз 

керек.Тарбия ишинде эпостогу осуяттарга ынандырып, туура ишин 

уюштуруп, эртеъки күндүн кубанычына карай үмүттөндүрөбүз.Кандай 

болгон күндө да биз өзүбүздүн бүгүнкү жана эртенки жашообузда эмне керек 

болсо, ошону өз эрки менен тандап алууга баланы талпынтып, тарбиялай 

билгенибиз зарылдык. 

 Ошол себептен улуттун эскирбеген асыл-нарктуу идеяларын 

жандандырып, кыргыз баласынын руханий дүйнөсүнө айландырып, адеп-

ахлак негиздерин бекемдоо зарыл. Адеп - ахлак эрежеси күнүндө эле 

жаралып калуучу нерсе эмес, дегеле тарбия ишинде танапис болбош керек. 

Бала алгач адаттарды үй - бүлөдөн алат. Кичинекей мезгилинен баштап 

эле ата-эненин таасири алдында эмне жаман экенин, эмне жакшы экенин 

үйрөнө баштайт.Аларда бара - бара жүрүм-турум маданиятынын адаттары 

иштелип баштайт: улууларды сыйлоо, аларды угуу, ийкемдүүлүк, 

жөнөкөйлүк, буюмдарга болгон сарамжалдуулук.Оюн иш-аракеттери менен 

балада бири-бирине жардам беруүү, тыкандык, сезгичтик, достук, 

жолдошчулук, тартипти сактоочулук сыяктуу нравалык сапаттар калыптана 

баштайт.Ал эми өспүрүм кезде саясий аң- сезими, коомдук активдүүлүгү, 
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ошондой эле бул куракта өз алдынчалык, чечкиндүүүук, эрдиктүүлүк 

сапаттары өсүп- өнүгөт.Жеткинчек куракта нравалык жүрүм-турумдун 

мотивдери дүйнөгө болгон көз карашы менен байланышта жүрөт. Жигит 

кыздар коомдук жашоодогу кубулуштарды өз алдынча анализдей алышат, 

өздөрүнүн жасаган ишине сын көз менен карайт, алар милдет, намыс, уят, 

эрдик жөнүндө ачыктан-ачык түшүнүп элестете алат. 

Жогорудагы айтылган нерселерди жыйынтыктап карап көрсөк, элдик 

педагогика азыркы педагогиканын ажырагыс бөлүгү, элдик  көп кылымдар 

бою өзүнүн жакшы жактарында да, кемчиликтеринде өсүп өнүгүп келди. Ал 

өзүнө жакшы гана жактарын тандап алуу менен жана илимий педагогика 

менен тыгыз байланышта болуп, өсүп келе жаткан жаш муундарды 

тарбиялоодо эң күчтүү каражат болуп калды. 

«Манастын» ар бир сабы тарбиялык жүктү көтөрүп турат. Эпосто эң 

негизги орунда адеп-ахлактуулукка, гумандуулукка тарбиялоо проблемалары 

орун алган. Манастын өзүнүн образы эле өз элине берилген туулган жерине 

болгон сүйүүнү даңазалап көрсөткөн образ.  

«Манас» эпосундагы Манас, Бакай, Кошой, Акбалта - булар адабий гана 

каарман эмес, алар таалим - тарбия катары алып жүрө турган жалпы 

адамзаттык маанидеги эң бийик адеп- ахлак нормаларынын символдору. 

Демек, улуттун илгерки көөнөрбөс асылдуулуктарын кайрадан 

жандандырып, актуалдаштырып, алдыңкы планга алып чыгып, анын 

жардамы менен кыргыз инсанын рухий-нравалык негиздерин бекемдөө 

керек. Ошентип «Манас» эпосу кыргыз элинин педагогикалык ишинде 

жаштарды тарбиялоодо түгөнбөгөн, көөнөрбөгөн, тарбиянын бардык булагы 

болуп бере алган негиз боло алат. 
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Аннотация: В статье анализируется “кулацкая ссылка”, осуществленное в 

советском государстве в 30-40-е годы XX века, и его идеологические, социально-

экономические факторы на примере среднеазиатских республик. Обобщены данные о 

численности раскулаченных крестьянских семей в годы сплошной коллективизации и 

количество спецпереселенцев по отдельным регионам. Также приводятся данные об 

использовании труда сосланных кулаков в различных отраслях народного хозяйства. 
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Аннотация: Макалада XX кылымдын 30-40-жылдарында Совет мамлекетинде 

жүргүзүлгөн "кулак сүргүнү" жана анын идеологиялык, социалдык-экономикалык 

факторлору Борбор Азия республикаларынын мисалында талданат. Толук 

коллективдештирүү жылдарында жери жок калган дыйкандардын үй -бүлөлөрүнүн саны 

жана айрым аймактарда атайын отурукташкандардын саны жөнүндө маалыматтар 

жалпыланган. Ошондой эле, улуттук экономиканын ар кандай тармактарында сүргүнгө 

учураган кулактардын эмгекти пайдалануусу боюнча маалыматтар берилген.  
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Abstract: The article analyzes the "Kulak exile" carried out in the Soviet state in the 30-

40s of the XX century, and its ideological, socio-economic factors on the example of the Central 

Asian republics. The data on the number of dispossessed peasant families during the years of 

continuous collectivization and the number of special settlers in individual regions are 

summarized. The data on the use of the labor of exiled kulaks in various sectors of the national 

economy are also given. 
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settlement, "Kulak exile", special settlers, cotton growing. 

 

1.Введение 

В истории мировой цивилизации промышленное строительство и его 

развитие имело место за счет социальных взрывов и потерь во всех 

государствах и регионах, так как от этого в первую очередь пострадали 

крестьянские хозяйства. Из истории известно, что в процессе таких 

социальных взрывов были разрушены десятки миллионов крестьянских 

хозяйств в государствах Европы, Америки, Азии. Сегодня в научно-

исследовательских центрах государств США, Канады, Франции, 

Великобритании, России, Японии и Южной Кореи особое внимание 

обращено на исследование принудительных мер, применяемых в отношении 

крестьянских хозяйств как характерной специфики, присущей всемирно-

историческому процессу. 

В настоящее время не только в странах СНГ, но и во многих развитых 

странах изучается как актуальная проблема политических репрессий, процесс 

насильственной коллективизации и их последствия, имевшие место в 30-50-х 

годах ХХ века. В этих исследованиях с различных точек зрения трактуется 

подлинная сущность политической системы, генезис репрессивной политики 

в отношении различных слоѐв сельского населения, проведѐнной советским 
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руководством под предводительством И.Сталина, трагические последствия 

широкомасштабных преследований и притеснений 

2.Методы и материалы исследования 

Теоретической основой этой статьи является историческая 

реконструкция проблемы, которая дала возможность не только проследить 

эволюцию кулацкого вопроса в пределах конкретного региона, но и выделить 

этапы, направления и особенности его решения, обеспечила хронологию и 

логическую структуру изложения темы. Реализация современного подхода 

стала возможной благодаря использованию таких общенаучных принципов 

как объективность, историзм, системность. 

Насколько позволял опубликованный материал, мы использовали 

сравнительно-исторический метод, сопоставляя процесс раскулачивания в 

Средней Азии, с ходом этого процесса в других районах и округах Средней 

Азии, в других краях в СССР целом. Основная часть работы построена на 

применении сравнительно-исторического, проблемно-хронологического, 

структурно-системного и других методов исследования: анализа, 

сопоставления данных и т.п. 

В годы «перестройки» благодаря «ветру перемен» и гласности, вопросы 

массовых ссылок, депортации народов 1930-1950 годов и их масштабов стали 

освещаться на основе нового мышления, появились статьи (1, 2, 3, 4, 5, 6), 

посвященную данной проблемы. В них были подвергнуты критическому 

анализу насильственные методы коллективизации, репрессивные формы 

раскулачивания, приведены точные данные о количестве кулацких семей, 

сосланных в отдалѐнные регионы. 

3. Результаты и обсуждения  

В период сплошной коллективизации сельского хозяйства 

среднеазиатские республики также вошли в число регионов, куда ссылались 

кулацкие хозяйства. С начала 1930-х годов крестьянские семьи, отнесенные к 

категории кулаков, были объявлены большевиками ―социально опасными и 

вредными‖ и по решению местных органов власти стали высылаться как 

внутри республики (за пределы районов, где была объявлена сплошная 

коллективизация), так и за пределы республики (Шамсутдинов Р.Т., Расулов 

Б.М. 2006).). Основные правила крестьянской ссылки были изложены в 

секретной инструкции Президиума ЦИК СССР от 4 февраля 1930 г. 

(Покровский Н.Н.2005).). В соответствии с этим, работа по переселению в 
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пределах данной области была поручена местным исполнительным 

комитетам, а организационная работа, связанная с высылкой и расселением в 

другие края, была поручена ОГПУ. 

Кулацкие ссылки в период коллективизации в Средней Азии можно 

разделить на четыре этапа: первый этап было проведено в 1930 году, второй 

этап – в 1931 году, третий этап – в мае-августе 1932 года, четвертый этап – в 

1933-1936 годах (Абдуллаев М.Ғ. 2018).). 

До июня 1931 года вопросом ссыльных занимались местные 

исполкомы. Из-за неисполнения этими органами своих обязанностей в спец. 

поселках размещенных кулацких семьей, сложилась сложная ситуация. Из-за 

тяжелых условий болезни и смерть среди ссыльных стали обычным 

явлением, а процесс бегства из спец. поселений усилился. Поэтому решением 

Политбюро ЦК ВКП (б) от 20 мая 1931 года с июля 1931 года жилищными и 

бытовыми условиями ссыльных семьей стали заниматься органы ОГПУ. 

В начале 1930-х годов по отношению к кулацким хозяйствам 

господствовала карательная составляющая сплошной коллективизации. В 

этот период, как и во всей стране, идеологической основой ликвидации 

кулацкого хозяйства в республиках Средней Азии стал образ ―классового 

врага‖. Исторический опыт советского государства и других государств 

доказывает, что явление классового врага не является неизбежным для 

каждого общества. В происхождении этого явления играет роль 

специфическая идеология конкретного государства. Ведь понятие «классовая 

борьба» было неотъемлемой частью коммунистической идеологии. Основная 

идея «Манифеста Коммунистической партии» также утверждает, что, 

помимо первобытного строя, «антагонистическая борьба классов» 

происходила на всех остальных этапах жизни общества. 

Теоретические концепции классов и классовой борьбы стали широко 

применяться на практике после октябрьского переворота в Советском 

государстве. Для партии большевиков были необходимы политика и 

позиция, отражающие интересы значительной части населения. Лидер 

большевиков В.Ленин считал, что классовое расслоение и классовая борьба 

не теряют своей актуальности. Ленин в своих работах пытался определить 

признаки, отличающие разные классы друг от друга по имущественным 

отношениям. Он писал, что основным отличием буржуазии от пролетариата, 
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лишенного средств производства, является еѐ собственность на средства 

производства (Ленин В.И.). 

Идеология ликвидации кулачества в России сформировалась с 1918 

года. Необходимость уничтожения кулаков В.И. Ленин объясняет так: 

«...если мы не победим мироедов, неизбежно снова будет царь и капиталист» 

(Ленин В.И.). 

После того, как в 1922 году в советском государстве вся пахотная земля 

была перераспределена по числу потребителей, крестьяне стали буквально 

собственниками земли. В определенной степени это также было полезно для 

кулацких хозяйств. При выборе пути развития села советское правительство 

считало необходимым объединение мелких крестьянских хозяйств. Для 

социалистической идеологии переход земли в руки кулаков нецелесообразен, 

так как в этом случае эксплуатация бедных крестьян будет продолжаться. 

Поэтому большевики избрали путь ликвидации кулачества как класса и 

коллективизации сельского хозяйства. Эта идеология была основана на 

ленинской концепции. Ленин в связи с этим подчеркивал, что для 

ликвидации капитализма в деревне необходимо ликвидировать все 

единоличные крестьянские хозяйства, мелкие крестьянские хозяйства своей 

деятельностью способствуют сохранению буржуазии, «что каждый мелкий 

хозяйств вносит определенный вклад в развитие кулацких хозяйств». 

Согласно этой идее, путь заключался в том, чтобы избавиться от мелких 

хозяйств путем объединения их в колхозы и ликвидировать кулаки, которые 

были соперниками колхозов. 

В конце 1920-х годов после множеств обсуждений о пересмотре 

аграрного вопроса в Советском государстве было принято решение о 

сплошной коллективизации сельского хозяйства. Властные структуры 

использовали коллективизм для разрушения основ капитализма в деревне и 

сбора средств для индустриализации страны. В процессе коллективизации 

планировалось объединить мелкие крестьянкие хозяйства на базе колхозов 

или консолидировать их в рамках государственного сектора (совхозы). 

Первый этап «кулацкой ссылки» решил проблему «ликвидации 

кулачества как класса». Даже в 1920-е годы, когда в советском государстве в 

деревнях проживало более 80% населения, крестьянская проблема была для 

государства исключительно приоритетной. Использование наемного труда 

кулаками привело к тому, что их стали относить к так называемому 
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«эксплуататорского класса». Комитеты бедноты, созданные на основании 

декрета от 11 июня 1918 г., стали главной опорой советской власти в борьбе с 

кулачеством. Комитеты бедноты на местах стали делить между собой 

конфискованные у кулаков земли, излишки зерна, продовольствия и 

конфискованное имущество. К 1928 году в советском законодательстве 

термин «кулак» стал преобладающим, и были сформированы критерии 

кулачества. В законе, принятом в декабре 1928 г., впервые трактовались 

права крестьян на землю в зависимости от сословного статуса крестьянина 

(«кулак») и политического положения («лишенец»). В частности, в законе 

были такие пункты, как «лица, лишенные избирательных прав в Советах, 

землю для пользование получают последними», «сдавать землю в аренду 

кулацким хозяйствам запрещается» (Доброноженко Г.Ф. 1999). 

Понятия «кулачества» и «кулацко-капиталистический элемент» стали 

использоваться в кооперативном законодательстве и в законе, 

разграничивающем «крестьянские хозяйства кулацкого типа». 

Экономические показатели, определяющие хозяйства как «кулацкие» 

отражено в постановлениях ЦИК СССР от 20 февраля 1929 г. «О порядке 

применения Кодекса о труде в кулацких хозяйствах» и от 21 мая 1929 г. «О 

признаках кулацких хозяйств, подлежащих применению Кодекса о труде» 

(Данилов В., Маннинг Р., Виола Л. 2000). В постановлении от 21 мая 1929 г. 

предусматривалось определение кулацких хозяйств, подлежащих включению 

в налоговый режим индивидуальной порядке, по следующим пяти 

признакам: а) систематическое использование наемного труда; б) наличие 

мельницы, маслобойни, кондитерской и аналогичных производственных 

помещений; в) систематическая сдача в аренду сельскохозяйственных 

машин; г) систематическая или сезонная сдача в аренду орудий труда, 

рабочий скот и помещений; г) наличие в семье лиц, занимающихся 

торговлей, ростовщичеством, коммерческим посредничеством, зарабатывая 

нетрудовых доход (Viola L. 1986).). 

В постановлении указывалось, что республиканские, областные и 

окружные исполнительные комитеты могут изменять указанные выше 

признаки в соответствии с местными условиями. 

6 июля 1929 года вышло постановление Совнаркома Уз.ССР «О 

признаках кулацких хозяйств, не пользующихся льготами». Хозяйства, 

определѐнные в постановлении по существующим признакам, лишались 
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льгот, установленных постановлением Совета Народных Комиссаров Уз.ССР 

от 19 марта 1929 г. «О едином сельскохозяйственном налоге» (Viola L. 1986). 

В августе 1929 года ЦИК Уз.ССР разработал проект постановления об 

учете крестьянских хозяйств, подлежащих обязательному трудовому праву 

по Кодексу закона о труде (КЗОТ) (Viola L. 1986)). 

Определение терминов «кулак», «кулацкая хозяйства», использованное 

в вышеуказанных постановлениях, было неоднозначным. Повседневное 

понимание крестьянами кулаки, как правило, не имело ничего общего с 

процветанием или политикой, по их мнению, крестьянин стал бы кулаком, 

если бы нарушил экономические нормы деревни или мораль общины. 

Постановлением ЦК ВКП(б), принятым 5 января 1930 года, регионы 

сплошной коллективизации по страну были разделены на три группы и для 

каждой группы были установлены сроки завершения коллективизации. 

Последним пределом срока была определена весна 1932 года. 

Комиссия под руководством В.Молотова занималась юридическим 

обоснованием кулачества. «Комиссия Молотова должна была отреагировать 

на ускорение кампании, чтобы избежать всеобщей анархии и в то же время 

поддерживать самые высокие темпы коллективизации, пытаясь взять его под 

контроль Центра» (Slavic Review). 

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации 

кулачества в районах сплошной коллективизации» от 30 января 1930 года в 

районах, где проводятся сплошная коллективизация, запрещена сдать землю 

в аренду и использование наемного труда. Из кулацких хозяйств было 

рекомендовано конфисковать средства производства, домашний скот, жилые 

и хозяйственные постройки, различные объекты по переработке 

сельскохозяйственной продукции и семенные запасы. Конфискованное 

имущество кулацких хозяйств было перечислено на счет неделимого фонда 

колхозов в качестве членского взноса бедных крестьян (1930). 

В постановлении кулаки были разделены на три категории: первая 

категория – активные участники в движении против колхозов и советского 

правительства. Они должны были заключены в тюрьму как 

«контрреволюционно-активные кулаки», а семья должна была быть выслана 

за пределы данной республики; вторая категория – «крупные кулаки и 

полупомещики, активно выступающих против политики коллективизации». 

Их имущество было конфисковано и выслано вместе с семьей в другие 
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республики; третьей категорией были «остальные все кулаки», от них тоже 

были конфискованы вся имущества и сами переселены в специальные 

поселения в данной республике (1930). 

ОГПУ определило меры наказания в отношении первой и второй 

категорий. Например, отправка 60 000 кулаков в концлагеря, ссылка 150 000 

семей кулаков в отдаленные и безлюдные регионы. В частности, 

предусмотрено изгнание в регионы ссылки – 70 тысяч семей в Северный 

край, 50 тысяч семей в Сибирь, 20-25 тысяч семей на Урал, 25 тысяч семей в 

Казахстан и широкое использование их в сельском хозяйстве, рыболове, 

угледобывающей промышленности (1930). 

Власти полагали, что необходимость репрессий такого большого числа 

крестьян была вызвана тем, что в деревне разгорелась классовая борьба, а 

главными виновниками ее считались кулаки. Наказание распространялось не 

только на ―контрреволюционно активные‖ слои крестьянства, но и на 

середняков, которые в силу необходимости время от времени использовали 

наемный труд. 

Доминирующей политической стратегией партии была классовая 

борьба. Кулаки объявлялись «классовыми врагами», поэтому считалось, что 

любые беззакония, применяемые против них, имеют правовую основу. В 

ходе коллективизации, развернутой по стратегии классовой борьбы, в 

советской стране было уничтожено более двух миллионов крестьянских 

хозяйств. Решение о том, был крестьянин кулаком или тружеником, о его 

категории кулачества принималось собранием бедноты, организованным в 

деревнях. Собрание бедноты собрало и представило властям список 

кулацких хозяйств, которые отправляются в ссылку. Порядок 

принудительное выселение крестьян регламентировался постановлениями и 

распоряжениями ЦИК и СНК СССР и секретными приказами ОГПУ. 

ОГПУ разработало идеальный план по количеству железнодорожных 

эшелонов, маршрутам движения эшелонов для осуществления ссылки 

кулацких семей. Однако в процессе ее реализации произошел ряд ошибок. 

На этапах крестьянской ссылки 1931-1932 гг. взгляды высших органов 

власти на кулачество несколько изменились. Считалось, что в регионах 

индустриализации необходимо развивать не только промышленность, но и 

сельское хозяйство, и для достижения этих целей население должно 

привозить из многолюдных регионов крупный трудовой капитал. 
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Государство на начальном этапе пыталось решить эту проблему путем 

планово-добровольного переселения и временного привлечения рабочей 

силы из различных районов СССР (Красильников С.А. (2003)). Но эти меры 

не дали ожидаемых результатов, было решено широко использовать труд 

кулацких семей, принудительно переселявшихся в отдаленные районы. В 

1930-1932 гг. число ссыльных крестьян достигло 1,8 млн. (Ивницкий Н.А. 

(2004). 

Со временем использовать имущество кулаков в качестве дополнения к 

материальной базе колхозов стало невозможно, так как от них практически 

ничего не осталось. Поэтому на втором и третьем этапах кулацкой ссылки 

приоритет отдавался использованию высланных кулаков в качестве рабочей 

силы. В качестве доказательства можно указать решения комиссии 

состоящей из зампредседателя СНК СССР А.А. Андреев, Г. Ягода и П. 

Постышевых. Основными задачами комиссии были высылка кулаков и 

выявление районов с дефицитом рабочей силы и направление потока 

ссыльных. Комиссией Андреева принимались заявления от различных 

наркоматов и хозяйственных организаций об использовании труда 

спецпереселенцев и на основе их экономических предложений в 1931-1932 

гг. были определены районы ссылки и расселения спецпереселенцев, сферы 

использования трудовой деятельности ссыльных и объем необходимой 

рабочей силы (Царевская-Дякина Т.В.2004). 

Выводы 

В республиках Средней Азии специальные поселения для 

ссыльнопоселенцев создавались в основном на вновь осваиваемых, 

малонаселенных территориях. В трудовых поселках трудовой силы кулаков 

использовался в большинстве вновь созданных совхозов для налаживания 

хлопководства и частично для строительства ирригационных сетей, в 

садоводческих и овощеводческих хозяйствах в качестве дешевой рабочей 

силы. Использование дешевой рабочей силы десятков тысяч бывших кулаков 

дало свои экономические результаты. Уже во второй половине 1930-х годов 

хлопководческие совхозы, созданные в практически пустынных зонах, стали 

добиваться высоких результатов по посевным площадям хлопчатника и 

урожайности хлопчатника. На этих территориях были построены новые 

ирригационные сети, появились благоустроенные и многолюдные 

населенные пункты. 
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анын ичинде Фергана өрөөнүндөгү  билим берүү саясаты   жергиликтүү калкты 

орусташтыруу жана империя менен тыкыр байланыштыруу, маданий жактан 

жуурулуштурууга багытталган. Мындай саясаттын натыйжасы белгилүү 

деңгээлде оң натыйжа бергени менен түпкүлүктүү максатына жеткен 

эместигин 1898-жылдагы Фергана өрөөнүндө болуп өткөн  Анжиян көтөрүлүшү 

ачыктаган. Мындай  саясат  билим берүү жаатындагы атаандаштыкка  шарт түзгөн 

жана анын натыйжасында жергиликтүү мусулмандык билим берүү мекемелеринин  

модерницазиялануусуна алып келген. Макалада ушул татаал жана карама каршылыктуу 

жараяндын  Фергана өрөөнүндөг ишке ашырылуусун чагылдырууга  аракеттер жасалды.  

     Ачкыч сөздөр:  Россия иммпериясы, Түркстан, Фергана,  билим берүү, 

орусташтыруу, орус-тузем мектептери, мусулманчылык, мектеп- медересе, жаңы усул 

мектептери, жадиддик кыймыл. 
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Аннотация: В конце XIX - начале XX века образовательная политика Российской 

империи в Туркестанской области, в том числе в Ферганской долине, была направлена на 
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русификацию местного населения, культурное слияние и тесную интеграцию с империей. 

Андижанское восстание 1898 года в Ферганской долине показало, что результат такой 

политики был в определенной степени положительным, но не достиг своей конечной 

цели. Эта политика создала конкуренцию в области образования и как следствие, привела 

к модернизации местных мусульманских учебных заведений. В статье делается попытка 

осмыслить осуществление этого сложного и противоречивого процесса в Ферганской 

долине. 

Ключевые слова: Российская империя, Туркестан, Фергана, образование, 

русификация, русско-туземные школы, ислам, медресе, новометодные школы, 

джадидское движение. 
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       Abstract: At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the 

educational policy of the Russian Empire in the Turkestan region, including Fergana Valley was 

aimed at the russification of the local population and close integration with the Russian 

Empire, as well as cultural integration. The Andijan uprising of 1898 in the Fergana Valley 

showed that the result of such a policy was to a certain extent positive, but did not achieve its 

ultimate goal. This policy created competition in the field of education and, as a result, led to the 

modernization of local Muslim educational institutions. The article attempts to comprehend the 

implementation of this complex and controversial process in Kyrgyzstan Fergana Valley.  

      Keywords: Russian Empire, Turkestan, Fergana, education, russification, 

russian-native schools, Islam, madrasah, new method schools, jadid movement. 

 

Бир кездери Орусия империясынын  кол алдында болушкан бүгүнкү 

күндө көз карандысыздыкка жетишкен постоветтик Борбор  Азия 

өлкөлөрүнүн  коомдук жашоосунда дүйнөлүк билим берүү системасына 

интеграцялануу жараяны жүрүп жаткандыгы белгилүү.  Жаңыдан 

эгемендүүлүк түптөгөн мамлекеттердин алдында жаңы саясий системаны 

түзүү менен катар   билим берүү системасын реформалоо менен дүйнөлүк 

практикага багыт алуунун зарылчылыгы жаралды. Ааламдашуу жараянынын 
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алкагында билим берүү мейкиндигинде атаандаштыктын жүрүшү геосаясий 

кызыкчылыктар менен коштолгондугу маалым. Билим берүүнүн эртеңки 

абалына жана келечегине сереп салууда тарыхый тагдырлары бирге болгон  

Түркстан калктарынын билим берүү  системасынын  калыптанышындагы  

тарыхый тажрыйбаларды үйрөнүүнүн мааниси зор. Бул аспектте ХIX к. аягы 

ХХ к. башында  Орусия империясынын Түркстандагы билим берүү 

саясатын изилдөө илимий- теориялык жана практикалык мааниге ээ. 

Тарыхый издөөлөрдүн басымдуу бөлүгүндө бул тарыхый жараянды 

прогрессивдүү көрүнүш катары баалоо басымдуулук кылат. Бирок, 

ошол эле учурда анын  жергиликтүү билим берүү мекемелеринин 

модернизациялануусуна алып келгендиги, мындан улам билим берүү 

мейкиндигинде атаандаштык жүрүп, ал прогрессти  шарттагандыгы 

көрсөтүлбөй келет. Андыктан изилдөөнүн ушул өңүтүн ачып берүү да 

изилдөөчүлүк планда актуалдуу маселелердин бири болуп саналат. 

Изилдөөнүн максаты жергиликтүү элдин рухий турмушуна кийлигишпөө 

башкаруу курсунун алкагында ишке ашырылган ХIX к. аягы ХХ к. 

башындагы Түркстандагы Орусиялык билим берүү саясатынын маңызы 

менен мазмунун жана жыйынтыктарын талдоого алуу. 

Коюлган максатка ылайык, биз тараптан төмөнкү изилдөөчүлүк милдеттер 

аныкталды: 

- Орус колониализминин орусташтыруу принцибинин Түркстандын билим 

берүү саясатында чагылдырылышын ачып көрсөтүү; 

- ―Кийлигишпөө же исламга  этибар бербөө‖ саясатынын алкагында 

падышачылык Орусиянын Түркстанда билим берүү саясатынын ишке 

ашырылышына жана  1898-жылдагы Анжиян көтөрүлүшүнүн  

жыйынтыктарынын ага тийгизген таасирлерине  талдоо жүргүзүү;-  

-Орус-тузем мектептерине карата атаандаштык  мамиленин шарттарында 

жергиликтүү мусулмандык билим берүү мекемелеринин 

модернизациялануусун жана анын жыйынтыктарын ачып берүү. 

Изилдөөнүн  хронологиялык  чеги ХIX к. аягы ХХ к. башындагы 

мезгилдерди камтыйт. Маселенин  булактык базасын  илимий эмгектер, 

басма сөз материалдары, документтердин жыйнактары, отчеттор жана 

архивдик булактар түздү. Маселени изилдөөдө историзм, тарыхый 

обьективдүүлүк жана диалектикалык биримдик принциптерин жетекчиликке 
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алуу менен бирге, жалпы эле тарых илиминде кеӊири колдонулуучу 

тарыхый-салыштырмалуулук, анализ жана синтез методдору пайдаланылды.  

Түркстан крайына өз бийлигин орноткон Орусия империясы  аталган 

аймакта өз бийлигин бекемдөө боюнча иш аракеттеринде мусулманчылык 

маселеси боюнча олуттуу кыйынчылыктарга туш болгон. Тили, дини жана 

маданияты  ар башка болгон Түркстандын жергиликтүү калкынын арасында 

мусулмандык фанатизмди азайтуу жана европалык маданият менен 

жуурулуштуруу үчүн орусиялык билим берүү системасын орнотуу күн 

тартибине коюлган. Орус интеллигенциясынын алдынкы өкүлдөрүнүн 

айрымдары крайда мектептерди,  окуу жайларын ачууга туура көз караш 

менен карашкандыгы маалым. Бирок, коомчулукта кай бирлери  мындай 

саамалык  жашап жаткан түзүлүшкө коркунуч жаратат деп эсептешсе, кээ 

бирлери билим берүү жолго коюлбаса крайдагы туземдик калктын балдары 

массалык түрдө билимсиз болуп калуу коркунучу барлыгын 

эскеришкен.Ушундай жолдор менен  падыша өкмөтү  бир тараптан    

жергиликтүү элдин ички турмушуна  саясий кооптонуулардан улам 

киришпегенге аракет кылган. Экинчи тараптан алар агартуучулук аркылуу 

цицилизацияны алып келүүнү жана аймакты орусташтырууну  өздөрүнүн 

милдети  катары  көрүшкөн. 

Бул планда ―Түркстандын түзүүчүсү‖- деп аталган крайдын биринчи 

генерал-губернатору К.П. фон-Кауфмандын ―исламга, мусулманчылыкка 

этибар бербөө саясаты‖ ( игнорирование, невмешательство-А.Э.) практикага 

киргизилген. Аталган башкаруу курсунун алкагында мусулман мектептерине 

жана орус-тузем мектептерин ачууга карата мамиле калыптанган.Мында 

негизги мамиле ―этибар бербөө саясатынын‖ багыттарына шайкеш келген 

рухий турмушка кийлигишпөө саясаты болгон.  Жергиликтүү калкттарды 

европалык маданиятка жуурулуштуруу жана  маданий ассимиляция тууралуу 

ойлор Түркстандагы билим берүү стратегиясын түзүүчүлөрү  саналган  Сыр-

Дарыя областындагы элдик училищалардын инспектору С.М: 

Граменицкий(1) менен Н.С. Лыкошиндин ( 2) эмгектеринде кездешет. Алар 

жергиликтүү элдин диний ишенимине кийлигишпестен билим берүүгө 

тартуунун тарапкери болушкан. Мындан улам алардын Түркстандагы 

орустук билим берүүгө карата мамилесинде  исламга этибар бербөө 

концепциясын колдошкондугун белгилөөгө болот.  Ал эми А. Бобровников 

(3) Н.П. Остроумов(4) Ф.М. Керенскийдин(5) изилдөөлөрүндө жергиликтүү 
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калктардын билим мусулманчылык  берүү мекемелеринин ролу жана 

таасири, алардын  крайдагы Орусиялык билим берүүгө тийгизген терс 

таасирлери сөзгө алынган.  Билим берүүдөгү атаандаштыктын күч алышын 

бийликтердин мусулмандардын жан-дүйнөсүн билбегендиктери менен 

байланыштырышып, этибар бербөө саясатын сынга алышкан. Булардын 

арасынан көп жылдар аралыгында Ташкенттеги мугалимдер семинариясын 

жетектеп келген, Түркстан генерал-губернаторунун ислам маселеси боюнча 

кеңешчиси Н.П. Остроумов  орусташтыруу түпкү максаттарына 

жетпегендигин белгилеген авторлордун бири болуп саналат. 

1898-жылдагы Фергана өрөөнүндө болуп өткөн Анжиян көтөрүлүшү  

түркстандык жана борбордук бийликтерди  мусулмандык пропаганда жана 

орус  мектептеринин  крайдын идеологиялык турмушундагы орду жана ролу 

жөнүндө ойлонууга түрткөн.  Мусулманчылык маселесин кайра кароонун 

алкагында  билим берүү маселесине кайрылган край башкаруучуларынын 

бири Анжиян көтөрүлүшүн басуу учурунда кызматка келген генерал-

губернатор С.М. Духовский болгон.  Анжиян көтөрүлүшүнүн сабактары 

генерал-губернатор С. М Духовскийди  эки жакту тактиканы тандоого 

түрткөн. Бир тарабынан ал   мусулмандык билим берүүнү администрациянын 

катуу көзөмөлүндө болуусуна аракет көрсө, экинчи тараптан мектептерде эне 

тилин окутууга каршы болуп, жергиликтүү калкка орус тилдүү мектепти 

таңуулаган. Орусиялык жарандуулука көнүктүрүүдө бул эки жол тең 

орусташтырууну максат кылып койгон. Биринчиси  православдык 

миссионердик милдеттерге  баш ийген болсо, экинчиси  улуттук маданиятты  

тизгиндөөгө багытталган болчу. Ушундан  улам орус-тузем мектептеринин  

ачылышы катуу темпте өнүккөн.   Жыйынтыгында ХХ кылымдын башында  

мындай мектептердин саны Түркстан крайында 103кө жеткен.  Анын ичинде 

Фергана областында 1902-жылга карата Жаңы-Маргаланда - 1аялдар 

гимназиясы,  1 эркектер гимназиясы;  Жаңы-Маргаланда- 1, Кокондо 1 

шаардык училища; -Наманганда- 8, Ошто жана 5 орус кыштактарында 

приходдук училищалар; Жаңы-Маргаланда-1 жана Кокондо-1 ялдардын 

приходдук училищасы (6,15) болгон. 1900-жылы орус тузем мектеби Кетмен-

Төбө капчыгайында ачылган (7,65). Белгилей кетсек аталган мектеп 

Кыргызстандын түштүгүндөгү орус келгиндери үчүн айыл жеринде ачылган 

алгачкы мектептердин бири болгон.    
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Падыша өкмөтү мезгил мезгили менен  мусулман мектептеринин 

ачылуусуна  бөгөт коюучу чараларды кабыл алып турган. Бирок, чектөөлөргө 

карбастан  мусулман мектептери  ачыла берген. Мындай көрүнүш  

орусташтырууга карата  мусулман коомчулугунун сакталып калууга 

багытталган реакциясы болгондугу талашсыз.  Бул тууралуу булактарда 

―Медреселердин( мусулман мектеби)  саны 1892-жылы Ферганада  120 

болсо, 1911-жылы 204кө,  1902-жылга карата областта туземдик 

мектептердин саны  2387ге жеткен. Анын ичинде 25 медресе б.а. 

мусулмандык жогорку окуу жайы болгон. Анда араб тили, дин таануу, 

мусулман мыйзамдары, арифметиканын төрт амалы, жер өлчөөнүн жөнөкөй 

ыкмалары үйрөтүлгөн.1906 мектеп. б.а. төмөнкү баскычтагы мектептер иш 

алып барган. Анын ичинен  кыздар үчүн  300,   275 карыхандар мектеби 

уюшулган. Мында окуучулар куран жатташат. Бир далилхандар мектеби, 

мында  араб тилинде  намаз менен алектенишет. Мунун баары элдин өзү 

тарабынан курулган жана алардын эсебинен кармалып турат,‖(7, 15) - деп 

берилген. 

Бийликтердин мусулмандык  окуу программаларыынын эскириши 

менен  жана мамлекеттик колдоонун жоктугунан салттык мектептер  

жоюлууга дуушар болот деген ойлору өзүн актаган эмес. Эски мусулман 

мектептери, жалпы эле  ислам   Түркстандагы алгачкы орус 

администраторлору күткөндөн да  көбүрөөк турмуштук күчкө ээ болгон. 

Албетте орус тузем мектептерин ачууда анын демилгечилери 

белгилешкен максаттарга толук жетишилген эмес. Мындай 

жыйынтыкты  Түркстандагы бийлик ээлери да байкашкан.   Ошентип ХХ 

кылымдын башында  Түркстандын түпкүлүктүү калкынын табийгый жол 

менен ассимиляциялануусуна  карата ишеним азайып, крайлык 

администрация радикалдуу ыкмаларды кабыл алууга киришкен. Ага жооп 

иретинде жаңы усул мектептери-жадидизм кыймылы келип чыккан. 

Анын башында  повольжиялык жана крымдык татар интелигенттери 

турушкан. Мындай мектептерде салттык исламдык предметтер менен катар  

айрым светтик сабактар  окутулган. Бирок, мындай окуу жайлар ири 

шаарлардын борборлорунда татарлар көп жашашкан аймактарда басымдуу  

болгон. Кокондо 1911-жылы   162 окуучусу  бар эки орус- тузем мектеби 

болсо,  530 окуучусу бар 8 жаңы усул мектеби иш алып барган. Бир топ жыл 

аралыгында жаңы усулдук мектептеринин ролу күчөгөн. Түркстан 
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администрациясы  жаңы усул жана жадиддик мектептердин күч алышынан 

улам билим берүү маселесине кайра баа берүүгө аракеттенген. Исламды 

үйрөнүүнүн модернизацияланган системасы менен светик билим берүүнүн 

элементтерин камтыган  окуу системасынан панисламизм жана пантюркизм 

коркунучун көргөн. Эски усул жана орус тузем мектептеринин ортонку  

звеносунда тургандыктан мындай мектептер жергиликтүү элдин арасында 

популярдуу боло баштаган. Ага карата  крайлык бийликтер  ар түрдүү чектөө 

чараларын кабыл алышкан.   Мунун баары  жаңы усул мектептерин жана 

медреселерин орусиялык администрациянын көзөмөлүнө коюу  болгон( 3, 

54-55). 

1910-жылы   генерал-губернатор  Самсонов шаарлардагы орус тузем 

мектептери менен катар айылдарда орус тилин милдеттүү предмет катары 

окутуу менен   нукура тузем мектептерин түзүү сунушун берген. Муну менен 

ал мындай кадамга баруу жаңы усул мектептерине караганда ―азырак 

балээлүү‖, (8) -   деп эсептеген. деп жазган. Бирок, бул идея башкаруу 

чөйрөсүндө колдоого алынган эмес. 

1911-жылы Түркстан крайынын башкы инспектору жетекчиликке 

крайдагы жаңы усул мектептеринин саны боюнча маалымат келтирилген. 

Анда  ―Түркстан боюнча 4106 окуучусу менен 63 жаңы усул мектептери бар. 

Анын ичинде Сыр-Дарыя областында 1650 окуучусу бар 16 , Фергана 

областында 1436 окуучусу менен 30, Самаркандда 195 окуучусу менен 5, 

Жети-Сууда 825 окуучусу менен 12 мектеп бар. Закаспий областында жаңы 

усул мектептери жок‖- деген маалымат берилген(9). Бул жагдайда А. 

Бобровников 1912-жылы Түркстандагы бир нече орус тузем мектептеринде 

жана  жергиликтүү мусулмандык мектеп медреселердеги окуу уюштуруу 

иштери менен таанышып чыккан.  Өз талдоолорунун   негизинде 

Түркстандагы гана эмес жалпы империядагы мусулмандык окуу маселеси 

реформалануусун белгилеген. Жаңы  мектептеринин ачылышы жана эл 

арасында кадыр баркынын өсүүсүнө тынчсызданып ―Жаңы усул багыты  - 

бул орус шарттарын түзүү жана орус өкмөтү тарабынан мусулмандардын 

билимге болгон муктаждыктарын  этибарга албагандыктан  жана тилибиз 

жана динибиз боюнча бизден  оолак болгон  миллиондогон мусулмандардын 

идеяларын толук билбестиктен улам өсүп чыккан‖,(3. 54) - деп  аргасыздан 

моюнга алган. 1912- жылы крайлык администрация мындай окуу жайларды 

жабуу аракеттерин көрө баштаган. Анткени   алар үчүн  билим берүүдө 
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атаандаштыктын кереги жок болчу. Орус тузем мектептеринин тизими 

көбөйтүлүп, ал турсун  эски усулдагы мусулман мектептерине карата 

ийкемдүү мамиле калыптанган. Агартуу боюнча белгилүү   адис Н.П. 

Остроумов  мындай эски мектептерди падышачылыктын  ишенимдүү 

таянычына айлантууга боло тургандыгын белгилеген. Бийликтер 1915-жылы  

мусулман мектептерин реформалоо маселесине кайра кайрылган. Бул ирет  

мектеп-медреселерди  жалпы билим берүүчү мекемелерге айлантуу  сунушу 

көтөрүлгөн. Бирок, бул жалпы империялык кызыкчылыктарга караманча 

каршы келгендиктен  айтылган боюнча калган. Ага кошумча Биринчи 

дүйнөлүк согуштун залакалары колониялык чет жакаларга чейин залакасын 

тийгизип бийликтин бул маселелерди чечүүгө алып келбей калган. Ошондон 

улам метрополиядан көчүрүлүп келген орус тилдүү калктардын билим 

алуусуна кам көрүү согуш учурунда убактылуу унуткарылып, Совет 

бийлигинин алгачык жылдарында кайрадан көтөрүлгөн. Ущундай жолдор 

менен ХIX к. аягы ХХ к. башында  Орусия империясынын Түркстандагы 

билим берүү саясатынын ишке ашырылышында орус-тузем мектери 

менен жергиликтүү мусулмандык  билим берүү мекемелеринин 

ортосунда  курч  атаандаштык жүргөн Анын натыйжалары  төмөнкүдөй 

жыйынтыктарга алып келген: 

-Падышачылыктын Түркстандагы империялык саясатында  мамлекеттик 

бүтүндүк принциби үстөмдүк кылган. Бул өз кезегинде улуттук мамлекет 

жөнүндөгү идея болуп,  «бөтөн элдерди  орус мамлекеттүүлүгүнө жана орус 

цивилизациясына баш ийдирүүнү» көздөгөн.   

-1898-жылдагы Анжиян көтөрүлүшү кыска убакка созулганы 

менен падышачылыктын Түркстандагы билим берүү саясатына жана 

жалпы эле орусташтыруу маселесине олуттуу таасирин тийгизген. 

Анын жыйынтыгында  орус-тузем мектептеринин саны өскөндүгүнө  

жана жалпы эле мусулманчылык маселесине карата мамилени өзгөртүү 

аракеттери болгондугуна карабастан орусташтыруунун түпкү максаты 

толук орундалган эмес, тескерисинче  жыйынтыгы жергиликтүү билим 

берүү системасындагы модернизациялык көрүнүштөргө алып келген. 

-Падыша өкмөтүнүн колониялык саясатындагы орусташтыруу прицибинин  

билим берүү саясатында чагылышына жооп катары салттык мусулмандык 

жана жаңы усул мектептери ургалдуу өнүгө баштаган. Мындай шартта 

крайлык бийлик ээлери жана агартуучулары  жаңы усул мектептерин 
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колдоого алынусунан  аябай чочулашып, ага караганда салттык мусулмандык 

билим берүүнүн эл арасында таралышын оң көрүшкөн. Анткени 

мусулмандык кадимки мектептерге караганда жадиддик мектептер бир топ 

прогрессивдүү болгон жана калк ичинде колдоого алынган.  

-Падыша өкмөтүнүн Түркстандагы  билим берүү саясаты белгилүү 

деңгээлде оң натыйжа бергендиги талашсыз.Башталгыч мектептин 

бтүрүшкөн жергиликтүү айрым тургандар  Петербург, Москва, Казань 

жана башка шаарларда жогорку билим алышкан. Орус-тузем 

мектептеринин  бүтүрүүчүлөрү Түркстанда жаңыдан түзүлө баштаган  

советтик улуттук мамлекеттүүлүктүн башатында турушкан жана 

улуттук интелигенциянын алгачкы тобун түзгөн. Орусиялык билим 

берүүнүн түпкү максаты орусташтыруу болгондугуна  жана анын биротоло 

ишке ашпагандыгына карабастан Түркстан крайы үчүн светтик билим 

берүүнүн башатын калыптандырууга таасирин тийгизген.Ага удаа эле 

мамлекеттик колдоосу жок элдин гана көмөгү менен иш алып барган 

мусулмандык билим берүү совет бийлигинин алгачкы жылдарында, 

кийинки ашынган атеисттик мезгилдерде да көмүскөдө жашоосун 

уланта берген. 

Корутунду  

-Падышачылыктын Түркстандагы  билим берүү саясатында 

орусташтыруу принцибинин  көчмөн жана отурукташкан жамааттарга 

тийгизген таасири бирдей болгон эмес. Орус-туземдик же болбосо 

жадиддик мектептер шаар жерлеринде жайгашкандыктан тоолуу 

аймактардын көчмөн калктарына, анын ичинде кыргыздардын калың 

катмарына жеткиликтүү эмес болгон. Ушул өңүттөн алып караганда  

тарыхнааманын эртеңи үчүн  падышачылыктын билим берүү 

саясатындагы орусташтыруу  прицибинин көчмөн жана отурукташкан 

элдердин рухий турмушунда чагылдырылышы жалпы жана жекелик 

контексте  каралышы максатка ылайык келе тургандыгын белгилейбиз.  
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Аннотация: Макалада кыргыз элинин анын ичинде түштүк кыргыз урууларынын 

XVIII-XIX  кылымдардагы коомдук өнүгүүсүнүн жүрүшү жөнүндө баяндалат. Ошондой 

эле бул мезгилдеги кыргыз урууларынын коомдук абалына негизги кесип болгон 

көчмөнчүлүкө токтолобуз. Негизинен  кыргыз урууларынын көчүп-конуусу – салттуу 

көчмөн жашоонун негизги белгиси болуп саналып келген. Кыргыз урууларынын көчүп-

конуу салты социалдык-саясий себептерге да, экономикалык абалга да карата болгон. 

Чет жердик баскынчылардын тынымсыз чабуулдары, күчтүү уруулардын экинчи бир 

урууларды алар өздөштүргөн жерден кууп чыгуусу, урууларды башкарган феодалдардын 

чатагынан улам чыккан уруу чабыштары, элдин санынын көбөйүшү, феодалдардын 

кысымы астында айрым топтордун жаңы журт издеп, башка чөлкөмдөргө көчө 

качышы, ар башка аймакта жашаган тууган уруулардын биригиши, жайыттын 

жетишпестиги, табигый кырсыктар жана башка ушул сыяктуу себептер көчмөндөрдө 

тынымсыз журт которууну туудуруп турган. Бул кыргыз урууларына мүнөздүү болгон. 

Ачкыч сөздөр: түштүк кыргыздар, коомдук түзүлүш, жайыт, көчмөнчүлүк, 

вертикалдык,меридиандык, стационардык. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНЫХ 

КЫРГЫЗСКИХ ПЛЕМЕН В XVIII-XIX ВВ. 
Анарбаева Гулнора Абдуманоповна 

                              к.и.н., доцент 

                                    Жалал-Абадский государственный университет 

                                                     Жалал-Абад, Республика Кыргызстан 

 

Аннотация. В статье описывается ход общественного развития кыргызского 

народа, в том числе южных киргизских племен в XVIII-XIX веках. Мы также рассмотрим 

кочевничество, которое было основным занятием киргизских племен в этот период. В 

целом переселение кыргызских племен было главной особенностью традиционного 

кочевого образа жизни. Миграционная традиция кыргызских племен была связана как с 

социально-политическими причинами, так и с экономической ситуацией. Постоянные 
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вторжения иноземных захватчиков, изгнание могущественных племен с завоеванных ими 

земель, племенные войны из-за феодалов, рост населения, исход феодалов в другие земли и 

исход племен в другие земли, отсутствие пастбищ, стихийные бедствия и другие 

подобные факторы заставляли кочевников постоянно перемещаться. Это было типично 

только для киргизских племен. 

 Ключевые слова: южные кыргызы, социальная структура, пастбище, кочевой, 

вертикальный, меридиональный, стационарный. 

 

TRANSFORMATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF 

SOUTHERN KYRGYZ TRIBES IN THE XVIII-XIX CENTURIES 
                                                                                  Anarbaeva Gulnora Abdumanopovna 

                                                                                                   Ph.D., associate professor 

                                                                                                  Jalal-Abad State University 

                                                                                      Jalal-Abad, Republic of Kyrgyzstan 

 

Abstract: The article describes the course of social development of the Kyrgyz people, 

including the southern Kyrgyz tribes in the 18th-19th centuries. We will also look at nomadism, 

which was the main occupation of the Kyrgyz tribes during this period. In general, the 

resettlement of Kyrgyz tribes was the main feature of the traditional nomadic way of life. The 

migration tradition of the Kyrgyz tribes was associated with both socio-political reasons and the 

economic situation. The constant invasions of foreign invaders, the expulsion of powerful tribes 

from the lands they conquered, tribal wars because of the feudal lords, population growth, the 

exodus of feudal lords to other lands and the exodus of tribes to other lands, the lack of pastures, 

natural disasters and other similar factors forced the nomads to constantly move. This was 

typical only for the Kyrgyz tribes. 

Key words: southern Kyrgyz, social structure, pasture, nomadic, vertical, meridian, 

stationary 

 

1. Киришҥҥ 

Кыргыз эли, анын ичинде түштүк кыргыз уруулары XVIII - XIX 

кылымдар чегинде татаал процесстерди башынан кечирип жаткан. 

Кыргыздардын бирдиктуу мамлекеттик түзүлүшү болбостон, географиялык 

шартка жараша кошуна жашаган бир топ саясий бирикмелердин, 

этностордун таасиринде жашап турган. Түштүк кыргыз уруулары XVIII-

кылымдын ичинде эле Фергана, Памир, Тоолуу-Бадахшан, Оро-Төбө, Жызак, 

Кожент аймактары Кокон мамлекетине биротоло бириккенине байланыштуу 

анда тиричилик кылган кыргыз калкы хандыктын туруктуу элине айланып 

калган. Ал мезгилдеги түштүк кыргыз урууларынын коомдук абалы советтик 

тарыхнааманын концепциясы менен караганда таптык түзүлүш жана 
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коомдук-экономикалык формация методологиясы аркылуу түшүндүрүлүп 

келген. Марксисттик көз карашта XVIII-XIX кылымдардагы кыргыз 

коомчулугун патриархалдык-уруулук коомдук баскычта турган эл катары 

сүрөттөшкөн. Бул жерде кыргыздар жөнүндө ири эмгектерди жазган 

көрүнүктүү окумуштуу С.Абрамзондун сөзүнө таяналы. Ал: ―Кыргыз 

коомунда үстөмдүк кылган патриархалдык-феодалдык мамилелердин 

бөтөнчөлүгү бул мамилелер жарым көчмөн жана көчмөн мал чарбасынын, 

патриархалдык-уруулук турмуш тиричиликтин шарттарында 

өнүккөндүгүндө болуп саналат. Алар үчүн феодалдык мамилелердин эрте 

формаларына тийиштүү болгон көп белгилер мүнөздүү болучу. Бул 

мамилелердин негизги бөтөнчөлүктөрүн феодализмге чейинки, 

патриархалдык-уруулук коомдук мамилелердин калдыктары жана эски 

адаттары менен айкалышканынан көрүүгө болот.‖- деп жазган [1-896 бет]  

Бул сүрөттөө чынында советтик идеологиядагы Кыргызстандын 

бардык эле тарыхчыларынын пикири менен дал келип, расмий окуу 

китептеринде так ушундай сүрөттөлөлгөн. Мисалы, XVIII кылымда жана 

XIX кылымдын орто ченинде кыргыз коомчулугу патриархалдык-феодалдык 

[2- 136-141] коом болгон деп советтик тарыхчылардын басымдуу көпчүлүгү 

жазып келишкен.Азыркы методологиялык көз карашта XVIII-XIX 

кылымдардагы түштүк кыргыз урууларынын коомдук абалы жаңыча 

каралууда. Бирок, аны азыркы методологиянын принциптери менен так жана 

биротоло аныктаган изилдөө жок.  

Теорияда ―коомдук мамилелер‖ деп коомдо жашап турган түрдүү 

социалдык топтордун, жамааттардын, индивиддердин өз ара мамилелеринин 

көп түрдүүлүгүн айтабыз. Ал көп түрдүүлүк ―социалдык мамилелер‖ деп 

аталып, адамдардын коомдогу ордуна жараша өз ара социалдык карым-

катнашын, бири-бирине болгон көз карандылыгын, коомдогу макамын жана 

башка мамилелердин жыйындысын түшүндүрөт [3-.// https://dic.academic.ru/]. 

Аталган коомдук, социалдык мамилелердин суммасы коомдук системаны 

калыптандырат. Мындай коомдук система социалдык, саясий, улуттук, 

жамааттык, үй-бүлөлүк мамилелер болуп типтештирилет. Коомдук 

мамилелердин көп түрдүүлүгүнүн жалпылама мүнөздөлүүсүнүн негизинде 

коомдук абалды аныкташыбыз мүмкүн. Коомдук абал болсо төмөнкү 

мамилелердин типтерине бөлүнүшөт: Социалдык топтордун өз ара 

мамилелери (муну советтик теорияда таптык мамилелер деп аташкан); 
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саясий мамилелер; улуттук мамилелер; этникалык мамилелер; жамааттык 

мамилелер; жеке инсандык мамилелер. Кээде бул мамилелердин типтерине 

коомдун жеке адамдарга жана жеке адамдардын коомго, мамлекеттин жеке 

адамдарга жана жеке адамдардын мамлекетке жана башка спецификалык 

мамилелерди да киргизип жүрүшөт. 

Коомдук мамилелердин тарыхый белгилүү бир этаптагы реалдуу 

чагылышы, көрүнүшү ошол мезгилдеги коомдук абалды туюндурат. Ал абал 

салтуу элдик эрежелердин же мыйзамдык расмий эрежелердин негизинде 

тарыхый жактан жөнгө салынып турган инсан менен инсандын, инсан менен 

коомдук системанын, коомдогу социалдык топтордун өз ара мамлекет менен 

болгон алакасын чагылдырат.Алар: а) жеке индивиддердин (субъект-

социалдык маанидеги жеке инсан) менчик үчүн (объект материалдык 

байлык) өз ара күрөшүн; б) кайсы бир жалпы аймактагы биргелешкен 

жашоо-тиричилигин; в) тирүүлүктү уланткан генетикалык программаны 

(тукум улоо);г) эмгектин коомдук бөлүнүшүнүн негизинде өндүрүш 

процессинде, өндүрүлгөн байлыкты  бөлүштүрүүдө, аларды алмашууда, 

коомдук керектөөдө калыптанган кызматташуунун көп түрдүүлүгү [4- 157 б]. 

Демек, XVIII-XIX кылымдардагы түштүк кыргыз урууларынын 

коомдук абалы дегенибиз жогор жактагы көрсөтүлгөн кыргыз урууларынын 

тарыхый өнүгүү деңгээли менен тыгыз байланышта жүргөн көп түрдүү жана 

көп кырдуу мамилелердин жыйындысы экен. Так ушул теориялык 

принциптин негизинде гана XVIII-XIX кылымдардагы түштүк кыргыз 

урууларынын коомдук абалын аныктообуз мүмкүн. 

Жогоруда көрсөтүлгөн коомдук абалдын теориялык принцтерин эске 

алуу менен XVIII-XIX кылымдардагы түштүк кыргыз урууларынын коомдук 

абалын сүрөттөөдө анын бир нече белгилерин сүрөттөй алабыз. Алгач 

каралып жаткан тарыхый доордогу мүнөздүү нерсе – көчмөндүүлүктү 

сүрөттөп өтөлү, себеби кыргыз урууларынын көчүп-конуусу – салттуу 

көчмөн жашоонун негизги белгиси болуп саналып келген. Кыргыз 

урууларынын көчүп-конуу салты социалдык-саясий себептерге да, 

экономикалык абалга да карата болгон. Чет жердик баскынчылардын 

тынымсыз чабуулдары, күчтүү уруулардын экинчи бир урууларды алар 

өздөштүргөн жерден кууп чыгуусу, урууларды башкарган феодалдардын 

чатагынан улам чыккан уруу чабыштары, элдин санынын көбөйүшү, 

феодалдардын кысымы астында айрым топтордун жаңы журт издеп, башка 
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чөлкөмдөргө көчө качышы, ар башка аймакта жашаган тууган уруулардын 

биригиши, жайыттын жетишпестиги, табигый кырсыктар жана башка ушул 

сыяктуу себептер көчмөндөрдө тынымсыз журт которууну туудуруп турган. 

Кыргыздын атам замандардан бери келе жаткан көчмөндүүлүгүнүн 

көнүмүш салты ушунчалык бекем экендигин тунгуч тарыхчы Б.Солтоноев 

мындай белгилеп кетет. Ал кыргыз там салышты «тирүүлөй көргө кирет» деп 

жактырбастан, калаа турмушун «учпас тоок, көчпөс там» деп сүйбөстөн 

ылайык көрбөгөн [5- 208 б], деп жазат. 

Мындай жашоо салты кыргыз коомунун уюткулуу бир жерге токтоп, 

өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, туруктуу түтүн булатып, ордолуу мамлекет 

курушуна шарт түзбөй келгендигин бирден бир себеби болгондугун танууга 

мүмкүн эмес. Албетте, көчмөн цивилизациясында улуу державалар деле 

түзүлүп, мамлекеттик бекем түзүлүштөр болуп турган. Бирок, кантсе да 

көчмөн турмуш туруктуу жашоо менен айкалашпагандыктан өнүгүүнүн бир 

топ белгилерин кечеңдетип келген олуттуу кесепет болгон десек 

жаңылышпайбыз. Ошондуктан көчмөн турмуш, жашоо шарт кыргыз 

урууларынын түрдүү саясий кырдаалдарга, табияттын өзгөрүшүнө карата 

бат-бат жер которууларына алып келгендигин ырастап турган. Орус отор 

доору орногонго чейин мындай жер которуулар көп учураган. Бул 

көчүүлөрдүн тереңинде саясий да, экономикалык да, табигый да себептер 

жаткандыгын тарыхый кырдаалдан баамдоого болот. Б.Солтоноевдин 

жазганына караганда ушундай бир мисал XIX кылымдын 60-жылдарынын 

орто ченинде болгондугу катталып калган. 1863-64-жылы Фергана менен 

Арка кыргызы ачарчылыкка дуушар болуп, Анжианга караган өзбек-

кыпчактар кыргызга келип, айран ичип жан сактаган [6-376-б], деп билдирет 

окумуштуу. Кыргыздардын урууларынын жер которууларынын мисалдары 

абдан көп. Бирок андай мисалдар түндүк кыргыз урууларына караганда 

түштүк кыргыз урууларынын XVIII-XIX кылымдар чегиндеги жашоосунда 

азыраак учурайт. Айрым бир мисалдарды келтирели. 

Кыргыздардын көчүп, конуш мүнөзү казактардыкынан башкача 

болгондугун В.В.Радлов эскерип, ал 1864-жылы солто уруусунун 

айылдарында болгондо орус чиновниктери айтып беришкен бир өзгөчө 

шартты жазып калтырган. Окумуштуу кыргыздар айыл айыл болуп 

жашабастан, боз үйлөрүн кышында дарыялардын боюна бир-бирине улай 

тигип жашагандыгын, мындай катарлар кээде жыйырма же андан да көп 
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чакырымга созулуп кетерин жазат [7- 165-б]. Албетте, көчүп-конуунун 

мындай болушу эки нерседен – бири жаратылыш шартынан, экинчиси 

кыргыздардын жоокерчилик жашоосуна байланыштуу болгондугун баамдоо 

кыйын эмес. Анткени, боз үйлөрдүн мындай жайгашуусу кыргыздарда бир 

нече сааттын ичинде тынч жашап жаткан айылды толук согуштук абалга 

келтирүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн. Ошол эле учурда В.В.Радлов орустарга 

биротоло баш ийгенден кийин кыргыздар боз үйлөрүн жайгаштыруу 

тартибин өзгөртүшүп, казактар сымал эле айыл-айылга бөлүнө баштаптыр 

деп белгилеп кеткен [8- 165-б] . 

Демек, кыштан чыгуу зарылдыгынан пайда болгон кыштоолор, 

эгинчилик кылуу зарылдыганан пайда болгон турак-жайлардын тобу 

акырындап отурукташкан кыштактарга айланган. Мындай көрүнүш 

отурукташкан эли арбын Кыргызстандын түштүк аймактарында, Фергана 

өрөөнүндө мурунураак башталган. Элеттик кыргыздарда кыштак деген 

аталыш азыраак колдонулуп, негизинен айыл деп аталган. Айыл деп 

жаздоодо, күздөөдө жана жайлоодо турак ылган конуштарды аташса да, 

кыштоо менен эгин эгилген талаалардагы турактар да ―айыл‖ деп атала 

берген. Кыштак түрүндөгү айылдар негизинен административдик бирдикти 

түзгөн эмес. Алар чарбалык бирдикти түшүндүрүп, эгин талаасы, жайыттары, 

чөп аңыздары,  азыраак малы-кели чогуу болгон. Алар көбүнчө уруулаш 

туугандар, көп учурда бир атанын балдары болушкан. Турмуштун нугу 

менен кээде мындай жамааттарга түрлүү себептер менен башка бир адамдар, 

же үй-бүлө да ―тентип келүү‖, ―тууган издеп келүү‖, ―асыранды болуу‖ жана 

башка жолдор менен кирип кетишкен учурлар кездешкен. Бай адамдардын 

жерин иштеткен аштыкчылар, жалданма эгинчилер да мындай түрдөгү 

айылдарды түзө алышкан. Ар жылы кайталанган туруктуу жашоо жана чогуу 

эмгектенүүдөн булар акырындап туугандашып да кетишкен. Адатта кыштак 

катарындагы мындай айылдар [5-15б], кээде андан көбүрөөк топурак, ылай 

материалдарынан салынган кепе-үйлөрдөн, же анча кооздолбогон боз 

үйлөрдөн турган. Албетте, алардын жаздоо жана күздөө кезинде жакынкы 

шалбааларда убактылуу жайгаша койчу алачыктары, чатырлары да болгон.  

Кыргыздар өз алдынча айылды же жайыты жакын бир нече айылдарды 

түзүп, бири-биринен алыстабай көчүп-конуп жүрүшкөн. Адетте андай 

топторду, айылдарды акылман аксакал адамдар башкарган. Колдо бар малын 
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кышкысын жалданма адамдарга бактырууну, жайкысын кезектешип 

кайтарууну да ошол аксакалдар көзөмөлгө алып, жетектеген [9- 18 б]. 

 Көчүүнү дайыма уруу жана урук башчылары чечип турган. Эл 

көчсүн деген күнү көчпөй калгандар болуучу эмес. Эл көчөттүн болжолдуу 

күнү адам өлсө ошол айылга көчпөй калууга уруксат берилген. Бирок, өлгөн 

кишибизди көмөлү деп көчпөй элдин артында калган айыл, жоого алдырып 

жиберүү коркунучу билинген кезде өлүгүн жүктөй качып, эл конгон жерге 

жетип көмгөн учурлары да кыргыз турмушунда боло келген. Чогуу көчүп-

конуу элди жоодон сактоонун негизги шарты катары эсептелип, урууну 

жоодон коргоонун дагы бир шарты катары баатырлардын көзөмөлү 

эсептелген. Адатта уруунун атактуу баатырларынын бир-экөө көч баштап 

көч алдында болсо, калгандары элдин аркасы болуп, көчтүн аягын иликтеп 

көчүүчү.  

Борбордук Азиянын географиялык шартында көчмөндөрдүн үч түрдүү 

көчүү салты калыптанган. Алар: ―меридиандык‖ (түз жана тегиз жайытта 

көчүп жүрүү), ―вертикалдык‖ (төмөндөн жогору, кайра жогортон төмөн 

карай көчүп жүрүү) жана ―стационардык‖ (туруктуу бир жерде көчмөндүк 

турмуш менен алектенүү).  

Биринчиси негизинен Казахстан менен Түркмөнстанда көбүрөөк 

кездешкен. Кең талаада жашаган көчмөндөр  бир жайыттан экинчисине мал 

менен конуш которуп жүрүшү горизонталдуу болуп, жаздоо, жайлоо, күздөө 

жана кыштоо туруктуу циклди түзгөн эмес. Көптөгөн уруулар бир кыштаган 

жерине дайыма туруктуу кайткан эмес. Башкача айтканда кайрылып келүү 

цикли чоң 3-4, 5-6 жылдык циклди түзгөн. Мындай шартта көчүү багыттары 

номаддардын (көчмөн калктын) тигил же бул уруусуна таандык болгондой 

көрүнгөнү менен жер – бул кудайдын берген нерсеси, андыктан ким 

жайытты мурун ээлесе, жайыт ошонуку деген принцип сактала берген. 

Бирок, тынч турмушта жайыт жана көчүү маршруту тийешелүү урууга же 

урукка акырындап бекитилген жана аны башка уруулар таанышкан.   

Экинчи – ―вертикалдык‖ (төмөндөн жогору, кайра жогортон төмөн 

карай көчүп жүрүү) негизинен тоо койнунда жашаган көчмөндөрдүн көчүп-

конуу салты болуп калыптанган. Мындай көчүп-конуу негизинен кыргыздар 

жана казактардын айрым түштүк-чыгыш жана чыгыш аймактарынын калкы 

тарабынан колдонулган. Мындай көчүүдө кышындагы ызгаардуу суукта 

өрөөндүн төмөн жагындагы буйгат, шамал жүрбөгөн, жылуу кокту-колотто 
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жайгашкан кыштоолордо болуп, жазда улам көк чыгыпшын кууп жүрүп 

олтуруп, жайындагы ысык аптапта салкын төрлөргө, мөңгүнүн жанына 

чыгып кетишкен. Ал эми күздө чөбү кайрадан көгөрө баштаган бөксө тоолуу 

жайыттарда болуп, кышка карай кайра кыштоолорго түшкөн. Көчүп-

конуунун бул түрүндө тоо койнундагы көчүү багыттары туруктуу болгон да, 

тигил же бул уруунун, уруктун, бир атанын балдарынын кыштоосу жана 

жайлоосу туруктуураак аныкталган. Мындай ар жылы кайталанган циклде 

уруу туруктуу жашоого ылайыкташтырылган чопо турак-үйлөрү, короо-

сарайлары, мал каналары бар кыштоолор пайда болгон. Кыштоолордун 

жанындагы аңыздар эгин эгүүчү жерлерге айланган жана андан алысыраакта 

чөп чабуучу шалбаалар да болгон. 

Вертикалдык көчүп-конуу, кыштоо, жаздоо, жайлоо жана күздөө 

мезгилинде жүргүзүлгөн чарбанын, бир атанын балдары болгон жамааттын 

ар бир мүчөсүнүн милдеттеринин, башка коомдук иш-аракеттердин, кыскасы 

кыргыз көчмөн жашоо-тиричилигинин атадан балага калган ырасми салты, 

ырым-жырымы калыптанган. Булар ар бир көчмөн үчүн ыйык сакталган. 

Кыргыздардын төмөндөн жогору, жогорудан төмөн көчүп-конуусу, 

алардын жарым көчмөн болгондугун тастыктаган. Ал эми жарым 

көчмөндүүлүккө байланыштуу кыргыздардын көчүү ареалы талаа 

көчмөндөрүнүкү сыяктуу кеңири мейкиндикти камтыган эмес. Ошондуктан 

кыргыз журту туруктуураак болуп, ал өтө сейрек алмаштырылган. Кайсыл 

бир катуу саясий зарылдыкта, согуш мезгилинде, жаратылыш кырсыгында 

гана болбосо, башка мезгилде журт алмаштыруу болгон эмес. 

Кыргыздар туруктаган тоолуу жер жана анын климаттык шарттары, 

өскөн өсүмдүктөрү жагынан улам өр талаша жайгашкан географиялык ар 

кыл зоналар малчылардын кылымдап калыптанган көчүп-конуусунун жыл 

бою улантуучу өзгөчө вертикалдуу циклин түзгөн. Бул вертикалдуулук талаа 

көчмөндөрүнө караганда туруктуулугу менен айырмаланып, ал ар жылы 

кайталанган. Башкача айтканда кыргыздардын мал чарбачылык менен 

кесиптенген урууларында ата-бабалардан ээленген туруктуу кыштоосу, 

жаздоосу, жайлоосу жана күздөөсү болгон. Демек, бир жылдык циклде ошол 

пункттарды туруктуу кайталап турган.  

Кыргыздардын мындай мал чарбачылык жашоосу толук 

көчмөндүүлүккө анча окшобой, жарым көчмөндүүлүк жашоо түрүн түзгөн. 

Мунун өзү аларда жалаң гана боз үй эмес, таш, топурак, жыгач 
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материалдарынан жасалган турак-үйлөрдү да колдонушкандыгы менен 

айырмаланган. Ар жылы кайталануучу көчүү цикли дыйканчылык менен да 

кесиптенүүгө шарт түзгөн. Демек, бул жерде кыргыздардын мал 

чарбачылыгы дыйканчылык менен илгертен бери эле эриш-аркак 

жүргүзүлгөн. Анткени, дыйканчылык кыргыздарда обочолонгон кесип эмес, 

көчмөндөр айылынын чарбачылыгынын ажырагыс бир бөлүгү болуп 

саналган. Кээ бир жерлерде чакан дыйканчылык жерлери түзүлгөн, бирок 

алар деле өзүлөрүнүн айлана-жакаларындагы малчылар менен тигиндей же 

мындай даражада байланышта болушкан.  

Кычыраган кыштан кийин, кыштоодон конуш которуу өзүнчө бир 

майрам болгон. Бир аз оокаттуу чарбалардын баары эң жакшы кийим-

кечелерин кийинип, аттарын үртүктөшкөн, төөлөрүн жасалгалап. төөлөргө 

жана аттарга жүктөлгөн боз үйдүн жабдууларына жана башка үй 

эмеректерине килем же кооз таар жабылып, баалуу буюмдардын (самоорлор, 

сандыктар, жайпак табактар) үстүнөн бастыра таңылчу. Салтка ылайык, 

мурда конуш алышкандар конушка жаңы жайланышкандарды өрүлүктөп 

келишкен. Көчүп-конуунун толук шаан-шөкөтү унаалары көп, бай жана 

оокаттуу чарбаларда гана толук сакталган. Жылкылары жана жандыктары 

жок же бирин-экин кедей чарбалар өз алдынча дегеле көчүп-конушкан эмес. 

Алардын кээ бирөөлөрү өзүлөрүнүн бай тууган-туушкандарынан май, сүт 

азыктары акысына иштеп берүү шарты менен анча-мынча мал алып, ошол 

тууган-туушкандарын каралап көчүп кетишкен. Малы чактуу чарбалар 

өзүлөрүнүн бирин-экин малы менен жай бою жакын жерлердеги жайыттарда 

калышкан. Бай чарбалардын кээ бирөөлөрү мал-жаны менен бийик тоолуу 

сырттарда кышында деле көчүп-конуп жүрө беришчү.  

Ушул жерде оокаттуулар менен бийик тоонун орр шартында жашаган 

кыргыздардын турмушун салыштарган бир маалыматты бере кетели. Д.Л. 

Иванов аттуу орус геолог-саякатчысы 1883-жылы памирлик кыргыздардын 

турмушу менен Алайдын түз жерлериндеги кыргыздардын турумушун 

салыштырып, мындай деп жазат: «...Түз жердеги байлардын турмушуна 

караганда памирлик кыргыздардын турмушу өзүнчө эле бир ирония  

өңдөнөт. Байларда кымыз деген мол, короо-короо койлору бар, жүн деген 

батпайт, оймолуу кооз кийиз, килем, жабуу, чий деген жетээрлик. Боз үйлөрү 

жасалгалуу, жүгөн-ээрлери күмүштөлгөн. Кийгендери саймалуу кооз шалбар, 

Кыздарын көрсөң кыпкызыл анардай болуп бетинен каны таамп турат. 
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Кызыл гүлгө оронуп алгансып, дайыма кызыл кийишет. Алтын, күмүш сөйкө 

тагынышат. Миңдеген байге коюшуп ат чабышат. Жүздөгөн чакырым 

жерлерден аңчылар келип, уу уулашат. Айттарда укмуш жасанып 

кийинишет. Көчкөндө эмне кооз буюмдары болсо, көзгө көргөзүп 

сыймыктанып көчүшөт. Малдары көп болуп, шаарлык кол өнөрчүлөр менен 

жер иштеген дыйкандардан каалагандарын ала алышат [10- Туркестанские 

ведомости].  

Орто оокаттуу чарбалар эрте жазда, бирок адатта өзүнүн чакан 

талаасына аштыгын эгип бүткөндөн кийин өзүнүн кыштоосуна жакын 

жайгашкан тоо этектериндеги бөксөлөргө көктөөгө мал-жаны менен көчүп 

барышкан. Ал жерде койлорун төлдөтүшкөн. Жайкы аптаптуу ысык 

башталып, мал-жандын тынчын алган ар кандай чымын-чиркейлер чыкканда 

чарбалардын бир бөлүгү өзүлөрүнүн мал-жанын төрлөрдөгү жайлоолорго 

чыгарып кетишсе, малы чактуу чарбалардын көбү кыштоого кайтып 

келишкенге чейин ошол эле бөксөлөрдө кала беришкен.  

Ар кыл аймактарда көчүп-конуу аралыктарынын алыстыгы бирдей 

болгон эмес, ал бир нече ондогон километрден 100—125 километрге чейинки 

аралыктын тегерегинде болуп, кээ бир жерлерде 150—200 километрге чейин 

жеткен. Көчүп-конуп жүрүүнүн алыстыгы айрым чарбалардын мал менен 

камсыз болгонуна байланыштуу эле.  

Жайлоолордун көбү деңиз деңгээлинен 3,5 миң метрге чейин 

бийиктикте, ак кар, көк музга жакын жаткан жерлерде болгон. Күз келип, 

суук тарта баштаганда чарбалар жайлоодон көбүнчө жазында көктөөгө 

турган бөксөлөргө түшүп келишкен. Бул убакта ал жайыттар кайрадан 

көктөп, жетилип калган болот. Эгин оруп-жыюу, чөп чабуу бүткөндөн кийин 

көчмөндөр кыштоолоруна кайтып келишкен. Жыйым-теримди үй-

бүлөлөрдүн атайын жиберилген мүчөлөрү жүргүзүшкөн, байлар бул ишке 

өзүлөрүнө көз каранды кедейлерди жумшашкан.  

Кээ бир жерлерде жайлоолор социалдык топтор боюнча чек салынып, 

бөлүнүп коюлган. Кышкысын жайыттарды жалпы пайдалануу үчүн 

биригишкен чарбалардын тобу жылдын калган башка мезгилдеринде көп 

учурда бир нече топко бөлүнүп кетишкен. Жайыттарды иш жүзүндө бай 

төбөлдөр тескешкени менен аларды көп учурда жамааттык башталыштарда 

пайдаланышкан, чөп чабындылар бөлүштүрүлүп берилген жана кээ бир гана 



ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

153 

 

учурларды эске албаганда, атадан балага мураска алуучу ээликке 

айландырылган.  

Көчмөндүүлүктүн үчүнчү түрү болгон ―стационардык‖ (туруктуу бир 

жерде көчмөндүк турмуш менен алектенүүгө байланышкан) көчүп-конуу 

Борбордук Азиянын кургакчылык көп болгон Түркмөнстандын 

талааларында, Мангышлак жарым аралында, Өзбекстандын түштүк 

аймактарында калыптанган. Ошондой эле Фергана өрөөнүнүн айрым 

жерлериндеги, Жизак, Ташкен оазисинде жашап калган кыргыз урууларында 

кезиккендигин айта кетүү керек.      

 [11-/ http://www.ethnomuseum.ru/section69/71/279/5971.htm]. Мындай 

көчмөндүүлүктө жеңил боз үйлөр же алачыктар суулуу же атайын казылган 

кудуктары бар туруктуу жерде жайгашып, мал-келди анча-мынча оту бар 

жайыттарга улам которуштуруп жаңып жүрүүгө туура келген. Стационардык 

көчмөндүүлүктө кыштоо, жаздоо жана жайлоо түшүнүгү калыптанбаган. 

Болгону көчмөндөрдүн айылы гана туруктуу бир жерде жайланышкан.  

Көчүп конуунун бул формалары азыркы күндө да сакталып калууда.  
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Аннотация: Биз бул макалада төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин дүйнөгө 

таанымал кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовго кошкон кошогу тарыхый талдоого 

алынат. Анткени, айтылган жоктоолордо улуу инсандын жаратман эмгеги кыргыз 

тарыхы, адабияты, карапайым элдин социалдык абалы, нравалык баалуулуктар салттык 

маданият менен жуурулушкандыгы айгинеленген. Ага ылайык жазуучунун чыгырмалары 

дүйнөлүк изилдөөлөргө салыштырмалуу анализденет. Ошондой эле төкмө акын Элмирбек 

Иманалиев эл жазуучусунун дүйнөдөн кайткан мезгилинде акыркы сапарга узатуу 

аземенде айткан кошогу өз алдынча бир канча аспетиге бөлүнүп жоктоолордун 

мисалында каралды. Эки алптын философиялык көз карштарынын дал келиши туралуу 

да макалабызда азын оолак каралды. 

Ачкыч сөздөр: Чыңгыз Айтматов, Элмирбек Иманалиев, төкмө акын, жазуучу, 

жоктоолор, салттык маданият, тарыхый аңдоо. 
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Аннотация: В этой статье был проведен исторический анализ кошока акына-

импровизатора Элмирбека Иманалиева всемирно известному кыргызскому народному 

писателю Чынгызу Айтматову. Потому что в поминальных песнях выясняется связь 

созидательного труда великой личности с кыргызской историей, литературой, 

социальным положением простого народа, нравственными ценностями и традиционной 

культурой. Также проводится сравнительный анализ произведений писателя с мировыми 

исследованиями. Поминальные песни поэта Эльмирбека Иманалиева на похоронах 

народного писателя в момент его смерти также разделился на несколько аспектов. 

Сходство философских взглядов двух шедевров кыргызского народа подробно 

обсуждается в нашей статье. 

       Ключевые слова: Чыңгыз Айтматов, Элмирбек Иманалиев, импровизатор, писатель, 

причитание, традиционная культура, исторический анализ. 
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Abstract: In this article, a historical analysis of the koshok akyn-improviser Elmirbek 

Imanaliev to the world famous Kyrgyz folk writer Chyngyz Aitmatov was carried out. Because in 

the memorial songs, the connection between the creative work of a great personality and Kyrgyz 

history, literature, the social status of the common people, moral values and traditional culture 

is clarified. A comparative analysis of the writer's works with world studies is also carried out. 

The lamentations songs of the poet Elmirbek Imanaliev at the funeral of the national writer at 

the time of his death were also divided into several aspects. The similarity of the philosophical 

views of the two masterpieces of the Kyrgyz people is discussed in detail in our article.  

Key words: Chyngyz Aitmatov, Elmirbek Imanaliev, improviser, writer, lamentations, 

traditional culture, historical analysis. 

 

Айтайын сөздүн чындыгын, 

Азалуу болду бул кылым. 

Манастан кийин кыргызым, 
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Мактаныч кылчу Чыңгызын. 

Айтматов Чыңгыз жаркыган, 

Ак таңыбыз дечү элек. 

Айтылып бүтпөс дүйнөдө, 

Дастаныбыз дечү элек. 

Ааламдык адабиятта, 

Арстаныбыз дечү элек [6, 122]. 

Төмөндө Айтамовдун чыгармаларын бир канча аспектиге бөлүп 

кароого болот. Биринчиден – негизги каармандары тарыхый инсандар эмес, 

карапайым адамдар. Мисалы, Танабай менен Толгонай эне, Сейде, Дүйшөн, 

Эдигей, Казангап, Арсен ж.б. Алар абийир, намыс жана бийик адамдык 

касиеттерин көрсөтүп, адам деген улуу атты бийик туткан инсандык 

каармандар. Айылдык карапайым кыргыздардан дүйнө тааныган 

кыргыздарды жаратты. 

Экинчиден - Чынгыз Айтматовдун көрөгөчтүгү: СССР адабиятында 

социалисттик реализм принцибине таянып жазылган эмгектердин көбү 

тилекке каршы бүгүн окулбай, бир эле партиянын, режимдин, бир эле 

өлкөнүн идеологиясына кызмат өтөгөн адабият катары кала берди. Ал эми 

Айтматовдун негизги чыгармалары совет заманында жаралса да, алар 

бүгүнкүдөй маанилүү. Анткени, кечээкини бүгүн көркөмдөп айтып 

бергендигинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Окурман үчүн 

көп чыгармалары улам жаш өткөн сайын жаңы өңүттөн өзгөрүп турат. 

Маселен, патриаралдык агрардык коомду сүрөттөгөн «Гүлсаратты» 

көпчүлүгү бала кезде жылкыга кызыгып окушкан. Бул сүрөттөө 

Иманалиевдин жоктоосунда төмөндөгүдөй сүрөттөлөт: 

Гүлсары атка жем берип, 

Күнүгө таптап багышкан [6, 123] 

Үчүнчүдөн - адам жана жаныбар Айтматовдун чыгармаларында: Бугу 

эне, Гүлсары, Акбара менен Ташчайнар, Каранар же Жаабарс, Кремлдеги 

Үкү чыгармада башкы каарман катары катышат. Гүлсарынын өмүрү - 

бүтүндөй бир коммунисттик доордун өмүрү. Акбара менен Ташчайнардын 

өчү - табияттын өчү. Бугу эненин баланы сактап калышы - адамзаттын 

табияттан көз каранды экендиги. Ал эми Дөнөнбай ак куштун чакырыгы - 

жети атаңды биле жүр дегени. Эне - Бейиштин тикен зым менен курчалганы - 
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Советтик системанын кудайсыз калгандыгы. Акбара менен Ташчайнар, же 

Жаабарс аркылуу терең жана эскертүүгө чакырат [1]. 

Ошондой эле мындай тарыхый ырастоолор кошок ырында; 

Акбара менен Ташчайнар, 

Аларды да билет алыстан. 

Кайра эми сиздей чыгабы, 

Карышкырын журтка тааныткан [6, 123] - деп сүрөттөлөт. 

Төртүнчүдөн - согуш темасы: Чынгыз Айтматов согуш доорунун 

дүйнөлүк дэңгээлдеги эң көрүнүктүү жазуучусу. «Эрте келген турналар», 

«Бетме бет», «Жамийла», «Саманчынын жолу» дээрлик согуш темасына 

арналган. Бирок ал согушту октун үнү угулбаган тылдагы адамдын гана 

трагедиясы аркылуу укмуштай көркөм айтып бере алган. Мисалы Толгонай 

эненин монологу - бул Шекспирдик дэңгээлдеги улуу трагедия. Ал эми 

Иманалиевдин жоктоолорунда: 

Кан күйгөн согуш маалында, 

Каргадай бала чагыңда. 

Олуя Ата, Маймактын, 

Оң түштүк чыгыш жагында. 

Аскерден кара кат келип, 

Апалардын көзүнөн. 

Армандуу окуп жаш келип, 

Араба тартып кеткен жер. 

Кара-Буура дайрасын, 

Какшатып бутуң кечкен жер. 

Башына тоодой иш жүктөп, 

Балалыгың өткөн жер. 

Толгонай апа зар айтып, 

Томсоруп жашың төккөн жер. 

Шекер, Жийде, Чоң Капка, 

Төрүң эске түшкөн жер [6, 124] - деген саптарда жогоруда мисал 

келтирилген чыгармаларды жазуучунун өмүрүн бүтүндөй турмуштук 

философиялык өңүттөн сүрөттөгөн 

Бешинчиден - географиялык чексиздиги: Жазуучунун чыгармалары 

Таластын Шекер айылынан башталып, Азиянын тоо-талаалары менен 

Европанын шаарлары кошо камтылган. Окуя бирде арабада, бирде поездде, 



ОшМУ Жарчысы Т.2 №3  2021 

 

158 

 

бирде самолетто өтөт. Адамдан адамзатка, Бугу-Энеден Иисус Христоско, 

Шекспирден Космоско чейинки аралыкты камтый алган планетардык 

масштабга жетишкен. 

Бул аспект кошокто төмөндөгүчө сүрөттөлөт: 

Ала-Тоонун койнунан, 

Атылып чыгып булактай. 

Алп деңиздерге куйдуңуз, 

Атыланттын ар жагын. 

Кайра Азия көздөй бурдуңуз, 

Алтындан ордо курбастан. 

Ата, акылдан ордо курдуңуз, 

Биз жүрбүз, аялым, балам, тууган деп, 

Сиз, ааламга кызмат кылдыңыз [6, 123] - деген саптарда бүгүнкү 

адамзаттын жашоосундагы көр пенделик күнүмдүк жашоону акын өзүнө 

салыштырып, жазуучунун чыгармаларынын географиялык чексиздигин 

баяндаган. 

Алтынчыдан - миф жана реалдык жашоо: «Ак-кемедеги» Бугу эне 

жомогунан башталып, Найман-эне, «Жетөө жана бирөө» грузин легендасы 

менен уланып, акыркы «Сардал кызга» чейин бир чыгармада улам жаңы икая 

толукталат. Жомок менен реалдуу турмуш үзөңгүлөш жүрөт, айрыкча 

«Кылым карытар бир күн» чыгармасындагы Понтий Пилатка байланышкан 

окуялар же болбосо Чынгызхандын ак булуту. Икая, баян, же притча бу 

чыныгы жашоонун балалык, аруу кези сыяктуу туюлат. Ошондогу эле 

каармандар бүгүнкү жашообузда биз менен бирге жүрүшөт. Жомок 

жаралгандан бери не бир кылымдар өттү, цивилизациялар өзгөрүп, 

технологиялык революция болду [1]. Төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин 

жоктоосунда: 

Ааламда сиздей аз эле, 

Ала-Тоо болуп угулчу. 

Айтматов деген аты эле, 

Алыскы башка өлкөдө. 

Ал өзүнчө маселе, 

Тарыхты билбей кээ бир эл. 

Бизди, 

Тааныбай калса эч эле. 



ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

159 

 

Кыргыздын дебей кыргызды, 

Чыңгыздын эли дечү эле [6, 122] -деген кошокто болгон реалдуу 

чындыкты бүтүндөй кыргыз элинин этностук тарыхы менен байланыштырып 

сүрөттөөдө. 

Жетинчиден - сүйүү темасы: Махабат темасы - адамды адам кылып 

турган эң бийик аруу сезим катары сүрөттөлөт. Инсанды сүйүү, бул 

жашоону, табиятты, сулуулукту, өмүрдү, сүйүү касиети менен бийиктеп 

отурат. Жөнөкөй адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдер: 

Мисалы, Асел менен Ильяс, Мырзагүл менен Султанмурат, Данияр менен 

Жамийла, Раймалы менен Бегимай, Эрдене менен Догулан, Танабай менен 

Бүбүжандын, Эдигей менен Зарипанын мамилеси менен бышыкталат. Бул 

эпитеттер кошокто төмөндөгүчө сүрөттөлөт: 

Жамийланы эңсешип, 

Жабыла сүйүп калышкан [6, 123] - деген эки сап аркылуу акын, 

жазуучунун чыгармаларындагы бүтүндөй сүйүү темасын камтыган. 

Сегизинчиден - адеп-ахлак темасы же жан-дүйнө экологиясы: Айрыкча 

Момун чал менен бала, Дүйшөн менен Танабай, Толгонай, Орган карыя 

менен Эдигей, Сейит менен Сейде, Казангап менен Арсен, Бостон менен 

Авдий Каллистратов, Филофей адамды адам бойдон калууга үндөп турган 

каармандар. Ошол эле учурда Орозкул, Базарбай, Сабитжан, Эрташ Курчал, 

Ташчайнаарсыз аталган чыгармаларды элестетүү мүмкүн эмес. Ак менен 

кара, күн менен түн, сүйүү менен жек көрүү, күлүк менен кашаң, бала менен 

чал Айтматовдук темада дайым эриш-аркак кездешет дал турмуштун 

өзүндөй болуп [1]. 

Демек, Айтматовдун ар бир чыгармасында өмүрдүн кереметтигин 

даңазалоо менен бирге: «Адамдар, адамдыктан кетпегиле» -деп, көр 

дүйнөдөн жан дүйнөнүн бийик экендигин айтып, маңкурт болуудан сактап 

калууга чакырык жана «жамандык кылба», «адам бол» «уурулук кылбы», 

«ушак айтпа» деген осуятка чакырат.  

Тогузунчудан - улутман сүрөткер: Мисалы, Танабай, Толгонай, Момун 

чал, Эдигей, Дүйшөн - булар кыргыздын жан дүйнөсүн ачкан таасын 

образдар. Түпкүлүгү улуттук руханий суверинитетке умтулуу темасы 

камтылган. Маселен, «Кайрылып куштар келгиче» аңгемесинде улуу 

«Манас» эпосуна болгон чакырык камтылган. СССР доорунда эле 
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кыргыздын байыркы тарыхы Энесайга байланыштуу экенин эң алгач айтып 

чыккан. 

Чынгыз Айтматовдон «Эгерде өз улутундагы эң улуу адамдардан 

кимди билесиң деп сураса, мен эң ириде Саякбай Каралаевдин ысымын 

айтмакмын» деген. «Манас» эпосу кара сөз менен адегенде Чынгыз 

Айтматовдун демилгеси боюнча Кеңеш Жусупов менен Ашым Жакыпбеков 

тарабынан жазылган. «Манас» эпосун айтуу учурунда кунт коюп 

«манасчыдан угуп отуруп, ар бир сүрөттөө өз ордунда экенин көрүп, ар бир 

сүрөттөөнүн өзүнчө көркөмдүк системасы, көркөмдүк максаты бар экенин 

сезип, элдин көркөмдүк фантазиясына таң калбай койбойсуң» дейт Айтматов 

эпос жөнүндө [5]. Ошондой эле кошок ырларында дагы: 

Элибиз кыргыз кайгыда, 

Эр Манас эки өлгөндөй. 

Ак дайра болуп актыңыз, 

Ааламды жиреп бөксөрбөй. 

Ордунда ушул шум дүйнө, 

Оо, качан турган өзгөрбөй? 

Жалгандын улуу мыйзамы, 

Жазмышка аалам көнгөндөй. 

Көкүрөк түтөп турабыз, 

Көктөн Күндү бөлгөндөй. 

Кайгыда кыргыз элибиз, 

Кан Бакай кайра өлгөндөй [6, 123] - мында импровизатордун кыргыз 

элиндеги мухиттерди чыгармачылык дарамети менен салыштырып, элдин 

жоготуудагы кайгысын сүрөттөгөн. 

ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 

эң көп тилдерге которулуп, китеп болуп чыккан Шекспир менен Толстойдон 

кийинки дүйнөлүк классик. Айтматовдун китептери дүйнөнүн 176 тилине 

которулуп, жер шарынын 128 өлкөсүндө 100 миллиондон ашык нуска менен 

басылып чыккан. Мисалы, жазуучунун «Жамийла» повести ондогон тилдерге 

которулган. Немец тилинде гана бул повесть 37 жолу кайра басылып чыкты 

[3]. 

Демек, Айтматовдун чыгармалары бүткүл дүйнөгө таанымал, анын 

повесттери жана романдары дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүнүн 
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катарында турат. Жазуучунун даанышман ойлору, китептери, идеялары 

дайым кыргыз эли менен.  

Атагың кылым карыткан, 

Асыл жан элең даанышман. 

Өзгө эл бизден көп сүйүп, 

Өзүмдүк кылып алышкан, 

Күн батыштын нар жагы [6, 125] - деген кошок саптары ырастап 

тургадай, Кытайда Айтматовдун чыгармаларын, өзгөчө, адабиятчылар, 

жазуучулардын кабылдоосу ойдогудан да бөтөнчө болгон. Кытай 

жазуучулары Айтматовду эки түрдүү максат менен кабылдаган: биринчи, 

анын чыгармаларындагы айтылган ойлорго суктануу, ал ойлорду Кытайда да 

айтууга ылайык көрүү максаты; экинчиси, өз чыгармачылыгына Айтматов 

чыгармаларынан жол издөө, анын чыгармаларын иликтеп жазуу, 

чыгармаларындагы образдарды өз чөлкөмүнөн көрсөтүү, өздөрүнүн 

чыгармачылыгын ыкма жактан, көркөмдүк жактан, идеялык жактан көтөрүү 

максатында кабылдаган. Айтматовдун чыгармаларын кытай 

жазуучуларынын ушундай эки түрдүү максат менен кабылдоосу ийгиликтүү 

чыгып, Кытайда Айтматовдун чыгармалары таралып гана калбай, кытай 

адабият сахнасында өздөштүрүлүп, Айтматовду туурап чыгарма жазуу, идея, 

кейипкерлер кытай жазуучуларынын калеми менен кайрадан жарала 

баштаганы - Айтматовдун чыгармалары түбөлүктүү, адамзатка керектүү 

экенин – Макелек Өмүбай уулу белгилеген [4]. 

 Демек, Айтматовдун чыгармаларынын Кытай салыштырма 

адабият изилдөөсү үчүн колго алган илимий деңгээлге өсүп жеткен өзүнчө 

сөз боло турган темага айланган. Салыштырма адабият изилдөөчүлөр эки чоң 

топко бөлүп көрсөтөт: биринчи тобундагылар Айтматовдун чыгармачылык 

таасирине учурадым деп өздөрү айтып, өздөрү ынагандар; экинчи тобу, 

адабияттык теорияга салып, талдоо аркылуу салыштыра, окшоштура изилдеп 

«Айтматовдун таасири тийген» деп айтып чыккан чыгармалар жана 

жазуучулар. 

Мисалы, Ваң Мың - Жаңы заман кытай адабиятына таасир эткен 

дүйнөлүк төрт чоң жазуучу, Хемингуэй, Кафка, Маркес жана Айтматов 

экенин, кадыресе, ошолордун ичинен эң чоң таасир эткени Айтматов 

болгонун өзгөчө белгилеген. Ал тургай, Айтматовдун чыгармаларынын 

таасири менен, аны эликтеп чыгармаларды жаратканына өзү макул болгон 
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жазуучу. Анын «Обончунун пири» аттуу чыгармасы «Жамийланы» туураган, 

анын чыгармасында, Жамийла Айданак деп аталса, Данияр Акирам деген ат 

менен аталган, «Нур», «Чаар түс» деген чыгармалары «Гүлсарат» 

чыгармасын эликтегени, ал эми, «Соңгу тоо» аттуу чыгармасы «Биринчи 

мугалимди» эликтеп жазганын адабиятчылар салыштырып изилдеп чыккан. 

Ал тургай, бир романындагы кейипкерине Айтматовдун «Ак кеме» китебин 

уурдатып, ал чыгарманы алгоолошуп окугандардын баянын киргизгени, 

Айтматов чыгармаларына окурмандардын канчалык ынтызар экенин 

көрсөткөнүн айтат [4]. 

Жактырган батыш элдери, 

Хеменгуэй, Маркезди. 

Гете, Гегель, Гейнени, 

Өзгөчө талант элде көп. 

Өзүнчө ачтың бейнеңи, 

Ааламга кеткен атагы. 

Алптардын арбын катары, 

Ажалга келип токтогон. 

Алардын дагы сапары [6, 125] - деген саптарда дагы Айтматовдун 

дүйнө алптарынын катарынан орун алгандыгын далилдеп жатат. Ошондой 

эле мындай ырастоолор Айтматовго ашыкча суктанган Кытайдын дагы бир 

таанылуу жазуучуларынын бирөө − Жаң Чыңжы, Айтматовдун өз 

чыгармачылыгына тийгизген таасирин мындай дейт: «Кыргыз жазуучусу 

Айтматов менин чыгармачылыгыма алгылыктуу таасирин тийгизди жана 

көзүмдү ачты». Жаң Чыңжы Айтматовго баа берип: «Ал абдан бактылуу 

жазуучу, анткени элин мактанычка бөлөп, теңир тоо падышасы болуп калды» 

деп, Айтматовго Теңир-Тоо кыркасынын (Тияншандын) падышалык 

мартабасын ыйгарган. Хемингуэй менен Айтматовду салыштыра сүйлөп: 

«Айтматовдун жаңы жана узакка жашай турган чыгармалары, Хемингуэйди 

эски боюнча калтырып кете алды»,- дейт. Жаң Чыңжы «Кара жорго» аттуу 

чыгармасын Айтматовдун «Жамийласына» таасирленип, Байинболг менен 

Сомияны жазган. «Биринчи мугалимди» эликтеп, «Алик футболчу» аттуу 

чыгармасын жазган. Кытайдагы салыштырма адабият изилдөөчүлөр 

Айтматовдун кытай адабиятына тийгизген таасирин ушул Жаң Чыңжынын 

чыгармаларынан көптөп көрсөткөн. Кадыресе, бул эки жазуучунунун 

чыгармачылык өзгөчөлүктөрүн изилдеп атайын аалым шакирттик жактоо 
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эмгектерди жазышкан. Ал тургай, жазуучу Жаң Чыңжы өзү да макала жазып 

Айтматовдун адабияттагы жетишкендиктерин талдоого алган. 

Жылдыз өчпөс болсочу, 

Чыңгыз өлбөс болсочу. 

Кыраанынын өлгөнүн, 

Кыргыз көрбөс болсочу. 

Ааламда нечен эл жоктоп, 

Асман да жоктоп, жер жоктоп. 

Баардык аалам өлкөнүн, 

Башчылары тең жоктоп. 

Элим менен кошулуп, 

Элмирбек уулуң мен жоктоп.  Бирок, 

Айтматов жашайт өмүрдө. 

Ак жылдыз болуп тагылдың, 

Ата, асмандын көкүрөгүндө [2, 7] - деген саптарда кыргыз элинин оор 

жоготууга учурагыны, бирок Улуу инсандын экинчи өмүрү журттун 

арасында жашаарын белгилеп, дүйнө тарыхында алтын тамгалар менен 

жазылып калгандыгын кошок саптары аркылуу да далилдеп, Айтматов 

Чыңгыз Төрөкуловичти 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында чын 

дүйнөгө салттык маданияттын негизинде узатылып жаткандыгы 

баяндалууда.  

 Демек, ―Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин‖ дегендей 

эки инсандын тең төкмө акын Элмирбек Иманалиев (20.04.2020) жана 

Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү кыргыз тарыхында жана адабиятында 

терең илимий изилдөөлөрдүн негизинде уланат. 
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Аннотация: Макалада 1916-жылы 4-июлда Кожент шаарынан башталган 

жалпы элдик улуттук боштондук кыймылга көп улуттуу бүткүл Түркстан калктары 

сыяктуу эле Баткен жергесинин тургундары да алгачкылардан болуп 

катышкандыктары, жана падышачылыктын антиколониалдык саясатына каршы 

Борбордук Азия элдеринин улуттук боштондук күрөшүнүн себептери талдоого алынды. 

Баткен аймагы орто кылымдардан тарта Улуу жибек жолунун бир бөлүгү болгон Ош, 

Өзгөн тараптан Ташкент, Самарканд тарапка каттоочу жол боюна жайгашкан. 

Баткенге  Кожент, Кокон шаарларына жакын болгондуктан, мындагы ар кандай саясий, 

чарбалык ж.б. иштер өз таасирлерин тийгизип турган. Бул аймак стратегиялык 

жактан абдан маанилүү болгондуктан, ички жана тышкы күчтөр мындан кыйгап өтө 

алган эмес. Ошондой эле аймакта өнөр жай ишканалары башка аймактарга 

салыштырмалуу бир топ мурда жандангандыктан, орус ишкерлери келип, 

капиталисттик мамилелер эрте пайда боло баштаган. ХIХ к. акырында Сүлүктүдө, 

Кызыл-Кыяда көмүр өндүрүү башталгандыктан, темир жол, почта, байланыш 

каражаттары курулган, жергиликтүү жумушчу табы өсүп чыккан. Баткен аймагында 

Борбордук Азияда болуп өткөн ар кандай саясий жана олуттуу окуялардын көпчүлүгү 

(анын ичинде Улуу Октябрь революциясынын жеӊиши) мына ушул аймактан башталган.  

     Ачкыч сөздөр: Аймак, саясий абал, көтөрүлүш, азаттык, улуттук боштондук 

кыймыл, падышалык бийлик. 
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Аннотация. В статье анализируется участие населения Баткенского региона в 

национально-освободительном движении. Как и все многонациональное туркестанское 

население жители региона первыми присоединились к начавшемуся в Худжанде 4 июля 

1916 г., национально-освободительной борьбе народов Центарльной Азии против 

антиколониальной политики. Баткенская область была частью Великого шелкового пути 

со времен средневековья, по дороге из Оша, Узгена в Ташкент и Самарканд. В связи с 

близостью Баткена к городам Ходжент и Коканд, в регионе произошли различные 

политические, экономические  события которые влияли на регион. Кроме того, поскольку 

промышленные предприятия в регионе возродились намного раньше, чем в других 

регионах, пришли российские предприниматели и в данном регионе начались зарождаться 

капиталистические отношения. В XIX в. добыча угля началась в Сулюкте и Кызыл-Кие, 

были построены железные дороги, почтовые отделения и коммуникации, появился 

местный рабочий класс. Большинство различных политических и значимых событий, 

происходивших в Средней Азии начинались именно в этом регионе т.е., в Баткенской 

области. 

Ключевые слова: территория, политическая ситуация, восстание, национально-

освободительное движение, царская власть. 
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Abstract. The article analyzes the participation of the population of the Batken region in 

the national liberation movement, like all the multinational Turkestan population, the inhabitants 

of the region were the first to join the national liberation struggle of the peoples of Central Asia 

against the anti-colonial policy, which began in Khujand on July 4, 1916. Batken region has 

been part of the Great Silk Road since the Middle Ages, on the road from Osh, Uzgen to 

Tashkent and Samarkand. Batken region has been part of the Great Silk Road since the Middle 

Ages, on the road from Osh, Uzgen to Tashkent and Samarkand. Due to the proximity of Batken 

to the cities of Khojent and Kokand, various political and economic events have taken place in 

the region that affect the region. In addition, since industrial enterprises in the region were 
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revived much earlier than in other regions, Russian entrepreneurs came and capitalist relations 

began to emerge in the region. XIX century. coal mining began in Sulukta and Kyzyl-Kiya, 

railways, post offices and communications were built, and a local working class emerged. Most 

of the various political and significant events that took place in Central Asia began in this 

region, i.e., in the Batken region (including the victory of the Great October Revolution). 

Key words: territory, political situation, uprising, national liberation movement, tsarist 

power. 

 

1.Киришҥҥ 

1916-жылдагы Борбордук Азия жана Казакстан элдеринин улуттук 

боштондук күрөшү арадан бир кылымдан ашуун мезгил өткөндүгүнө 

карабастан, илимий жактан комплекстүү түрдө изилденип, ага саясий, 

социалдык, экономикалык жактан жана башка өӊүттөрдөн тыкыр иликтенип 

толук бааланбай келе жатат. ХХ кылымдын башындагы бул ири окуяны 

айрым советтик тарыхчылар реакциячыл деп баалашса, айрымдары улуттук 

боштондук күрөш деп аташып, бул тарыхый ири окуяга толук баа берилбей 

айрым учурда бул тарых жабык бойдон калууда. 

Акыркы мезгилде бул окуяны изилдөөгө кеңири жол ачылганы менен 

аны айрым гана окумуштуулар терең изилдөөгө алып башташты десек 

жаңылбайбыз. Убагында аны изилдөөгө коммунисттик идеология тоскоолдук 

жаратып, бир тараптуу саясат өкүм сүрүп келген. Ошондуктан, аталган тема 

бүгүнкү жаӊыча көз карашта дагы да терең талдоого алынып изилденүүгө 

тийиш деп ойлойбуз. 

Улуттук боштондук көтөрүлүштүн чыгуу себептери – падыша Николай 

II нин 1916-жылдын 25-июнундагы Астрахан губерниясынын, Сибирдин 

жана Орто Азиянын элдерин аскердик ооруктук жумушка алуу жөнүндөгү 

жарлыгы болгон. (1,1). Аталган жарлык боюнча аскердик ооруктук жумушка 

тартылуучу жергиликтүү эркектердин саны 3 332 200 адам болуп, анын 

ичинен Түркстан крайына 250 миӊи (8%ке жакын) туура келген. Анын 

ичинен: 

Сыр-Дарыя областы    80 миӊ, 

Фергана областы          77 миӊ, 

Жети-Суу областы       43 миӊ, 

Самарканд областы      35 миӊ, 

Закаспий областы            15 миӊ (2,1). 
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Генерал Мартсондун Түркстандагы губернаторлорго жөнөткөн 

телеграммасында: согуш кийинки жылы да бүтпөй калган учурда пахта 

себүүчү аймактарда пахтанын түшүмүн жыйноо, кайра иштетүү жана 

кийинки жылы да айдап себүүгө керектелүүчү жумушчу күчүн эсепке алуу 

жагын милдеттендирген. Бул боюнча губернаторлордун кеӊешмесинде пахта 

себилүүчү Фергана областынан тартылуучу эркектердин санын 50 миӊге 

кыскартып, аны Жети-Суу (60 миӊ), Сыр-Дарыя (87 миӊ), Самарканд (38 

миӊ) областтарынын эсебинен толуктаган (2,2).  

Падышанын жарлыгын ишке ашыруу үчүн Самарканд областынын 

аскер-губернаторунун тапшырмасы боюнча Кожент уезди 8140 адамды 

ооруктук жумушка жөнөтүүгө тийиш болгон. Ошол мезгилде Кожент 

уездинин курамында болгон азыркы Лейлек районунун аймактарындагы 

Исфана болуштугуна 312, Чапкылдык болуштугуна 312, Бөксө-Сибирги 

болуштугуна 270 адам бөлүнгөн. Тизмеге дагы 10 пайыз кошумча керек 

болгон. Анткени, кокус комиссиядан өтпөй калган жумушчунун ордун 

толуктоо үчүн камсыздандырылган. Мына ошондо жалпы Исфана, 

Чапкылдык, Бөксө-Сибирги болуштуктарынан түзүлгөн 894 кишиге кошумча 

983 кишинин тизмеси түзүлгөн (3,1).  

Падышанын аталган жарлыгында көрсөтүлгөн жогорудагы сандык 

тапшырмаларды губернаторлор уездерге, уездер болуштарга, болуштар ар 

бир түтүнгө бөлүштүргөн. Экинчиден, аталган жарлыкта аскердик ооруктук 

жумушка тартылуучу жергиликтүү эркектердин саны гана эсепке алынып, 

ага кимдерди тартуу керек экендиги көрсөтүлбөгөн. Мына ушул жагдайдан 

пайдаланган жергиликтүү атка минерлер тизмеге жалаӊ гана кедей-

кембагалдарды сунуштаган. Ошондуктан, мындай капсалаӊдуу тизмеге 

кедей-кембагал, карапайым үй-бүлөлөрдүн дээрлик баары туш болуп, 

жергиликтүү калк арасында олуттуу нараазычылыктар пайда боло баштаган.  

Жумушчуларды ооруктук жумуштарга тартуу максатында түзүлгөн 

тизме боюнча Кожент шаарында жана анын айланасындагы кыштактарда 

жалпы карапайым калктын нараазычылыктары күчөй баштаган. 2-3-июлда 

Кожент шаарында жалпы калктын толкундоолору башталган. Бирок, буга 

карабастан административдик тараптар ооруктук жумуштарга жөнөтүлүүчү 

жумушчулардын тизмесин түзүүнү уланта беришкен. 

Көтөрүлүш 4-июль күнү эртеӊ менен башталган. Түзүлүп жаткан 

тизмеге нараазы болгон тараптардан 500 дөн ашуун адам Коженттин 
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Калъаинав бөлүгүндөгү канцеляриянын жанына топтолушуп, полиция 

башчысынан оорукка баруучулардын тизмесин түзүүнү токтотууну талап 

кылышкан. Көп узабай эле көтөрүлүшчүлөргө жергиликтүү кол өнөрчүлөр, 

дыйкандар кошулуп, алардын саны 7-8 миӊге жеткен. Көтөрүлүшчүлөр 

канцелярияга чабуул коюшкан. Полицейлер көтөрүлүшчүлөрдүн жолун 

тороого аракеттенишкен, бирок, көтөрүлүшчүлөр алардын каршы 

аракеттерине моюн сунушкан эмес. Мына ушул жерде жергиликтүү 

аялзатынын өкүлү Бүсалиха Кабылкожоева (1861-1941-жж.) баатырдык 

аракет жасап, полицейдин колундагы  куралын жулуп алган. Бүсалиха 

Кабылкожоеванын бул аракети 1916-жылдагы улуттук боштондук 

көтөрүлүштүн баатыры катары бааланып, анын сүрөтү Кожент шаарындагы 

областтык мамлекеттик музейде баалуу экспонат катары сакталып турат. 

(Тиркеме №1).  

Аталган музейде ―Коженттеги 1916-жылдагы көтөрүлүш‖ деген темада 

тартылган А.Линин картинасы да сакталган. (Тиркеме №2). Бул экспонаттар 

мындан бир кылым мурда болуп өткөн тарыхый окуяны чагылдыруу менен 

бирге мында келүүчүлөрдүн мекенчил сезимдерин жогорулатууга олуттуу 

таасир этип турат.    

Мына ушул жерде куралсыз манифестациячыларга каршы 

полициячылар ок чыгарышкан. Манифестациячылар Кожент сепилинин 

дарбазасына карай чегинишкенде аларды 25 солдат ок атуучу курал менен 

тоскон. Мындан куралсыз карапайым калктын бир канчасы өлүп, бир 

канчасы жарадар болгон. 4-июль күнү кечинде Кожентте аскердик абал 

жарыяланган. Кожент гарнизонуна жардамга Фергана областынан 

артиллерия жана пулемѐттор менен куралданган аскер бөлүгү чакырылган. 

Көтөрүлүшчүлөрдү басуу үчүн шаарда каардуу террор башталган. 5-июль 

күнү Костакөз шаарчасынан Кожентке карай келе жаткан 700 тургундарды 

пулемѐттун огу менен токтотушкан. Сыр-Дарыянын оӊ жээгинде колго 

түшкөн көтөрүлүшчүлөр үчүн ―атайын лагерь‖ уюштурулган. Падышачылык 

сот Кожент көтөрүлүшүнүн 400 катышуучусун сот жообуна тарткан (1,2). 

Тарых илимдеринин доктору, профессор Х.Халжураевдин пикири 

боюнча Коженттеги көтөрүлүш – улуттук боштондук мүнөздө болгон. 

Анткени, аскердик ооруктук жумуштарга жалаӊ гана карапайым калктын 

өкүлдөрү каттоого алынгандыктан, ага нараазы болгон дыйкандар, кол 

өнөрчүлөр, кедей-кембагалдар катышкан. Алар улуттук курамы боюнча 
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тажиктер, өзбектер, кыргыздар, түрктөр ж.б. этностор болгон. 5-июль күнү 

Костакөз шаарчасынын 700 жакын тургундары бул көтөрүлүштү колдоого 

алып, Кожент шаарына карай келе жатканда аларды падышалык аскерлер 

пулемѐттун огу менен тосушкан. Коженттиктерге өздөрүнүн тилектештигин 

билдирүү үчүн келе жатышкан Исписар, Кожент темир жол станциясынын 

ж.б. шаарга жакын кыштактардын миӊдеген тургундарынын өкүлдөрүн 

солдаттар курал-жарак менен токтотушкан (4,8). 

Кожентте башталган элдик көтөрүлүштүн учкуну бат эле Самарканд 

областынын Оро-Төбө, Ганч, Шахристан жана Исфара волосторунда тутана 

баштаган. Официалдуу маалыматтар боюнча июль айында Самарканд 

областында 25, Сыр-Дарыя областында 20 жана Фергана областында 86 

элдик толкундоолор болуп өткөн (1,3).    

Коженттеги 1916-жылдын 4-июлундагы көтөрүлүш Борбордук 

Азиядагы элдердин Падышачылык Россиянын антиколониалдык жана 

антифеодалдык эзүүсүнө каршы улуттук боштондук кыймылынын 

башталышы болгон. Мына ушул окуядан кийин гана Падыша Николай II нин 

эркектерди аскердик ооруктук жумушка алуу жөнүндөгү жарлыгына, 

Падышачылык Россиянын жана жергиликтүү бай-манаптардын 

антиколониалдык жана антифеодалдык саясатына каршы жалпы элдик 

кыймылдар Орто Азиянын жана Казакстандын башка аймактарына жайыла 

баштаган. 

 Кожент трагедиясы падышачылык администрациянын да шаштысын 

кетирген. Самарканд аскер губернатору Нил Лыкошин Түркстан аскер 

округунан тез арада областка кошумча аскер күчтөрүн жөнөтүүнү суранган 

(1,4). 

Сыр-Дарыя областынын аскер губернаторуна 1916-жылдын 10-

июлунда Ташкент шаарындагы атайын бөлүмдүн начальниги тарабынан 

жөнөтүлгөн №2810 телеграммада: Байларды жана интеллегенттерди 

ооруктук жумуштарга алууну акчалай төлөмдөр менен алмаштырууга 

мүмкүнчүлүк каралган деген имиштерге байланыштуу жергиликтүүлөр 

арасында күчтүү толкундоолор жаралып жатат. Жергиликтүү карапайымдар 

эгерде бай үй-бүлөлөр ооруктук жумуштарга алынбаса, анда калктын 

туруктуу катмары байлар менен өз алдынча эсептешүү үчүн ири баш 

аламандыкты уюштурууга жөндөмдүү экендиги жөнүндө чайканаларда сөз 

кылышууда, - деп билдирилген (2,3). 
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Падыша Николай II нин эркектерди аскердик ооруктук жумушка алуу 

жөнүндөгү жарлыгына каршы нараазычылыктар жана коженттиктерди 

колдоо максатындагы жалпы элдик толкундоолор бүткүл Түркстан аймагы 

менен кошо Баткен аймагындагы айылдарга да тарай баштаган. 

1916-жылдын 4-июлунда Кожент шаарында болуп өткөн көтөрүлүштүн 

жалыны тез эле Сүлүктү көмүр кенинин  жумушчуларына да тарай баштаган. 

Жумушчулар ооруктук жумуштарга кенчилерди жөнөтпөө, эмгек акыны 

жогорулатуу, 8 сааттык жумуш күнүн киргизүү, айып пул төлөөнү алып 

таштоо талаптарын коюшуп, иш таштоого чыгышкан. Бир нече күндөн кийин 

кен жетекчилери жумушчулардын талабын аткарууга аргасыз болушкан. 

(3,2).  

1916-жылдын июль айынын аяк ченинде Бөксө-Сибирь болуштугунун 

Беш-Кудук айылындагы болушу Абдилкасым Сарымсаковко ушул айылдын 

тургундары, үч бир тууган Халжигитовдор кол салышып, өлтүрдүк деп 

ойлошот, бирок, оор жарадар болгон А.Сарымсаковду Кожентке, андан ары 

Ташкент шаарындагы ооруканага алып барып, анын өмүрүн сактап калышат. 

Бир тууган Халжигитовдордун болушка кол салуусу да ооруктук тизмени 

жок кылуу талабы болгон (3,3). 

Менин чоӊ энем Калмурза кызы Анардын (1895-1976-жж.) айтуусу 

боюнча кыргыз айылдарында алгач ―Ак падышага‖ солдатка балабызды 

бергенче кашык каныбыз калганча кармашканыбыз жакшы‖ деген үгүт 

тараган. Кийинчерээк мындай саясат ―Койбоз, Жанбозго биротоло көчүп 

кетебиз, ат-көлүгүӊөрдү даярдагыла, күл азыгыӊарды камдагыла, бара турган 

жер өтө алыс, ошондуктан, унааларды азыртадан тыныктыра баштагыла‖ 

деген кабар үймө-үй жеткирилип, ар бир үй-бүлөнүн даярдыгын тескеп, 

сурап турган атайын топ түзүлгөн. Жаш балдарды узак жолдо алып жүрүүгө 

ыӊгайлуу деп атайын куржундарды даярдашкан экен. Чоӊ энем: көч айлап 

созулат деп айткандарынан, керектүү буюм-тайымдарды гана ала турган 

болдук, талкан, май, курут камдадык, нан кургаттык, эки жаш балам үчүн 

чоӊ куржун тигип, катуу даярдык көрдүк. Бул мезгил жайдын акыры болчу - 

деп айтар эле.    

Бирок, кандайдыр себептер менен кыргыз айылдарынын мындай ―улуу 

көчү‖ болбой калган. Биздин оюбузча көчпөй калуунун себеби: бүткүл 

Түркстан боюнча жалпы улуттук боштондук кыймылынын кулач жайышына 

байланыштуу саясий чыӊалуунун бир аз жумшарышы, белгисиз, алыс  
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багытка көчүүнүн тобокелчилигинен баш тартуу жана кыш мезгилинин 

жакындыгы болгон болуу керек деген пикирдебиз. Ысык-Көлдүк, нарындык 

кыргыздардын Кытай тарапка карай үркүнү өтө чоӊ жоготууга дуушар 

болгондугун эске алганда, түштүк кыргыздардын мындай чечими туура эле 

болгон деген ойдобуз. 

Ошентип, 1916-жылы 4-июлда Кожент шаарынан башталган жалпы 

элдик улуттук боштондук кыймылга көп улуттуу бүткүл Түркстан калктары 

сыяктуу эле Баткен жергесинин тургундары да алгачкылардан болуп 

катышкан жана падышачылыктын антиколониалдык саясатына каршы 

Борбордук Азия элдеринин улуттук боштондук күрөшүнүн алдыӊкы сабында 

болушкан. Анткени, Баткен аймагы орто кылымдардан тарта Улуу жибек 

жолунун бир бөлүгү болгон Ош, Өзгөн тараптан Ташкент, Самарканд 

тарапка каттоочу жол боюна жайгашкан. Экинчиден, бул аймак Кожент, 

Кокон шаарларына жакын болгондуктан, мындагы ар кандай саясий, 

чарбалык ж.б. иштер аларсыз чечилген эмес, анткени, кыргыздар бул 

шаарлардын башкаруу курамына, согуштук иштерине активдүү катышып 

турган. Үчүнчүдөн, бул аймак стратегиялык жактан абдан маанилүү 

болгондуктан, ички жана тышкы күчтөр мындан кыйгап өтө алган эмес. 

Төртүнчүдөн, бул аймакта өнөр жай ишканалары башка аймактарга 

салыштырмалуу бир топ мурда жандангандыктан, орус ишкерлери келип, 

капиталисттик мамилелер эрте пайда боло баштаган. ХIХ к. акырында 

Сүлүктүдө, Кызыл-Кыяда көмүр өндүрүү башталгандыктан, темир жол, 

почта, байланыш каражаттары курулган, жергиликтүү жумушчу табы өсүп 

чыккан. Алар Ташкент аркылуу Санкт-Петербургда, Москвада болуп жаткан 

саясий ж.б. ар кандай окуялар менен байланышып, кабарлашып турган. Анын 

натыйжасында Борбордук Азияда болуп өткөн ар кандай саясий жана 

олуттуу окуялардын көпчүлүгү (анын ичинде Улуу Октябрь 

революциясынын жеӊиши) мына ушул аймактан башталган.  
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Аннотация: Афганистанда өткөн кылымдын акыркы жылдарынан тарта 

бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жаткан саясий кырдаал, согуштук абал жана анын 

кесепеттери чагылдырылган. Афганистандагы туруксуз кырдаал ал өлкөнүн өзүнөн тыш 

өлкөлөргө, айрыкча Борбор Азиялык мамлекеттерге тийгизип жаткан таасирлери 

талдоого алынган. Баткен окуяларынын (1999-2000-жж.) келип чыгуу себептери да 

Афганистандагы террордук жана диний экстремисттик уюмдарга барып такалат. Бул 

өлкөгө көзөмөлдүк кылууну учурунда СССРдин Куралдуу Күчтөрү, андан соң АКШ баш 

болгон НАТОнун аскер контингенти колго алган. Бирок, эки учурда тең андан 

натыйжалуу майнап чыккандын ордуна, абал кайра оорлошкон. Быйылкы жылда 

АКШнын Куралдуу Күчтөрүнүн чыгып кетүүсүнүн алдында өлкөдөгү абал кайра курчуп, 

“Талибдер” өлкө аймагынын түндүк бөлүктөрүн басып ала баштады. Мындай абалдын 

Борбордук Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугуна тийгизген таасири талдоого алынган. 
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Аннотация: Текущая политическая ситуация в Афганистане, военная ситуация и 

ее последствия с последних лет прошлого века до наших дней. Анализируется 

нестабильная ситуация в Афганистане и ее влияние на страны за пределами страны, 

особенно в Центральной Азии. Причины  Баткенских событий (1999-2000 гг.) также 

связаны с террористическими и религиозными экстремистскими организациями в 

Афганистане. Во свое время контроль над этой страной взяли на себя Советские 

Вооруженные Силы, а затем контингент НАТО во главе с США. Однако в обоих случаях 
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вместо того, чтобы быть более эффективными, ситуация ухудшилась. В преддверии вывода 

американских войск в этом году ситуация в стране ухудшилась, и Талибы начали оккупацию 

северной части страны. Анализируется влияние данной ситуации на безопасность стран 

Центральной Азии. 

Ключевые слова: Афганистан, политическая ситуация, терроризм, религиозный 

экстремизм, общество, Центральная Азия. 
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1. Киришҥҥ 

Афганистандагы ХХ к. аягы жана ХХI к. башындагы саясий окуялар 

жана согуштук абал бүткүл дүйнө коомчулугун тынчсыздандырып келет. Бул 

өлкөгө учурунда СССРдин, андан соң АКШ баш болгон НАТОнун Куралдуу 

Күчтөрү кирген. Мында эл аралык терроризмдин жана диний экстремизмдин 

ири күчтөрүнүн орун алышы Борбор Азияда жаңы кооптонууларды 

жаратууда. Афганистандагы саясий абал бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун 

көңүл борборундагы олуттуу маселе бойдон турат. 

Афганистан бүткүл Борбордук Азия аймагы жана Кыргызстан үчүн 

кооптонуунун жана жаңы опузалоонун булагы болгондугун Баткен окуялары 

(1999-2000-жж.) тастыктаган. Афганистанда маң заттары трафигинин өсүшү, 
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радикалдуу исламдык күчтөрдүн аракеттениши, аймакта ―Аль-Каида‖ эл 

аралык террорчуларды даярдоо лагеринин ачылышы жана ишмердүүлүгү 

анын далили.   

Борбордук Азиянын постсоветтик өлкөлөрүндө жергиликтүү калк 

тарабынан радикалдуу ислам кыймылын колдоосу анын дагы бир таянычы 

болуп саналат. Анткени, алардын арасында экстремисттик маанайдагы үгүт-

насыят иштери ар түрдүү булактар аркылуу үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. 

Айрым маалымат каражаттарынын билдирүүсү боюнча Борбордук Азия 

республикаларынан ар кандай экстремисттик топтордун курамында 4000ден 

ашуун жаран Сирия менен Ирактагы согушка катышкан [1].  

Мындай кооптуу абал Россия Федерациясына да таандык. Россиянын 

аймагында жашаган мусулмандар арасында жүргүзүлгөн үгүт-насыят 

иштеринин натыйжасында Жакынкы Чыгыштагы согушка катышып жаткан 

эмгек мигранттарынын көпчүлүгү Россия аркылуу кеткен. Жергиликтүү 

калктын жашоо деӊгээлинин төмөндүгү, эмгек акынын аздыгы, ички жана 

тышкы миграция, бийликке болгон нараазычылыктар согуштук аракеттерге 

тартуучулардын ийгиликтерин камсыздап, алардын көрсөтмөсү боюнча 

согуштук аракеттерге ыктыярдуу кеткен жарандардын саны өскөн.  

Борбордук Азиядагы террорчулук уюмдардын ишмердүүлүгүнө 

байланышкан эӊ коркунучтуу сценарийдеги куралдуу кагылышууларга  

байланышкан окуялардын өнүгүүсү Россиянын стабилдүүлүгүнө олуттуу 

коркунуч туудурат. Анткени, Борбордук Азиядагы ар кандай куралдуу 

кагылышуулардан жапа чеккен качкындар Россияга карай агылат жана 

мындай туруксуздук Россиянын чыгыш кошуналары менен болгон саясий, 

соода ж.б. байланыштарын бүлгүнгө учуратат. 

 ―Россия менен Кытайдын жакындашуусуна Батыш өлкөлөрүнүн 

тынчсызданып жаткандыгына бир канча негиздер бар. Мына ошондуктан, 

алар өнөктөштөрдү алсыздантуу жана бул аймакта өздөрүнүн жеке таасирин 

жогорулатуу үчүн Борбордук Азиядагы чыӊалууну пайдаланууну көздөйт. 

Бул аймактагы куралдуу чыр-чатактар жогоруда белгиленгендей Россияга 

бир канча ыӊгайсыздыктарды алып келет. Алар Кытайдын Синьцзян-Уйгур 

автономиялык районундагы уйгур сеператисттеринин активдешүүсүнө да 

кызыкдар. Анткени, Синьцзян-Уйгур автономиялык районундагы 15 млн. 

жакын калктын 60% исламды тутунган түрк тектүү калктар. АКШ жана анын 

НАТОдогу өнөктөштөрү бул аймакта өздөрүнүн таасирин жогорулатуу жана 
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Россия менен КЭР басым жасоо үчүн экстремисттерге ар кандай шарттарда 

көмөк көрсөтүүсү мүмкүн‖ [1]. 

РФ Президенти В.Путин: ―...террорчулар менен ‖ойногондор‖ каардуу, 

бирок акмак эмес адамдар менен өздөрүнүн жеке амбициялары жана аны 

ишке ашыруунун мерчемдери аркылуу байланышкан. ―Ислам мамлекети‖ 

кургак жерде пайда болгон жок, ага алгач өздөрүнө жакпаган режимдерге 

каршы курал катары пайдалануу үчүн камкордук көрсөтүшкөн‖ [1]. 

Россиянын Президенти өз билдирүүсүндө жалпы дүйнөлүк террордук 

коркунучка каршы күрөшүү үчүн бардык өлкөлөрдү (биринчи кезекте батыш 

өлкөлөрүн) жеке амбицияларын унутуп, Россия менен бирдиктүү аракет 

жасоого чакырган. 

Эл аралык террорчулукка каршы бүткүл дүйнө коомчулугу тынымсыз 

күрөш жарыялагандыгына карабастан, алардын дүйнөлүк коркунучу барган 

сайын күч алууда. Бул күрөштө өздөрүн гегемон катары сезишкен АКШ жана 

НАТО блогунун мүчөлөрү биринчи кезекте өздөрүнүн геосаясий 

кызыкчылыктары жөнүндө гана ойлошкондугун, алардын Ирактагы жана 

Афганистандагы аракеттери көрсөттү. 

Жарым кылымга жакын созулган Афганистандагы согуштук абал, бир 

эле бул өлкөнү ири жоготууларга, кыйроолорго туш кылбастан, ага кошуна 

мамлекеттердин ички жана тышкы абалына да олуттуу сокку урду. 

Афганистандагы абалды жөнгө салуу ниетин тутунган мамлекеттер – 

Россиянын, НАТО баштаган АКШнын Куралдуу Күчтөрүнүн согуштук 

аракеттеринен майнап чыкпады.  

Натыйжада Афганистандагы согуштук абалдын айынан Талибан 

кыймылы, ал колдогон Аль-Каида, алар менен тике байланышта болгон ӨИК 

сыяктуу жана ар кандай жихад топтору ()  өсүп чыгып, бүгүнкү күндө НАТО 

сыяктуу эл аралык ири күчтөрдү да теңсинбей, бүтүндөй аймакка коопсуздук 

коркунучун жаратууда. Алар заманбап курал-жарактары менен гана эмес, ар 

кандай күчтөр менен, ар кандай шарттарда  тиреше турган тажрыйбага 

жетишти. Жарым кылымга жакын созулган бул өлкөдөгү согуштук абал 

согушкерлердин жаңы муунунун өсүп чыгуусун шарттады. Алардын 

бактылуу жашоосун – согуштук  азап-тозоктор алмаштырып, аң-сезимдерин, 

дүйнө таанымын таптакыр башка нукка буруп салды. Алар согушуу 

тажрыйбасын эле эмес, баңги заттар, курал-жарактар, адамдар менен 

соодалашуу тактикасын ―мыкты‖ өздөштүрүштү. 
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Дүйнөлүк демократиялык коомчулук Нью-Йорктогу 2001-ж. 11-

сентябрындагы окуялардан кийин терроризмге, регионалдык экстремизмге 

жана маңбизнесине каршы турууга жана терроризмдин, экстремизмдин 

каржылык булагы болгон наркобизнеске, наркоэкспансияга каршы аракет 

жүргүзө баштаган. 

Бирок, быйылкы жылда НАТО баштаган АКШнын Куралдуу 

Күчтөрүнүн Афганистандан кетип жатышына байланыштуу террордук, 

экстремисттик күчтөрдүн аракети жанданды. Акыркы маалыматтар боюнча 

―Талибдер‖ Афганистандын стратегиялык маанилүү бөлүктөрүн, түндүк чек 

ара аймактарын басып алууга жетишти. ―Бүгүнкү күндө "Талибдер" өлкөнүн 

398 уездинин 250гө чукулун көзөмөлдөөдө. АКШ күчтөрүн чыгаруу 

процесси да 95%га аяктап калды‖ [4]. "Талибдер" афган-тажик чек 

арасындагы негизги өткөрмө бекетти ээлеп, өздөрүнүн кара туусун 

көтөрүштү. 

―Афганистандын түндүк чек араларына жакын райондордо өкмөттүк 

күчтөр, элдик кошуундун "Талибдердин" отряддары менен айыгышкыс 

согушу дале уланууда. Талибдер коңшу мамлекеттердин чек аралары 

бузулгус деп ынандырганы менен согуш башаламандыгы Борбор Азияга өтө 

эле чукулдап турат. "Ислам мамлекетинин" активдешкени да кооптондурат. 

РФ Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, түндүк 

провинцияларга 4000дин тегерегинде "Ислам мамлекетинин" согушкери 

топтолгон‖ [4]. 

Мындай абал ЖККУ (Жамаатык коопсуздук келишим уюму)  

тынчсыздандырган. ―Ислам мамлекети‖ экстремисттик тобу өз аракеттерин 

Борбордук Азияга карай жайылтууну көздөйт. Мындай абалга карата ЖККУ 

даяр турууга жана тиешелүү чараларды кабыл алууга тийиш‖ [5]. Бул 

билдирүү бир гана ЖККУ катышкан мамлекеттердин эмес, бүткүл дүйнө 

коомчулугуна тиешелүү. Анткени, ―Ислам мамлекети‖ экстремисттик 

тобунун пландарынын Борбордук Азия менен гана чектелип калуусуна эч 

ким кепилдик бере албайт. Бүгүнкү күндөгү ―Ислам мамлекети‖ бир канча 

күч-кубатка ээ болуп, анын мүмкүнчүлүктөрү да бир топ жогору экендигин 

танууга болбойт.     

Россия тажик-афган чек арасына приоритеттүү маани берүү менен ал 

аймакта эмне болуп жатканына үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүп турат. ―Бул 

Жамааттык Коопсуздук келишими уюмунун чек арасы болуп саналат, ага 
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карата террорчулар тарабынан коркунуч жаралган учурда, бул аймакты 

коргоо үчүн Москва бардык күч аракетин жумшайт‖ [1].    

Россия Федерациясы, Өзбекстан жана Тажикстан республикаларынын 

Куралдуу Күчтөрүнүн биргелешкен ири окуу-машыгуусун өткөрүүнү тажик-

афган чек арасында даярдап жатышат. ―Тажик Республикасынын Президенти 

И.Рахмон: ―Тажик-афган чек арасындагы абалды өтө оор‖, - деп баалады. 

Учурда кызмат өтөп жаткан 100 миң аскер кызматкери, запастагы 130 миң 

жоокер менен офицер толук даяр болушу кокусунан эмес. Мындай абал 

Эгемендүү Тажикстандын тарыхында биринчи жолу кездешип жаткан 

көрүнүш‖ [2]. 

Ал эми Түркмөнстан Республикасынын Куралдуу Күчтөрү да түркмөн-

афган чек арасына дислокацияланган. 

―Аймактын географиялык жайгашуусу Афганистандагы жана эки ири 

коңшу мамлекеттер - Россия менен Кытайдагы кырдаалды эске алуу менен, 

аймактык коопсуздук көйгөйлөрүн кеңири контекстте кароо зарылдыгын 

таңуулайт‖ [3].  

Афганистандагы маңзат опузасы менен кошо эл аралык исламдык 

экстремизмдин террорчулук очокторуна каршы күрөшүү жана Борбордук 

Азиядагы өлкөлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу маселеси ЖККУ мүчө-

мамлекеттерди да тынчсыздандырган.  

Афганистан Борбордук, Түштүк Азия жана бүткүл Жакынкы Чыгыш 

өлкөлөрүнүн улуттук коопсуздугу үчүн башкы коркунучтардын негизги 

булагы болуп келген жана болуп кала берет [2]. Афганистан менен чек 

араларды бекемдебей туруп, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугун 

камсыз кылуу мүмкүн эместиги айдан ачык. Борбордук Азиядагы ар кандай 

жагдай анын аймагына эле эмес, Россия, Кытай андан ары Европа, Азия 

өлкөлөрүнө да тез эле таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан, Борбордук Азияда 

болуп жаткан ар кандай окуялар майда-баратына карабастан, ЖККУ, 

―Шанхай кызматташтык уюму‖ баш болгон эл аралык коомчулуктун, Россия, 

Кытай сыяктуу ири мамлекеттердин, дүйнө коомчулугунун көӊүл 

борборунда болуусу зарыл. 
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Abstract: The relevance of the topic is due to the need to expand the scope of the study of 

sacred, including important historical and cultural monuments of Central Asia. One of the 

greatest monuments of world culture included in the list of Kazakhstan's UNESCO World 

Heritage Sites is the mausoleum of Kh. A. Yasawi, erected at the beginning of the 15
 th 

century by 

the ruler of Transoxiana, Emir Tamerlane. The mausoleum, located in Turkestan – the regional 

center of the eponymous region, in 2003 became the first such unique monument on the scale of 

the entire Republic of Kazakhstan 

The topic under study in its various aspects: historical, ethnographic, Oriental, 

museological, archaeological and others are reflected in the works of scientists of many 

generations – both in the Middle Ages, and in modern times. Among the researchers of this 

problem of the nineteenth century are the scientific developments of the outstanding European 

orientalist Charles-Eugene Uifalvy. 

Keywords: historical and cultural monument, Turkestan, mausoleum, Kh. A. Yasawi, Ch.-

E. Ujfalvy. 

 

САКРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС Х.А. ЯССАУИ В ТУРКИСТАНЕ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВОСТОКОВЕДА Ш. Э. УЖФАЛЬВИ 
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Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби,  
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена необходимостью расширения рамок 

исследования сакральных, включая важных историко-культурных памятников 

Центральной Азии. К числу таких величайших памятников мировой культуры, 

включенных  в список казахстанских объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, является 

мавзолей Х.А. Яссауи, возведенный в начале ХV века правителем Мавераннахра эмиром 

Тамерланом. Мавзолей, расположенный в г. Туркестан – областном центре одноименной 
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области, в 2003 г. стал первым таким уникальным памятником в масштабе всей 

Республики Казахстан  

 Исследуемой нами тема в ее различных аспектах: исторической, 

этнографической, востоковедческой, музеологической, археологической и прочих нашли 

отражение в работах ученых многих поколений – как в средние века, так и в новое и 

новейшее время. К числу исследователей данной проблемы ХІХ столетия относятся 

научные разработки выдающегося европейского востоковеда Шарля-Эжена Уйфальви. 

Ключевые слова: историко - культурных памятник, Туркестан, мавзолей, Х.А. 

Яссауи, Ш.Э. Уйфальви. 
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 Аннотация: Теманын актуалдуулугу ыйык, анын ичинде Борбордук Азиянын 

маанилүү тарыхый жана маданий эстеликтерин изилдөө чөйрөсүн кеңейтүү 

зарылчылыгы менен шартталган. Казакстандын ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк 

мурастар тизмесине кирген дүйнөлүк маданияттын эң ири эстеликтеринин бири – Х. 

А.Ясауи XV кылымдын башында Трансоксиананын башкаруучусу Эмир Темирлан 

тарабынан тургузулган. Түркстанда жайгашкан мавзолей 2003-жылы бүтүндөй 

Казакстан Республикасынын масштабында биринчи уникалдуу эстелик болуп калган. 

Ар кандай аспектилери боюнча изилденүүчү тема: тарыхый, этнографиялык, 

чыгыштык, музейдик, археологиялык жана башка көптөгөн муундардын 

окумуштууларынын эмгектеринде чагылдырылган – орто кылымдардагы да, азыркы 

мезгилде да. XIX кылымдын бул проблемасын изилдөөчүлөрдүн арасында Европанын 

көрүнүктүү чыгыш таануучусу Шарль-Евгений Уифальвинин илимий иштеп чыгуулары 

бар. 

Ачкыч сөздөр: тарыхый  - маданий эстелик, Туркестан, мовзелей, Х.А. Яссауи, Ш. 

Э Уйфальви 

 

Introduction 

The relevance of the topic. It is known that one of the main components of 

the spiritual and religious culture of the Kazakhs, as well as other peoples adhering 

to the norms of Islam, are Muslim cult complexes associated with the life and 

activities of certain famous personalities from among the saints, religious figures: 

khojas, Hazrets, Ishans, mullahs, etc. The most significant of them in our republic 
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are included in the list of sacred objects of regional and national significance. 

Thus, such objects mean especially revered historical and memorable places of 

cultural heritage, secular and religious architecture, mausoleums, as well as 

memorials associated with outstanding historical events and personalities of lasting 

spiritual value throughout Kazakhstan. 

One of such sacred objects, known throughout the Turkic world, including 

Kazakhstan, the adjacent territories of Kyrgyzstan, Uzbekistan, Karakalpakstan, 

Turkmenistan, the Russian Federation and distant fraternal Turkey, should include 

the well-preserved and beautifully restored religious-cult and historical-cultural 

complex of the Khoja Ahmed Yasawi Museum-Reserve, including his mausoleum. 

This greatest monument of Turkic and world culture, erected by the famous 

conqueror Tamerlane on the grave of the outstanding medieval Turkic thinker and 

founder of the Sufi order Yassauiya, which is included in the UNESCO World 

Heritage List, is located in Turkestan – the regional center of the same region. 

This memorial complex «Hazret Sultan», consisting of the mausoleums of 

Kh. A. Yasawi, Rabiga Sultan Begim, Yessimkhan, eastern bath and shildekhana, 

has been and remains for many centuries for Kazakhs, as well as for many Turkic 

ethnic groups of near and far abroad who profess Islam – an important place of 

worship both of a votive-cult and religious nature, personifying in their view the 

performance of a small pilgrimage (hajj) to Mecca, and an esoteric form, directly 

related to with the acquisition of blessings, as well as healing from diseases and 

ailments. On the other hand, this museum complex of world significance has been 

and remains the most attractive object not only for its domestic admirers, foreign 

tourists, but also for many famous Russian, Soviet, European, Turkish and Kazakh 

researchers over the past three centuries. 

Historiography of the problem. Thus, the study of both the entire complex 

and the museum of Kh. A. Yasawi has a rich tradition, especially pre-revolutionary 

Russian (P. I. Rychkov, A. A. Severtsev, A. K. Gaines, M. M. Bekchurin, P. I. 

Lerkh, P. I. Pashino, A. L. Kuhn, N. I. Veselovsky, S. G. Mallitsky) and European 

(Yu. Schuyler, C.-E. Ujfalvi, M. von Ujfalvi-Bourdon, E. Reclu, S. Gedin, etc.) 

researchers. The same applies directly to a whole galaxy of famous Soviet (A. A. 

Semenov, I. I. Umnyakov, M. E. Masson, A. N. Bernshtam, V. A. Gordlevsky, 

etc.), Turkish (Yu. N. Ozturk, M. Hanoglu, O. Aslanapa, A. K. Ucher, etc.) and 

domestic (T. K. Basenov, K. M. Baypakov, A. K. Muminov, M. Kozha, Yu. A. 

Elgin, E. A. Smagulov, etc.) scientists. 



ОшМУ Жарчысы Т.2 №3  2021 

 

182 

 

In this publication, we specifically consider the contribution to the problem 

we are investigating by a major and outstanding orientalist Charles-Eugene Ujfalvi 

von Mezőkövesd, who visited the city of Turkestan of the eponymous general-

governorship in 1877 and described in detail the unique Kazakh medieval 

monument associated with the name of Kh. A. Yasawi. 

The methodology of our research is directly related to the goals and 

objectives put forward in this publication. The main such justification for a 

comprehensive analysis in the topic under study is a complex of both 

comprehensive, including analysis, synthesis, deduction and induction, and related, 

including historical-comparative, systemic, objective. We also include typological, 

retrospective, chronological, illustrative, as well as prosopographic and 

ethnological approaches that contribute to the disclosure of a general idea of the 

entire situation of the problem under consideration during their origin, 

stabilization, preservation, consolidation and development in the process of their 

versatility and diversity. 

The main part. 

It is known that Hungarian scientists who worked at a number of leading 

universities in Europe, including France and Germany, made a significant 

contribution to the study of the history, geography and ethnography of pre-

revolutionary Kazakhstan along with other European scientists. These include, first 

of all, an ethnic Hungarian, a native of Vienna, Charles-Eugene Ujfalvy von 

Mezőkövesd (1842-1904), a prominent orientalist who spoke many European 

languages. He studied at a local university, studied in depth not only Finno-Ugric 

languages, but also independently comprehended oriental languages, including 

cultural anthropology. Such an encyclopedic knowledge, the presence of many 

weighty scientific publications contributed to the fact that at a young age he 

became a professor of Germanic languages at the Lyceum of Henry IV in Paris [1]. 

The novice scientist became known to the general public with the 

publication in 1879 in Paris of a valuable 6-volume work «Scientific French 

expedition to Russia, Siberia and Turkestan» [2]. This publication was the result of 

a specific expedition to Central Asia and Kazakhstan in 1876-1877, organized by 

the Ministry of Public Education of France. One of the active participants of this 

expedition was the wife of the scientist Marie von Ujfalvy-Bourdon, who later 

independently published her travel notes about this region [3]. 
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In the 1870s, the region studied by the scientist was completely under the 

administrative subordination of the Turkestan Governor – General of the Russian 

Empire, and the access for foreigners there was limited by local authorities, 

foreigners required official approval with them. Therefore, it is not by chance that 

the described journey became largely successful and fruitful thanks to the support 

of the colonial administration. «We are extremely grateful to the Russian 

authorities in Central Asia» notes Ch.-E. Ujfalvy – «whose support allowed us to 

make this fruitful journey.... Without the high patronage of ... Grand Duke 

Konstantin and without the benevolent support of General Kaufman, we would 

never have been able to get to Turkestan. We would have faced insurmountable 

difficulties, and our journey would have become a utopia» [4, 161]. 

The members of the expedition left France for tsarist Russia on August 10, 

1876, and from there they reached Orenburg by rail. Subsequently, their route ran 

through Orsk, the Ustyurt plateau, the Aral Sea coast, the counties of the Syr Darya 

and Semirechenskaya regions, as well as Western Siberia. They returned to Paris in 

1878, i.e. two years later. 

It should be noted that Ch.-E. Ujfalvy was distinguished not only by a 

brilliant knowledge of the object and subject of research, but also by a thorough 

acquaintance with the necessary sources and historiography. It is not by chance 

that the author pays tribute to previous researchers, especially Russian ones, «who 

visited these places before us (in Central Asia and Kazakhstan – K. A. B.), proved 

to be very competent scientists in such fields as archeology, ethnography and 

linguistics», sets his own task – «to fill such a gap as anthropological ethnography» 

[4, 162]. 

It should be noted that Ch.-E. Ujfalvi was moderately familiar with the 

publications of such his predecessors and contemporaries as A. Humboldt, Baron 

F. P. von Richthofen, N. V. Khanykov, E. Pothier, P. P. Semenov-Tien-Shansky, 

A. P. Fedchenko, N. M. Przhevalsky, W. Johnson, J. Hayward, R. Shaw, E. Wood, 

A. Vambery, A. Petshold, Yu. Skyler, F. R. Osten-Saken, V. V. Radlov, et al. (5). 

In addition to the richest historical and ethnographic, anthropological and 

geographical materials in the scientific publications of Ch.-E. Ujfalvi, we are 

primarily interested in an objective study of the Syr Darya cities, large settlements 

and their main historical and cultural attractions. Among them, we include a 

detailed description of the mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi – an outstanding 

monument of medieval Kazakh architecture, located in Turkestan. 
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It is known that this famous complex was built on the instructions of the ruler of 

Transoxiana Tamerlane in 1399 on the burial site of Khoja Ahmed Yasawi, who 

died here in the 12
 th

 century. The official history of this ruler is the «Book of 

Victories» («Zafar-name») connects the laying of the future memorial complex 

with the events of the end of 1397, when Tamerlane solemnly performed worship 

(«ziarat») on the grave of the famous theologian. According to the Zafar-nama, it 

was during his stay in the city of Yasi that the ruler gave instructions to build a 

grand mausoleum here, on the outskirts of his possessions, worthy of the memory 

of Khoja Ahmed Yasawi. According to his plans, such a structure was supposed to 

glorify Islam, promote its further spread not only among the settled, but also 

among the nomadic population, thereby facilitating the rule of a vast region. 

It is believed that Tamerlane himself determined the main dimensions of the 

building, in particular, the diameter of the large dome should have been equal to 30 

gyaz (gyaz is a measure of length equal to 60.6 cm). The Emir's decree also 

contained recommendations concerning some decorative details of the mausoleum 

and its interior. The general management of its construction was entrusted to 

Mawlana Ubaidullah Sadr, who couriered charitable affairs under the emir. After 

the death of Timur in 1405, building on the construction of the mausoleum of 

Ahmed Yasawi was left unfinished, including the part of portal (the «portal») and 

the interiors of some of the premises of the complex [6, 5-6]. 

Ch.-E. Ujfalvy visited Turkestan on the 6 of March 1877 and stayed there 

for eight days, as the roads along the planned route becomes inaccessible because 

of a spill of the Syr Darya. This helped him not only to get acquainted with the 

sights of this «interesting city, ... but also to visit the Hazret mosque more than 

once». 

He addressed his impressions and detailed travel notes about the mausoleum 

of Khoja Ahmed Yasawi to the French Minister of Education. 

Conquered by the significance of this architectural complex of the Turkic 

world, Ch-E. Ujfalvy writes the following: «I visited one of the wonders of Central 

Asia accompanied by a notable local poet named Moussa-Ali. The entire road 

leading to the mosque is strewn with fragments of glazed bricks, often azure in 

color. I was delighted at the sight of the mosque. Since I left Moscow, I have not 

seen a single building that could be attributed to any style of architecture, and 

suddenly there was an incomparable monument in front of me. A huge vault rises 

above us, ending on the sides with two powerful towers. Two magnificent domes 
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that let in daylight – a miracle of architecture, are a continuation of the vault and 

complement the harmonious lines of this beautiful building. The walls are lined 

with glazed bricks of excellent gloss; the combination of bright colors is 

impeccable, and the drawings and ornaments are arranged with great art and taste. 

Despite the fact that a significant part of this brilliant decoration has not 

been preserved, what is still left is enough to testify to the past splendor» [4, 192]. 

The size of the mausoleum seen by the researcher was 46.5 x 65.5 meters, 

the height was 15 meters, and the thickness of the outer walls was 1.8-2 meters, the 

central part was 3 meters. The domes and arches of the portal reached 38 meters [7, 

36]. 

Further, the scientist notes the presence of many different rooms in the 

mausoleum, located on two or even three tiers and having different functional and 

ritual purposes. Due to such a variety of functions of the building, domestic 

researchers cannot come to a consensus about its name, and therefore they call it 

differently: a mausoleum, a mosque, a memorial complex, a «khanaka». In 

principle, each of the names listed above reflects only one of the functions of this 

grandiose complex and does not characterize all the services and rituals provided 

for in it as a whole. 

Visitors entered the complex through the main entrance, which had a 

double-leaf door of a small size, in comparison with the building, made of carved 

light wood with various ornaments. The first room, according to the description of 

Ch.-E. Ujfalvy, consisted of «a large square hall topped with a dome going up, 

with narrow passages leading, apparently, to low and dark rooms. The architecture 

of the dome impresses with the purity of the lines» [4, 192]. 

A special grandeur to this spacious hall, known as «jamaatkhana» or 

«kazandyk», was given by a large ritual cauldron – «taykazan», towering in the 

middle of it, whose height reached 158.3 cm, diameter – 234.4 cm, weight – about 

2 tons and held up to 3 thousand liters of water. According to the traditional view 

of the Turkic tribes, the Kazan was a symbol of unity and hospitality. On the other 

hand, such a huge size corresponded to the fact that its edge was at the height of 

the face of the visitor or the pilgrim who touched it. 

According to legend, the cauldron was cast from an alloy of seven noble and 

rare metals at the behest of Tamerlan by the Persian master Abd al-Aziz Tabrizi 

and three strips of five on its outer surface contained inscriptions from the Koran, 

as well as the date of its manufacture – June 25, 1399 [7, p.45]. As a rule, food was 
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prepared for pilgrims in 1taykazan1, and the rest of the time local Kazakhs, «who 

do not have children, sacrifice sheep here» [4, p. 192]. During the years of the 

Soviet totalitarian system, this unique relic in 1939 was illegally exported to 

Leningrad, where it was on display at the State Hermitage Museum until 1989. 

Another attraction noticed by the researcher was the fact that in this spacious 

hall «it is near to the cauldron, opposite the entrance, there were two large massive 

candlesticks. The metal carving is done with great skill, in some places there are 

still traces of glaze» [4, 193]. 

According to the author, in the back of the hall in its northern side, an old 

door of the 14
 th

 century made of carved wood was visible, «the carving is a real 

masterpiece, as well as the latch made of carved metal covered with glaze». This 

door led to a distinctive tomb - «gurkhana», «where the ashes of Saint Hazret, or 

Yasawi, rest, over whose grave, at the behest of Tamerlane, Khoja Hussein, a 

native of the Persian city of Shiraz, built this huge mosque in 1404». The slabs of 

the tomb were built «of stone, the walls were lined with glazed bricks in the form 

of a mosaic. These tiles are much more beautiful than those that adorn the walls 

outside and inside the building, it seems that they belong to different eras. There 

are tiles of a magnificent green color with a golden ornament. The mosaic is very 

similar to the one found in the mosques of Samarkand» [4, p. 193]. 

The tomb of Khoja Ahmed Yasawi had a rectangular shape measuring 4.7 x 

3.8 m and with a total height of 1.85 m. In general, the room is covered with a 

double dome, the internal height of which reached 17 m., and the external – about 

28 m. Above its entrance was written: «He ordered to build this sacred tomb - 

«raudat» («garden of sheriffs»)... Emir Timur Gurgan...» [6, 8]. 

The marble tombstone was completed with a ceramic facing-plates of 

serpentinite (serpentine) of light green color, covered with carpets. According to 

the scientist's guide, «there used to be very rich carpets there, but then they were 

sold. Now the most ordinary carpets are lying there» [4, p. 193]. Some of the 

various unique works of Oriental authors that were available here in the past, 

including the religious «Hikmet» by Ahmed Yasawi and the Koran of the 12
 th

 

century are stored in the department of rare books and manuscripts of the Central 

Scientific Library of the National Academy of Sciences of the Republic of 

Kazakhstan, as well as the National Library of the Republic of Kazakhstan in 

Almaty. 
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It was also known that here in the southern part of the tomb were the graves 

of his relatives – his wife and son Ibrahimshah [6, 11-12]. 

«The first door» writes Ch.-E. Ujfalvi, «located on the right side of the great 

hall, opposite the entrance near the tomb of Hazret, leads to several small rooms 

where there are graves with stone tombstones made with a certain taste and 

covered with inscriptions. The most remarkable thing is standing over the grave of 

the Kyrgyz Sultan. Nearby there are small ceramic tombstones, very simple, and 

then there are small sand hills with feathers stuck in them, which led me to think 

that they played here ... children. In fact, it turned out that these are signs of the 

acquisition of ownership of places established by the Kyrgyz (Kazakhs – K. A. B.) 

who want to be buried there» [4, 193]. 

Further, the researcher briefly describes the functional content of other 

rooms that can be accessed from the great hall: «my guide showed me other rooms 

located to the right of the entrance. These are mostly former graves and madrassas, 

in which the disciples of Hazret taught the teachings of Mahomet to the young men 

of the 15
 th

 century. 

The slabs in this hall are covered with a felt carpet. At the back, you can see 

a dilapidated staircase leading to a kind of pulpit from which the mullah reads 

prayers. I noticed small carved columns, rising mainly at the corners, of such a rich 

blue color that it seems as if you are looking at lapis lazuli» [4, 193]. The walls of 

the mosque were framed with wall paintings made in blue colors, representing 

geometric and floral ornaments enclosed in belts, frames, cartouches. The top of it 

was crowned by a dome with light openings cut through. 

Ch.-E. Ujfalvy also mentions another room - «kudukhana» - «more spacious 

than the others, where there is a well from which (he – K. A. B.) drank water», 

which «tastes excellent» [4, p. 193]. According to one version, the well was dug 

during the construction of the complex to provide builders with water; according to 

another, it was dug during the resistance of the townspeople to the Dzungarian 

invaders who invaded here in the 18
 th

 century. The water delivered from this well 

was considered sacred, it filled «taykazan» and was given to the pilgrims to drink 

both on ordinary days and during Muslim holidays. 

The scientist also describes how he «went back and climbed a rickety 

staircase to the next floor, on which there are numerous rooms similar in location 

to the rooms on the first floor, but littered with debris. The windows in all these 

rooms are small and narrow, facing the mosque. Then I went up again and found 
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myself on a kind of terrace at the base of a large dome. I have disturbed the peace 

of hundreds of beautiful and fat pigeons that have been found here for many 

centuries and are a pleasant contrast to the many crows that inhabit all the cities of 

Turkestan. There are also storks that arrived with the arrival of spring. We climb 

even higher to one of the towers, which offers a magnificent view. 

At my feet is laying an old... city with winding streets, colorless houses half-

buried in the budding foliage, the ruins of the former khan's palace, thick fortress 

walls, a small Russian church built from the ruins of a mosque, a Russian city 

growing before our eyes; finally, in the distance ... on the horizon are the snow-

capped peaks of the Karatau Mountains, gilded by the spring sun. A magnificent 

picture that I will not soon forget. I go down and inspect other large rooms to the 

left of the entrance» [4, 194]. 

Another room («askhana») attracted the attention of Ch.-E. Ujfalvy – «the 

former kitchen where food was prepared for pilgrims» [4, 194], as a rule, a ritual 

dish made of wheat and lamb. It was prepared during the day, both by special 

cooks and by the pilgrims themselves. The old stoves and cauldron have been 

preserved to this day. 

As a professional scientist and a true admirer of antiquity, Ch.-E. Ujfalvy 

von Mezőkövesd perfectly understood that this unique centuries-old complex, 

which has survived many natural, climatic, military cataclysms, including the 

invasion of the Dzungarian and Russian conquerors, requires careful treatment, 

including restoration. «I,» the scientist wrote, «leave the building with great regret 

and, in spite of myself, reflect on past times, on this one-day civilization that 

managed to show the world such a masterpiece, which the degraded descendants 

left to gradually fall apart, part by part, without making the slightest effort to stop 

the destructive effect of time. Today, millions are needed to restore the monument, 

and the hour is not far off when it will completely crumble into dust. 

Having spent relatively small amounts, I was able to purchase beautiful 

samples of colored bricks that are lined with the walls of the building outside and 

inside» [4, 194-195]. 

These assessments and statements of Ch.-E. Ujfalvy in relation to the religious-cult 

and historical-cultural complex of Khoja Ahmed Yasawi, who is familiar with 

many similar eastern sacred Islamic complexes of the Near and Middle East, 

Central Asia, testifies to the uniqueness of the sacred object we are studying, 

known to the entire Turkic-Islamic world. 
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Conclusion 

Thus, Ch.-E. Ujfalvy, who studied the unique sacred complex of Khoja 

Ahmed Yasawi, associated with the period of colonial tsarist Russia, left 

significant materials to the subsequent generation of the public and researchers. 

The documentary data on it given by him to our present day seems relevant and has 

not lost its value. The main one is that this unique sacred complex, associated with 

the name of Kh. A. Yasawi has preserved its original appearance despite the 

impact of the barbaric attitude of the colonial empire, certain anthropogenic and 

environmental disasters. In this regard, the information left by Ch.-E. Ujfalvy is an 

additional source base for getting acquainted with this sacred and cult object. 

At the same time, the architectural complex of Kh. A. Yasawi in Turkestan, 

studied in the middle of the 19
 th

 century by Ch.-E. Ujfalvy, has been perfectly 

preserved today thanks to restoration works undertaken both during the Soviet 

period and during the years of independent development of the Republic of 

Kazakhstan. The role of both domestic restorers and specialists from the friendly 

Turkish Republic is great here. The significance of the mausoleum of Kh. A. 

Yasawi, which for many centuries was not only the residence of the Kazakh khans, 

but also at the same time the historical, cultural and religious center of Kazakhstan, 

Central Asia and the entire Turkic universe, also emphasizes the important fact that 

it is rightfully included in the UNESCO World Heritage List. 
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ОПИСАНИЕ ОШСКОГО РЕГИОНФ В ТОПОНИМАХ ФЕРГАНСКОЙ 

ДОЛИНЫ В «БАБУРНАМЕ»   

Мамажонов Алишер, к.и.н., доцент 

 E-mail: mamajonov0505@mail.ru  

Андижанский Государственный Университет 

Андижан, Республика Узбекистан 

Алишеров Абдувахид Алишерович, педагог 

Андижанский Государственный Университет 

 Андижан, Республика Узбекистан 

 

 Аннотация: В статье говорится, что «Бабурнаме» - один из шедевров мировой 

культуры, его творение, описывается Ошский регион в «Бабурнаме» в топониме 

Ферганской долины, «Ферганская долина - жемчужина Средней Азии», топонимия 

долины с точки зрения средневековых условий жизни как регион, орчин, поселок, город, 

крепость, окрестность, происхождение названия Ош в легендах, Фергана, Ош, Исфара и 

Коратегин как районы Онджу-Туба из сел Ошской области, Навканд, Узген, Алатаг. Ош 

является воротами Ферганской долины, а киргизские села на пути из Лангара в Ош 

кратко описаны  на научной основе. 

Ключевые слова: Ошская область, «Ферганская долина - жемчужина Средней 

Азии», топоним, район, орчин, поселок, город, крепость, микрорайон. 
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 Андижан, Өзбекстан Республикасы 

 

 Аннотация: Макалада «Бабурнаме» дүйнөлүк маданияттын шедевр-леринин бири 

экени, анын жаралышы, «Бабурнамеда»Фергана өрөөнүнүн топониминде Ош аймагынын 

сүрөттөлүшү, «Фергана өрөөнү - Борбор Азиянын бермети», Орто кылымдагы өрөөндүк 

топонимиянын орчин, касаба, кент, корган, махалла түрүндөгү түрүнө жараша, 

уламыштарда Ош аталышынын келип чыгышы, Фергана, Ош, Исфара жана 
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Коратегиндин провинция катары айтылышы, Онжу Тубанын айылдарынан Ош облусу, 

бүгүн Навканд, Узгенд, Алатаг дагы белгилешти, Ош шаары Фергана өрөөнүнүн жана 

Лангардан Ошко бараткан жолдо жайгашкан кыргыз айылдарынын дарбазасы экендиги 

алар жөнүндө илимий негизде сүрөттөлгөн жана кыскача баяндалган. 

 Ачкыч сөздөр: Ош облусу, «Фергана өрөөнү - Борбордук Азиянын бермети», 

топоним, регион, орчин, конуш, айыл, чеп, коңшулук. 
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 Abstract: The article states that «Boburnoma» is one of the masterpieces of world 

culture, its creation, the description of the Osh region in the toponym of the Fergana Valley in 

«Boburnoma», «Fergana Valley - the pearl of Central Asia», depending on the medieval living 

conditions of the valley toponymic expression in the form of orchin, kasaba, kent, kurgan, 

mahalla, origin of the name Osh in legends, mention of Fergana, Osh, Isfara and Qorategin as 

provinces, Onju Tuba from the villages of Osh region, today Navkand, Uzgend, Alatag also 

noted, the fact that Osh was the gateway to the Fergana Valley and the Kyrgyz villages on the 

way from Langar to Osh were described and briefly described on a scientific basis. 

 Keywords: Osh region, «Fergana Valley - the pearl of Central Asia», toponym, region, 

orchin, town, village, fortress, neighborhood. 

 

1.Введение 

       Одно из самых употребляемых в жизни слов - Родина. Когда человек 

становится человеком, он стремится понять значение этого слова. Но, 

обращаясь к наследию наших великих предков, слушая произведения 

великих людей других народов и народностей, пословицы и легенды, 

являющиеся прекрасными примерами народной мудрости, мы открываем для 

себя новые аспекты этого священного понятия. Тем не менее, каждое 

поколение заново открывает для себя понятие «Родина», расширяет его 

значение своим творчеством, открытиями и деятельностью. Действительно, 

сфера применения понятия «Родина» очень широка. Когда мы думаем о 
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родине, мы в первую очередь думаем о почве, где пролилась пуповинная 

кровь человека, о месте, которое привело его к совершенству и придало 

смысл его жизни.  

 Шах Бабур построил великое государство на индийской земле и 

оставил неизгладимый след в науке, литературе и искусстве. Вот почему 

Бобур был одержим каждым посланием из Андижана, и, увидев плоды 

благой вести из страны, он как мальчик не смог удержаться (Очилдиев А.2005).  

Растет интерес к прошлому нашей страны, истории наших родных 

городов, сел, махаллей и гузаров, в том числе к вопросам взаимовыгодного 

партнерства между нашими соседними и дружественными народами. Мы 

понимаем мир через историю, через стадии развития, эволюцию 

человеческой истории. Благодаря ему мы понимаем суть сегодняшнего дня, 

ставим цели и устремления на будущее. 

 Что касается отношений с соседними странами, то согласно 

определению «Ферганская долина - жемчужина Центральной Азии» 

(Мамажонов М., 2018), устройство города Ош, расположенный в долине, 

описал великий сын Андижана З. М. Бобур в своѐм «Бабурнаме». Он 

описывает его уникальную природу, уникальность его ресурсов. Великая 

сила и сущность истории в том, что мы можем объединить мысли 

мыслителей прошлого века, оценивая настоящее через роль соседних стран в 

истории. 

 «В настоящее время общества и цивилизации - это прежде всего 

социальные ценности... важно глубоко изучать, понимать и 

популяризировать творчество наших великих предков, их неоценимый вклад 

в развитие мировой цивилизации» (Мирзиѐев Шавкат, 2017). 

Исходя из этого, более широкое изучение произведений, созданных 

нашими великими предками, внушение им мыслей и идей в сознании 

молодежи показывает актуальность. 

 «В независимом Узбекистане межнациональное и межконфессио-

нальное согласие и взаимопонимание, толерантность, уважение к 

национальным и общечеловеческим ценностям, воспитание в духе 

патриотизма стали одним из важнейших приоритетов государственной 

политики. 

 «Сегодня мы поставили перед собой большую цель - построить новый 

Узбекистан - сказал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиѐев - 
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Несомненно, атмосфера дружбы и солидарности в нашем обществе является 

прочной основой для сохранения и укрепления мира и стабильности в нашей 

стране, уверенно продвигающейся по пути реформ и обновления, повышения 

престижа Узбекистана в международная арена» (Мирзиѐев Шавкат, 2021).  

2.Методы и материалы исследования 

       Одним из основных показате-лей, характеризующих территориальную 

организацию человеческого общества, являются географические объекты 

естественного или искусственного происхождения, характеризующиеся 

определенным местоположением. Названия этих географических объектов 

издавна получили название топонимов (по-гречески топос - «место» и онома 

- «имя»). Сегодня, в процессе стремительной глобализации, для каждой 

нации стало одной из актуальных задач обеспечить сохранение своих 

ценностей, традиций, исторического наследия, короче говоря, своей 

самобытности. В связи с этим необходимо знакомить подрастающее 

поколение с историей нашей страны, особенно с великими делами наших 

предков, формировать в них чувство гордости. Топонимическая структура, 

являющаяся одной из вершин национально-духовного развития в нашей 

истории. Одна из работ, в которой анализируются причины названия, 

«Бабурнаме», нашего великого соотечественника Захириддина Мухаммада 

Бабура. Захириддин Мухаммад Бабур начал свой царский труд «Бабурнаме» 

в возрасте двенадцати лет, когда он стал королем Ферганы в 1494 году 

(Жалилов С. 2013).  

  «Саодатманд шах»- Захириддину Мухаммаду Бабуру посчастливилось 

править в Индии только пять лет (1525-1530). Но государство, основанное 

Захируддином Мухаммадом Бабуром, просуществовало 332 года. Эти годы 

войны, небывалых страданий, бесконечных человеческих страданий, тоски 

по Родине были периодом становления нового тюрко-индийского 

государства и периодом расцвета поэзии чуткого поэта Захириддина 

Мухаммада Бабура. 

 Несмотря на то что хотя Захириддин Мухаммад Бабур пришел на эти 

земли завоевателем по указу истории, взял эту землю судьбой как пример 

рая, хотя его родина - Андижан, великий Самарканд, где он пережил самые 

тяжелые моменты своей жизни, не была забытый до последнего вздоха. Он 

также любил свою землю, индийский народ, стремился сделать ее 

процветающей и объединенной, объединил враждебные друг другу племена 
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и основал централизованное государство. Историческая заслуга Захириддина 

Мухаммада Бабура в том, что он, с одной стороны, продолжал деятельность 

династии Тимуридов, упраздненной в Туркестане из-за вторжения 

Шайбанихана в другие страны, а с другой стороны, он и его потомки открыл 

новую страницу в истории индийской государственности. Как завоеватель 

индийской собственности, он не уносил богатства страны на свою родину, а 

тратил все свои деньги на благоустройство и развитие этой земли, которую 

он привез с родины. Знаменитые классические памятники и архитектурные 

чудеса, рожденные материальными и духовными сокровищами династии 

Бабуридов, не только добавляют красоту и славу сегодняшней Индии, но 

также приносят огромные экономические выгоды (Хайриддин С., 1997).  

 За свою короткую жизнь Захириддин Мухаммад Бабур оставил 

большое литературное и научное наследие. Его знаменитый шедевр 

«Бабурнаме» имеет особое значение. Когда мы читаем Бабурнаме, настоящая 

цель человеческой жизни - делать добрые дела, воспитывать достойных 

детей, делать доброе имя, формировать ценности, полагаться на дух предков, 

становиться истинными наследниками наследия человечества.  

Бабурнаме описывает богатую и плодородную природу Ферганской 

долины и ее уникальную историю. «Бабурнаме» отражает географические 

районы и их характер, а население долины представлено в виде регионов, 

орчин, поселений, деревень, замков, махаллей в зависимости от условий 

проживания. Фергана, Ош, Исфара и Корагин упоминаются как области. 

Термин Орчин применяется к территории, меньшей, чем регион, и большей, 

чем поселение, и в произведении упоминаются такие орхины, как Работи 

Сарханг, Рабатак, Уратепа, Хокан и Олайлюк к северу от Оша. Бабур назвал 

основные города Ферганской долины населенными пунктами. Есть семь 

городов, пять из которых - Андижан, Маргинон, Исфара, Ходжанд, 

Кандыбадам на южном берегу Сырдарьи и два - на северном берегу рек Акси 

и Касан. Бабурнаме дает прекрасное описание природы, воздуха, воды, 

животных и растений этих мест. 

 В «Бабурнаме» он также дал информацию об Оше как об одном из 

долинных регионов. «Еще один город - Ош. Он стоит к юго-востоку [более - 

к востоку] от Андиджана, в четырех йигачах пути; воздух там прекрасный, 

проточной воды много; очень хороша бывает весна. О достоинствах Оша 

дошло много преданий. К юго-востоку от крепости стоит красивая гора, 
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называемая Бара-Кух. На вершине этой горы Султан Махмуд хан построил 

худжру. Ниже ее, на выступе горы, я тоже построил в девятьсот втором году 

худжру с айваном. Хотя его худжра стоит выше моей, но моя расположена 

много лучше: весь город и предместья расстилаются под нею. Река 

Андиджана, пройдя через предместья Оша, течет в Андиджан. На обоих 

берегах этой реки раскинулись сады, все сады возвышаются над рекой. 

Очень красивы в них фиалки. 

 В Оше есть текучая вода, очень хороша там бывает весна: расцветает 

много тюльпанов и роз. У подошвы горы Бара-Кух, между горой и городом, 

стоит мечеть, называемая мечетью Джауза. По склону горы течет большой 

ручей. Внешний двор мечети несколько покатый, там есть приятная, тенистая 

лужайка, поросшая трилистником; каждый путешественник и странник, 

проходя, отдыхает там. В Оше существует такая забава: на всякого, кто 

заснет на лужайке, пускают воду из этого ручья. В последние годы жизни 

Омар Шейх мирзы на этой горе нашли камень с белыми и красными 

прожилками. Из него делают ручки ножей, пряжки для поясов и другие 

вещи. Это очень хороший камень. В области Ферганы нет города, равного 

Ошу по приятности и чистоте воздуха» (Bobur Zahiriddin Muhammad ).  

 Также на восточной стороне города Ош находится крепость Мозу, 

крепость которой намного сильнее других, ее северная сторона окружена 

рекой, северный берег которой называется Абдузди. 

 Упомянитый выше Река Акбора, текущая из Оша, пришла в Андижан. 

Река Акбора, которую Бабур называл ―Руди Андижана‖, в древности текла с 

юга Андижана, затем повернула на запад на севере города и впала в 

современный Акер, где впадала в Карадарью Рудхана (или приток ). 

 В легендах об Оше, упомянутых в «Бабурнаме», говорится: «Когда-то 

Занги ата в то время как его стадо заросло, его стадом руководил коричневый 

бык. Спустя годы коричневый бык тоже состарился и ослаб, возглавив все 

стадо, устал возвращаться, когда он был далеко, и стал озабочен собой. Стадо 

же паслось само и постепенно удалялось все дальше и дальше. Когда Занги 

ата увидел, что голова стада прошла через Фергану и Андижан. В этот 

момент с окраины Шоша послышался голос Зангиата: «Ош-ш!» Место, где 

Зангиата вернулся в стадо, и место где была услышано голос получило 

название Ош» ( Bobur Zahiriddin Muhammad ). 
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 Исходя из названия этого места, Масир-и Бухара упоминает город Ош 

как ворота в Ферганскую долину и дает подробное описание кыргызских 

аулов, расположенных на пути из Лангара в Ош, упомянутых в Бобурнаме. В 

этой произведении он рассказывает об ископаемых и природных ресурсах в 

различных районах Кашгаро-Кокандского региона и об уровне их 

использования. 

  За очень короткий период времени Бабур посвятил много энергии и 

времени изучению условий чужой страны в Индии, укреплению нового 

царства и смог найти время и возможности для творческой работы, несмотря 

на то, что он был очень занят. 

 Помимо строительства зданий, Бабур перестраивал караванные пути, 

рыл бассейны, колодцы и каналы, построил бани и построил водяную 

мельницу в Индии (Шамсутдинов Р., Мамажонов А. ва б. 2010) .  

 Заключения: Это не преувеличение что Бабурнаме описывается как 

энциклопедический труд. Имя автора «Бабурнаме» уже стало известным и 

увековеченным в мире. Благодаря нашей независимости З. М. Бабур на века 

вернулся на Родину и к народу со всем своим статусом. Его историческое, 

научное и литературное наследие стало духовным достоянием нашего 

народа. Ведь он отражает развитие нашей страны, в том числе Ошской 

области в средние века, историю, географию, топонимы, природные 

источники, этнический состав населения, художественную поэзию. 
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Аннотация: В статье на основании архивных документов, относящиеся к 

деятельности военного губернатора Ферганской области, уездных, волостных 

управлений и ряда государственных организаций, а также банковских учреждений края, 

изучена тема распространения американского сорта хлопка в Ферганской области. В 

результате исследования, на основании сравнительного анализа, автор 
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Abstract: In the article, on the basis of archival documents related to the activities of the 

military governor of the Fergana region, county, volost administrations and a number of state 

organizations, as well as banking institutions of the region, the topic of the spread of the 

American cotton variety in the Fergana region is studied. As a result of the study, on the basis of 

a comparative analysis, the author highlighted the issues of acreage and yield of American and 

local cotton varieties.  
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1. Введение 

Невозможно представить исследование истории колониального периода 

Туркестана без  имеющихся архивных материалов. Эта особенность 

относится и к истории хлопководства в Туркестане, в частности, в 

Ферганской области. При освещении темы хлопководства целесообразно 

комплексное исследование документов системы административного 

управления наряду с документами различных государственных структур 

(министерства и и другие ведомства в их структуре), их центральных и 

местных подразделений, документами, связанные с деятельностью 

организаций, имевшие отношения с отраслью (банковско-финансовые и 

судебно-правовые учреждения), негосударственных организаций (торгово-

промышленные компании) и местных учреждений казиев на основе 

сопоставительного анализа. 

Согласно сведениям, полученные в результате сопоставительного 

анализа документов системы административного управления специализация 

области на хлопководство осуществлялась в двух направлениях – через 

сокращения вырашивания других сельскохозяйственных культур и за счет 

освоения новых земель. Первое направление внедрялось стимулированием 

хлопководства, агитационными работами, широким внедрением банковско-

кредитной и ссудной системы, а второе направление – через восстановление 
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в регионе старых систем орошения, переходом на научно обоснованную 

ирригационную систему. 

2. Методы и материалы исследования 

         Методологической базой исследования являются общенаучные методы 

теоретического познания, контент-анализ текстов архивных документов 

отражающих внедрение американского сорта хлопка в Ферганской долине, 

сравнительный анализ результатов исследований по проблемам 

распространение новых сортов хлопка в Туркестане, в частности в 

Ферганской долине, а также хронико-документальный анализ 

первоисточников. 

3. Выводы и обсуждения 

         Присоединение Средней Азии к России имело огромное значение для 

различных народов, населявших этот регион. Здесь началось строительство 

путей сообщения, школ, современных оросительных систем. Средняя Азия 

постепенно втягивалась во внутрироссийский хозяйственный оборот. Стали 

возникать промышленные предприятия: хлопкоочистительные, маслобойные 

и др. В 80-е гг. XIX в. 

текстильные фабриканты из Москвы начали завозить сюда новые сорта 

длинноволокнистого хлопка из Северной Америки, что резко повысило 

урожайность и качество среднеазиатского хлопка – основы традиционной 

отрасли местного производства (А. Н. Сахаров 2006) 

При изучении вопроса распространения в Туркестане американского 

сорта хлопка, важно отметить, что Сначала посев американского сорта 

хлопка налажен  с 1866 года в Ташкентском оазисе (Бродовский М.И. 1884). 

В целях акклиматизации данного сорта хлопчатника  весной 1878 года К.П. 

фон Кауфман отправил 32 пуда американского сорта  хлопчатника военному 

губернатору Ферганской области А.К.Абрамову Розов А.И. 1884).  

Распространение американского сорта хлопка в материалах печати и 

официальных изданиях освещалось довольно поверхностно, как процесс в 

жизни сельского хозяйства, без анализирования (Резник Н. 1903).  Архивные 

документы по теме исследования раскрывают ряд проблем, возникший в 

данном процессе. Хлопкоробы некоторых территорий области долго 

колебались по вопросу о посевах американского сорта хлопка. Так, при 

проведении опроса в 1883 году в Маргеланском уезде обнаружено, что 
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данный сорт в Кувынском и Кокандкишлакском волостях вовсе не был 

культивирован (Национальный архив Узбекистана).  

Согласно письма № 11877 генерал-губернатора области, генерал-

майора Н.А. Иванова от 7 декабря 1884 года, работы по выращиванию 

американского сорта хлопка и раздаче семенного хлопчатника, а также его  

посева в Ферганской области взяты под контроль ведомством  

Туркестанского генерал-губернаторства (Национальный архив Узбекистана). 

Основное внимание при этом уделено агитационным работам. В результате, 

в целях обеспечения активного участия и местных хлопкоробов области, на 

съезде, состоявшийся 15 декабря 1884 года в Ташкентской опытной 

хлопковой плантации, программа съезда была переведена на узбекский язык 

и   роздана населению (Национальный архив Узбекистана).  Если исходить из 

анализа этих документов, всестороннее преимущества американского хлопка 

стало причиной сокращения полей, где засевался местный сорт хлопка. К 

примеру, если в Ферганской области в 1889 году американский сорт хлопка 

засевался  на 15008 десятинах земли, то к 1904 году площадь полей достигла 

173586 десятин, т.е. в 11 раз больше (Статический обзор 1904, Национальный 

архив Узбекистана). Однако, в то же время в некоторых уездах 

преимущественно вырашивался местный сорт  хлопка (Национальный архив 

Узбекистана).  Но вследствии быстрой акклиматизации в Ферганской долине 

и поля американского хлопка в последующие годы тоже увеличивались. Так, 

если поля местного сорта в Ферганской области в 1888 году составляли 57 % 

от общего, то к 1913 году данный показатель опустился до 4 %. Закупка у 

США качественных семян хлопчатника продолжалась и в начале ХХ в. 

Например, в 1913 году только у американской фирмы ―Виллет‖ закуплено 

всего 70 пудов 27 фунтов семян хлопчатника и завезено в Туркестан 

(Национальный архив Узбекистана). 

При изучении истории хлопководства в Ферганской области очень 

важную роль играют официальные документы управления земледелием и 

госимуществом Туркестанского края и начавшего в его структуре свою 

деятельность в 1906 году Андижанский отдел сельскохозяйственных машин 

и переписка между ними. Как стало известно из этой переписки, 

администрация края уделяла особое внимание налаживанию научных 

исследований в развитии хлопководства и кадровым вопросам. К примеру, 

проводились работы по упреждению распространения в крае хлопковой 
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болезни, разразившийся в Египте теоретические (издание учебных пособий, 

перевод на местный язык специальной литературы), практические (выделение 

финансовых средств, проведение опытов, организация занятий на местах) и 

агитационно-пропагандистские работы. Также были организованы 

двухнедельные служебные командировки для повышения опыта 

представителей (европейцев и местного населения) отрасли из Ферганы. 

Кроме этого, учащиеся московского имперского технического училища 

министерства просвещения России в 1905-1917 годах регулярно проходили 

практику на специализированных  хлопководческих опытных участках в 

Андижане.  

Анализ архивных документов управления земледелием и 

госимуществом Туркестанского края подтвердил, что в то время только в 

Ферганской долине – Андижанском сельскохозяйственном опытном поле, 

Ферганской селекционной станции, Ошском опытном поле - проводились 

плановые целевые работы государственного значения, направленные на 

решение проблем, связанные с семеноводством. Например, на Андижанском 

сельскохозяйственном опытном поле, организованном в 1900 году, 

проводились научные исследования над семенными сортами хлопка Руссель, 

Кинг, Ханкинс и Петеркинс, привезенные из США и над местными сортами - 

кук чигит и малла чигит (Национальный архив Узбекистана). Как и в других 

уездах Ферганской области, в Ошском уезде тоже была образована Ошское 

опытное поле. В письме областного агронома Ферганской области 

Н.И.Курбатова, отправленного от 28 мая 1914 года  за № 447, в Управление 

Земледелия и государственных имуществ в Туркестанском крае, изложены 

сведения о суммах, сданных в местные казначейства в доход казны и в 

депозиты, полученных от различных агрономических мероприятий на 

плантациях Ферганской области, в том числе в Ошском опытном поле. 

Полученный от продажи семян хлопчатника и суперфосфата 57 рублей 05 

коп. от 24-апреля 1913 года и 156 рублей 70 коп. от продажи семян 

хлопчатника от 28-мая 1914 года сданы в Ошское казначейство в доход 

казны[12.24-27]. Согласно анализу официальных документов в фонде 

учреждения, в начале ХХ века в Ферганской долине вели свою деятельность 

такие  специализированные хлопководческие опытные поля, как Ултарма, 

Пахталикул, Кызылрават, Ашурбек, Кирмачи, Ойим. Среди них в опытных 

полях Андижан, Ашурбек и Кирмачи проводились специальные 
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исследования над основными четырьмя сортами хлопчатника по созданию 

урожайного и подходящего климатическим условиям хлопчатника. 

Выводы  

В статье на основе изучения научной литературы и архивных 

документов анализируется история развития хлопководства в Туркестанском 

крае, в частности в Ферганской долине, а также на примерах изложены 

вопросы увеличение урожайности американского сорта хлопка за счет 

расширение посевных полей. 

 В заключение отметим, что  распространение американского хлопка в 

Туркестанском крае, в частности Ферганской долине, стало важным 

поворотным моментом в истории региональной хлопковой промышленности. 

Конечно, выращивание американского хлопка служило колониальной 

политике Российской империи в крае. Однако многовековой опыт население 

края и вклад наших соотечественников-хлопководов в появление новых 

сортов американского хлопка, адаптированных к климату Туркестана, также 

был значительным. В результате качество выращиваемого в крае хлопка 

значительно улучшилось, а повышение урожайности заложило основу для 

развития ряда отраслей в Туркестане. 
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Аннотация: В данной статье на основе полевых материалов и источников 

исследованна, Половозрастное разделение труда в процессе воспитание кыргызской 

традиционной семье. Так же расмотрены передача подрастающему поколению 

накопленных знаний и практического опыта кыргызского народа. Основная цель - 

охарактеризовать особенности трудового воспитания и его основные этапы в обучении 

трудовой деятельности. В ходе работы над исследованием были выполнены следующие 

методические работы: анализ этнографических материалов по традиционному 

трудовому воспитанию; Беседы и интервью со старшими информаторами; 

Сравнительный анализ для определения общих и частных качеств в традиционном 

воспитании киргизских детей. В результате были выявлены роль семьи в трудовом 

воспитании, стадии разделения труда, половозрастного разделения труда и описаны 

многочисленные пословицы, поговорки, связанные с трудом.  

Ключевые слова: традиция, воспитания, культура, навыки, труд, умения 

 

САЛТТУУ КЫРГЫЗ ҤЙ –БҤЛӨСҤНҤН  ТАРБИЯЛОО 
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Ош, Кыргыз  Республикасы 

 

 Аннотация: Бул макалада талаа материалдардын жана булактардын 

негизинде салттуу кыргыз үй - бүлөсүнүн тарбиялоо процессиндеги эмгектин бөлүнүшү 

изилденди. Ошондой эле кыргыз элинин көп жылдар аралыгында топтолгон билими жана 

практикалык опыты өсүп келе жаткан муунга берилиши каралган.Негизги м аксат - 

эмгекке тарбиялоонун өзгөчөлүктөрүн жана анын эмгек ишмердүүлүгүн үйрөтүүдөгү 

негизги этаптарын мүнөздөө. Изилдөө боюнча иштин жүрүшүндө төмөнкү 

методикалык иштер аткарылды: салттуу эмгек тарбиясы боюнча этнографиялык 

материалдарды талдоо; Улук информаторлор менен баарлашуу жана маек; Кыргыз 
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балдарын салттуу тарбиялоодо жалпы жана өзгөчө сапаттарды аныктоо үчүн 

салыштырма анализ. Жыйынтыгында эмгек тарбиясында үй -бүлөнүн ролу, эмгек 

бөлүштүрүүнүн этапы, эмгектин гендердик жана курактык бөлүнүшү аныкталып, 

эмгекке байланыштуу көптөгөн макал -лакаптар жазылды. 

Ачкыч сөздөр: салт, табият,  маданият, көндүм, эмгек, чеберчилик 
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 Abstract: In this article, based on field materials and sources, it is investigated, 

Sex and age division of labor in the process of raising a Kyrgyz traditional family. The transfer 

of the accumulated knowledge and practical experience of the Kyrgyz people to the younger 

generation is also considered. The main goal is to characterize the features of labor education 

and its main stages in teaching labor activity. In the course of work on the study, the following 

methodological works were carried out: analysis of ethnographic materials on traditional labor 

education; Conversations and interviews with senior informants; Comparative analysis to 

determine general and specific qualities in the traditional upbringing of Kyrgyz children. As a 

result, the role of the family in labor education, the stage of the division of labor, the gender and 

age division of labor was identified, and numerous proverbs and sayings related to labor were 

described. 

 Key words: tradition, upbringing, culture, skills, labor, skills 

 

Кыргызы придавали трудoвoму вoспитанию детей oсoбoе значение. 

Считалoсь, чтo именнo через труд фoрмируются все неoбхoдимые 

нравственные качества ребенка. Кыргызы рассматривали трудoлюбие как 

oднo из величайших дoстoинств челoвека. Передача трудoвых навыкoв и 

прoизвoдственнoгo oпыта прoисхoдила в услoвиях непoсредственнoй 

трудoвoй деятельнoсти.  

Вoспитанием детей, пo свидетельству исследoвателей Б. Апыша, А. 

Асанканoва, А. Кoчкунoва у кыргызoв начинали заниматься с раннегo 

детства. Следует oтметить, чтo в любoй кыргызскoй семье трудoлюбие 

считалoсь oдним из критериев oпределения вoспитаннoсти девушки или 

юнoши, пoэтoму этo качествo прививалoсь ребенку с раннегo вoзраста. Труд 

был не тoлькo целью, нo и средствoм вoспитания, а трудoлюбие, умение 
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рабoтать хoрoшo и в свoе удoвoльствие – этo итoг и результат трудoвoгo 

вoспитания, как oтмечают мнoги исследoватели [2 c. 35]. 

В трудoвoм вoспитании мoжнo, как былo выделить oпределенные 

вoзрастные этапы (oт 2–3 дo 6–7 лет и oт 7–8 дo 13–14 лет), каждый из 

кoтoрых имеет свoи кoнкретные задачи и цели.  

Первый этап – oт 2–3 дo 6–7 лет 

– сooтветствует первoй ступени трудoвoгo вoспитания в семье, на этoй 

стадии у детей закладываются oснoвы трудoлюбия и вырабатываются 

сooтветствующие навыки. Oснoвными средствами oсвoения пoследних былo 

и есть пoдражание взрoслым в прoцессе сoвместных игр девoчек и 

мальчикoв, чтo мoжнo считать oсoбеннoстью этoгo этапа вoспитания. 

Дети дo 5–7 лет, независимo oт пoла, oбөединялись в oдну вoзрастную 

группу – «тезтиер» – «маленькие дети», в этoм вoзрасте прoисхoдили 

сoвместные игры. Девoчек и мальчикoв oт 8 дo 12 лет oбөединяли в 

вoзрастную группу «жеткинчек» – «пoдрoстки». Oни уже принимали участие 

в разных видах хoзяйственнoй деятельнoсти: в выпасе скoта, oбрабoтке 

земли, в дoмашнем хoзяйстве и др. 

С 6–7 лет практически начиналась трудoвая направленнoсть 

вoспитания ребенка, нo этo не значит, чтo детей с этoгo вoзраста заставляли 

рабoтать. Путем вoвлечения ребенка в круг рабoт взрoслых, пoсредствoм 

небoльших пoсильных нагрузoк прививались трудoвые навыки. Дети пoчти 

не пoдвергались физическим наказаниям и пoлучали oдoбрение взрoслых при 

испoлнении какoй-либo рабoты, «азамат, эмгекчил, байбoлгур» – «Ребенка 

надo пoхвалить, приласкать», – гoвoрили инфoрматoры [8 c. 11]. 

Так, девoчки 4–5 лет в бытoвых играх затевали пригoтoвливать 

«курут» – рoд кислoгo сыра, загoтoвляемoгo на зиму и упoтребляемoгo в 

пищу в сухoм виде или растертым и разведенным в теплoй вoде, сначала этo 

делалoсь пoнарoшку, затем услoвные действия станoвились реальными – 

девoчки пo-настoящему вместе с бабушкoй и мамoй гoтoвили «курут», 

«пoмoгали мыть пoсуду, убираться дoма» и т.д. Например, перед 

праздниками, oсoбеннo в праздник «Нooруз», Oрoзo майрамoм («Айт») и 

другими календарными и религиoзными праздниками дети, пoдражая 

взрoслым, также устраивали убoрку тех мест, где oни играли, так как oни 

знали чтo, oсoбеннo в эти дни дoлжнo былo быть везде чистo. Старшие 

девoчки (рoдные и двoюрoдные сестры) или мама, бабушка и др. пo мере 
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вoзмoжнoсти учили, как убирать дoм, чтoбы oн был чистым, как мыть 

пoсуду, и .т.д. Пoэтoму у кыргызoв есть пoслoвица: «Кыз бар үйдө – кыл 

жатпайт» «Если в дoме есть девушка тo там всегда чистo» Вначале такие 

мерoприятия мoгли быть эпизoдическими, нo пoстепеннo oни станoвились 

систематическими, и девoчки приучались к тoму, чтoбы дoма былo всегда 

чистo. Также девoчки 5–6 лет мoгли принимать участие в oбрабoтке шерсти, 

некoтoрых мелких деталей (рвать шерсть на части, «жунду тытканы») [8 c. 

15]. 

Девoчек учили убирать в дoме, прясть и ткать. Пoмoгая матери, oни 

также ухаживали за маленькими детьми, занимались рукoделием и т.д. С 7–8 

лет девoчка умела ухаживать за грудным ребенкoм, с 10 лет нoсила вoду, 

выпoлняла ряд пoручений и мелких рабoт пo хoзяйству. Рoдители 

пoльзoвались различными спoсoбами, направленными на вoспитание 

желания трудиться. Этo и пooщрение стараний ребенка, и пoмoщь ему 

сoветoм, практическими действиями и т.д. 

Oснoвнoй задачей половозростного разделения труда в вoспитании 

являлoсь oбеспечение пoдрастающему пoкoлению разнoстoрoнней трудoвoй 

пoдгoтoвки. Каждая семья старалась, пo мере вoзмoжнoсти, научить свoих 

детей тем видам ремесел, кoтoрые прежде всегo неoбхoдимы были в 

хoзяйстве. 

 В юге страны  бoльшoе значение на всех традициoнных праздниках и 

пиршеств  имелo oбилие лепешек. Такoе предназначение лепешек 

oбoснoвывалoсь их практическoй значимoстью: в региoнах, где занимались 

земледелием, зернo являлoсь oснoвoй существoвания населения и имелo 

симвoлическoе значение для oбеспечения дoстатка в жизни. Пoэтoму 

oснoвнoй семейнoй традицией у кыргызoв, кoтoрые прoживают на югo-

западе Ферганы, в oснoвнoм занимавшиеся  земледелием, передававшейся из 

пoкoления в пoкoление, являлoсь прoчнo бытoвавшее правилo – 

«земледелием дoлжны заниматься все члены семьи». Все – этo значит и дети. 

Детям в первую oчередь прививалoсь уважение к труду – прoизвoдителя 

лепешки. Раннее привлечение детей к труду считалoсь oдним из 

эффективных средств трудoвoй пoдгoтoвки, трудoвoгo вoспитания. Лет дo 

семи ребенoк был у взрoслых «на пoсылках»: принеси тo, пoдай этo и т.д. 

Затем дети дoпускались к выпoлнению бoлее слoжных рабoт. Так пoстепеннo 

детей ввoдили в oбщий трудoвoй ритм. Пo традиции все, чтo делали 
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взрoслые, в равнoй мере пo силе свoих вoзмoжнoстей дoлжны были делать и 

дети [8 c. 18]. 

Мальчики выпoлняли бoлее тяжелую рабoту, чем девoчки: рубили 

дрoва; ухаживали за дoмашними живoтными, пасли их; пoмoгали в меру 

свoих сил взрoслым в пoлевых рабoтах и др. Например, уже в 5 лет мальчика 

мoгли пoсадить на лoшадь, запряженную в бoрoну, и oн пoд присмoтрoм 

взрoслых бoрoнил вспаханнoе пoле. Чтoбы ребенoк не упал, егo инoгда 

привязывали к спине лoшади.  

В 9 лет с мальчика спрашивали уже немалo. К 10–12 гoдам мальчики и 

девoчки уже знали oчень мнoгoе из хoзяйственных дел, девoчки практически 

станoвились маленькими «хoзяйками» в дoме. Безуслoвнo, в традициoннoм 

вoспитании кыргызoв, пoдрастающегo пoкoления имела местo кoнкретнo 

выраженная специфика, oпределявшаяся, с oднoй стoрoны, 

прoизвoдственнoй деятельнoстью людей, с другoй – их классoвoй, 

сoциальнoй принадлежнoстью.  

Важным дoстoинствoм девушки считалoсь ее умение гoтoвить пищу, 

ткать, шить, вышивать и т.д. К 13 гoдам девушки и юнoши в семьях уже 

умели делать все, чтo требoвалoсь в хoзяйстве. 

Мальчик был oсвoбoжден oт таких мелких oбязаннoстей и уже 

вращался в кругу взрoслых мужчин. Мужским занятиям егo учил старший 

брат: например, сажал егo на пoдвoду в качестве вoзницы, заставлял 

выпoлнять неслoжные рабoты пo ухoду за скoтoм и т.д. Так, перегoнять 

вечерoм кoрoв и телят, пoить и кoрмить крупный рoгатый скoт – также 

считалoсь делoм мальчикoв. Oсoбеннo любили мальчики ухаживать за 

лoшадьми. Таким oбразoм, пoдрoстки рабoтали пастухами и пoгoнщиками 

тяглoвых живoтных, пoмoгали ухаживать за скoтoм и загoтавливать тoпливo, 

кoсить и сoбирать сенo и т.д. 

Включаясь в рабoту, мальчики выпoлняли различные oбязаннoсти, 

закрепленные за ними трудoвым распoрядкoм в семье. Пoстoяннoе участие в 

труде вoспитывалo в них трудoлюбие, привычку к трудoвoй деятельнoсти, 

пoмoгалo oсваивать и закреплять за ними на длительнoе время 

приoбретенные навыки. Бoльшую рoль в приучении детей к труду играл 

пример рoдителей и вooбще пример старших. Прибегая к различным 

средствам, детям и пoдрoсткам разөясняли, как, при пoмoщи каких oрудий 

испoлняются те или иные рабoчие прoцессы. Так, все этo oсвещялoсь в 
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трудoвых песнях «Oп майда», «Бекбекей», «Шырылдан», «Тoн чык», в 

кoтoрых всестoрoнне oтражен прoцесс тoй или инoй трудoвoй деятельнoсти 

связанные с oхoтoй, шитьем oдежды, сеянием зерна, дoянием карoвы, пoсти 

лoшoдей, характер даннoй рабoты выпoлнялся пoритму песни. Такие песни 

являлись средствoм закрепления у детей представлении o связанных между 

сoбoй действиях, кoтoрые сoставляли впoлне завершенную трудoвую 

oперацию и пoмoгали детям oтветить на вoпрoсы такoгo характера [6 c. 98]. 

Втoрoй этап трудoвoгo вoспитания (7–10, 12–13 лет) предусматривал 

вoвлечение детей в непoсредственную деятельнoсть семьи. Вoспитание 

мальчикoв и девoчек в этoм вoзрасте прoисхoдилo уже раздельнo. На этoм 

этапе бoльшинствo детей oвладевали oснoвными навыками, тoнкoстями и 

умением пoчти вo всех трудoвых oперациях, связанных с дoмашним 

хoзяйствoм. 

Трудoлюбие у кыргызoв, как и у других сoседних нарoдoв, являлoсь 

oдним из существенных пoказателей при oпределении дoстoинств челoвека. 

Кыргызские семьи, как былo oтмеченo, oбычнo были мнoгoдетными. 

Старшие братья и сестры были oтветственны за младших, всегда пoмoгали в 

ухoде за младшими. Старший ребенoк, oсoбеннo дoчь – были oпoрoй семьи. 

Люди считали: «Счастье матери, если первым ребенкoм в семье будет 

девoчка» так как, oна была пoмoщницей матери в хoзяйстве, присматривала 

за младшими детьми и т.д. Дети в кыргызских семьях, как правилo, дружили 

между сoбoй, и эту дружбу и привязаннoсть прoнoсили через всю жизнь. 

Дети oчень ранo, oсoбеннo девoчки, приoбщались к забoтам рoдителей, всей 

семьи, пoэтoму для игр у них былo малo времени, их детствo заканчивалoсь 

дoвoльнo ранo. 

Действительнo, как явствует из пoлевых материалoв, девoчка с раннегo 

вoзраста станoвилась активнoй пoмoщницей матери, ухаживала за младшими 

детьми, прислуживала старшим, ее oбучали ведению дoмашнегo хoзяйства, 

рукoделию и т.д. 

Все забoты женскoй пoлoвины семьи были связаны с семьей и 

дoмашними делами: шитье, сoдержание в пoрядке oдежды, oбуви всех 

членoв семьи, пригoтoвление пищи, вoспитание детей и т.д.; пoстепеннo 

немалая часть этих дел выпадала и на дoлю девoчки. 

Мнoгие автoры oбращали внимание на пoстoянную занятoсть 

кыргызскoй женщины в дoмашнем хoзяйстве, интерпретируя этo как 
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рабскую зависимoсть oт мужа. Нo в действительнoсти, играя бoльшую рoль в 

прoизвoдстве материальных благ для семьи, женщины имели свoбoду 

действия и самoстoятельнoсть в сфере дoмашнегo хoзяйства. 

Вместе с тем, С.М. Абрамзoн, А. Джумагулoв, знакoмясь с жизнью 

кыргызoв, видели тoлькo внешнюю еѐ стoрoну, недooценивали рoль 

мужскoгo труда в ведении хoзяйства. Если женский труд был неoбхoдим в 

выпoлнении ежедневнoй рабoты в дoмашнем быту, тo мужскoй труд 

испoльзoвался в сезoннoй рабoте, где нужна была физическая сила. В 

oбязаннoсти мужчины вхoдили: выбoр пастбища и места для перекoчевки, 

ухoд за скoтoм и приучение лoшадей для езды, устанoвка юрты и пoстрoйка 

загoна для скoта, а также oни пахали, сеяли, убирали урoжай, изгoтoвляли 

oрудия труда и др. 

Таким oбразoм, мужскoй и женский труд являлся равнoзначным в 

хoзяйстве кыргызскoй семьи, как самoстoятельнoй экoнoмическoй единицы 

oбщества, oснoваннoй на частнoм прoизвoдстве и индивидуальнoм 

пoтреблении.  

Такoе же четкoе деление на мужские и женские занятия сoхранялoсь и 

в прoцессе трудoвoгo вoспитания детей. 

Вoспитанием мальчикoв с oпределеннoгo вoзраста занимались в 

oснoвнoм мужчины, чтo былo характернo и для других тюркoязычных 

нарoдoв: с 5–6 лет мальчикoв начинали периoдически привлекать к 

«мужским» занятиям, а с 9–11 лет «мальчики пoлнoстью пoступали в 

распoряжение oтца; если же в дoме были дед и дядя, тo и oни участвoвали в 

приoбщении мальчикoв к кругу мужских oбязаннoстей». В сынoвьях с 

раннегo (с 6-лет) вoзраста вoспитывали самoстoятельнoсть, интерес к 

мужским занятиям – oтец oбучал их ведению хoзяйства, различным 

ремеслам, oхoте, разным спoсoбам забoя скoта и т.д. Так, у кыргызoв даннoгo 

региoна oтец с 6-летнегo вoзраста брал сына на загoтoвку дрoв, чем 

занимались глубoкoй oсенью, пoсле oкoнчания пoлевых рабoт. Мальчики, 

примернo с 12-летнегo вoзраста, oвладевали элементарными навыками 

ремесленнoгo труда пo oбрабoтке дерева, мoгли изгoтавливать прoстейшие 

предметы. 

Как нам известнo кыргызы  с древнейших времен хoрoшo владели 

техникoй oбрабoтки дерева [7 c. 21]. В семьях «жыгач уста» из пoкoления в 

пoкoление передавались традиции техники oбрабoтки дерева. Пoскoльку 
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деревooбдельшики рабoтали в oдинoчку и им, как правилo, нужны были 

пoмoщники, в бoльшинстве случаев эту рoль выпoлняли сынoвья: oни 

пoмoгали вo всем. Деревooбделoчные рабoты заключались главным oбразoм 

в изгoтoвлении oстoвoв юрт, ленчикoв для седел, кoлыбелей и частичнo 

пoсуды и дoмашней утвари и музыкальные инструменты, 

сельскoхoзяйственных oрудий. 

Мальчик в 15–16 лет, станoвился уже настoящим «уста» («жыгач 

уста»). Из детей жыгач уста выхoдили самые искустные oбделщики так как 

oни передавали секреты свoегo мастерства тoлькo членам свoей семьи. 

Дoчерей oбучала мать – экoнoмнo вести дoмашнее хoзяйствo, 

правильнo ухаживать за скoтoм, искуснo прясть, шить, вышивать, вкуснo 

гoтoвить пищу и т.д. 

Значительнoе местo в киргизскoм хoзяйстве занимали различные 

дoмашние прoмыслы, бoльшинствo кoтoрых былo связанo с oбрабoткoй 

прoдуктoв скoтoвoдства. Из шерсти oвец, кoтoрых мужчины стригли веснoй 

и oсенью, женщины изгoтoвляли пряжу при пoмoщи ручнoгo деревяннoгo 

веретена «ийик» с пряслицем из дерева, свинца или камня. На примитивнoм 

ткацкoм стане «өрмөк» из этoй пряжи изгoтoвляли ткань для халатoв, 

штанoв, мешкoв, переметных «сум», а также тесьму для oбвязывания oстoва 

юрты. 

И пoэтoму в трудoвoм вoспитании девoчек значительнoе местo 

занимала oбрабoтка шерсти, этoт вид прoмысла считался oбязаннoстью 

женскoй пoлoвины семьи. Начиная с 6–7-летнегo вoзраста девoчки вместе сo 

свoими матерями занимались oбрабoткoй шерсти, изгoтoвлением из нее 

различных вещей, в oснoвнoм предметoв для испoльзoвание в хoзяйстве. Этo 

представлялo сoбoй дoлгий и трудoемкий прoцесс, сoстoявший из мнoжества 

oпераций, требoвавших бoльшoй труд и умения. Oбрабoткoй шерсти девoчки 

занимались в свoбoднoе oт других дoмашних занятий время, частo вечерами, 

пoстепеннo oвладевая всеми неoбхoдимыми навыками этoгo слoжнoгo и 

труднoгo ремесла. Пoчти вo всех oперациях с шерстью, за исключением 

некoтoрых  принимали участие девoчки 7–9 лет. 

Умение oбрабатывать шерсть и изгoтавливать из нее разные изделия 

считалoсь oдним из важных дoстoинств девушки и женщины. Безуслoвнo, 

рабoты с шерстью требoвали мнoгo труда, упoрства и терпения. Девушки и 

женщины делали из шерсти сукнo – «кездеме», вoйлoчные кoвры – «ширдак» 
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и «ала кийиз», oдежду, а также нациoнальные гoлoвные убoры «калпак». 

Девoчек в oбязательнoм пoрядке oбучали шитью. Уже в 9 лет им пoручали 

шить неслoжные вещи, пoказывали различные виды швoв и т.д. [8 c. 28]. 

К сoвершеннoлетию каждая девушка дoлжна была уметь 

самoстoятельнo oбрабатывать шерсть, шить и крoить. В oбязаннoсть девушки 

вхoдилo ее непременнoе участие в пoдгoтoвке свoегo приданoгo, кoтoрoе в 

oснoвнoм сoбирали мать, снoхи, тети и девушки-пoдруги. Спoсoбнoсть 

женщины-кыргызки искуснo вышивать издревле утвердилась в нарoднoм 

сoзнании, как oднo из самых ценных и неoбхoдимых ее качеств. 

Девoчки учились у старших дoмашнему труду: стирать, убирать 

пoмещения, месить тестo, печь хлеб, гoтoвить пищу, шить, вышивать и т.д. 

Oднoвременнo девoчки являлись пoмoщницами матери пo ухoду за 

маленькими детьми. Кoгда матери укладывали малышей в кoлыбель 

«бешик», дети пoстарше их качали. Дети пoстарше выхoдили с младшими 

гулять вo двoр или на улицу (при этoм несли их на руках или привязывали к 

спине). 

Дoмашние хoзяйственные oбязаннoсти девoчек с раннегo вoзрoста 

существеннo вoзрастали в семьях, пoскoльку oни являлись единственными 

пoмoщницами матери в дoмашних делах. У кыргызoв, как и у мнoгих  

тюркoязычных нарoдoв, o дoчери судили пo матери. Если дoчь рoсла 

аккуратнoй, приветливoй, трудoлюбивoй, хoрoшую репутацию приoбретала 

мать. В бoльшинстве случаев сoседи и рoдственники сравнивали дoчь с 

матерью и гoвoрили: «Дoчь тoчнo, как мать» – «энесине oкшoш», или 

«энесине oкшoш бoлoт» – «Будет такoй же, как мать». А так же незря гласит 

народная пословица «Энесин көрүп кызын ал» - «Увидев мать бери дочь» [8 

c. 30]. 

В девoчке oбязательнo стремились вoспитать такие качества, как 

трудoлюбие, скрoмнoсть, вежливoсть и мнoгoе другoе, oб этoм 

свидетельствуют все наши пoлевые материалы [8 c. 31]. 

Таким oбразoм, oбщий характер труда не выхoдил за пределы 

пoвседневных бытoвых нужд: прoкoрмить семью, приoбрести самые 

насущные навыки для сoздания неoбхoдимых предметoв oбихoда и т.п. 

Вoспитание oсуществлялoсь в кoнтексте реальнoй трудoвoй деятельнoсти, 

традиции были непoсредственнo вплетены в прoцесс жизни. половозростное 

деление труда в вoспитание детей не oграничивалoсь тoлькo oбучением их 
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тем или иным хoзяйственным занятиям. Oнo включалo и привитие 

oпределенных мoральных качеств: любви к труду, уважения к людям труда, 

представления o пoчетнoм месте скoтoвoда, земледельца в семейнoй и 

oбщественнoй иерархии.  

Половозростное деление труда в вoспитания, вырабатывавшиеся в 

течение векoв кыргызами даннoгo региoна, мoгут быть испoльзoваны в 

вoспитании и сегoдня. А так же следует пoдчеркнуть, чтo традиции нарoда, 

oсoбеннo связанные с трудoвoй деятельнoстью, прoдoлжают играть бoльшую 

рoль в вoспитательнoм прoцессе и мoгут спoсoбствoвать вырабoтке у детей 

навыкoв трудoлюбия. Пoвседневный труд, мoральнo-этические нoрмы, 

усваиваемые при этoм детьми с самoгo раннегo вoзраста, служили и служат 

надежным фундаментoм, на кoтoрoм вoзрастает любoвь к свoей семье, рoду, 

oбществу и Рoдине. Приoбщение к ценнoстям культуры свoегo нарoда 

oсуществлялoсь всей системoй сoциализации пoдрастающегo пoкoления, в 

кoтoрoй трудoвoму вoспитанию oтвoдилась главная рoль. 
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Аннотация: Бул макалада талаа материалдарынын жана булактардын негизинде 

кыргыздардын бир санына байланыштуу элдик ыйык түшүнүктөрү изилденген. 

Иликтөөгө алынган сандарга байланыштуу изилдөө тууралуу эл оозунан маалымат 

жыйналып  баалуулуктарыбызды жазылды. Негизги максаттарыбыздын бири болуп 

кыргыз эли өзүнүн улуттук духу аркылуу дүйнө маданияты менен тең ата мамиле 

кылууга жеткирүү болуп эсептелинет. Илгертен бери сандар адамдын жашоосунда 

маанилүү жана көп кырдуу ролду ойногон. Байыркы адамдар аларга өзгөчө, табияттан 

тышкары касиеттерин беришкен; кээ бир сандар бакыт жана ийгиликтерди убада 

кылса, кээ бирлери тагдырдын соккусун жаратышы мүмкүн болгон. Мына ушул 

маселелер төмөндөгү макалада ачып берүүгө аракет жасалган 

Ачкыч сөздөр: элдик, бир, ыйык, түшүнүк, тарбия, каада, салт, ырым 
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Аннотация: В данной статья на основе полевых материалов и источников было 

исследовано  народные сокральные представления связанные с числом один. По данной 

теме были собраны материалы от общественности, и данные ценности были 

зафиксированы. С незапамятных времен числа играли важную и многогранную роль в 

жизни человека. Древние наделили их особыми, сверхъестественными качествами; В то 

время как одни цифры обещали счастье и успех, другие могли стать ударом по судьбе. 

Эти вопросы были рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: народный, один, святое, сокральное, представление, воспитание, 

обряды, обычаи. 
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Abstract: In this article, on the basis of field materials and sources, folk sacral 

representations associated with the number one were investigated. Information about the survey 

was collected from the public and our values were recorded. One of our main goals is to 

introduce the Kyrgyz people in their national spirit to the world culture. From time immemorial, 

he played an important and multifaceted role in human life. The ancients endowed them with 

special, supernatural qualities; While some numbers promised happiness and success, others 

could be a blow to fate. These issues were discussed in the next article. 

Key words: folk, one, sacred, sacred, performance, education. 

 

Кыргыз эли эзелтен каада-салттары менен жашап, аны менен 

мамлекетти башкарып, урпактарын тарбиялап, элдүүлүгүн жоготпой, эчен 

кылымдарды карытып келди. Ошондой каада-салттары менен бирге, ырым-

жырымдары да, турмуштук жана ыйык түшүнүктөрү да элдин жүрөгүндө 

өмүр сүрүп келген. Элибиз булар менен бирге, сөз өнөрүнө канчалык бай 

жана турмуштан эч качан ажырагыс экенин бүгүнкү турмушта да пайдалана 

алды. Алар бүгүн да жашап, жаңы заман менен бирге өмүрүн улантууда. 

Мына ушундай элдик нукуралуу рухий баалуулуктарыбыз жетишерлик 

деңгээлде иликтөөгө алынып жана жыйналып да бүтө электигин эске алалы. 

Ушул себептерден улам иликтөөгө алынган сандарга байланыштуу изилдөө 

тууралуу эл оозунан маалымат жыйнап аз да болсо өзүбүздүн 

баалуулуктарыбызды жазып калтырып кийинки муунга жайылтууну туура 

көрдүк. Жогоруда белгиленген изилдөөнүн илимий жаңылыгынын 

актуалдуулугу жогору деп эсептейбиз. Негизги максаттарыбыздын бири 

болуп кыргыз эли өзүнүн улуттук духу аркылуу дүйнө маданияты менен тең 

ата мамиле кылууга жеткирүү болуп эсептелинет.  

Илгертен бери сандар адамдын жашоосунда маанилүү жана көп кырдуу 

ролду ойногон. Байыркы адамдар аларга өзгөчө, табияттан тышкары 

касиеттерин беришкен; кээ бир сандар бакыт жана ийгиликтерди убада 
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кылса, кээ бирлери тагдырдын соккусун жаратышы мүмкүн болгон. 

Көптөгөн маданияттарда, айрыкча, Вавилон, Индус жана Пифагордо, 

баардык нерсенин башталышы. Байыркы индиялыктар, египеттиктер, 

халдейлер сандар жаатында таанылган. Кытайлар үчүн так сандар - ян, асман, 

өзгөрүлбөс жана куттуу; жуп сандар - ин, жер, өзгөрүлмө жана жагымсыз. [4]  

Ал эми кыргыздарда болсо бир санына байланыштуу ыйык түшүнүктөрдү 

төмөнкүлөр. 

 Бир өмүр деген түшүнүк бул - адамга өмүр бир гана жолу берилери, ошол 

бир келген өмүрдү өкүнбөгөндөй, басып өткөн өмүр жолуна  

канааттангандай жашап өтүүсү. 

Адам өзүнө берилген таланттын өзүн гана пайдаланбастан жашоого, элге 

жана коомго дагы пайда алып келүүчү милдети менен жаралып жарык 

дүйнөгө келет. Ошондуктан өзүнө берилген бир келген өмүрдү, урматтап 

күтө билүү менен бул өмүрдөн жакшы нерселерди ала алат деген түшүнүктү 

өзүнө камтыйт. 

Бир билгени бар деген түшүнүк бул  - айкөлдөр адамдарды түргө бөлүп, 

түркөйлүк кылбайт. Баарын тең санайт. Алыс жакынына карабай, бирдей 

мамиледе жүрүү-анын пенделик сапаты. Ошондой адамдын мурункудай 

мамиле кылбай  мүнөзүнүн өзгөрүшүнөн кооптонуу менен ―бир билгени бар‖ 

дешет . 

Ал эми бир Кудай деген түшүнүк бул - кудурети күчтүү  улуу Бир Кудай 

эч нерсеге муктаж эмес. Кудайга ар бир адам ынангандан кийин кудурети 

күчтүү  улуу бир Кудайга сыйнуу токтойт. Анткени ар  бир адам сыйынуусуз 

эле кудурети күчтүү  Улуу бир  Кудай менен тынымсыз байланышта 

экендигин сезип, туят жана Кудайсыз жашай албайт деген түшүнүктү 

камтыйт [2. №1.]. 

Бир карын майды бир кумалак чиритет деген түшүнүк бул - кумалак-

төөнүн, койдун, эчкинин коргоолу.  Мында карындагы майга кумалак кирип 

кетсе, бара-бара  чиритет дечи. Кеп төркүнү башкада, сөз эл ичин бузуп-

жаруучу, айыл ынтымагын кетирүүчү бузуку, шыкакчы, мүлтүлдөк , куу, 

көшөкөр, куйту, жандиним, чуукуйрук адам тууралуу болот. Ошолор 

кумалак оордуна өтмо мааниде салыштырылып айтылат. 

Бир көрүп сүйүп калуу деген түшүнүк бул - жашоо-турмуштагы назик 

мамиле.  Бир көрүп калып сүйүп калуу-ар дайым адам элесин эске тутуу. 
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Бир атадан бир энеден төрөлүү деген түшүнүк - бул мында: ―кайсы 

аялынын балдары?‖-деген  суроо туулат. Ич ара биригүүлөр энелештерге 

карата болгон. Ар кандай жашоо тиричиликтерди баштарынан кечирген 

кыргыздар аталарга бөлүнүнүп, андан өз-өзүнчө  атасы биргелери иргелип 

чыккан. ―Энеси бирге атка мин, атасы бирге аттан түш‖-деп, конушта 

отуруубу же жайлоого  чыгуубу, жоокерчиликке аттануубу, ураан 

талаашуубу, олжо бөлүштүрүүбү айтор, энеге карата ымдашкан- жымдашкан. 

Ынтымак болгондо, ичтен  бирдеме чыгарууда энелештер  бири-бирине  

өтүмдүү болушкан. Аталаштан алтоо болгуча, энелештен  экөө болсун‖ деген 

накыл кеп бекер айтылбаса керек [2. №1.]. 

Бир тууган-ыйык деген түшүнүк - бул эң жакын адамдарың, алардын сага 

кымбаттыгы. Колуңдан келишинче жардам бер. Өз үй-бүлөө мучөлөрүңө, 

бир туугандарыңа мээримдүү мамиле кыл. ―Бир тууган‖ сенин ыйык 

адамдарың дегенди туюндурат. 

Бир татым тузу кем дүйнө деген түшүнүк бул - жашоодо өкүнүч да, 

кубаныч да, бул-жаратылыштын адамга баш ийбей турган мыйзамы. Андай  

тагдыр ар  адамдын башында тураары, байлык да, мансап да узаак жашоо да  

тирүүчүлүктө опөө эместиги. Акыйкатта жашоо- турмуш ошонусу аркылуу 

өтө кызыктыгы. ―Хандын да бир татым тузу кемийт‖, дештин өзү мунун 

айдан ачык мисалы экендигин билдирген түшүнүктөрдүн бири болуп 

эсептелинет. 

 Бир ууч сөөк деген түшүнүк – бул ―Бир ууч сөөк‖-илгертеден бери 

кыргыз элинин  ―бериле турган кыз‖  деген сөздүн  ордуна колдонулуп 

келген каймана сөзү. ―Кыздуу киши кыр ашат‖ деп, кызды сатып, ата-энеси 

байып уналуу болуп калган. ―Кыз буйлаган төө‖ деп, кимге кааласа, кармата 

берген. ―Кымызды ичкенге бер, кызды сураганга бер‖ деп сураган адамга 

берген. Ал ―бир ууч сөөктүн‖ бара тураган күйөөсү  кызга тең келеби, кызды 

кор кылбайбы?-аны  менен көп ата-эненин иши да болгон эмес. Ырайымсыз 

уруу тартышында бир жактан эр олүп калса, ―бир ууч сөөк‖ арага жүргөн.  

―Бир ууч сөөктү берсе, уруу тартышынын чатагы бүткөн‖. Адамды жакын 

кылган кыз, тамакты таттуу кылган туз‖ деп эл макал чыгарсада, ал макал иш 

жүзүнө ашкан эмес. 

Бир колуңду жумсаң, бир колуңду ач деген түшүнүк бул - толук 

мааниде түшунгөндө алыш-бериш, байланыш, катташ,  ич-ара мамилелер  

жөнүнүндө сөз болот. ―Бирөөдөн бир эле жакшылык көрсөң. Ошончолук 
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жаса, алыш-бериш экөөңдө да, тең болот, дос алыш-бериштен айрылышат. 

Бир колуңду ачканың бирөөгө бирдеме бергениң, бир колуңду жумганың 

бирөөдөн бирдеме алганың‖-деген сымал накылдар жеринен айтылууда. 

Бирди көрүү деген түшүнүк бул -―Бирди көрүү же бирдин ичинен чыгуу‖-

бир жаман ишке кабылуу, коркунучтуу окуяга криптер болуу [2. №1.]. 

Жогорку накыл сөздүн маанисин түшүнүктүү, даана болгону менен, 

сүйлөмдүн түзүлүшү, сөздөрдүн куралышы так эмес. Демек, арасынан сөз 

калтырылып айтылып калган, же сүйлөм кыскарган. 

Талдап көрөлү. Ар бир макал, ар бир накыл сөз адегенде  узун сүйлөм 

болот. Андайлар бара-бара кыскарат, жыйнакталат, коом пикиринин 

уюткусуна айланат. Сүйлөмдүн ичиндеги сөздөр  түшүрүрулүп, айтууга 

жеңилдетилип, түйүнчөктөй кылып, пикирди түйүп таштайт. Ошондуктан 

кээ бир макалдардын түбү билинбей калат. Буга мисал кылып, ―сен мал эле 

таап бересиң‖ деген сүйлөм, ―сен маа ээ тапсын‖ болуп кыскарганын 

көрсөтүүгөө болот. Жогоруда биз талдап отурган  ―Бирдин ичинен чыгуу‖ 

деген накыл сөз-―бир жаман иштин, бир коркунучтуу иштин ичинен чыгуу‖ 

деген сүйлөмдөн кыскарып калган. 

Бирдин айындай чоюлган деген түшүнүк бул -―Бирдин айындай чоюлган 

‖-өтө эле жай,  кыбыр жадатма кыймылгы карата айыла турган кеп [5. 222б.]. 

Бул накыл сөздүн төркүнү –кыргыздын ай эсебине барып такалат. Мал 

асыроочулук менен  өмүр өткөргөн элге кыш ай, айрыкча кыштын мойну 

узун болгону өтө эле коркунучтуу болгон. Кышкы сууктан, жем-чөптүн 

тартыштыгынан мал жазга жуук арыктай баштайт. Айрыкча Бирдин 

айы(январь, февраль) үзүмчүлүк айы болгон. Бул бирдин айынын өтмөгү  

абдан кыйын сыяктанган.  Ал ай чоюлуп, узарып  кеткен  сыяктанып 

көрүнгөн. 

Мына ушундан улам-адамдын өтө эле жай, кыбыр кыймылын ушул ай 

менен атап, ал ай накыл кепке айланып калган. 

Жыйынтыктап айтканда кыргыздардын салттуу маданиятынын, сөз 

байлыгынын сандык ыйык түшүнүктөрү билдирген, анын семантикалык 

мазмунунда аталган түшүнүктөрдүн идеялары ачылып берилген. Бул 

түшүнүк маданий баалуулуктарды консолидациялоодо жана сактоодо 

принципиалдуу мааниге ээ болгон, сандык ыйык түшүнүктөрдү кабылдоодо 

кыргыздардын салттуу маданиятынын үзгүлтүксүздүгүн сактоого салым 

кошкон. 
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      Аннотация: Макалада Жусуп Баласагындын “Куттуу билим” дастанынын негизинде 

автор жашаган доор, андагы мамлекетти башкаруу идеясы жана башкаруучулардын 

өзүн алып жүрүү тартиби изилдөөгө алынды.  

X к. орто ченинде түзүлүп, Жети-Суу аймагында бекемделген карахандар бийлиги 

XI к. башында бүтүндөй Орто Азияга таралган. Караханийлердин ислам динин 

мамлекеттик идеологияга айландырышы менен бул чөлкөм “мусулман дүйнөсүнүн” чет 

жакасы болуп калган жана ушундай кырдаалда Баласагындык Жусуптун өлбөс- өчпөс 

эмгеги жаралган. 

«Куттуу билим»  түрк элдери мусулман маданиятына аралашкандан кийин 

официалдуу, башкача айтканда араб тилинде эмес, а түрк элдеринин эне тилинде 

жазылган энциклопедиялык чыгарма. Чыгармада автор өзүнүн дүйнөгө, коомго көз 

карашын баяндап, адамдын жүрүм-туруму, жашоодогу илим-билимдин маанисине 

токтолгон. 

Анда баяндалган идеалдуу өлкөнүн гүлдөп өнүгүшү андагы эл башы, ага кызмат 

кылган адамдардын акыл-эси, билими жана кулк мүнөзүнөн көз каранды. 

     Ачкыч сөздөр: «Куттуу билим», карахандар мамлекети, мамлекет, башкаруу, каган, 

вазир, аскербашы, хасс-хаджиб,элчи. 
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Аннотация: В статье анализируется эпоха и идея управления государством, в 

которой жил автор, этикет правителей на основе поэмы «Куттуу билим» Жусупа 

Баласагына. 

Сформировавшаяся в середине X века и утвердившаяся в Семиречье власть 

Караханидов в начале XI века распространилась по всей Средней Азии. С обращением 

Караханидов в ислам, государственная идеология этих региона стала окраиной 

«мусульманского мира», и в этой ситуации было создано бессмертное произведение 

Юсуфа Баласагына. 

«Куттуу билим» - энциклопедический труд, написанный на родном языке для 

тюркских народов, а не на арабском, после ассимиляции тюркских народов в 

мусульманскую культуру. В работе автор описывает свои взгляды на мир и общество, 

акцентирует внимание на поведение человека, важность знаний в жизни. 

Процветание, описанное в произведении, идеальной страны зависит от разума, 

знаний и поведения правителя и людей, которые ему служат. 

Ключевые слова: «Куттуу билим», караханидское государство, государство, 

управление, власть, каган, вазир, полководец, хасс-хаджиб, посол. 
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Abstract: The article analyzes the era and the idea of state management in which the 

author lived, the etiquette of rulers based on the poem "Kuttuu bilim" by Jusup Balasagyn. 

The Karakhanid power, formed in the middle of the X century and established in the 

Semirechye, spread throughout Central Asia at the beginning of the XI century. With the 

conversion of Islam by the Karakhanids to the state ideology, this region became the outskirts of 

the" Muslim world", and in this situation the immortal work of Yusuf Balasagyn was created. 

"Kuttuu bilim" is an encyclopedic work written in the native language of the Turkic 

peoples, and not in Arabic, after the assimilation of the Turkic peoples into the Muslim culture. 

In the work, the author describes his views on the world and society, focuses on human behavior, 

the importance of knowledge in life. 

The prosperity of the ideal country described in the work depends on the mind, 

knowledge and behavior of the ruler and the people who serve him. 

Keywords: "Kuttuu bilim", Karakhanid state, state, administration, power, kagan, wazir, 

commander, khass-hadjib, ambassador.  
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    Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн отуз жылдыгын 

утурлай түрк мамлекеттүүлүгүнүн, анын ичинде кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 

өнүгүүсүнө жакшы жөрөлгө баштап, башкаруунун энциклопедиялык  

чыгармасын жараткан мамлекеттик ишмер, аалым, акын Жусуп 

Баласагындын ‖Куттуу билим‖ дастанына кайрылууну туура таптым. 

Мындан он кылым мурда жаралган залкар чыгармасы менен  баласагындык 

Жусуптун ысмы тарых барактарына өчпөс болуп жазылып калды. Анын 

бизге калтырган мурасы улуу рухий дөөлөт.(1,67-б) Андагы  ойлор бүгүнкү 

күн менен үндөшүп, кийинки урпактар үчүн улуу сабак. Бул дастан залкар 

жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков жазгандай ―Элдин рухий дүйнөсүнө 

ширешкендиктен, акындын куттуу чыгармасы кылымдарды карытты – бизге 

жана урпактарга кут берген мурасы болуп калды‖ [4, 14- бет]. Автордун 

дастандагы ой толгоосу бүгүнкү күндүн чындыгы менен дал келип, азыркы 

кыргыз мамлекетинин башкаруу тутумунда өз актуалдуулугун жоготпой 

келүүдө. Эл өз тарыхын билбей туруп – ким экендигин аӊдай албайт 

демекчи, бул чыгармадагы адилет башкаруу, кадрдык саясат жүргүзүү 

жаатындагы насааттар жандандырылып, колдонулса чон утуш болмок.  

Түрк тилиндеги чыгармалардын баш тобунда турган Баласагындык 

Жусуптун ‖Куттуу билим‖ дастаны Караханийлер доорундагы Орто Азия 

жана Чыгыш Түркстандын тарыхын, маданиятын жана коомдук өнүгүшүн 

изилдөөдөгү баалуу булак болуп саналат. Бул мурастын жаралышына 

караханийлер мамлекетиндеги феодалдык мамилелердин бекемделиши, 

ислам дининин мамлекеттик идеологияга айландырылышы менен алардын 

жалпы мусулмандык маданияттын жетишкендиктерине аралашуусу өбөлгө 

болгон. Жаныдан түптөлгөн мамлекеттин өз таасирин жайылтуу, ээлигин 

кенейтүү аракеттери, бийлик үчүн ич ара күрөш, анын жок болуп кетүү 

коркунучу автордун мамлекетти башкаруу тууралуу чыгарма жаратуусуна 

себеп болгон. Өз элинин чыныгы уулу, патриот катары Жусуп көчмөндөр 

кагандыгынын кандай болушу, аны башкаруу жолун дастанга негиз кылып 

алган. 

 Баалуу мурасында бабабыз Карахандар каганатын башкаларга 

таанытуу, баркын көтөрүп даназалоо, Жети-Суу, Маверранахр, Чыгыш 

Түркстан аймагындагы отурукташкан элдердин үстүнөн алардын бийлигин  

чындоо максатын көздөгөн. Ошондуктан, автор ―Куттуу билимде‖ өзүнө 

белгилүү болгон эл башчыларынын тажырыйбасын жалпылап, аны 
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мамлекеттин башкаруу структураларын түзүү, аскер топтоо, коншу 

мамлекеттер менен алаканы жолго коюу сыяктуу жол- жоболорду түзүүгө 

пайдаланган. Негизги идеясы көчмөндөрдүн башкаруучусуна башкаруу  

жолдорун үйрөтүүгө,(4,22-б.) бийлигинин мыйзамдуулугун далилдөөгө 

багытталган жана чыгармада насыят түрүндө берилген: 

                                Билерсин пайдасы көп, көпкө мунун 

                                Бийликтүү өкүмдарга керек мунум 

                                Китепте акимдерге насааттар бар 

                       Башкаруу ыкмалары эске тутаар     (3, 34, 35-бейттер) 

Дастан бир эле карахандар ээлигинин чегинде таралган деп айтуу 

негизсиз. Ал өз доорунда кенири белгилүү болуп, аны менен Чин төрөлөрү, 

Мачин өкүмдарлары,Чыгыш акимдери менен ирандыктар жана турандыктар 

тааныш болушкан. Алар өз тилдерине, салт санаасына ылайык китепке башка 

ат беришкен:   ―Такывалык жыйнак‖ дешти бүт Чинде 

                      ―Мамлекет түркүгү‖ дейт Мачинде 

                      А Чыгыштын улуктары атактуу 

                      ―Өкүмдарлар зыйнаты‖ деп аташты 

                      ―Шах китеби‖ деп коюшту ирандар 

                     ―Куттуу билим‖ деп аташты турандар (3, 28,29,30-бейттер) 

Мындан көрүнүп тургандай, чыгарма кыска мөөнөттө калктын калын 

катмарына синип, коншу элдерге тарап, өкүмдарларга бийликти кармап 

туруусуна, мамлекеттик ишти уюштуруусуна жана адептик баалуулуктарды 

калыптандыруусуна жардам берген баш мыйзамга айланган: 

                                Китеп сөзү-Буурахандын зан-зили 

                                Манызы да,өзөгү да-хан тили.(3, 23-бейт) 

Бул саптарда белгиленгенди изилдөөчү А.Кононов мындай деп чечмелеген: 

―Бууракан тили караханиддер державасындагы (932-1212) кенен жайылган 

жазма адабий тил, ал ошол мезгилде бийлик жүргүзгөн Тамга Кара 

Буурахандын мезгилине туура келет.(6, 518-б.)   

Автор ―Куттуу билимди‖ Карахандар мамлекетинин баркын көтөрүп, 

анын башкаруучуларын даназалап, ―Чыгыш жана Кытайдын падышасы‖ 

Тамгач Буура карахакан Абу Али Хасанга (2, 333-б.) тартуу кылган. Ал 

жөнүндө залкар жазуучу Т. Сыдыкбеков мындай деп жазган: ―...насаат 

айтып, адептүүлүктүн жибек учугун ынандырганга чейин баяндаган сон‖ 

Жусуп Баласагын ―Куттуу билимин‖ бийликтин бийлигине тартуулады.(4, 7-
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б.) Мындай белекке ыраазычылык иретинде улуу каган акынга хасс-хаджиб 

наамын берип, ак сарайга кызматка алган: 

                                Белекке эсеп жеткис берди дүйнө 

                      Калем акы, ак пейил көнүлүнө 

                      Анан да Хасс Хажибдик наамын берип 

           Өзүнө кызматка алды, акын көрүп [3, 61,62-бейттер) 

Ошентип, улуу ойчул, даанышман аалым мамлекеттеги жогорку 

кызмат ордуна келип, андагы башкаруу ишине толук кандуу катышкан. 

Чыгармада Жусуп мамлекетти башкаруунун идеалдуу моделин түзүүгө 

аракеттенген жана эл башы адилет бийлик жүргүзүп, эли жыргалчылыкта 

жашаган, төрт тарабы шай келген өлкө жөнүндө баяндайт: 

                      Бул өлкөдө бейпил заман орноду, 

Бийлик алып, каган-каган болгону [3, 93-бейт]  

Андагы бейпил турмуш, бакубат жашоо өкүмдар жана ага кызмат 

өтөгөн ордо кызматчыларынын акылы, билими, иш билгилиги менен кулк 

мүнөзүнөн көз каранды. Акындын пикири боюнча өлкөнүн ар бир тургуну өз 

милдетин билип, аны так аткарса жана билимин башкарууда колдоно билсе 

ал мамлекет ошончолук өсүп өнүгөт. Ушундай ойдон улам Жусуп ―Куттуу 

билимде‖ эл башы бектен тартып, вазир, аскербашы, акылчы, катчы, 

казначы, ашпоз, дыйкан, малчы жана башка кесип ээлерине чейин көнүл 

бөлүп, алардын кайсы жерде өзүн кандай алып жүрүшү, кимге кандай 

мамиле кылышы, аларга керектүү сапаттар жөнүндө сөз кылат. Өзгөчө, эл 

башы адеп-ахлагы жана билими менен башкаларга үлгү болушу керек. 

Чыгарманын баш каарманы Күнтууду элик-адилет башкарып, өз 

букараларынын келечегине кам көрөт: 

                      Эгер болсо адилеттүү кеменгер, 

               Ал өкүмдар-бардык жерге, бүт элге [3, 224-225-бейттер] 

Билимдүү, жүрүм туруму үлгү жана шарият жоболорун мыкты билген 

такыба инсан болуу менен бийлик жүргүзүүдө ордо кызматчыларынын 

кенешин угуп, демократиялык жол менен мыйзамдуулуктун негизинде 

башкарууну тандаган. 

                      Дүйнө тынч ак мыйзамга башын ийип, 

      Өкүмдар зандан тапты данкты бийик [3, 103- бейт] 

Карахандар мамлекетиндеги ич ара араздашууга өзү күбө болгон 

Жусуп мамлекеттин алсырап, андан кийин кыйроого дуушар болоорун алдын 
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ала сезип, улуу элигге бийликти борборлоштуруп, өлкөнүн биримдигин 

чындоону сунуштаган. Анүчүн, тегерегине билимдүү, кулк мүнөзү жакшы 

адамдарды топтоо керектигин айткан. Кызматка алаарда аларды акыл 

элегинен өткөрүп, иш берүүнү түшүнүргөн. Мында ордо адамдарынын иш 

өзгөчөлүктөрү эске алынат. Алсак, эл башы 

                      Бийликти саясатка байлап жүрдү, 

                      Саясатты бийликке кынай билди [3,411- бейт] 

Бийлик шатысында экинчи тепкичте турган вазир-ыймандуу, так, 

сылык, эсеп чотту мыкты билген инсан болушу абзел.  

                      Ал болсо эл талабын жазбай тапчу, 

     Сөзү токтоо, иши он болгон жакшы(3, 547- бейт) 

Анан да анда текебердүүлүк, шашмалык, караөзгөйлүк касиеттердин 

жок болушу жөндүү. Ал эми аскербашы жүрөктүү, кыраакы, сак, көрөгөч, 

тайманбас болушу зарыл: Аскербашы- болсо эгер билгиликтүү 

                                   Саясат күчтүү жерде- тартип күчтүү [3, 2300- бейт] 

Орто кылымда Чыгыштын башкаруу тутумунда тассирдүү болгон хасс 

хажиб-өкүмдардын кенешчиси-өлкө ичиндеги турмушка көз салып, 

элчилерди кабыл алып, кедей кембагалдардын арыз мунун угуп, аларды 

мамлекет башчысына жеткирип турган. Бул наам билимдүү, адеп ахлагы таза 

инсандарга берилген жана бир катар талаптарга жооп бериши керек: 

                      Он нерсе өздөштүрсүн хажиб деген 

                      Көзү курч, кулагы сак, жүрөгү кен. 

                      Акылдуу, келишимдүү,сөзгө чечен, 

                     Билимдүү, эстүү, токтоо, ишке бекем [3,2487,2488- 

бейттер] 

Башкарууда эл башына таяныч болуп, анын данкын ашырган:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                Ордо башы берилген киши болсун  

                 Кызматына бүт дилин, жанын койсун [3, 2529- бейт] деп 

сыпаттайт. 

Мамлекеттин башка мамлекет менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү 

ишенимдүү өкүлү- элчиден көп нерсе көз каранды экендигин түшүнгөн 

автор: 

                                Элчиге өзгөчө бир сапат керек, 

                                Билими, илими артык болгону эп. 

                      Элчи болсун ак жүрөк, ишенимдүү, 
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                 Иш билги, адилет да көтөрүмдүү [3, 2597,2607- бейттер] 

сапаттарына көнүл бурат. 

Дагы бир кызмат адамы-катчы ордо башынын сөзүн элге жеткирчү, 

анын аброюн көтөрчү адам деп баалап, ага тиешелүү асыл сапаттарына 

токтолгон. Анын билимдүү, сыр сактай билген, ишенимдүү жана 

ачкөздүктөн алыс болушун айтат [3, 2675,2693,2726- бейттер] 

 Өлкөнүн күч кубатын арттырып, калктын бардар жашоосун камсыз 

кылуучу каржы маселесин чечкен казыначы тууралуу: 

                      Эсеп менен сак болуп, ишти түзсө, 

                     Казынаны коротпой болбос ишке [3, 2799- бейт] деп жазат. 

 Жогоруда саналган айрым ордо кызматкерлеринин милдет, укуктары 

менен бирге бабабыз билимди эн негизги башкаруу каражаты катары 

түшүнгөн. Мындан он кылым мурда эле ойчул аалым түрк традициясынан 

бир кадам алга шилтеп, билим алууга үндөгөн. Коом мүчөлөрүнүн билим 

денгээлин көтөрүү менен алардын аеп ахлагын ондоого болот деп ишенген, 

алардын башкаларга үлгү болоорун чыгарма аркылуу туюнткан. Жусуптун 

оюнча ―билим- бул адеп ахлак‖, ал адамдын жан дүйнөсүн тазартып, кут 

алып келет. Ошондуктан, автордун өз эмгегин ―Куттуу билим‖ деп аташы 

кокустук эмес.  

  ―Куттуу билимде‖ карапайым элдин турмушуна арналган саптар да 

арбын. Дыйкан, малчы, кол өнөрчүнү- байлык жаратуучулар, калк курсагын 

кампайткан чыныгы эмгекчилер деп баалайт. Бөтөнчө, дыйкандарды 

көкөлөтүп даназалаган, себеби, эми гана отурукташкан цивилизацияга өтө 

баштаган көчмөндөргө жер иштетүүнүн баркын түшүндүрүү зарыл эле. 

Ушундан улам, дыйкан менен кол өнөрчүнү мамлекетке керектүү, 

ишенимдүү адамдар жана аларга урмат менен мамиле кылууга кенеш берет. 

Малчылардын коомдогу ордун он баалоо менен, кулк мүнөзү начар, 

кыйраткыч адамдар деп баалап, ишенбөөчүлүк мамиле жасайт. Мындан, 

автор отурукташкан турмуштун, жаныдан калыптана баштаган шаар 

цивилизациясынын жактоочусу экендигине күбө болобуз. 

  Жусуп акылман кенештер менен адамдар ортосундагы 

айырмачылыкты жоюп, аларды элдештирип, идеалдуу мамлекет курууга 

болот деп ишенген. Анын мындай утопиялык көз карашы ошол доордун 

жашоочуларынын ой мүдөөсүнө дал келген.  

Акындын дастанындагы:       
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Бул дүйнө баш-аламан тартип кетти,                                                                                                                                                                                                                                                         

Жамандан кысым көрүп, жакшы чөктү.                                                                                           

Заң начарлап, көбөйдү, тартип бузуу, 

                               Ак караны эч болбойт ажыратуу [3, 822 - бет]. 

деп жазгандары учурдагы коом көйгөйү менен дал келип, бабабыздын он 

кылым мурда азыркы учурдун көңүл өйүгөн маселелерин көзү ачыктык 

кылып   астын-ала сезгендигин көрсөтөт. Чындыгында, батыштык 

маданияттын таасири астында өзгөрүүлөр динибиздеги, дилибиздеги терс 

натыйжаларга алып келип жатпайбы. Андан да адамгерчилик, зомбулук, 

талап- тоноо сыяктуу тартип бузуулардын күч  алышы, мыйзамдуулуктун 

одоно бузулушу даанышмандын ой- толгоолорунда бүгүнкү күнгө өзү 

күбө болгондой баяндалган. Жыйынтыктап айтканда, Ж.Баласагындын 

мурасында көтөрүлгөн адилетүү башкаруу, бийликке билимдүү, 

жоопкерчиликтүү адамдарды кызматка алуу маселелери жаралганына миң 

жылдай убакыт өткөнүнө карабастан бүгүнкү күнү дагы актуалдуулугун 

жоготпой келе жатат жана анын: 

Бектин иши элине жыргал болмок, 

          Өкүмдар адил занды турса коргоп [3, 455- бейт] жазып 

калтырганы,учурдун маанилүү урааны бойдон калмакчы. 
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Аннотация: В статье рассказывается об узорах и композиционных мотивах 

ворсовых материалов, в частности ковров. Вордовое плетение получило распространение 

у южных кыргызов. Это один из кропотливых процессов в народном прикладном 

искусстве. 

    Кыргызские ковры можно выделить среди изделий других народов по 

качеству и способу плетения, цветовой гамме и своеобразному геометрическому 

орнаменту. Узоры кыргызских ворсовых ковров отличаются простотой, четкостью и 

лаконичностью решения. Орнамент состоит из геометрических, растительных и 

звериных форм. Мастерицы утверждают, что орнамент, который они создают на 

коврах, либо передают им их матери, либо заимствуют со старых ковров, а иногда и из 

тканей. 

В орнаментальном искусстве каждого народа есть ряд художественных мотивов, 

которые изображаются чаще других. В сочетании с цветным фоном орнаментальные 

композиции создают ту неповторимость, которая входит в разряд местных 

особенностей. Можно утверждать, что украшения могут служить знаком-

индикатором. Они могут выступать знаком принадлежности ковра к определенному 

племени, клану. 

Ключевые слова: ковер, коврик, орнаменты, традиционный, коврик,                                   

розетки, бриллианты.      
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 Аннотация: Макалада токулган материалдардын, айрыкча килемдердин  

үлгүлөрү жана композициялык мотивдери сүрөттөлөт. Килем токуу  ънър\ түштүк 

кыргыздарынын арасында кеңири жайылган. Бул элдик көркөм кол  өнөрчүлүктөгү эң оор 

процесстердин бири. 

Кыргыз килемдерин сапаты жана токуу ыкмасы, түс диапазону жана 

геометриялык оюм-чийимдери боюнча башка элдердин буюмдарынын арасынан 

айырмалоого болот. Кыргыз үйүлгөн килемдердин оймо-чиймелери жөнөкөйлүгү, 

тунуктугу жана лакондук чечими менен айырмаланат. Оюм геометриялык, өсүмдүк 

жана жаныбар формаларынан турат. Кол өнөрчүлөр айымдардын айтымында, 

килемдерге түшүрүлгөн оюм -чийимдерди апалары өткөрүп беришет, же эски килемден, 

кээде кездемеден карызга алышат. 

Ар бир элдин жасалгалоо искусствосунда башкаларга караганда көбүрөөк 

сүрөттөлгөн бир катар көркөм мотивдер бар. Түстүү фон менен айкалышта 

декоративдүү композициялар жергиликтүү өзгөчөлүктөр категориясына кирген 

уникалдуулукту жаратат. Бул зергер индикатору катары кызмат кыла алат деп 

айтууга болот. Алар белгилүү бир урууга таандык килемдин белгиси катары чыга 

алышат.               

Ачкыч сөздөр: килем, килемчи, оюм-чиймелер, салттуу, түстүү, форма.     
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Abstract:The article tells about the patterns and compositional motives of pile materials, 

in     particular carpets. Pile weaving became widespread among the southern Kyrgyz. It is one 

of the laborious processes in the applied arts of the people. 

Kyrgyz carpets can be distinguished among the products of other nations by the   quality 

and method of weaving, colors and peculiar geometric ornaments. The patterns of Kyrgyz pile 

carpets are distinguished by simplicity, clarity and laconic solution. The ornament consists of 

geometric, plant and animal forms. Craftswomen claim that the ornament they perform on 

carpets is either passed on to them by their mothers, or borrowed from old carpets, and 

sometimes from fabrics. 

In the ornamental art of each nation, there is a number of artistic motives that are 

depicted more often than others. In combination with a color background, ornamental 

compositions create that uniqueness that is included in the category of local features. It can be 
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argued that ornaments can serve as a sign-indicator. They can act as a sign of the carpet 

belonging to a certain tribe, clan. 

Keywords: Carpet, rug, ornaments, traditional, rug, sockets, diamonds.  

 

1.Введение 

Традиционное ковроделие - одно из ценных этнографических наследий 

кыргызского народа - имеет свои глубокие национальные традиции. К 

условиям кочевой и полукочевой жизни народные мастера приспосабливали 

и ворсовые ковровые изделия. Наряду с большими коврами изготовлялись 

небольшие коврики и другие изделия. Ткали в основном ковры (килем) – 

большие ворсовые ковры, которые на юге Кыргызстана их называют: чон 

килем, түктүү килем. 

Весь процесс производства ворсовых изделий у кыргызов был основан 

на ручном женском труде и довольно примитивной традиционной технике.  

Методы исследования: В данной статье были применены историко-

этнографический сравнительный анализ собранного теоретического 

материала.  

Обсуждения и результаты: Обработка материала для производства 

ковров - мытье, сушка, прядение и окраска шерсти производились 

женщинами вручную. В начале пользовались растительными красками, и 

только в конце ХΙХ в.  В Среднюю Азию, как известно, проникают 

анилиновые краски. В противоположность прочным и глубоким тонам 

растительных искусственные краски чрезмерно ярки, легко выцветают и 

изменяются со временем в оттенке. Для выделки ковров готовили пряжу из 

овечьей шерсти, но для прочности нитей основы применяли также козью или 

верблюжью шерсть.  

  Узоры кыргызских ворсовых ковров отличается простотой, четкостью 

и лаконичностью решения. Орнамент состоит из геометрических, 

растительных и животных форм. Мастерицы утверждают, что орнамент, 

исполняемый ими на коврах передан им матерями или заимствован со старых 

ковров, а иногда и тканей. Цветовое решение кыргызских ковров состоит из 

небольшого количества тонов, причем красный и синий играют ведущую 

роль. Остальные цвета участвуют в общем колорите как дополнительные. 

Важную роль в декоративном убранстве играют цветные обводки, которые 

способствуют четкому выявлению орнаментации ковра {Уметалиева, 1987. 

C. 9]. 
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В кыргызских, так же как и в других среднеазиатских коврах, 

развертывается сложные повествования, каждый элемент орнамента имеет 

свое значение, идущее от реалистического отображение объектов 

окружающей человека действительности. Геометрический рисунок отнюдь 

не является отвлеченным узором, в его основе-смысловые содержание 

([Гогель,1950 C. 43]. 

По поводу узорных композиций С. Дудин особо заметил: «Употребляя 

и любя в обиходе ворсовые ковры, киргизы их делают не все, а только те из 

них, которые обитают в Ферганской области и в Западной части Западного 

Туркестана. Ковры эти по технике не разнятся от узбекских и даже уступают 

им в средних образцах, но по орнаменту отличаются от них и его 

элементами, и влияние, ограничивающееся, впрочем, только рисунком; что 

же касается тональности, то она остается неизменно киргизской» [Дудин, 

1925 с. 169] 

 В орнаментации ковровых изделий немаловажную роль играет 

колористика. Так орнаментация ковровых изделий, как правило, имеют 

узкую окантовку (в один узел) контрастного цвета или другого тона. 

Подчеркивая форму узора, цвет окантовки приглушается общим тоном 

ковра. Орнамент красного цвета обычно окантовывается тем же цветом, но 

наиболее яркой расцветки или коричневым. Коричневый узор 

окантовывается синим цветом, синий — коричневым. В кыргызских коврах 

выявляются типичные приемы кыргызского декоративного искусства, 

выражающиеся в чередовании цветов фона и узора (узор с красным фоном 

окружен узором с синим фоном и наоборот), а также в равенстве, во 

взаимопроникновении основных цветов-синего и красного. Одновременно с 

этим в кыргызских изделиях доминирует, создает общее впечатление 

красный спокойный приглушенный цвет.  

  Характерно для кыргызских ковров наличие каймовой рамки (раакы) 

и центрального поля (килем талаа). Кайма с боковых и долевых сторон имеет 

одинаковый узор и расположение. Лишь в конфигурации узора на узкой и 

широкой сторонах изделия имеется разница, вызванная техникой тканья. 

Обычно рамку каймы составляют две-три полосы разной ширины, 

заполненные разными узорами. Узор каймы резко отличен от узора на 

центральном поле. Кайма выразительна, но в то же время она не довлеет, и 

внимание привлекает в основном центральное поле ковра. Отмечается при 
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этом два варианта: а) цвет фона полос чередуется и узоры соответственно 

меняют окраску; б) чередуется цвет окраски только узоров, фон остается еди-

ным [Антипина, 1962 C.82] 

В свое время интересные моменты в узоротворчестве ковровых полос в 

композиции отмечает В. Г. Мошкова. Она предполагайет, что более древней 

формой ковра являются сшитые в несколько рядов ковровые дорожки, 

сотканные на узко навойном станке. Орнаменты различны, чаще-это 

округленные розетки, ромбы с ответвлениями. ( Мошкова, 1970 с). У 

кыргызов относящиеся группы ичкилик излюбленными считались 

изображения цветка и ветка с листьями. Ковры с такими орнаментами имели 

распространение преимущественно в западной части Ошской области, и 

мастерицы ве такого рода композиции «калкан».  Центральное поле по 

горизонтальной оси содержит два-три крупных медальона в виде 

ступенчатого многоугольника или квадрата, ромба, вытянутого 

прямоугольника. Свободные места заняты повторяющимся мотивом 

орнамента «каракалпак кочот». Такую композицию кыргызские мастерицы 

называют ашкана гилем. Отмечается она в коврах, выделываемых 

преимущественно в Баткенском, а также в Ляйлякском районах.  

    В настоящее время ковры такого типа кыргызские женшины 

мастера-гилемчи готовят для   продажи, и он становится типичным для 

указанной территории. К этому типу мы относим ковры, центральное поле 

которых занято своеобразными узорами, разработанными мастерицами на 

основе орнаментации узбекских кустарных шелковых тканей. Подобное 

новотворчество в коврах наблюдается в западных районах области. Как 

отмечалось выше, аналогичные мотивы разрабатывались также и на 

циновках из чия. Надо полагать, что появление этих узоров на коврах и 

циновках одновременно. 

А. Фелькерзам отмечает семь типов восточно-туркестанских ковров. 

Два из них находят аналогии в кыргызских изделиях: это ковры с 

«решетчатым» орнаментом и с кафельным расположением узора. Ковры с 

«решетчатым» орнаментом отнесены нами ко второму типу. Узор этот стал 

очень популярен у всех южных кыргызов, в том числе и памирских. Ковры с 

кафельным расположением, по нашей типологии, относятся к пятому типу. 

Что касается остальных пяти типов восточно-туркестанских ковров, о 

которых пишет А. Фелькерзам, то они не свойственны кыргызам. Однако 
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многие орнаментальные мотивы (меандр, подобие дерева) они, по всей 

вероятности, отсюда перенесли на свой ковер (Фелькерзам,1915. с. 123).   

Мелкие ковровые изделия сохранили наиболее старинные приемы 

декорирования. Расположение узоров на мелких ковровых изделиях и на 

«тегирич» имеет свои особенности, каждое из них весьма своеобразно. Особо 

выделяется расположение узоров на ковровых полосах «тегирич». Наиболее 

часто встречаемая композиция — беспрерывная цепь все новых и новых 

узоров, следующих один за другим и отделенных друг от друга узкими 

полосками или другим цветом фона.  

У южных кыргызов чаще использовался в быту ковровый мешок 

«чавадан» который имеет сложное композиционное решение, и имеет 

следующие варианты: вся полоса делится на 3-4 квадрата, отделенных 

поперечными полосами  и  содержащих однородный  узор. Расположение 

каймы на «чавадане» обычно двух вариантов: или лишь вдоль узких его 

сторон, или со всех четырех. 

          Характерной чертой ковровых мешков, так же как и ковровых су-

мок, является непременное заполнение уголков узорами в виде треуголь-

ников или острозубчатых выступов. Это напоминает восточно-туркестанские 

ковры, где при определенной композиции нее углы заполняются меандровым 

узором. Прием этот имеет место и в старинных туркменских коврах. 

Ковровые сумки и подвесные полки («аяк койчу», «кош джабык», «баштык») 

также имеют определенные композиции. Всегда в этих изделиях есть два-три 

ряда каймы, одна из которых шире остальных. В изделиях последних лет 

кайма оформляется чаще в один ряд. 

      В более старинных ковровых сумках дополнительно ткали 

треугольный клапан и таким образом воспроизводили войлочную сумку, 

напоминающую конверт. Позднее принято было ткать мнимый клапан. 

Старинные сумки отличались наличием ковровой ткани с обеих сторон. 

Позднее тыльную часть сумки стали делать из простой ткани домашнего 

производства. Примерно так же, как сумка и подвесная полка, оформлялись 

такие ковровые изделия,    как «копчук», а также «курджун». 

         Опубликованная М. С. Андреевым ковровая занавесь на дверь 

юрты у кыргызов Памира повторяет узор на чиевой циновке, обнаруженной 

во Фрунзенском районе у кыргызов группы жоокесек. Узор скопирован, по 

всей вероятности, с узбекского шелка кустарного производства. Так как здесь 
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отмечается, что на ворсовой ткани нанесены узоры олицетворяющие горных 

растений (Андреев, 1928. с. 21). 

Итоги: Орнамент кыргызских ковров весьма разнообразен   и имеет   

подчас сложные формы, происхождение которых остается еще 

малоизученным. В целом на ворсовом материале у южных кыргызов всегда 

преобладали довольно сложные мотивы – различные круги, 

восьмиугольники, крупные кресты, ромбы простые и ступенчатые рисунки. В 

основном геометрические мотивы изображений являются 

общечеловеческими космогоническими символами, характерные для древних 

и земледельцев, и кочевников. 

Не всегда по внешнему виду орнаментальных мотивов можно судить 

об их происхождении и символике. Символы обладают огромной силой 

обобщения действительности. Отражая предмет образно, чувственно, 

наглядно он в то же время является выражением обобщенной человеческой 

практики. В мировой культуре используется огромное количество 

символических образов для отражения и обозначения действительности. 

Надо отметить гибкость семантизации одних и тех же орнаментальных 

мотивов расплывчатый. Иногда встречаются не точные названия мотивов, 

бытующие в народе, так как они в большей части представляют собой 

позднейшее переосмысление узоров.  

К примеру, некоторые названия взяты из растительного мира (гул - 

цветок). Другие (как, например, ай-луна) отражают, вероятно, древне 

космогонические представления кыргызов. В прикладном искусстве 

кыргызов, причем во всех его видах, наиболее разнообразным представляется 

орнаментальное воплощение солнца, поскольку само изображение 

животворящего светила в восприятии кыргызов распространяло вокруг свою 

очищающую, охранную силу, то есть апотропейную роль. Функцию оберега 

послужили изображения солнца, огня, луны и звезд. 

Выводы 

В представлении кыргызов до восхода и во время захода солнца (при 

исполнении определенного ритуально-магического действия, так 

называемого «учуктоо» или «тепкилъъ» с вербальным сопровождением) 

способствовало исчезновению болезни. Таким образом, выгоняют болезнь из 

организма. Воспроизведение солнца породило богатейшие орнаментальные 
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вариации, в которых художественное восприятие мира гармонировало с 

элементами рационального познания. 

Самое обычное изображение солнца – круг - осмысливалось у 

кыргызов и многих народов как магический оберег. Круги в традиционном 

ковре распологаются на центральную часть основного узора. 

 Позже с изобретением колеса, появляется солярный знак в виде 

окружности с шестью радиусами, что передает эффект кругового движения.  

Другой простейший вариант воспроизведения солнца – окружность с 

цветочным изображением. Иногда учеными это изображение солярных 

знаков – колеса и солнца отводятся к древней индоиранской арийской 

мифологии (Асанканов, Малтаев, Толобаев. 2007, с.45). 

Более сложным представляется воспроизведение солнечной энергии в 

виде вертуна или креста (Малтаев, 2000, с.123). Обычно этот мотив 

встречается на различных видах одежды и выступает в виде апотропейных 

символов.   

 В существующих народных предписаниях в отношении солнца и луны 

прослеживаются отголоски культа почитания этих небесных светил. Увидев 

луну, каждый кыргыз делает ей бату – молитвенное благопожелание, как 

мужчина, так и женшина. (Поярков, 1900, - с.32)   

 Звезды в традиционном сознании кыргызов, как и у многих других 

народов, идентифицированы с человеческими душами. По народным 

поверьям если человек умрет, то его звезда тоже погаснет. (Сатыбалдиева, 

2009. с.57) 

 Мотивы рога полагаются в четырех секторах круглой розетки, 

завершают удлиненные или крест на разные фигуры между розетками 

образуют узор в полосе каймы. Так же стилизованные мотивы рога (кочкор 

муйуз) встречаются в узорах ковров и кошмы и на других изделиях. Еще 

можно отметить узор «кочкорок» или «кайкалак» это рогообразные узоры 

зооморфного типа. 

Мотив тумар или тумарча, представляет собой треугольник. Прежде он 

осмыслялся как амулет. Этот мотив, включенный в орнамент бытовой вещи, 

служил, как бы заменой самого амулета, так как у кыргызов защитной силой 

наделяется любой треугольный лоскуток ткани с природным веществом 

охранного значения. Заполнение внутреннего пространства поля ковров 

треугольными, то есть тумарами видимо сводилось к обеспечению 
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благополучия, охраны и долголетия членов семьи. Мотив треугольника 

различно используются в орнаменте: в кайме на круглой розетке и отдельно 

среди других мотивов, по всей длине центрального поля проходит цепь 

ромбов с красными роговидными завитками, с белыми и желтыми деталями. 

Между ромбами и кайме повторяется мотив парных рогов. Такой орнамент и 

расцветка близка узорам на кошмах, циновках и коврах кыргызов.  

(Сатыбалдиева, 2009, с.120-121.) 

 В заключении можно сказать о том, орнаментальные мотивы 

кыргызского ковра имеют большое сходство с узорами изделий ряда народов 

Средней Азии, Казахстана, Кавказа, Синьцзяна и говорят о глубоких общих 

истоках. Некоторые ковровые узоры, которыми пользуются кыргызы, очень 

выразительны. По всей вероятности, они образно отражали какие-то 

конкретные предметы, лежавшие в основе древнего орнамента. 

Бесчисленные вариации, неизбежные в индивидуальном творчестве, со 

временем внесли большие изменения в формы орнамента. В завершении 

статьи можно сделать выводы следующим образом, анализ фактического 

материала показывает, что древней семантикой не исчерпывалось смысловое 

содержание кыргызской ковроделии конца второй половины ХΙХ - начала 

ХХ вв. Переосмысление давних мотивов и внесение новых черт, переход от 

условных форм геометрических узоров к реалистическим мотивам вызвало к 

жизни новые образы и композиции, обогащало семантику ковровых узоров, 

наполняя еѐ другим содержанием. 
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Аннотация: Макалада Кеңеш бийлигинин орношу менен Сүлүктү шаарынын  

социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсү каралды.  Көмүр өндүрүшүндө 

иштеген жумушчулардын саны жана анын сапаттык жактан жогорулоосуна көңүл 

бөлүндү. Сүлүктү шахталарында Кыргызстандын башка көмүр кендүү аймактарына 

караганда жумушчулардын саны көп болгон.  Ошол жумушчулардын адистиги 

жогорулатуу максатында Сүлүктүнүн өзүндө да Фабрика заводдук окуулар (ФЗО) 

ачылуулу боюнча талдоо жүргүзулдү. Бул ФЗОлордо өндүрүштөн ажыратпай туруп 

адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгү болгон. Кеңеш бийлиги мезгилинде көмүрчүлөрдүн 

арасында сабаттуу инженер-техникалык адистердин саны өскөн. Алсак кеңеш бийлиги 

орногондон кийин шахталардагы жумушчулардын 50% квалификациялуу адистер болгон. 

Кеңеш бийлигинин орношу менен Кыргызстанда тоо-кен өндүрүшү болуп көрбөгөндөй 

кубаттуулукка ээ болгон.  Мына ушундан улам “Кыргызстан Борбордук Азиянын 

отунканасы” деген макамга ээ болуусу бекер жеринен болбосо керек. Анткени,  кеңеш 

бийлиги орногондон тартып жер астындагы жаңы технологиялар менен жабдылган 

көмүр өндүрүшү улам жогорулоонун үстүндө гана болуп келген. Дал ушул маселелер 

аталган макаланын негизги өзөгүн түздү.   

Ачкыч сөздөр: Кеңеш бийлиги, социалдык-экономикалык абал, көмүр өндүрүшү, 

жумушчу-шахтерлор.  
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Аннотация: В статье рассматривается социально-экономическое и культурное 

развитие города Сулюкты в период Советской власти. Уделялось внимание количеству 

работающих в угольной отрасли и повышению ее качества. На шахтах Сулюкты было 

больше рабочих, чем в любом другом угледобывающем регионе Кыргызстана. В целях 

повышения квалификации этих рабочих в Сулюкте были организованы фабрика-заводские 

обучения (ФЗО). Эти ФЗО имели возможность готовить специалистов неотрывая от 

производства. В советское время среди угольщиков росло количество грамотных 

инженеров и техников. Например, после установления Советской власти 50% горняков 

были квалифицированными рабочими. С приходом Советской власти вырос добыча 

полезных ископаемых. Поэтому не зря Кыргызстан имеет статус «Кочегарка Средней 

Азии». С момента основания Советского Союза добыча угля с использованием новых 

подземных технологий росла. Эти вопросы будут основой данной статьи. 

Ключевые слова: советская власть, социально-экономическое положение, 

угледобыча, шахтеры. 
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Abstract: The article examines the socio-economic and cultural development of the city 

of Sulukta during the Soviet period. Attention was paid to the number of employees in the coal 

industry and to improving its quality. The Sulukta mines had more workers than any other coal 

mining region in Kyrgyzstan. In order to improve the qualifications of these workers, factory-

factory training (FZO) was organized in Sulukta. These FZO had the opportunity to train 

specialists without interrupting production. In Soviet times, the number of competent engineers 

and technicians among coal miners grew. For example, after the establishment of Soviet power, 

50% of the miners were skilled workers. With the advent of Soviet power, mining increased. 

Therefore, it is not for nothing that Kyrgyzstan has the status of "Stoker of Central Asia". Since 

the founding of the Soviet Union, coal mining using new underground technologies has grown. 

These questions will be the basis of this article. 

Keywords: Soviet power, socio-economic situation, coal mining, miners. 
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        1917-жылдын 11-ноябрында Сүлүктүдө  Кожент, Самарканд 

областарынын демократиялык уюмдары менен биргеликте жумушчу жана 

солдаттар депутаттарынын кеңейтилген отуруму болуп өтөт. Анда бийлик 

кеңештердин колуна өткөндүгү тууралуу чечим кабыл алынган.  Сүлүктү 

кендери улутташтырылып кендер кенчилердин кеңешинин жумушчу 

комитетине өткөрүлүп берилген. 1917-жылдын 27-октябрындагы 

жумушчулардын көзөмөлү жөнүндө чыккан декретине ылайык  Сүлүктүдөгү 

өндүрүш ишканаларын көзөмөлдөө жергиликтүү кеңешке өткөн [1]. Декрет 

Сүлүктүдө кеңеш бийлигинин башталышындагы алгачкы документ болуп 

калган. Дал мына ушул мезгилден тартып же б.а., кеңеш бийлиги мезгилинде 

Сүлүктү шаарынын социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсүндө 

олуттуу өзгорүүлор башталган.  

Кыргызстанда биринчи беш жылдык план 1928-ж.  кабыл алынып, 

анын башталуусу бардык тармактар үчүн калыптануунун мезгилинин 

башталышы болуп калды. Айрыкча оор өндүрүш тармактары үчүн бул 

мезгил жаңы доордун башталышы катары эсептелет. Биринчи беш жылдыкта 

пландын негизги милдеттери катары мамлекеттин экономикалык жана 

аскердик кубатын максималдуу арттыруу жагы каралган. Ошондуктан, бул 

планды ишке ашыруу үчүн мамлекет тарабынан бир нече экономикалык, 

саясий, идеологиялык мүнөздөгү иш чаралар уюштурулган. Бул мезгил 

―Улуу бурулуш доору‖ -деп адилеттүү белгеленген [2,23]. 

Кеңеш бийлигинин орношу менен Сүлүктү өңдүү өндүрүшкө 

байланышкан шаардын жана анын тургундарынын жашоосун  олуттуу 

өзгөрүүлөргө алып келди.  Кеңеш бийлиги жумушчулар үчүн 6-7 сааттык иш 

күнүн киргизген.  Эми көмүрчүлөр калган бош убактысын  кесиптик 

денгээлин  жогорулатуу боюнча окууларга, өндүрүштүн алдыңкылары менен 

маектешүүгө мүмкүнчүлүктөрдү  алышкан.  Көмүр өндүрүшүндө иштеген 

жумушчулардын саны кескин көбөйгөн. Сүлүктү шахталарында 

Кыргызстандын башка көмүр кендүү аймактарына караганда 

жумушчулардын саны көп болгон.  Мисалы ―Сүлүктүкөмүр‖ кенинин 

маалыматына  таянсак 1962-ж. Сүлүктүдө 4,5 миңге чейин көмүрчү иштеп 

турган. Ошол жумушчулардын адистиги жогорулатуу максатында 

Сүлүктүнүн өзүндө да Фабрика заводдук окуулар (ФЗО) ачылган. Бул 

ФЗОлордо өндүрүштөн ажыратпай туруп адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгү 

болгон. Кеңеш бийлиги мезгилинде көмүрчүлөрдүн арасында сабаттуу 
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инженер-техникалык адистердин саны өскөн. Алсак кеңеш бийлиги 

орногондон кийин шахталардагы жумушчулардын 50% квалификациялуу 

адистер болгон. Буга төмөнкү таблица далил болот [3]. 

 Таблица № 2.4 

Жылдар Жумушчулардын саны Квалификациялуу 

кадрлардын % 

көрсөткүчү 

Максимум минимум 

1926 1327 621 47 

1930 1720 820 47,6 

1931 2209 1310 59,4 

1932 2588 1316 51 

 

Республиканын борборундагы техникалык окуу жайлар  көмүр 

өндүрүүчүлөрдүн санын эле эмес сапаттык жактан квалификацияларын 

жогорулатуунун ордосу катары кызмат кылган. Ал эми орто билимдүү 

квалификация алган шахтерлорду даярдоодо Кызыл-Кыя тоо-кен 

техникумунун орду жогору.  Бул техникум слесарь, техник, 

электровоздордун машинисти ж.б., адистерди даярдап берип турган. 

Адистерди даярдоо кеңеш бийлигинин мезгилиндеги  абдан маанилүү багыт 

болгон. Анткени көмүр өндүрүшүндө кырсыктардын болуусу тез-тез 

катталып турган. Кеңеш өкмөтү тарабынан өндүрүштөгү коопсуздук 

иштерине олуттуу маани берилген,  салыштырмалуу айтсак СССР 

мезгилинде 1 млн тонна өндүрүлгөн көмүргө бир шахтер кырсыктан каза 

болуп  турган. Ал эми кеңеш бийлиги орногонго чейин кырсыктар тез-тез 

катталып турган. Мына ошол себептен кеңеш бийлигинин тушундагы 

инженер-техникалык кадрлардын санынын өсүүсү көмүр казуудагы  

коопсуздук багытындагы иштердин ийгилигине алып келген.  

Кеңеш бийлигинин орношу менен Кыргызстанда тоо-кен өндүрүшү 

болуп көрбөгөндөй кубаттуулукка ээ болгон.  Мына ушундан улам 

―Кыргызстан Борбордук Азиянын отунканасы‖ деген макамга ээ болуусу 

бекер жеринен болбосо керек. Анткени,  кеңеш бийлиги орногондон тартып 

жер астындагы жаңы технологиялар менен жабдылган көмүр өндүрүшү улам 

жогорулоонун үстүндө гана болуп келген.  

Борбордук Азия темир жолунун (1896-ж.) жана Самарканд-Ташкент 

темир жолдорунун (1905-ж.) крулушу жалпы өндүрүштүн анын ичинде 

көмүр өндүрүүнүн тез өнүгүүсүн шарттаган. Сүлүктүдө кенге баруу үчүн 
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жеке ишкерлер кууш колеялуу темир жолдун куруп (1890-ж. башталган) 

1906-жылы биринчи участкасы (Дрогомирова ст. Половинка ст. чейин) ишке 

берилген (Кууш колея 750мм. Рельси 18 кг. пагон метр). Көмүр кендеринен 

Половинкага чейин көмүр мурдакыдай эле ат, эшек, төөлөр менен 

жеткирилип турган. Половинкадан Драгомировага чейин кууш коллеялуу 

темир жол аркылуу ташылып келип, бул жер көмүр базасы катары кызмат 

кылган [4,118]. 

 1928-жылы бул темир жол узартылып ишке берилиши менен 

өндүрүмдүүлүк дагы жогорулаган. Кууш колеялуу темир жолдун узундугу 42 

км. түзүп ал көмүрдү станцияга чейин  жеткирүүдө негизги күч болуп берип 

турган.  1917-жылдагы революциядан кийин кууш колеялуу темир жол 

улуттуштырылган. Кууш темир жолдон жүргөн паровоздор 

Сүлүктүлүктөрдүн тарыхында ―күкүк‖ [5,40] деген ат менен да белгилүү. 

 Кеңеш бийлиги тушунда көмүр кендеринин ишинин системдүүлүгүн 

комплекстүү камсыз кылуу максатында ―Средазуголь‖ трести түзүлгөн. 

Анын карамагында  Ангерен, Таш-Көмүр, Кызыл-Кыя, Сүлүктү, Шураб жана 

Көк-Жаңгак көмүр кендери болгон. Трест аталган кендерден өндүрүлгөн 

көмүрдү керектөөчүлөргө жеткирүү, өндүрүштүн механизацияланышын ж.б., 

иштерин комплекстүү караган. Бул трест аркылуу Сүлүктү  көмүр кендерине 

паровоздук вагондорду алып келсе, ал эми жалпы шаардын тургундары үчүн 

суу куурларын коюп,  шаарга таза суу жеткирүү боюнча алгачкы иштерди 

баштаган. Тресттин дагы бир багыты көмүр өндүрүүнү илимий негизде 

изилдөө болгон. Анткени,  буга чейин аталган кендердин иши ар тараптуу 

каралган эмес. Алгач эле трест кендерден чыккан көмүрдүн баасын 

керектөөчүлөр менен макулдашып, орток баада келишим түзүлгөн. 

Экинчиден, көмүр кендери үчүн бириктирилген смета түзүлө баштаган. 

Үчүнчүдөн,  көмүр кендеринин ишин механизациялаштыруу, көмүрчүлөрдүн 

социалдык абалын чыңдоо иштери, алардын  жашоосун жеңилдетүү багыты 

күчөтүлгөн.  Көмүр кендеринде атайын техникалык,  экономикалык,  эмгекти 

рационалдаштыруу бөлүмдөрү түзүлө баштаган. Эми кендер 

квалификациясы бар кенчилер менен камсыздала баштаган. Жаңы кендерди 

ачуу боюнча борбордук бийлик тарабынан берилген каражаттардын эсеп-

кысабы туруктуу каралып,  жыйынтыктары берилип турган. Ар бир шахта 

каттоого алынып,  казып алынган көмүрдүн салмагын так алуу максатында 
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чоң таразалар ишке берилген. Аталган трест көмүр өндүрүшүн чыгашалуу 

тармактан кирешелүү тармакка алып чыккан. 

Кеңеш бийлиги учурунда  Сүлүктү кендери мурда болуп көрбөгөндөй 

техникалык жактан жабдылып, жыйынтыгында өндүрүмдүүлүк да 

жогорулаган.  1932-ж. баштап электро бурголоочулар ишке кирген. 

Кеңеш бийлиги көмүрчү –жумушчулардын жашоо шартын жакшыртуу 

максатында бир нече юридикалык документтерди кабыл алган. Алсак жер 

астында иштеген жумушчулар үчүн социалдык жеңилдиктердин тизмеси  

бекитилген. Мунун жыйынтыгында көмүрчүлөрдүн айлыгы эселеп көбөйгөн. 

Айлык акыдан сырткары эс алуу боюнча жеңилдиктер, пенсия курагы, 

ошондой эле турак жай менен камсыз кылуу жактары каралган. Жумушчу 

убакыттын жана жумуш жумалыгынын кыскарышы, пенсиялык камсыздоо, 

айлык акылардын жогорулоосу көмүрчүлөрдүн социалдык-экономикалык 

абалын кеңеш өкмөтү доорунда болуп көрбөгөндөй жеңилдетти.  

 Шаардын социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсү жалаӊ 

көмүр өндүрүүгө байланышкан. Көмүр өндүрүүнүн көбөйүшү шаардын 

инфратүзүмүн жакшырткан. Административдик, коомдук, маданий, 

мекемелер, окуу жайлары, мектептер, балдар бакчалары, турак жайлар 

курулуп, шаардын аймагы да кеӊейе баштаган. Кеңеш бийлигинин жардамы 

менен көмүр өндүрүшү гана алга жылбастан, Сүлүктүдө бул мезгилде ар 

тараптуу өнүгүү орун алган. Шаар жана андагы тургундардын жашоосун 

жеңилдетүү үчүн жасаган дагы бир чоң жумуш-бул таза сууну жеткирүү 

болгон. ―Средазуголь‖  трести Сүлүктү шаарына суу түтүктөрүн орноткон. 

Ушул эле трест көмүр өндүрүүнү ылдамдатуу үчүн күчтүү паровоз жана 

шахтыларга кирүүчү вагондорду алып келген. [6,200] Көмүр өндүрүшүнүн 

ылдамдашы аймактын мындан ары өсүп өнүгүшүнө өбөлгө болгон. 

Сүлүктүдөгү көмүр өндүрүшүнүн өнүгүүсүн олуттуу алга жылдырган 

бир багыт темир жол болуп саналат. Себеби  ат, төө, эшек менен ташылган 

көмүргө караганда  темир жол менен ташылган көмүр бир нече эсе пайдалуу 

болгон.  Сүлүктүдө кеңеш бийлиги орногонго чейин курулган кууш 

коллеялуу темир жол кеңеш бийлиги орногондон тартып улутташтырылган 

жана көмүр өндүрүшүн көлөмүн жогорулатууда маанилүү ролду ойногон. 

Басмачылар  тарабынан өрттөлүп кеткен шахталар 1925-1926-жж. кеңеш 

бийлиги тарабынан 200 миң рубль коротулуп калыбына келтирилген.  

Кендин аймагын электирлештирүү да маанилүү болуп ал 1925-жылы ишке 
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ашкан. Аталган мезгилге чейин Сүлүктүдө электрочарбасы болгон эмес. 

Кендерде да жумуш кара күч, кол менен аткарылган. Кендин ичинен көмүрдү 

тартып чыгаруу лебедкалар аркылуу жүргүзүлүп, лебедка буунун күчү менен 

иштеп турган. 1930-жылдан баштап электровоздор иштей баштаган, 

―Средазуголь‖  трести көмүр өндүрүүнү ылдамдатуу үчүн кубаттуу паравоз 

жана шахтыларга кирүүчү вагондорду алып келген. Кийинчерээк алар 

электровоздорго алмаштырылган. Кууш колеялуу жол максималдуу 

узундукка 1960-жылы жеткирилген, Пролетарскийден эң алыс болгон 

Восточный  шахтасына чейин  курулуп,  анын узундугу 58 км болгон. 1958-

жылы ТУ2 — ТУ2-165 электровоздору иштей баштаган. 1970- жылдардын 

башында Сүлүктү кууш коллеялуу жолун электрлештирүү иштери башталып. 

пагистралдык ПЭУ1 электровоздору ишке кирген. Буга чейин  жүрүп турган 

паровоздор темир жолдон алынып,  эми жалаң электровоз жана тепловоздор 

иштей баштаган. Бул кууш коллеялуу темир жол аркылуу ташылып турган 

көмүрдү суткалык көлөмү 3000 тонна болгон [6.201]. Кенди жана анын 

айланасын электрлештирүү көмүр өндүрүүнү темпин жогорулатканга салым 

кошкон. 

Көмүр өндүрүшүнө болгон материалдык-каржылык салымдар атайын 

түзүлгөн  Көмүр өндүрүшү министрлиги тарабынан жүргүзүлүп келген. Бул 

министрлик өндүрүштүн гана ишин өнүктүрбөстөн, Сүлүктү сыяктуу көмүр 

кендердин аймагында шаарлардын өсүп өнүгүүсүн көзөмөлгө алып,  алардын 

шаар катары  түптөлүүсүнө шарт жараткан. 

Кенеш бийлиги орногон мезгилде 1917-жылы 67,8 миң тонна, 1918-

жылы көмүр кендери 496 мин тонна. Ал эми көмүр өндүрүшү башталган 

1869-жылдан 1917-жылга  чейин Сүлүктү көмүр кендеринен 640 миң  тонна 

көмүр казып алынган. Мындан сырткары Сүлүктү шахталары 1923-жылы, 

жалпы  Кыргызстан 1913-жылы өндүргөн көмүрдү казып өндүрүшкөн. 1929-

жылы Сүлүктүлүк шахтерлор планды 237%га ашыгы менен аткарышкан 

[4.122]. 1930-жылдарда шахталардын ичи электрлештирүү башталган. 

Сүлүктүдө 1929-жылы кубаттуулугу 300 кв. жеткен электростанция ишке 

берилген. Ал эми 1933-жылы Сүлүктү Борбордук электр станциясы ишке 

берилип,  БЭС 2,5 млн. кв. электр энергиясын өндүргөн [4.123]. Аталган 

электростанцияга Вель-Биль Гамбург аталышындагы немис моторлору жана 

үч англия локомотиви коюлган, алардын ар биринен 500 кв энергия 

чыгарылган [4.124]. Электрлештирүүнүн натыйжасында мурда кол менен 
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жасалган иштердин көпчүлүгү механизациялаштырылган.  Кендерде 

бургулоочу, ташып чыгуучу техникалар толук электр тогуна уланган.  

Көмүргө болгон суроо-талаптын өсүүсү, жогоруда аталган курулуштар 

Сүлүктү кендеринде өндүрүмдүүлүктү жогорулатса, экинчиден, аймактын 

шаар катары калыптануусуна мүмкүндүк берген. Жумушчулардын 

социалдык абалын жакшыртуу үчүн тиешелүү шарт түзүлгөн: суу түтүктөрү, 

оорукана, мектеп, маданият үйү, эс алуу жайлары, мончолор ж.б., курулуп 

шаардын ички тутуму талап кылынган   шарттар жаратылган. Сүлүктү 

шаарынын аймагы же инфраструктурасы өндүрүштүк муктаждыкка жараша 

өнүккөн, башкача айтканда шахталарга карай жолдор салынып, шахтер-

жумушчулар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн үйлөр, мектептер 

ооруканалар ачылган. Көмүр өндүрүү жумушчулардын күнүмдүк 

муктаждыктарын гана чечпестен алар үчүн бул жерде жаңы 

перспективаларды ачкан. Сүлүктүдө кенчилердин бүтүндөй мууну пайда 

болуп калыптанган. Шаарда шахтерлор негизги массаны түзгөндүктөн, алар 

үчүн күндөлүк турмушка керектелүүчү азык-түлүктөрдү кайра иштетүүчү, 

кийим-кече тигүүчү ишканалар жана маданий эс алуу үчүн шарттар 

жаралган. 1932-ж. аймакты жумушчу шаарларынын категориясына которуу 

маселеси жаралып, СССРдин аткаруу комитетинин президиуму тарабынан 

Сүлүктү кенинин аймагын жумушчу-поселогу категориясына кошуу боюнча 

токтом кабыл алынган [4.125].  

Бирок көмүрчүлөргө болгон камкордук ар дайыма эле жакшы болуп 

келген эмес. Анткени коньюнктуралык, социалдык-экономикалык, саясий 

ж.б., шартка байланыштуу кээде жетиштүү денгээлде колго алынган эмес. 

Кеңеш бийлиги орногонго чейин т.а., 1898-жж.  бир көндүк эмгек акы 15 (он 

беш) тыйын болгон болсо 1905-жылы 60 тыйындан 1 сом 50 тыйынга чейин 

жеткен, ал эми бир айлык акы 24 рубль 50 рублга чейин болгон. 1925-1926-

жж. шахтердун орточо эмгек акысы 62 рубль болгон. Айлык акылардын 

жалпы көмүр кенинедеги иштегендердге (1925-1926-жж) берилүүсү 

төмөнкүчө: 

Кендин бөлүм башчысы 200р, тоо-кен иштери боюнча бөлүм башчы 

175р, маркшейдер (геодезиялык съемка жүргүзүүчү адам) 150 р, 

эксплуатация боюнча башчы 80 р, запальшик 65р, монтер 75р, машинист 45 

р, кочегар 43 р, милиционер 61 р, күзөтчү 40 р, кароол 30 р, телефонист, 

эсепчи 84 р, табельшик 75 р, машинист паравоза 130 р, кондуктор 60 р [7]. 
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Белгилеп кетүүчү жагдай айлык акыларды төлөөдө сабатсыз 

көмүрчөлөргө айлык акынын жарымы гана төлөнгөн. Башка жумушчулардын 

жарым айлык акысын алган жергиликтүү кыргыз жумушчулары 

кожоюндардан нанга жана бут кийимге гана аны да алдын ала алып карыз 

болуп жашашкан. Бул эле эмес кыргыз көмүрчүлөр алып ишеткен куралдары 

үчүнда кожоюндарга акча төлөп турушкан [8,901]. Кыргыз көмүрчүлөрүнүн 

1917-жылга чейинки абалы өтө оор болуп жашаган жери абдан насар болгон. 

Ошондуктан жергиликтүү кыргыз көмүрчүлөрдүн арасында ачкадан жана ар 

кандай оорулардан көп өлгөн. Бул мезгилдерде келип иштеген көмүрчүлөргө 

салыштырмалуу кыргыздар тегиз сабатсыз болушкан. Кеңеш бийлиги 

орногондон кийин гана көмүрчүлөр салыштырмалуу татыктуу айлык 

акыларын ала башташканы маалым. 

Кендердеги өндүрүштүн активдешүүсү менен шаар аймагындагы 

көчөлөрдү жарыктандыруу, жолдорду оңдоо иштери башталган. Шаардын 

көчөлөрү, айрым кесилиштер жана социалдык багыттагы кызмат кылган 

имараттардын айланасы толук түрдө жарык менен камсыз болгон. Бул иш 

чаралардын башында Сүлүктү шахтер-жумушчулары туруп, шаардын 

айланасындагы айылдарды кошуп электрлештирүү, мектептерди, 

ооруканаларды куруу, көркөм чыгармачылык менен алектенүү уюмдарын 

түзүү, библиотека, адистешкен окуу пункттарын ачуу ж.б., маданий 

уюмдарды түзүүнү жана мекемелерди курууну да колго алышкан. 

Ошентип, Сүлүктү алгач кыштак, андан район катары калыптанса 

көмүр запасынын молдугунан көмүр өндүрүшү үчүн приоритет кеңири 

болгондуктан, кеңеш бийлигинин алгачкы жылдарында түздөн-түз 

борбордук бийликке баш ийген шаарга айланган. 
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Аннотация: Бул макалада 1990-жж. кыргыз-түрк мамилелеринин калыптануу 

жана өнүгүү тарыхы изилденет. Постсоветтик мезгилдеги Кыргызстандын тышкы 

саясатынын приоритеттуу багыттарынын бири Туркия мамлекети менен ъз ара 

кызматташуу болгон. Бул багытта Борбордук Азия республикаларынын эл аралык 

коомчулукка кошулуусунда Түркиянын ордуна өзгөчө көңүл бурулат. Ошондой эле 

Туркиянын Кыргызстандагы  саясий, экономикалык, маданий жана башка чөйрөлөрдө 

өзүнүн таасирин күчөтүү максатында байланыштарды өнүктүрүү өз ара 

кызыкчылыктарды сактоо аркылуу ишке ашырылган ар тараптуу кызматташууну 

баштагандыгы анализделет. Андан сырткары, эки тараптуу мамилелердин келишимдик-

укуктук базасынын калыптануусу иликтөөгө алынат. 

Ачкыч сөздөр: тышкы саясат, эл аралык байланыштар, Борбордук Азия, 

глобалдашуу, форум, кызматташтык, келишим, приоритет, геосаясат. 

 

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 

Чыналиева Мубарак Иманбаевна, к.и.н., доцент 

mubarak.74@mail.ru 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

Закиров Мелинбек Анарбаевич 

К.и.н., старший научный сотрудник  

Национальной академии наук Кыргызской Республики, 

Бишкек, Кыргызская Республика 
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внешней политики Кыргызстана в постсоветский период было сотрудничество с 

Турцией. В этой связи особое внимание будет уделено на роль Турции в присоединении 

центральноазиатских республик к международному сообществу. Также анализируется с 

целью усиления своего влияния в политической, экономической, культурной и других 

сферах Кыргызстана Турция начала всестороннее сотрудничество в развитии 

отношений, основанных на взаимных интересах. Кроме того, изучено формирование 

правовой базы двусторонних отношений. 

Ключевые слова: внешняя политика, международные организации, Центральная 

Азия, глобализация, форум, сотрудничество, договоры, приоритет, геополитика. 

 

KYRGYZ-TURKISH RELATIONS IN THE EARLY YEARS OF 

INDEPENDENCE 
Chynalieva Mubarak Imanbaevna,  

PhD of Historical Sciences, dosent 
mubarak.74@mail.ru 

Osh State University 

Osh, Kyrgyz Republic                                        

Zakirov Melinbek Anarbaevich 

Ph.D., Senior Researcher 

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, 

Bishkek, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: This article examines the history of the formation and development of Kyrgyz-

Turkish relations in the 1990s. Cooperation with Turkey was one of the priority directions of 

Kyrgyzstan's foreign policy in the post-Soviet period. In this regard, special attention will be 

paid to the role of Turkey in the accession of the Central Asian republics to the international 

community. It is also analyzed in order to strengthen its influence in the political, economic, 

cultural and other spheres of Kyrgyzstan, Turkey has begun comprehensive cooperation in the 

development of relations based on mutual interests. In addition, the formation of the legal 

framework for bilateral relations has been studied. 

Key words: foreign policy, international organizations, Central Asia, globalization, 

forum, cooperation, treaties, priority, geopolitics. 

 

Киришҥҥ  

Азыркы эл аралык мамилелер системасында мамлекеттердин өз ара 

саясий байланыштары жаңы формага жана багытка ээ болууда. Глобалдашуу 

шартында мамлекеттердин техникалык жана маалыматтык мүмкүнчүлүктөрү 

кеңейди, бирок бир эле мезгилде жалпыга бирдей болгон дүйнөлүк 

коркунучтар пайда болду. Эл аралык байланыштар системасында 

мамлекеттер ортосундагы биригүү жана кызматташуу тенденциясы күч 

алууда. 
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Көз карандысыздык мезгилде Кыргызстан дүйнөнүн көптөгөн  

өлкөлөрү менен байланыштарды жөнгө салууга аракет жасады. Дүйнөнүн 

алдыңкы мамлекеттери менен экономикалык жана саясий кызматташуу 

республикадагы реформалардын ийгиликтүү ишке ашышына мүмкүндүк 

түздү.  

Кыргызстандын жаңы мамлекет катары дүйнөлүк коомчулукка 

кошулуу процесси баарынан мурда, өлкөнүн тандап алган тышкы жана ички 

саясатынан көз каранды болгон. Башка мамлекеттер менен тең укуктуу 

дипломатиялык мамилелерди түзүү, эки жана көп тараптуу кызматташтыкты  

өнүктүрүү республиканын тышкы саясатында негизги орунга чыккан. 

Борбордук Азия республикалары өз алдынчалыкка жетишкенден 

тартып эле Түркия аларды дипломатиялык жактан таанып, финансылык 

жардам көрсөтө баштаган. Экономикалык терең кризиске баткан 

Кыргызстанга окшогон мамлекеттер үчүн мындай жардамдардын өз 

учурунда көрсөтүлүшү бир топ социалдык проблемаларды чечүүдө ыңгайлуу 

шарттарды түзгөн. 

Изилдөөнҥн натыйжалары: 

 Ошентип Кыргызстан Түркия аркылуу тышкы дүйнөгө, баарынан 

мурда батышка чыгууга мүмкүндүк алган. Жаш өлкөлөр эч кандай 

дипломатиялык тажрыйбаларга ээ  болбой туруп (анын ичинде Кыргызстан 

дагы) тышкы дүйнө менен  дипломатиялык, соода-экономикалык жана 

саясий байланыштарды жөнгө сала алмак эмес эле.  

 Постсоветтик мезгилде Борбордук Азия республикалары дүйнөнүн 

алдыңкы өлкөлөрү менен байланыштырды түзүүгө мүмкүндүк алды. 1990-

жж. баш ченинде геосаясий жактан ыңгайлуу жерде жайгашкан бул аймакта   

Россиянын позициясы начарлап, батыш мамлекеттеринин таасиринин күч 

алышына ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. 

 1990-жж. баш ченинде Түркия көз карандысыз түрк тилдүү 

мамлекеттер менен саясий, экономикалык, маданий жана башка чөйрөлөрдө 

өзүнүн таасирин күчөтүү максатында ар тараптуу кызматташууну өнүктүрө 

баштаган. Бирок Түркия өзүнүн жеке тышкы саясий максаттарын ишке 

ашырууга  өтө эле аз каражатка  ээ  экендиги байкалган, андан сырткары, ал 

Россия, Иран жана өтө тездик менен өнүгүп жаткан Кытайдын каршылыгына 

дуушар болгон. Саясий жана экономикалык максаттардан сырткары Анкара 
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аталган аймактагы өлкөлөр менен маданият жана билим берүү багыттарында 

да кызматташууга чоң көңүл бурган. 

  Борбордук Азия менен байланыштарынын алгачкы жылдарында Түрк 

Республикасы түрк элдеринин мурастары, тили жана маданий 

жалпылыктарына басым жасаган. Бирок, Түркиянын мурунку пантүрктүк 

жана Улуу Туран биримдигин түзүү идеясы КМШнын түрк тилдүү жаңы 

өлкөлөрү тарабынан колдоого алынбаган соң, ал  өзүнүн Борбордук Азия 

мамлекеттериндеги геосаясатында этникалык, тилдик багыттарды 

прагматикалык саясат менен, баарынан мурда, экономикалык 

кызматташууну кеңейтүүгө өткөн. 

 Борбордуказия мамлекеттери көз карандысыздыгынын биринчи 

жылдарында тышкы дүйнө менен Түркия аркылуу байланышкан. Жаңы 

мамлекеттердин жетекчилери Анкараны Брюссель жана Вашингтон менен 

мурдатан берки мамилелеринен улам аларга дүйнөлүк саясат жана 

экомикалык системага биригүүсүнө көмөк көрсөтүүдө ортомчулук ролду 

ойногон өлкө катары карашкан. Анкаранын таасиринин астында түрк 

мамлекеттеринин аймактык экономикалык жана саясий бирикмелерге 

кирген: ЭККУ, экономикалык кызматташтык Уюму, Карадеңиз 

экономикалык кызматташтыгы, Ислам конференциясы Уюму. Түркия 

Борбордук Азия республикаларынын НАТОнун «Тынчтык үчүн өнөктөштүк»  

программасына кошулуусунда маанилүү роль ойногон [11]. Давосто өтүүчү 

Эл аралык экономикалык Форумда Борбордук Азия республикаларынын 

жана Түркиянын жетекчилеринин  жолугушуусу салтка айланган. 

 Өз кезегинде Түркиянын жаңы республикалар менен тыгыз 

байланыштары анын аймактагы таасирин гана жогорулатпастан, 

экономикасынын өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жараткан. Түркия 

Борбордук Азия менен экономикалык байланыштарды өнүктүрүү үчүн 

атайын Түрк-Борбордуказиялык Банкты түзгөн. Мында Борбордук  Азияда 

түрк ишкерлери батыш атаандаштарынын астында  маданий жана 

лингвистикалык жактан жеңилдиктерге ээ эле. Бул мамлекеттердин 

аймагында түрк тараптын колдоосу менен биргелешкен университеттер жана 

лицейлер ачыла баштаган. 

Түркия өтө кыска мөөнөт аралыгында Борбордук Азия 

мамлекеттеринде өзүнүн позициясын бекемдөөгө үлгүргөн. Анын саясий 
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таасиринин кеңейиши бул аймактагы  түрк тилдүү элдер менен маданий, 

салтык, дини жана тилдик жакындыгы менен шартталган.  

Кыргызстандын  тышкы саясатынын негизги багыттарынын бири – 

Азия аймагындагы өлкөлөр, анын ичинде Түркия менен мамилелерди 

өнүктүрүү эсептелинет. Бул багыт боюнча байланыштарды өнүктүрүү өз ара 

кызыкчылыктарды сактоо аркылуу ишке ашырылган. 

Түркия абдан ыңгайлуу геосаясий абалга, ал  Европа жана Азиянын 

кесилишинде жайгашып, темир жол, деңиз, аба жолдоруна ээ. Анын 

Борбордук Азия аймагында өзгөчө таасирге жетишүүгө кызыкдар болушу өз 

ара кызматташтыкты бекемдөөгө шарт түзөт. 

Кыргызстандын Түркия менен кызматташуусу экономика жана соода 

тармактарында ар кандай инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга, 

биргелешкен компаниялардын жана ишканаларды түзүүгө мүмкүндүк берет. 

Мындан сырткары түрк фирмалары европалык жана азиялык өлкөлөрдө 

иштөө тажрыйбаларына ээ. Кыргызстан үчүн Түркия менен кызматташууну 

биргелешкен ишмердүүлүктүн кеңири тармагын: текстиль өнөр жайы, кайра 

иштеп чыгуучу өнөр жай, курулуш комплекси, гидроэлекстрстанцияларды 

куруу, күн  энергиясын пайдалануу, минералдык байлыктарды өздөштүрүү, 

саякат бизнести жана сервисин өнүктүрүү, заманбап соода системасын 

калыптандыруу ж.б. 

 1990-жж. Түркия  Борбордук Азия багытында өзүнүн саясатын 

ыкчамдатып, өзгөчө ролду ойноого аракет жасаган. 1991-ж. 24-декабрында 

Кыргызстан менен Түркия ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөн [5. 

45.] жана 1992-ж. апрелинен баштап Бишкекте Түркия элчилиги иштей 

баштаган. Ал эми ошол эле жылдын октябрь айында Анкарада 

Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү ачылган. 

 Өз кезегинде Түркиянын колдоосу менен Кыргызстан бир катар эл 

аралык уюмдарга  мүчө болуп кирген.  

Эки тараптуу саясий байланыштыр 1992-жылдан тартып күч алган. 

Ошол жылдын 28-апрелинде Түркиянын  премьер-министри  С.Демирель 

жетектеген расмий делегациянын Кыргызстанга болгон  иш сапары учурунда 

эки тараптуу бир катар маанилүү мамлекеттер аралык документтерге кол 

коюлган [5. 48.]. Ал эми Түркиянын Президенти Т.Озалдын 1993-ж.                             

7-апрелинде Кыргызстанга болгон иш сапары эки тараптуу байланыштырдын 

өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзгөн.  
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1991–1994-жж. аралыгында эки өлкөнүн ортосунда 40 тан ашуун 

келишимдерге кол коюлган, алардын арасында консулдук конвенция, 

статистика жана эки тараптуу салык алуудан четтөө боюнча кызматташуу 

ж.б. [8. 34].  

1990-жж. биринчи жарымында эки тараптуу өз ара мамилелер 

жигердүү өнүгүп, кызматташуунун көптөгөн багыттарында белгилүү бир 

жыйынтыктары чыгарылган. 

 1993-ж. экинчи жарымында да Кыргызстан менен Түркиянын 

ортосундагы өнөктөштүк жана өз ара ыңгайлуу байланыштар өз ара 

мамилелердин бүт багыттарында: саясий, соода-экономикалык жана 

маданий-гуманитардык ж.б. тездик менен өнүккөн. Өз ара байланыштар 

экономикалык кызматташтыгы менен гана чектелбестен, саясий, анын 

ичинде парламенттик денгээлде да мамилелер да өнүккөн.  

1997-ж. 23–26-октябрында Анкарада эки тараптуу алты маанилүү 

документке кол коюлган. Аны менен эки өлкөнүн ортосунда өз ара 

мамилелер боюнча келишимдик-укуктук база толугу менен түптөлгөн [8. 

41.]. Алардын ичинен эң маанилүүсү болуп КРнын Түрк Республикасынын 

ортосундагы «Түбөлүк достук жана кызматташтык» Келишими эсептелинет. 

Андан сырткары Кыргызстан менен Түркиянын өкмөттөр ортосунда 

саламаттыкты сактоо максатында келишим түзүлгөн. Анын негизги 

беренесинде маалымат алмашуу, кыска окууларды, стажировкаларды 

уюштуруу, квалификацияны жогорулатуу максатында адистерди 

алмаштыруу жана кызматташуунун башка формаларын өзүнө камтыган.  

 1999-ж. 1–2-июнунда Анкарада мамлекет башчылары «Кыргызстан 

жана Түркия: XXI кылымга карай биргеликте», деп аталган биргелешкен 

билдирүүгө кол коюшкан, ал өз кезегинде өз ара ыңгайлуу кызматташуунун 

деңгээлин келечекте кеңейтүүгө мүмкүндүк берген.  

Кыргыз-түрк мамилелеринин кеңейтилишине 2010-жылга чейинки 

соода-экономикалык кызматташтык узак мөөнөттүү программасын ишке 

ашыруу чоң  роль ойногон [11]. Эки тараптуу кызматташууда аймактын жол-

транспорт инфраструктурасын түзүү, Стамбул-Алматы темир жол 

контейнердик багытын жана Алматы-Ташкент-Тегеран-Стамбул темир жол 

жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуучу эл аралык темир жол магистралын түзүү 

планын ишке ашыруу негизги орунда турган.  
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Түркиянын эл аралык кызматташуу администрациясы (ТИКА) 

Кыргызстанда окуу борборлорун ачуу ишин колго алган.   

Кыргызстандын Түркия менен болгон мамилеси тышкы саясаттын  

негизги приоритети болуу менен бирге, республиканын экономикасынын 

туруктуу өнүгүшүнө жана дүйнөлүк чарбага кошулушуна ыңгайлуу 

шарттарды түзгөн. Көз карандысыздыктын алгачкы жылдарында Түркиянын 

жардамы менен Кыргызстандагы кичи жана орто бизнестин өнүгүшүнө 

ыңгайлуу шарттар түзүлүп, өлкөнүн экономикасынын кыйрашына жол 

берилген эмес. 

Кыргыз-түрк мамилелери ири өлчөмдөгү келишим-укуктук базага ээ  

болуп, ал 100 дөн ашык келишимдерден жана бүтүмдөрдөн туруп, ар түрдүү 

чөйрөлөрдө келечекте кызматташтыктын бир топ маселелерин өзүнө 

камтыган. Ошону менен бирге саясий, соода-экономикалык, маданий-

гуманитардык, илимий-билим берүү ж.б. чөйрөлөрдө  кызматташтык 

өнүккөн. Кыргызстан жана Түркия мамлекеттик деңгээлде гана эмес, 

ведомстволор аралык  деңгээлде да иш сапарлар менен алмашып турушкан. 

Бул байланыштар кыргыз-түрк мамилелерин жаңы, сапаттуу денгээлге 

жеткриүүгө шарт түзүп, эки тараптуу негизде жана эл аралык, аймактык 

уюмдардын алкагында өз ара кызматташуунун өнүгүүсүнүн келечектеринин 

так багыттарын аныктаган. Эки тараптуу жигердүү саясий баарлашуунун 

негизинде  бир катар эл аралык маселелер, глобалдуу чакырыктар жана 

коркунучтар (терроризм, диний жана этникалык экстермизм, ядролук 

проблема ж.б.) боюнча позицияларынын жалпылыгы аныкталган. Эки 

өлкөнүн жакындашуусуна жаңы эл аралык кырдаал жана ХХIк.башындагы 

түзүлгөн жагдайлар түрткү болду. Анда Кыргызстан менен Түркиянын өз ара 

позициялары бирдей экендиги аныкталды. 

Жыйынтык  

Каралып жаткан мезгилде Кыргызстанда эки кыргыз-түрк 

университети жана ондогон кыргыз-түрк лицейлери ачылып, анда эки 

өлкөнүн эле эмес, башка мамлекеттердин жарандары да билим ала 

башташкан. 1990-жж. студенттерди жана адистерди алмашуу боюнча 

өкмөттөр аралык келишимдердин алкагында 1700 дөн ашуун кыргызстандык 

студенттер Түркияда, ал эми 1000 ашуун түркиялык студенттер 

Кыргызстандын окуу жайларында билим алышкан. Түркия Кыргызстанда 
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дипломатиялык адистерин даярдоодо маалымат жана телекоммуникацияны 

өнүктүрүүдө чоң роль ойногон. 

Жалпысынын алганда, каралып жаткан мезгилде эки тараптуу 

мамилелер кызматташуунун көптөгөн багыттарын өз ичине камтып, 

позитивдүү, динамикалуу мүнөздө өнүккөн. 
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Аннатация:  Бул макалада Кыргызстандын рухий турмушундагы диндин ордун 

жана ролун ачууга аракет жасалды. Кыргызстанга ислам дининин келүүсү, ага чейинки 

ишенимдердин кээ бир жөрөлгөлөрүнүн колдонууда болуусу жана белгилүү 

окумуштуулардын кыргыздардын ислам динин тутунуудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу 

билдирген омоктуу ойлору көз жаздымда калтырылган жок жана аталган темага ар 

тараптуу көз караштар камтылды. Кыргызстандын түштүгүндөгү жүргүзүлгөн 

этносоциологиялык изилдөөлөрдүн материалдары (2019-жыл.) кылдаттык менен 

пайдаланылып, адамдардын динге карата ишеними жана көп түрдүүлүктөрү боюнча 

маселелелер баяндалат. Эгемендүү Кыргызстандагы дин эркиндиги Борбор Азиядагы 

мамлекеттер менен салыштырууда түрдүү көрсөткүчтөрү менен айырмаланып 

турарына сарасеп салуу менен бирге, көп түрдүүлүккө чакырып, ошол эле учурда 

Кыргызстандагы калктуу конуштарда өзгөчө башка динди тутунган адамдарга карата 

жасалган иш аракеттер баяндалып, Конститутцияда көрсөтүлгөндөй дин эркиндигине 

толлеранттуу мамиле кылууга чакырык салынат. Изилдөөнүн натыйжасында, рухий 

турмушта диндин белгилүү орду бар экендиги талдоого алынган. 

Ачкыч сөздөр: дин, эркиндик, изилдөө, мамлекет, эгемендик, теңдүүлүк, көп 

түрдүүлүк. 
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Аннатация:  В данной статье делается попытка раскрыть место и роль религии 

в духовной жизни Кыргызстана. А также, рассмотрена вопрос прихода ислама в 

Кыргызстан, использование некоторых ритуалов предыдущих верований и не были 

упущены из виду взгляды видных ученых на особенности вероисповедания кыргызов и 

включена широкий спектр взглядов на тему. Тщательно используются материалы 

этносоциологического исследования, проведенного на юге Кыргызстана (2019 г.) для 

решения вопросов религиозных убеждений и многообразия. Отмечая, что свобода 

вероисповедания в независимом Кыргызстане отличается в сравнении в Центральной 

Азии, она призывает к разнообразию, но также призывает к терпимости к свободе 

вероисповедания, как это закреплено в Конституции. В результате исследований было 

проанализировано, что религия занимает особое место в духовной жизни. 

Ключевые слова: религия, свобода, исследования, государство, суверенитет, 

равенство, многообразие. 

 

THE ROLE OF RELIGION IN THE SPIRITUAL LIFE OF KYRGYZSTAN 

AND FREEDOM OF RELIGION 
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Abstract: This article attempts to reveal the place and role of religion in the spiritual life 

of Kyrgyzstan. And also, the issue of the arrival of Islam in Kyrgyzstan, the use of some rituals of 

previous beliefs was considered and the views of prominent scholars on the peculiarities of the 

religion of the Kyrgyz were not overlooked and a wide range of views on the topic was included. 

The materials of an ethnosociological study conducted in the south of Kyrgyzstan (2019) are 

carefully used to address issues of religious beliefs and diversity. Noting that freedom of religion 

differs in independent Kyrgyzstan compared to Central Asia, she calls for diversity, but also 

calls for tolerance for freedom of religion, as enshrined in the Constitution. As a result of the 

research, it was analyzed that religion has a special place in spiritual life. 

Key words: religion, freedom, research, state, sovereignty, equality, diversity. 

 

Киришҥҥ.  

Эгемендүү Кыргызстан көз карандысыз өз алдынча мамлекет 

болгондон тарта көп тармактарда өзгөрүлөр болду. Албетте, алардын 

арасында рухий турмушу өзгөчө орунду ээлейт. Деги эле коомдук турмушта 

дин бул - улуттук маданияттын, элдин рухий-ахлактык, нравалык 
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байланыштарын сактоочусу болуп эсептелет. Дин элдин канына сиңип, 

алардын көз караштары, адаттары муундан-муунга калып келе жатат. 

Ошондуктан, улуттук маданиятты дин менен катарлаш кабыл алышат. 

Жалпы эле Борбордук Азия элдери мусулман-сунниттер болуп 

эсептелишет. Сунниттер менен шииттер бири-бири менен достук мамиледе. 

Кыргызстанда христиандар да жок эмес - алар негизинен орус тилдүү калк. 

Кыргызстанда демократиялык институттардын өсүшүнө жакшы шарттар 

түзүлгөн. Жарандык коомду сактап калууда Кыргызстан да көптөгөн 

ийгиликтерге жетишти. Ошентсе да, Кыргыз Республикасында диндин ролу 

абдан күчтүү. Дин жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин, сөзсүз түрдө 

христиандарга, өзгөчө мусулмандарга токтолуп өтүү, алардын тарыхына 

кайрылуу абзел. 

Изилдөөнҥн максаты жана милдети. Этносоциологиялык 

изилдөөлөрдүн, статистикалык маалыматтардын жана маалымат 

каражаттарына жарыяланган материалдардын негизинде Кыргызстандагы 

калктын турмушундагы диндин ролу жана анын ишке ашырылышынын 

мүнөздүү белгилерин аныктоо болуп эсептелет.  

Изилдөөнҥн ыкмалары. Биздин изилдөөбүздө негизги ыкма катары 

этносоциологиялык сурамжылоо колдонулду. Изилдөөнүн жүрүшүндө 

облустардагы калктын демографиялык, экономикалык жана социалдык 

абалы талдоого алынды. Бул изилдөөдө этнологиялык изилдөөнүн төмөнкү 

ыкмалары да колдонулду:  

 сурамжылоо;  

 статистикалык маалыматтарды талдоо;  

 жергиликтүү тургундар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун 

өкүлдөрү менен аңгемелешүү;  

 байкоо жүргүзүү;  

 облустардагы талаа изилдөөлөрү;  

 массалык маалымат каражаттарынын материалдарын талдоо;  

 сурамжыланган материалдарды талдоо.  

Изилдөөнүн негизги булагы болуп, жүргүзүлгөн этносоциологиялык 

изилдөөнүн материалдары эсептелет. Этносоциологиялык изилдөө Баткен, 

Жалал-Абад жана Ош облусунда 2019-жылы жүргүзүлдү жана ―Баткен, 

Жалал-Абад жана Ош облустарындагы миграциялык жана 

этнодемографиялык процесстер‖ (жетекчиси т.и.к., доцент Чыныкеева Г.Э.) 
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деп аталган изилдөө проектисинин бир бөлүгү болуп саналат. 

Этносоциологиялык изилдөө үчүн иргеп алуу ыкмасынын натыйжасында 

шаарлар жана айылдар тандалып алынды. Этносоциологиялык изилдөөнүн 

материалдары талаа изилдөөлөрү менен толукталды. Жүргүзүлгөн 

этносоциологиялык изилдөө иргеп алуунун негизинде, 2019-жылдын күз 

айларында жүргүзүлдү. Анын ыкма катары кеңири таралуусунун негизги 

себептеринин бири – ишеничтүү маалыматтарды топтоого мүмкүндүк 

бергендигинде болуп саналат. Сурамжылоо стандарттуу интервью 

формасында жүргүзүлдү. Анкета адамдын демографиялык жана социалдык 

бейнесин берүүчү маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк берди. Алар: 

жынысы, курагы, билими, кесиби жана ишкердүүлүк чөйрөсү жөнүндөгү 

маалыматтар. Анкета 80 суроодон туруп, сурамжылануучулардын 

демографиялык, тиричилик жана жашоо шарттары, үй-бүлө жана үй-бүлөлүк 

абалы, миграциясынын жүйөлөрү жана багыттары, улуттар аралык 

мамилелери, диний ишенимдери, тилдик курамы тууралуу жооптор алынды. 

Анкета кыргыз тилинде жүргүзүлдү. 

Изилдөөнҥн натыйжалары. Кыргыздарда диний ишенимдердин  

алгачкы формаларынын көптөгөн кылымдар бою сакталышы, алардын 

айбанаттар менен жаратылышка табынуусу коомдук өнүгүүсүнүн 

жайбаракат кыймылы менен шартталган. 

Арабдардын VIII кылымда биздин аймактарга келишине чейин, бул 

аймакта ар түрдүү именимдердин болгондугун айтууга болот. Ал эми IV 

кылымда Улуу Жибек жолу аркылуу христиан-миссионерлер келе баштаган 

болчу. Aл эми ―зороастризм‖, ―теңирчилик‖ жана башка ишенимдер да 

жергиликтүү элдин сезимине сиңип калган эле. Кыргыз эли көчмөн 

турмушта жашагандыктан, мусулман миссиясынын күчү менен, ошондой 

эле, сооданын, экономикалык байланыштардын, үгүттөөлөрдүн 

натыйжасында ислам дини бул аймакта жайбаракат таркай баштаган. 

Азыркы убакта Кыргызстандын аймагында мусулман 

архитектурасынын шедеврлери сакталган. Алар XI кылымга тиешелүү - 

Бурана мунарасы, Өзгөндөгү ХI-ХII кылымдарга таандык болгон минарет, XI 

кылымга таандык Шах-Фазиль мавзолейи жана башкалар. Орто кылымдарда 

жогорудагыдай тарыхый эстеликтер мусулман дуйнөсүнүн эң гүлдөгөн жана 

көрүнүктүү аймагына айланган. Албетте, мындан улам Кыргызстандын 

аймагындагы исламдашуу процесси орто кылымдарда  канчалык деңгээлде 
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болуп өткөндүгүн байкоого болот.  

―Улуу Жибек жолунун начарлашынын натыйжасында Орто Азия 

өлкөлөрүнүн экономикасынын жана маданиятынын деңгээли төмөндөгөн. 

XIX кылымда гана жашоодогу жайбаракат өсүү байкалды. XIX кылымдын 

аягында XX кылымдын башында Туркстанда орус администрациясынын 

эсеби боюнча 1503 соборлор, 11230 кварталдык мечит 12 ден ашык имамы 

менен, 5,8 миң мектеп, 5,7 миң мударистери менен, 1415 мазар, 1,5 миң 

шейхтери менен катталган‖ [1]. Бара-бара мусулмандар жана христиандар 

мамилеси жакшырып, бири-бирине таасир тийгизе башташты. Орустар 

жергиликтүү элдин рухий жана материалдык мадаииятына чоң таасир 

тийгизишти. Мисалы алып карай турган болсок, ал мезгилдеги 916 558 

орустун ичинен 85 орус гана кыргыз тилин билген, ал эми 2 229 663 

кыргыздын ичинен 7402 кыргыз орус тилин билген жана экинчи эне тили 

катары кабыл алган [2]. Бирок, тил билген менен динин такар алмаштырган 

да, өзгөртүү киргизген да эмес. Маалымат катары айтсак, азыркы учурда 

өлкө боюнча мечиттердин саны СССР мезгилдегиден 70 эсеге көбөйгөнү 

маалым. 1990-жылга карата Кыргызстан боюнча жалпы 39 гана мечит болуп 

өз ишмердүүлүгүн аткарып турган [3]. Мындан биз өлкөбүз эгемендүүлүккө 

чейинки убакта СССР тарабынан  динге карата басымдын канчалык кысым 

болгонун ачык билсек болот. Бирок ошол эле учурда, көз карандысыз 

болгондон кийинки учурда мечиттердин ушунчалык тез темп менен 

өскөндүгү да ойлондурбай койбойт... 

Кыргыздардын чөйрөсүнө ислам дини качан жана кантип киргендиги 

жана бул маселе боюнча адабияттарда бирдей пикир жок. Бир катар 

изилдөөчүлөр (Петров К., Закиров С. ж.б.) кыргыздардын кеңири 

массаларынын арасында ислам дининин жайылышынын башатын XVI 

кылымдын аягына жана XVII кылымдын башына таандык деп эсептешишет. 

Экинчи башкалары (С.М.Абрамзон, Б.Жамгырчинов) ислам кыргыздардын 

чөйрөсүнө болжол менен XVII кылымдын экинчи жарымында жана XVIII 

кылымда башталган деген божомолду айтышат. Ал эми үчүнчүлөрү 

(К.Усенбаев ж.б.) Кыргызстанга ислам дининин интенсивдүү түрдө кирүү 

процесси Кокон колонизациясынын доору менен дал келет деген пикирге 

келишет. А бирок, азыркы Кыргызсатандын аймагында алгачкы ирет Ислам 

дини мамлекеттик дин катары 960-жылы Караханилер мамлекетинин 

тушунда Сатук Бура хандын баласы Муса тарабынан кабыл алынып, 
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жарыяланганы маалым. 

Кыргыз калкынын арасында ислам окуусунун таасири башкаларга 

салыштырганда үстүртөн болгондугун белгилеп кетүү керек. Бул туурасында 

ошол мезгилдеги тарыхчылар, этнографтар жана саякатчылар өздөрүнүн 

эмгектеринде жазышкан. В.В.Наливкиндин айтуусу боюнча: ―Кыргыздар 

өздөрүн ―мусулманмын‖, - деп айтышат, бирок Мухаммаддын ким 

болгондугун толук билишпейт‖. Ушундай көз карашты академик 

Б.Жамгырчинов да колдогон ―...Кыргыз элинин басымдуу көпчүлүгүн 

ыпталуу мусулмандарга кошууга жарабайт, кыргыздардын арасында диний 

фанатизм байкалган эмес‖ - деп белгилейт. Биз 2019-жылы Кыргызстандын 

түштүк аймагында атайын изилдөө ишин жүргүзгөнбүз. Изилдөөнүн негизги 

булагы болуп Кыргызстандын Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 

жүргүзүлгөн этносоциологиялык изилдөөнүн материалдары эсептелет. Бул 

изилдөөнүн материалдары ―Кыргызстандын түштүгүндөгү миграциялык 

жана этнодемографиялык процесстер‖ (жетекчиси т.и.к., доцент Чыныкеева 

Г.Э.) деп аталган изилдөө проектиси аркылуу ишке ашырылат. 

Этносоциологиялык изилдөө Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 2019-

жылы жүргүзүлгөн. Кыргызстандын түштүгүндөгү аты аталган облустардагы 

этносоциологиялык изилдөө үчүн иргеп алуу ыкмасынын натыйжасында ар 

бир облустардан шаарлар, райондор, айылдар тандалып алынат. Анда дин 

боюнча актуалдуу суроолор да киргизилген. Жалпы жонунан сурамжылого 

1998 адам катышкан.  

Таблица №1. ―Сиз кайсы динге сыйынасыз?‖ деген суроого берилген 

жооптор [ 4]. 

 Саны Пайыз Топтолгон % 

жооп жок 65 3,3 3,3 

Ислам 1828 91,5 94,7 

христиан 52 2,6 97,3 

буддизм 28 1,4 98,7 

башка 25 1,3 100,0 

Баары 1998 100,0  

 

Жогорудагы таблицадан көрүнүп тургандай ислам динине сыйынабыз 

деп, 91,5 % белгилеп жатат. Ал эми андан кийинки эле көрсөткүч бул 

христиан динин тутучулар белгилеп жатат. Т.а. 2,6 % белгилеп жатат. Биз 

мындан Кыргызстандын түштүк аймагындагы адамдардын диний 
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ишенимдеринен кабардар боло алабыз.  

Жогорудагы сөз болгон изилдөө ишинде камтылган суроолордун 

ичинен төмөндөгү суроо да камтылган болчу.  

 Таблица №2. ―Сиз өзүңүздү динге ишенген адаммын деп 

эсептейсизби?‖ деген суроого берилген жооптор [4]. 

 Саны Пайыз 

Жооп жок 71 3,6 

ооба 1755 87,8 

жок 140 7,0 

башка 32 1,6 

Баары 1998 100,0 

 

 Көрүнүп тургандай сурамжылоого катышкан 1755 адам же болбосо 

87,8 % өзүн динге ишенген адам катары эсептейт. Ал эми 140 адам (7 %)  

динге карата өзүнүн ишениминин жоктугун билдирген. Мындан да 

Кыргызстандын түштүгүндө динге карата ишениминин жогору экендингин 

байкоого болот.  

Ислам динин кармаган мусулмандарда улууну урматтоо, кичүүнү 

сыйлоо өзүнчө мыйзам болуп, улуу адам келе жатканда кол куушуруп салам 

берип, жол бошотуп ызаттоо туугандар ынтымагы, биримдиги, тарыхы жана 

башка ушул сыяктуулар – кабыл алынган адат. Кайсыл гана мезгил болбосун, 

ар бир элде кооздукка, сулуулукка болгон талап дайыма болгон. Ар бир 

элдин материалдык жана рухий маданияты өзүнчө ыкмалар жана каражаттар 

менен келечек муундарга чагылдырылып, ыйман үйрөтүлүп, эстетикалык-

нравалык тарбия берилип келген.  

Таблица №3. Борбордук Азияда дин эркиндиги боюнча көрсөткүч [5]. 
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Дин эркиндиги боюнча Демократиянын дүйнөлүк абалы индексинин 

базасы Кыргызстанды 2019-жылы орто деңгээлде иш алып барган 

мамлекеттердин катарына киргизген. Ал эми Борбордук Азиядагы коңшулаш 

өлкөлөр  төмөнкү деңгээлде иш алып барган  мамлекеттердин катарын 

толуктаган. Бирок ошол эле базадан эгемендикти алган Борбордук Азиядагы 

мамлекеттердин бардыгы 30 жылга жакын убакыттан бери орточо дүйнөлүк 

көрсөткүчтөн төмөн деңгээлде иш жүргүзүп келатканын көрүүгө болот [5]. 

(3-таблицаны караңыз). 

Бул изилдөө Кыргызстандагы диний азчылыктар туш болгон 

көйгөйлөрдү аныктоого багытталат. Иштин жыйынтыктары өлкөдөгү жалпы 

эле диний азчылыктын мүчөлөрүнө, айрыкча диний азчылыкка кирген 

кыргыздарга тиешелүү болуп саналат. Маселен, диний негизде 

куугунтукталып же басмырлангандар кыргыз христиандар экени маалым. 

Диний азчылыктарга байланыштуу чыр-чатактар же жалпы эле көйгөйлөр 

дал ушул кыргыз христиандардын башынан өтүп атканы белгилүү. Айрыкча 

аймактарда жашагандардын ар кайсы деңгээлде көйгөйлөргө туш болуу 

ыктымалдыгы жогору. ―Кыргызбы демек мусулман болуш керек‖ деген көз 

караш коомдук жашоодо үстөмдүк кылып, исламдан башка динди тутунган 

кыргыздар көбүнесе терс мамилеге туш болушат. Мисалы, элет жериндеги 

диний азчылыктар туш болгон көйгөйлөргө элден чыгарып коюу, 

шылдыңдап мазактоо, басмырлоо сыяктуу көрүнүштөр кирет. Ошондой эле 

дыйканчылык кылгандарга сугат суу берилбей, трактор, комбайн өңдүү 

техникалар келбей коюп, экономикалык жактан зыян тарткан учурлар 

кездешет. Эң эле орчундуусу - кыргыз христиандардын сабалышы жана 

сөөгүн жерге берүүдө абалдын курчуп кетиши. Андан тышкары сыйынуу 

жайын салууга каршылык көрсөткөн, же болбосо сыйынуу жайын талкалап, 

өрттөп кеткен окуялар да катталганын кошумчалап кетүүгө болот. 

Диний көп түрдүүлүк Кыргызстандагы диний көп түрдүүлүк 1991-

жылы Кеңеш өкмөтү урап, өлкө эгемендик жолуна түшкөндөн кийин пайда 

боло баштаган. Өз Конституциясында Кыргызстан жарандарына дин тутуу 

эркиндигин берип, ошол эле маалда дин менен мамлекеттик башкарууну эки 

башка ажыратып, секулярдык өлкө экенин ачык көрсөткөн. Дегеле 

Кыргызстан диний багыттагы өзүнүн эркин мыйзамдары менен коңшу 

өлкөлөрдөн айырмаланып келген. Бул болсо өз кезегинде диний чөйрөнүн 

дагы өз алдынча эркин жашоосуна жана өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн. 
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Натыйжада сырттан көптөгөн диний уюмдар келип, Кыргызстандагы диний 

чөйрөдөгү көп түрдүүлүккө негиз салган. Ислам багытында дагы чет жерде 

билим алган кыргызстандыктар жана чет жерден келген диний уюмдар 

өлкөдөгү мусулман коомчулуктун ичиндеги көп түрдүүлүккө эбегейсиз 

салым кошкон. 

Жыйынтыгы  

Ар бир инсан өзүнчө ой жүгүртүп, аткарган иш-аракеттерин тескейт 

жана өз максаттарын аткаруу үчүн жаңы аракеттерди белгилейт. Ошол иш- 

аракеттерин иш жүзүнө ашырууга же ашпай калуусу кайрадан дагы талдап, 

териштирип көрүүгө мажбурлайт. Адам канчалык жетик болсо, анын 

маданияты ошончолук жогору, рухий турмушу ошончолук бай келет эмеспи. 

Адам коомсуз жашай албайт. Ошондой эле адамдын маданияттуу жашашы 

да, аны курчап турган маданий чөйрөдөн сырткары боло албайт. Андыктан, 

кыргыздардын рухий турмушунда диндин орду жана ролу жогору. 

Социалдык-экономикалык абалдын оорлугуна, мамлекеттин жана 

өкмөттүн маданият тармагына каржы-каражаттын аз бөлүштүргөндүгүнө 

карабай колубуздан келишинче маданиятты жандандыруу, рухий дүйнөбүздү 

байытуу, динди туура нукта пайдалануу, келечек муундарды адеп-

ахлактыкка, эмгекти баалап, ата-энени урматтап, илимге умтулган жана ата-

бабаларыбыздан калып келген асыл салттарды жүрөгүбүз менен түшүнүп, 

аларды баалай билүүгө, акыл-эстүү болуу менен башка элдердин да 

салттарын барктоону, сыйлоону үйрөтүү негизги маселелерден болуп турат. 

Мына ушул маселелерди ишке ашырууда, рухий турмушубузда диндин ролу 

чоң демекчибиз. 
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         Аннотация: Макалада автор мамлекеттик аймак түшүнүгүн жана анын 

укуктук мүнөздөмөсүн изилдөөгө арналды. Аймак түшүнүгүн изилдөөгө алуунун түрдүү 

ыкмаларынын негизинде мамлекеттик аймактын юридикалык-укуктук касиеттери 

автор тарабынан анализге алынды. Калк жана мамлекеттик бийлик биригип келип анык 

бир типтеги коомду түзөт, бул үчилтик өз кезегинде мамлекетти, мамлекеттүүлүктү 

билдирет. Мамлекетти мамлекеттик бийлик башкарат, бул бийлик ар бир атуулга, 

түпкүлүгүндө жалпы калкка тиешелүү. Мамлекеттик аймак критерийинин биротоло 

калыптануусунда элдин тууган-уруктук коомунан мамлекеттүүлүк коомуна өтүү 

чечүүчү мааниге ээ. Мамлекеттик аймакты түшүнүүгө карата универсалдуу мамиле 

жасоо зарыл. 

      Ачкыч сөздөр: мамлекеттик аймак, мамлекеттик бийлик, калк, укук, 

Конституция, мыйзам, жарандар. 
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        Аннотация: В статье автором анализируются понятие и правовая 

характеристика территории государства. Автором проводится анализ формально-

юридических свойств государственной территории на основе исследования различных 

подходов к пониманию территории. Народ и государство объединяются, чтобы 

сформировать реальный тип общества, которое, в свою очередь, представляет 

государство, государственность. Государством управляет государственная власть, 

которая принадлежит каждому гражданину и, в конечном итоге, всему населению. 

Переход от общества родства к обществу государства имеет решающее значение в 

mailto:alikulov24@mail.ru
mailto:alikulov24@mail.ru


ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

265 

 

окончательном формировании критериев государственной территории. Необходимо 

универсально подходить к пониманию территории государства. 

         Ключевые слова:государственная территория, государственная власть,народ, 

право, Конституция, закон, граждане. 

  

CONCEPT OF STATE TERRITORY AND ITS LEGAL 

CHARACTERISTICS 

Alikulov Bakyt Makeshovich, senior Lecturer, 

E-mail: alikulov24@mail.ru  

Osh State University, 

Osh, Kyrgyz Republic 

 

         Abstarct: In the article the author analyzes the concept and legal characteristics of the 

territory of the state. The author analyzes the formal legal properties of the state territory based 

on the study of various approaches to understanding the territory. The people and the state come 

together to form a real type of society, which in turn represents the state, the statehood. The state 

is governed by the state power, which belongs to every citizen, and ultimately to the general 

population. The transition from a kinship society to a state society is crucial in the final 

formation of the criteria of state territory. It is necessary to take a universal approach to 

understanding the state territory. 

Keywords: state territory, state power, people, law, Constitution, law, citizens.  

 

1. Киришҥҥ 

       Мамлекет формуласы ―аймак‖, ―мамлекеттик бийлик‖, ―калк‖ 

категорияларынан түзүлөт. Конкреттүү мамлекет тууралуу сөз болгондо, 

биринчи кезекте, анын аймагы, калкы жана бийлиги эске алынат‖ [1, с.39]. 

Бул контексттен алып караганда, мамлекет эл аралык укукта өз калкынын 

расмий өкүлү катары чыгат.  

       Калк жана мамлекеттик бийлик биригип келип анык бир типтеги коомду 

түзөт, бул үчилтик өз кезегинде мамлекетти, мамлекеттүүлүктү билдирет. 

Мамлекетти мамлекеттик бийлик башкарат, бул бийлик ар бир атуулга, 

түпкүлүгүндө жалпы калкка тиешелүү. Бул үчилтикке, мамлекеттик жогорку 

бийликке каршы, аны бузууга карата  аракеттер башталса, мамлекет бул 

каршылыктарды өз бийлигине моюн сундурууга укуктуу.   

       Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-беренесинде 

мамлекеттик толук бийлик өз аймагында ишке ашырылат жана ал ички жана 

сырткы саясатын өз алдынча жүргүзөт деп жазылган. Ушул эле 

Конституциясынын 8-беренесинде Кыргыз Республикасынын аймагы өз чек 
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арасынынын ичинде бир бүтүндүк катары кабыл алынат жана  кол тийгистик 

деңгээлде коргоого алынат деп баса белгиленген. Мамлекеттик бийликти 

жана жергиликтүү өзүн өзү башкарууну уюштуруу максатында 

Кыргызстандын аймагы административдык-аймактык бирдиктерге 

бөлүштүрүлгөн.  

       Мамлекеттик аймакты түшүнүүгө карата универсалдуу мамиле жасоо 

зарыл. Бул мааниден алып караганда, мамлекеттин аймагы жергиликтүү калк 

жашаган аймакты гана билдирбестен, өзүнчө бир саясий, экономикалык жана 

маданий мейкиндикти билдирет да, ал сырткы алыскы жана жакынкы 

мамлекеттер үчүн чет өлкө катары кабыл алынат.  

       Кайсыл бир мамлекетке баш ийген жер шарынын бөлүктөрүн кеңитүүгө 

аракеттер жасалган өткөнкү мезгилдерде укуктук илимдерде мамлекеттик 

аймак түшүнүгүнө бир аз башкачараак мамиле жасалып келген. Муну биз 

колониалдык саясат деп да атап келдик, башка өлкөлөргө салыштырмалуу 

аскердик-согуштук жактан күчтүүрөөк өнүккөн, деңиз державаларына айлана 

баштаган мамлекеттер өз карамагына улам көбүрөөк аймактарды каратып 

алууга, ал аймактарда өз таасирин жана бийлигин күчөтүүгө жарыша умтула 

башташкан.   

        Академик И.П.Трайниндин позициясына ылайык мамлекет түшүнүгүн 

аныктоону өндүрүш, өндүрүштүк мамилелердин өнүгүү процессине 

байланыштырып кароо керек, себеби анын натыйжасында коомдо таптык 

карама-каршылыктар күчөй баштаган. Өндүрүш адамзат тарыхынын 

жүрүшүн тездетти жана мамлекеттүүлүктүн, анын механизмдеринин 

зарылдыгын пайда кылды. Андан ары И.П.Трайнин мамлекет менен анын 

аймагынын өз ара катнашы тууралуу маселелерге талдоо жасоо менен 

мамлекетти жалаң гана бийлик менен байланыштыруу туура эмес, себеби 

мамлекет өзүнө тиешелүү аймагысыз жашай албайт деп белгилейт.       

        Советтик окумуштуулардын изилдөөлөрүндө аймак түшүнүгү бир аз 

башкача өңүттө каралат. Мисалы, мамлекетти аймагы ал жайгашкан кургак 

жерлердин, суу үстүнүн жана алардын үстүндөгө аба мейкиндигинин чектери 

менен чектелет.  Бул тартип жана критерийлер эл аралык – укуктук 

аспектилер менен да бекемделген. Б.М.Клименко мамлекеттик аймак 

тууралуу сөз кылууда анын ички мамлекет тарабынан гана эмес сырткы 

чектеш мамлекеттер тарабынан да толук түрдө таанылышы зарыл деп жазат 

[3, 160-бет].  
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         Н.А.Ушаков мамлекеттик аймак түшүнүгүн анын флорасы жана  

фаунасы, жаратылыш байлыктары жана жер, кен ресурстары, жашаган калкы 

менен гана чектөөгө болбойт деген аныктаманы айтат [4, 37-бет].  

        Мамлекеттин аймагы анын эң бир алмаштыргыс улуу байлыгы, 

мамлекетти, жерди коргоо үчүн адамдар эзелтеден эле жанын да 

курмандыкка чалып келишкен, жерин сырткы душмандардан коргоп калуу 

үчүн канын-жанын аяшкан эмес. Малын, байлыгын алдырса, убакыттын 

өтүшү менен анын ордун толтуруп алууга болот, ал эми жер кетсе анын орду 

толукталбайт. Деги эле, өзүмдүк жер аймагы жок мамлекеттүүлүктү 

элестетип болбойт. 

       Түрдүү уруулар өздөрүнө жаккан жана чарба жүргүзүүсүнө туура келген 

жерлерге жайгашуу менен акырындап мамлекеттүүлүк түзүлө баштап, калк 

жайгашкан аймагы боюнча дифференциялаштырыла баштаган. Тоолуу же 

тоого жакын аймактагылар, негизинен, мал чарбасы, түздүктөгүлөр 

дыйканчылык менен алектенсе, эл жыш жайгашкан аймактагылар же 

шаарларга айлана баштаган калктуу пукттагылар кол өнөрчүлүк, өнөр жай 

өндүрүшү менен иштей башташкан. Мамлекеттик аймак критерийинин 

биротоло калыптануусунда элдин тууган-уруктук коомунан мамлекеттүүлүк 

коомуна өтүү чечүүчү мааниге ээ. Азыр тоолуу аймактарда жана 

перифериялык айылдарда гана туугандардын жамаатташып жашоосунун 

элементтери сакталып калбаса түздүктөрдө, шаарларга жакын аймактарда, 

шаарларда андан бетер уруулук түшүнүк жок болгон. Ушул себептүү мындай 

айылдарды кыргыздар ―беш кошкон‖ айыл деп аташат. Кыргыз элинин эң эле 

олуттуу баш оорусунун бири да дал ушул жердешчилик жана уруучулук 

болууда.   

         Мамлекеттик аймакка юрисдикциялык критерийден мамиле жасоо улам 

барган сайын олуттуулукка айланууда. Өлкөнүн деңиз жана аба суднолору, 

аймактык деңиз жана чет өлкөлөрдөгү элчилик имараттары жана ошондой 

эле чектеш өлкөлөрдүн ичинде калып кеткен анклавдар да мамлекеттик 

аймак болуп саналат.     

         Мамлекет этностор (элдер), улуттар, башка бир топтор башталышында 

туугандык-уруулук белгилер менен биригип, бара-бара өз алдынча канатташ 

уруулар жана элдер сырткы душмандардан коргонуу максатында күч топтоо 

үчүн бириге башташкан мезгилдерден баштап эле түзүлө баштаган жана бир 

адамга (хан, падыша, эмир, өкүмдар, король ж.б.).  Натыйжада бул бир 
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мамлекетке биригип жашай башташкан уруулардын жана элдердин жалпы 

аймагы мамлекеттик аймакка айланган. Акырындап жүрүп отуруп мурда 

уруулук, туугандык белги менен бөлүнүп жашаган мамлекеттин калкы 

отурукташкан жери боюнча бири-бири менен айырмаланып гана калган 

учурлар да болгон. Уруулардын бир улутка биригип, бир тилде сүйлөп, 

бирдей каада-салтты карманып калышынын же тескерисинче, бир эле 

улуттун түрдүү себептер менен, көбүнчө согуштук, баскынчылык 

саясаттардан улам чачыранды болуп бөлүнүп кетиши дал ушул мамлекеттик 

аймактуулукка байланыштуу. Эң байыркы түрк элдеринин бири болгон 

кыргыз улутунун (элинин) чачырап, көпчүлүгү  айрым-айрым улуттарга 

ажырап Батыш Сибирь аймактарын жердеп калышы да жогоруда аталган 

себептерге байланыштуу.  

        Мамлекеттик аймактын юридикалык касиеттерине анализ анын 

төмөнкүдөй аспетилерин бөлүп кароого мүмкүнчүлүк түзөт:  

1) мамлекеттик бийликтин тиешелүү аппаратынын уруксатысыз эч бийлик 

өзүнүн жогорку бийлигин жүргүзө албайт;  

2)   мамлекетке келип бирген бардык чет өлкөлүк атуулдар мамлекеттик 

бийликке жана анын мыйзамдарына баш иет.   

        Мамлекеттик нормативдик актылар өлкөнүн түрдүү аймактарында 

жашаган бардык жарандарга бирдей тиешелүү. Мыйзамдык актылар жана 

нормативдер өлкөнүн социалдык-сясий жана экономикалык абалына, 

жүргүзүлүп жаткан  реформаларга байланыштуу улам толукталып, такталып 

жана айрым өзгөртүүлөргө учурап турат. Ошондой эле биротоло такталып 

бүтө элек чек ара тилкелери жана аймактары жанаша ортурукташкан 

мамлекеттердин тиешелүү жетекчи органдары, аткаруу жана  башкаруу 

бийликтери менен биргеликте кайрадан каралып чыгышы, ылайыгына 

жараша жер алмаштыруу иштеринин жүргүзүлүшү толук мүмкүн. Буга 

мисал, ушул күндөрү мамлекеттик бийлик Кыргызстан менен Өзбекстандын 

ортосундагы чек аралар 99%га такталып бүттү деп жарыялап жатышат жана 

бул абдан көңүл кубантарлак кабар.  

       Мамлекеттик аймактын бүтүндүгү жана кол тийбестиги бирдиктүү 

мамлекеттик саясат, узак жана кыска мөөнөттүү программалар, 

экономикалык, саясий жана аскердик багыттагы иш-чаралардын 

системасынын жардамы менен камсыз болот. Түпкүлүгүнөн алганда, 

өлкөнүн саясий жана экономикалык көз карандысыздыгы, омоктуу 
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социалдык-экономикалык өнүгүүгө болуусу анын чек араларынын жана 

аймагынын бүтүндүгүнө жана бекемдигине түздөн-түз байланыштуу.   

Мамлекеттин аймактык мүнөздөмөсүн жана анын өзүнүн белгилерин 

анализге алуу менен бул жөн гана өлкөнүн атуулдарынын жана бийлик 

аппаратынын биримдиги эмес, ошол өлкөнүн жарандарынын конкреттүү 

белгиленген жана такталган, жалпы таанылган аймакта башка 

мамлекеттерден көз карандысыз эркин жашоосу экендигине бекем ишенүүгө 

болот. Бул аймакта түрдүү улуттун өкүлдөрү түпкүлүктүү улуттун өкүлдөрү 

менен бирдей укукта жашайт, эмгектенет жана эс алат. Ошондой эле, 

мамлекеттин аймагында башка өлкөлөрдүн жарандары убактылуу жашап 

жана эмгектенип турушу, түрдүү максаттар, себептер менен кирип-чыгышы 

мүмкүн, бирок алардын баары ошол мамлекеттин конституциялык 

мыйзамдарына баш иет.   

      Укуктук теорияда мамлекеттик аймакка карата түрдүү көз караштар жана 

пикирлер жашап келет. Бул багыттагы объектилик теория (Гейльберн, 

Зайдель, Цорн ж.б.) эң алгачкылардан пайда болгон жана ал боюнча 

мамлекеттүүлүктүн белгиси катары анын жалпыга тиешелүү аймагынын 

болуусу биринчи орунга коюлган.  Мамлекеттик аймактуулуктун мейкиндик 

теориясында (Блюнчли, Г.Еллинек, Л.Дюги, Ф.Ф.Кокошкин, Н.М.Коркунов, 

Ф.Лист ж.б.) аталышынан белгилүү болуп тургандай, кургак жерлер гана 

эмес өлкөгө тиешелүү суу үстү, аба аймагы жана аларга болгон укуктук 

нормативдерге басым жасалган. Мамлекетке өзү жайгашкан географиялык 

аймактар гана эмес анда жашаган жалпы калк да тиешелүү, демек, мамлекет 

өз аймагын гана эмес калкын да коргоого алууга милдеттүү (мамлекет элди, 

эл мамлекетти коргоого алат).    

       Мамлекеттик аймактын патримониалдык теориясы (Оппенгейм, 

Донатти) жерге болгон менчикке басым жасайт. Андан ары аймактык 

эгемендүүлүк, компетенттүүлүк теориясы улантылып кетип, андан ары 

өнүгүүгө ээ болот. Мамлекеттик аймак анын жеке менчиги жана ага ээлик 

кылууга, анда чарба жүргүзүүгө эч бир өлкөнүн укугу жок.  Кийинки жана 

акыркы теориянын өкүлдөрү (Г.Кельзен, Ж.Ссель, Ш.Руссож.б.) мамлекеттик 

аймакты анын мейкиндик компетенциясы катары трактовкалайт. Бул 

теорияга лимиттешкен мейкиндик теориясы бир топ жакын [3, 38-бет]. 

Мамлекеттик аймак боюнча келтирилген бул теориялардын бирин да туура 
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эмес деп так кесе айтуу мүмкүн эмес жана алар бири-бирин толуктап, тактап 

турат десек туура болор.  

      Мамлекеттик аймакка тиешелүү көптөгөн эл аралык-укуктук документтер 

укуктук категориянын негизинде түзүлгөн. Мисалы, 1933-жылы кабыл 

алынган Америка материгиндеги өлкөлөрдүн ортосундагы конвенциянын 11-

беренесинде ―мамлекеттин аймагы башка өлкөлөр тарабынан кол тийгис 

абалда, ага башка мамлекеттер тарабынын согуштук оккупация жана башка 

күч колдонуулар убактылуу болсо да түз маанисинде да, кыйыр түрдө да 

жүргүзүлбөйт‖ деп белгиленген  [6, 36-бет]. 

       Чет өлкөлөрдөн келген жарандар ошол өлкөнүн мыйзамдарынын 

негизинде жашай, иштейт жана өзүн алып жүрөт деп айтып өттүк. Бирок, бул 

талап элчиликке, андагы элчилик кызматтагыларга жана ал жайгашкан 

имаратка тийиштүү эмес. Элчилер өздөрү жашаган жана кызматтык 

милдеттерин аткарган өлкөнүн аймагында эмес өз өлкөсүндө жүргөндөй 

таасирде болушат, элчиликтин имаратынын ичинде өздөрүнүн 

мамлекеттеринин мыйзамдары менен жашайт жана иштейт. Кызмат өтөгөн 

мамлекеттин мыйзамдарын элчиликтин имаратынан сырткары жерлерде 

одоно түрдө бузган элчилик кызматтагылар ошол өлкөнүн мыйзамдары 

боюнча жазага тартылбайт, бирок өз өлкөсүнө кайтарылат.  

Корутунду  

         Акыры аягында мамлекеттин эң эле баалуу жана алмашкыс байлыгы 

аннын аймагы жана аны коргоо, бир кадам жерин да башка мамлекеттерге 

алдырбоо мамлекеттин гана эмес жалпы калктын улуу милдети деп 

белгилегибиз келет. Кыргыз Республикасында тигил бул жерди палан 

мамлекетке сатып жиберген, ал мамлекетке берилиши боюнча документтерге 

кол койгон деген ызы-чуулуу маселелердин эч аягы тыйылбай келет. Ушул 

себептүү да мамлекеттик аймак боюнча ар бир мамлекеттик кызматкер гана 

эмес ар бир жаран жоопкерчиликти өз моюнуна алууга милдеттүү. 

Кыргызтан менен Тажикстандын чек ара аймагында жашаган кемпирдин мен 

көчүп кетсем тажиктер жылып келип алышат деп көчпөй жашап 

жаткандыгына байланыштуу ―чек араны кайтарган кемпир‖ деп массалык 

маалымат каражатттарында далай айтылып келди. Талаштуу, тактала элек же 

башка мамлекеттер үчүн кызмат кылган жерлерди алар менен алмаштыруу 

маселеси да курч коюлууда. Мында жеке аймактык кызыкчылыктарга 
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караганда жалпы республикалык кызыкчылыктарды жогору коюу зарыл деп 

баса белгилеп кеткибиз келет.      
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1. Киришҥҥ 

       Илимий категория катары ―аймак‖ түшүнүгү көптөгөн илим 

тармактарында активдүү позицияга ээ жана ар бир илим тармагы анын 

маани-маңызына өз көз карашынан толук түшүндүрмө берүүгө аракет жасап 

келет.  Укук таануу илимдеринде да ―аймак‖ түшүнүгү бул илимдердин 

институционалдык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен укук таануу 

илимдеринин методологиясынын позицисында активдүү түрдө изилдөөгө 

алынып келет. Жеке менчик укук позициясынан алып караганда аймак 

менчик объектиси катары каралса,  жалпыга тиешелүү (публичный) –укук 

тармагында аймак мамлекетти, анын чегин билдирип, мамлекеттүүлүктүн 

негизги белгилеринин бири, анын юрисдикциясынын чеги болуп саналат.  

Негизинен алганда, ―аймак‖ сөзү түрдүү сөз айкаштарында жана 

маанилеринде (айыл аймагы, тоолуу аймак, район, облус аймактары ж.б.у.с.) 

колдонула берет, бирок биздин бул макалабыздын темасынан даана көрүнүп 

тургандай, сөз учурда гана эмес бир топ жылдардан бери өтө курч көтөрүлүп 

келе жаткан мамлекеттик аймак жана анын чектери тууралуу болмокчу.   

Мамлекеттин аймагы – анын жайгашкан орду, мында дал ошол мамлекеттин 

мамлекеттик мыйзамдары бийлик органдарынын юридикалык-саясий куралы 

катары иштеп турат. Ушул себептүү да мамлекет-укук таануу илимдеринде 

мамлекеттин аймагына тиешелүү маселелерге абдан чоң көңүл бурулуп 

келет. Мамлекеттик бийлик жана мыйзамдар жергиликтүүлөр гана эмес 
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өлкөгө убактылуу кирип чыккандар жана жашап тургандар үчүн да 

тиешелүү. Демек, мамлекеттин аймагы анын мейкиндигинин, аянтынын гана 

эмес бийлигинин дагы чеги [1]. Аймак мамлекеттин бир белгиси катары 

абдан чоң мааниге ээ жана буга конституциялык укукту изилдөөчүлөр 

тийиштүү маани берүү менен  ага укуктук жактан өз көз караштарын 

билдиришет.   

2.Изилдөө материалдары жана методдору 

   Мамлекеттин аймагы азыркы окумуштуулар тарабынан ар түрдүүчө 

трактовкаланат. Мисалы, В.С.Борисова пикири боюнча аймак мамлекеттин 

бир бөлүгү жана белгиси, анын өз мейкиндиги, анык бир аянттык өлчөмү 

бар, анда өз алдынча көз карандысыз мамлекеттин эли (социалдык жактан  

дифференциялаштырылган калк)   юридикалык жактан калыптанып жашайт 

жана чарба жүргүзөт, бул аймакта мамлекет өз бийлигин жүргүзөт [2, 212-

бет]. Ал эми М.Ф.Орлованын көз карашы боюнча мамлекеттик аймак ар бир 

өлкөнүн материалдык базасы катары кызмат кылат жана өз аймагысыз эч бир 

мамлекет жашай албайт. Мамлекеттик аймак ошол мамлекеттин мейкиндик 

өлчөмү жана мамлекеттик бийлик жана мыйзам, алардын талаптары өлкө 

аймагындагы бардык адамдарга (бийлигине, байлыгына карастан), ишкана, 

мекемелерге, уюмдарга, окуу жайларына ж.б. жалпы бирдей тиешелүү жана 

аткарылууга милдеттүү.   Жыйынтыктап айтканда, М.Ф.Орлованын пикири 

боюнча мамлекеттик бийлик ишке ашып турган мейкиндик ошол 

мамлекеттин аймагы [3]. Чынында да, коңушулаш мамлекеттер канчалык өз 

ара түшүнүшүүчүлүк жана ынтымакта жашабасын өлкө лидерлери бири-

биринин ички иштерине кийлигише албайт жана ага укуктуу эмес.   

Мамлекеттик аймактын бүтүндүгүнүн жана кол тийбестигинин  принциби 

анын бөлүнбөстүгүн жана башка мамлекеттердин кайсыл бир бөлүгүн күч 

колдонуу же зордукчулук менен өзүнө каратып алуусуна жол берилбестигин 

билдирет. Мындай аракеттер ким жана кайсыл өлкө тарабынан болуп 

жаткандыгына карабастан агрессия катары бааланып, ар бир мамлекет өз 

аймагын коргоо алууга укуктуу жана милдеттүү.  Конституциялык-укуктук 

негизде мамлекеттин аймагын жана чек арасын тактоо эл аралык укуктук 

тактоо иштери менен түздөн-түз байланышта.  Коңушулаш жайгашкан 

өлкөлөрдүн талаштуу же чечиле эле чек ара аймактарын  тактоо иштери эл 

аралык конституциялык-укуктук аспектидеги мамлекеттер аралык 

байланыштар жана тынчтык жолундагы сүйлөшүүлөр жолдору менен 
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чечилүүгө тийиш.  

3.Жыйынтыктар жана талкуулар 

      Ар бир мамлекет өз аймагы ичинде натыйжалуу бийлик жана башкаруу 

жүргүзүү үчүн (айрыкча, түптүү улуттардан башка улуттардын диаспорасы 

жашаган болсо) административдик-аймактык бирдик, автономиялык 

түзүлүш, өзгөчө коргоого зарыл болгон табигый объектилер, чек арага 

чектеш аймактар сыяктуу формадагы атайын укуктук статуска ээ аймактарды 

түзө жана жалпы жарыялай алат.  [4, 484-бет].  

       Аймак тууралуу конституциялык окуунун калыптануусу ал тууралуу 

маани-маңыздын толук такталышына гана өбөлгө түзбөстөн ал тууралуу 

окшош сөздөр болгон мейкиндик, жер, жер бөлүгү сыяктуу сөздөрдөн анын 

айырачылыктарын, кызматтык функцияларын да так ачып берет. Биз ―аймак‖ 

дегенде, жогоруда айтылгандай, кайсыл бир чектери такталган мейкиндикти, 

эл жашаган жерди (мамлекетти, айылды, шаарды, район же облусту) 

түшүнөбүз. Мейкиндиктин кайсыл жерден башталып, кайсыл жерден 

бүктөндүгү так эмес, ал көз жетпеген аралыктарга чейин созулуп жатышы 

мүмкүн жана ал географиялык түшүнүк.  Физикалык мейкиндикке 

дискреттүүлүк (үзгүлтүктүүлүк) да тиешелүү болсо, географиялык талаа 

континуалдуулугу (үзгүлтүксүздүк) менен айырмаланат [5, 15-бет]. Башкача 

айтканда, мамлекетке гана тикеден-тике тиешелүү түшүнүк эмес, ал анык 

бир мамлекеттин калкы жашаган жерди билдирген коомдук жана 

юридикалык категория. Бир мамлекеттин калкы жашаган чакан аймак башка 

бир коңушулаш өлкөнүн ичинде анклав болуп калып кетиши да мүмкүн. 

Бирок, мында деле ошол чакан аймак калкы жарандыкка ээ болгон 

мамлекетке тиешелүү болуп тура берет.     

        Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында  мамлекеттин аймагы 

түшүнүгүнө так аныктама берилген эмес. Республиканын Конституциясынын  

1-беренесинде Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик толук бийлиги жана 

ички, сырткы саясаты өз аймагынын ичинде гана ишке ашырыла тургандыгы 

тууралуу белгиленип кеткен. Андан ары КРнын Негизги мыйзамынын 8-

беренесинде биздин өлкөбүздүн азыркы аймагынын чек аралары  бир 

бүтүндүк жана кол тийбестик деңгээлде сакталат деп жазылган. Мамлекеттик 

жана өзүн өзү башкаруунунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында 

өлкөбүз административдик-аймактык бирдиктерге бөлүштүрүлгөн. 
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        Республиканын 2015-жылдын 16-майындагы ―Кыргыз Республикасынын  

мамлекеттик чек арасы тууралуу‖ [6]  мыйзамында да ―мамлекеттик аймак‖ 

терминине аныктама берилген эмес, бирок ал тууралуу түшүнүктөр 

―мамлекеттик чек ара‖ термининде берилген деп кабыл алсак болот. Бул 

аныктамага ылайык өлкөнүн чеги боюнча өткөн тилке-линия мамлекеттик 

чек ара деп түшүнүлөт, бул сызык кургак жерлер, суу, чөл, тоо-талаалар 

аркылуу өтөт, алардын үстү да мамлекеттин аба мейкиндигиин чеги катары 

эсептелет, башкача айтканда, бул чектер Кыргыз Республикасынын  

мамлекеттик аймагынын четтери. Мындан улам мамлекеттик аймак өлкөнүн 

кургактык, суу жана аба мейкиндиктерин өз ичине камтыйт жана бул 

аймактарда көз карандысыз мамлекет өз бийлигин жүргүзөт деп жыйынтык 

чыгарууга болот. 

        Картадан даана көрүнүп тургандай, Кыргыз Республикасынын чектеш 

мамлекеттер менен болгон чек арасы бүтүндөй ийри-буйру сызык менен 

кеткен жана бул да алар менен чек араны акыры аягына чейин тактап 

бүтүрүүдө кошумча түйшүктөрдү жаратып келет. Коңушулаш мамлекеттер 

менен чек араны тактоо маселеси укуктук жактан так жана конкреттүү 

иштелип чыга элек десек жаңылышпаган болор элек. Себеби, ар бир 

мамлекет өз кызыкчылыктарын көздөйт жана өздөрүнүн укуктук мыйзамдык 

ченемдерин карманат. Чек арага чектеш аймактар жана анклавдык аймактар 

түшүнүктөрү укуктук адабияттарда көп кездешет жана алар да укуктук 

жактан биротоло акыры аягына чеин аныкталып бүтө элек. Коңушулаш 

аймактар менен болгон чек араларга жана анклавдык аймактарга тиешелүү 

маселелерди так чечүүдө тарыхый-этникалык маселелерге да кайрылууга 

аргасыз болобуз жана бул өз алдынча сөз кылууга арзый турган олуттуу 

татаал маселе.     

         КРнын 2015-жылдын 16-майындагы ―Кыргыз Республикасынын  

мамлекеттик чек арасы тууралуу‖ мыйзамы ―чек арага чектеш аймак‖ жана 

―чек ара тилкеси‖ деп аталган эки принципиалдуу маанилүү түшүнүккө 

мыйзамдык-тарыхый негизде аныктама берет.  

         Көрсөтүлгөн мыйзамга ылайык чек арага жакын жайгашкан аймактар  

чек арага чектеш аймак деп аталат жана ал калк жашаган пунк (район, шаар, 

поселок, айыл) да, эл жашабаган  ээн жерлер, эгин талаалары, тоолор же 

чөлдөр болушу да мүмкүн.  Мындай аймактарга мамлекеттер аралык 

келишпестиктердин болбошу үчүн атайын режимдин киргизилиши зарыл. 



ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

277 

 

Ушул себептүү да тынымсыз чек арага, суу ресурстарына байланышкан чыр-

чактактар токтобой келе жаткан Баткен облусунун көпчүлүк аймактарына 

өзгөчө макамдын-статустун берилиши тууралуу курч маселе көтөрүлүп 

жатат. Чек арага чектеш аймактардын өзгөчө макамы жана режими  Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилип, алар чектеш жайгашкан 

мамлекеттердин жарандарынын кирип-чыгуу, жашоо, соода кылуу, жумуш 

аткаруу ж.б. тартиптерин иретке келтирет. 

        Бизде коңушулаш мамлекеттер менен чектешкен жерлердеги тактала 

элек аймактар деп дембе-дем айтылып келет. Мунун өзү логикалык жактан 

алып караганда такыр чыдап болбой турган көрүнүш. Эки мамлекет 

ортосундагы такталбаган аймак турсун эки коңушу үй-бүлөнүн ортосундагы 

такталбаган бөлүктөр да коңушулардын чырлашуусуна алып келери шексиз. 

Республикабыздагы 2020-жылдын октябрындагы элдик толкундоолордон 

улам бийлик алмашкандан кийин чек ара маселелерин биротоло тактоо 

иштерине чоң көңүл бурула баштады. Негизи, коомчулукта жеке, аймактык 

жана жалпы кызыкчылыктар болот жана жалпы республикалык кызыкчылык 

үчүн чакан аймактык кызыкчылыктардан баш тартууга туура келет. Бирок, 

жергиликтүү элдерибиз жеке аймактык кызыкчылыктарды көздөө менен чыр 

чыгарышып, эки чектеш мамлекеттердин атайын адистери жана тиешелүү 

жетекчилери келишимге келишкен маселелерди да бузуп жиберишип же 

караманча каршы турушуп алган учурлары да кездеше калып жатат. Терең 

алып караганда, тубаса акылман маркум Чубак ажы Жалиловдун кырк пайыз 

утуп, алтымыш пайыз уткурсак да (ылайым ага барбай калалы) чек араларды 

биротоло тактап, коңушулаш мамлекеттер менен ынтымакташып жашообуз 

керек дегенине толугу менен кошулууга да болот.    

         Жогоруда аталып өткөн мыйзам боюнча мамлекеттик аймактын дагы 

бир белгиси – чек ара тилкеси, ал эч бир коңушулаш өлкөлөргө тиешелүү 

болбогон бейтарап (нетральный) тилке деп да аталат. Чек арага чектеш 

аймактар мамлекеттин административдик-аймактык бирдигине кирет жана 

бул аймактарда калк жашашы, чарба жүргүзүүсү да мүмкүн, мындай 

аймактарга жер бети, суу үстү жана алардын үстүндөгү аба мейкиндиги да 

кирет. Жол өткөн чек араларда чет өлкөлүк жарандардын ичкери кирип-

чыгуусун, жергиликтүүлөрдүн сыртка чыгып-кирүүсүн текшерүүгө алуу 

максатында жарандарды өткөрүү пункттары жайгашат.    
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Чек ара тилкеси мамлекеттик чек ара жайгашкан бөлүк, андан чет өлкөлүк  

да, жергиликтүү да жарандар эркин түрдө ары-бери өтө алышпайт. Бул 

тилкеде жана бейтарап тилке белгиленген болсо анда да эч бир мамлекеттин 

жарандарынын бул жерлерде чарба жүргүзүүгө, ал тургай, мал багууга укугу 

жок.     

Корутунду  

       Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик  чек арасынын айрым 

бөлүктөрүнүн толук түрдө делимитация жана демаркация болбогондугу, 

коңушулаш мамлекеттер ортосундагы айрым жерлердин, жер тилкелеринин, 

тоолуу аймактардын ж.б. талаштуу жана толук чечилбеген абалда боюнча 

калуусу чектеш мамлекеттердин ынтымагына залакасын гана тийгизет жана 

муну алыс барбай эле республикабыздын жана чектеш республикалардын 

саясий-экономикалык, социалдык  абалынан даана көрүүдөбүз. 
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         Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме политической и 

правовой наук. Политические процессы сегодняшнего дня, влияющие на   

функционирование политической системы общества, обеспечивают ее стабильность, а 

порой приводят к ее дестабилизации. Поэтому на наш взгляд очень правильно   

непрерывно изучать исследуемую нами проблему. Стабильность государства напрямую 

зависит от стабильности политической системы.  В связи с этим авторы статьи 

предприняли попытку определить не только роль государства в политической системе в 

качестве ее основного элемента, но и постарались выявить причины и факторы, 

обуславливающие ключевое положение государства в ней. Также авторы попытались 

раскрыть значимость, роль и место других институтов политической системы 

общества, их взаимную связь между ними. Авторами определены роль государства не 

только как важного элемента политической системы, но и как политико-правовой 

категории, единственного носителя публичной власти. 

        Ключевые слова: государство, политическая система общества, политико-правовая 

категория, политический институт, политическая партия, политическая организация, 

государственная власть, суверенитет 
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           Аннотация: Бул макала саясий жана укуктук илимдердин актуалдуу кѳйгѳйүнѳ  

арналган.  Бүгүнкү күндүн саясий жараяндары саясий системанын функцияланышына 

таасирин тийгизип келет, кээ бир учурларда алар саясий системанын сатбилдүүлүгүн 

камсыз кылса, кээ бир учурларда аны дестабилдүүлүгүнѳ алып келет.  Ошондуктан  
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биздин оюбузча биз  изилдеген кѳйгѳйдү  үзгүлтүксүз  изилдѳѳ туура болот. 

Мамлекеттин стабилдүүлүгү түздѳн түз саясий системанын стабилдүүлүгүнѳн кѳз 

каранды.  Ошондон улам макаланын авторлору бир гана мамлекеттин  саясий 

системасындагы анын негизги элементи катары  ролун гана аныктаганга аракет жасоо 

менен чектелбестен, алар саясий системадагы мамлекеттин негизги ролго ээ 

болгондугунун себептерин да аныктаганга аракет жасашкан.  Ошондой эле авторлор 

коомдун саясий системасынын башка институттарынын ролун жана ордун, алардын ѳз 

ара байланышын да ачып кѳрсѳткѳнгѳ аракет жасашкан. Авторлор мамлекетти саясий 

системасынын негизги элементи катары андагы ролун гана аныктабастан, мамлекетти 

саясий-укуктук категория жана коомдук бийликтин жалгыз ээси катары да 

аныкташкан. 

        Ачкыч сѳздѳр: мамлекет, коомдун саясий системасы, сайсий-укуктук  категория, 

саясий институт, саясий партия, саясий уюм, мамлекеттик бийлик, суверенитет 
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          Abstract: This article is devoted to a topical problem of political and legal sciences. 

Affecting the functioning of the political system of society, today’s political processes ensure its 

stability, and sometimes lead to its destabilization. Therefore, in our opinion, it is very correct to 

continuously study the problem we study. The stability of the state directly depends on the 

stability of the political system.  In this connection, the authors of the article have attempted to 

define not only the role of the state in the political system as its main element, but also tried to 

identify the causes and factors that condition the key position of the state in it. The authors have 

also tried to reveal the significance, role and place of other institutions of the political system of 

society and their mutual connection between them. The authors defined the role of the state not 

only as an important element of the political system, but also as a political and legal category, 

the only carrier of public power. 

        Keywords: state, political system of society, political and legal category, politica institution, 

political party, political organization, state power, sovereignty 

  

1.Введение 

       Государство как центральный институт политической системы, обладает 

всеми признаками, свойственных ее элементам. Природа государства как 
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политико-правовой категории очень сложная и по сей день требует 

постоянного непрерывного исследования. Видимо это связано с тем, что в 

различные исторические периоды государство как политическая организация 

меняла свою форму, сущность и свое назначение. 

Исследования, дискуссии вокруг государства, как основного элемента 

политической системы на сегодняшний день позволяют делать выводы о том, 

что именно государство главным образом влияет на политическую систему. 

Видимо поэтому данная проблема во все времена составляла ядро подобных 

споров по поводу места и роли государства в политической системе. Чтобы 

найти правильное решение исследуемой проблеме необходимо рассмотреть 

понятия «государство» и «политическая система» как по отдельности, так и в 

единстве. Мы считаем, что  не следует  их рассматривать  по отдельности, но 

и недопустимо их изучение как единое целое, то есть эти два понятия нужно  

исследовать  как отдельные две политико-правовые категории, так и 

взаимодополняющие  друг друга понятия. Это объясняется тем, что 

государство является основным средством реализации государственной 

власти, что сопровождается управлением обществом, путем принятия 

решений по управлению государством.  Ни один другой элемент не 

располагает такой возможностью, благодаря   которой   государство обладает   

статусом ключевого института политической системы. Следовательно, 

государство отличает от других институтов его структура, специальный 

управленческий аппарат, ветви власти, что не свойственно другим элементам 

политической системы. Именно государство вправе принимать обязательные 

для всех граждан нормативные правовые акты. Таким образом, государство 

регулирует деятельность элементов политической системы. Кроме того, 

государство располагает огромной экономической базой для осуществления 

своих полномочий. Другим немаловажным фактором в определении роли 

государства как ключевого элемента является его суверенитет, которым оно 

обладает. Здесь речь идет о приоритете государственной власти как внутри 

страны, так и вне. Немаловажен и тот факт, что если  другие  элементы 

политической системы  выражают интересы  и позиции  отдельных  людей, 

организаций, то государство представляет  общую волю всех и каждого, 

благодаря такому качеству оно занимает  центральное место в политической 

системе, обеспечивая при этом ее целостность и стабильность. 
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         Основываясь на вышеизложенное, можно заключить, что только на 

государство выпадает абсолютная доля управленческих функций по 

упорядочению, регулированию и стабилизации общественных, в том числе и 

политических отношений во всех сферах общественной жизни. Кроме этого, 

государство располагает полномочиями, способствующих отмене решений, 

принятых другими элементами политической системы. Итак, государство 

являясь ключевым компонентом объединяет все остальные институты 

политической системы такие как партии, политические и общественные 

объединения, организации и так далее. На сегодняшний день на наш взгляд 

по отношению государства к политической системе является определение его   

роли в контексте всех ее институтов. 

Соответственно государство — это политическая организация, обладающая 

соответствующими признаками, такими как территория, население, 

публичная государственная власть, атрибуты, символика, язык, суверенитет. 

Это определение государства с позиции права.   

       А целью нашего исследования является определение роли государства в 

политической системе общества. И для достижения поставленной нами цели 

необходимо решить следующие задачи: во-первых, рассмотреть государство 

как элемент политической системы; во-вторых, выявить взаимную связь 

государства и политической системы общества. 

2.Методы исследования 

      Методология нашего исследования основывалась на диалектическом 

методе, широко используемый в исследованиях, проводимых практически во 

всех науках, позволивший разносторонне и объективно раскрыть 

исследуемую нами проблему. Данный метод был использован для 

проведения соответствующего анализа. Кроме него нами был применен 

структурно-логический метод, позволивший выявить элементы политической 

системы, составляющую ее структуру.   

3.Результаты исследования 

       На наш взгляд исследуемая нами проблема актуальна и значима по сей 

день. Ее актуальность обусловлена тем, что государство как известно 

является  основным элементом политической системы и ее роль не 

отождествляется с ролью других ее элементов, государство самый 

масштабный институт политической системы, включающий в себя всех 

членов общества и все общественные и политические организации и 
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объединения, только оно выражает интересы общества, государство 

предоставляет возможность  каждому  члену  общества, органам, 

объединениям, институтам принимать участие  в политической  жизни 

общества. 

       Следовательно, государство является ключевым институтом 

политической системы общества. Что касается его роли в политической 

системе то оно способно изменить ее, к примеру как в тоталитарных 

государствах. Стабильную деятельность политической системы может 

обеспечить только государство, посредством правовой координации 

функционирования политических и неполитических институтов. 

       Таким образом, категории «государство» и «политическая система» 

следует рассматривать как по отдельности, так и как единое целое. 

Государство воплощает множество политических взглядов, интересов, 

мнений и позиций, координируя их реализацию. В этом плане государство 

играет основную роль в политической системе, обеспечивая их воплощение. 

Основная часть деятельности государства заключается в управлении 

посредством приведения в систему источники общества. 

       Иначе говоря, государству принадлежит главная роль в политической 

системе общества благодаря тому, что: он единственный институт, 

правомочный выражать интересы народа и быть носителем суверенитета и 

публичной власти. Таким образом, государство выступает не только как 

субъект политики, но и контролирует деятельность и функционирование 

других участников политических отношений. Кроме этого, оно правомочно 

на законодательном уровне регулировать функционирование всех 

политических и неполитических институтов, привлекая их к ответственности 

за нарушения. 

        Основываясь на вышеизложенное, можно заключить следующее, что 

государство, несмотря на то, что является одним из многих элементов 

политической системы, занимает важное можно сказать главенствующее 

место в ней. Главная роль  государства в политической системе  обусловлена 

следующим: во-первых государство  имеет  право выступать  от имени 

народа и выражать  его интересы; во-вторых государство  единственная 

политическая организация  располагающая функциями управления и 

принуждения; в- третьих  государство в отличие от  других элементов 

политической системы  наделена довольно таки  широкими полномочиями; и 
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наконец, в - четвертых государство определяет  и обеспечивает правовые 

основы деятельности политической системы. 

        Но следует отметить, что не следует умалять значение других элементов 

политической системы отдавая при этом приоритет государству, возвышая 

его роль и место в ней. Конечно, здесь может возникнуть вопрос как тогда с 

вышеизложенным?   Вопрос правильный и кстати. Определяя роль и место 

государства в политической системе мы порой принижаем, а иногда сводим к 

нулю роль и значение других политических организаций. С точки зрения 

объективности по данному вопросу не следует этого делать. Ведь 

политическую систему составляет не только государство, кроме него в 

функционировании политической системы определяющую роль играют и 

другие политические организации, и объединения. Что лишний раз 

подтверждает, что абсолютное возвышение роли государства и принижение 

значения других политических институтов — это недопустимо. Таким 

образом государство не стоит приравнивать к политической системе 

общества, так как государство — это понятие более широкое и 

содержательнее чем политическая система, с более широкими 

полномочиями. Существует очень много концепций, теорий, согласно 

которым государство должно ограничить свое влияние на общественную 

жизнь, при этом снизить свою значимость. Например, согласно либеральной 

теории, государство должно выполнять роль «ночного сторожа» (Соловьев Э. 

2003), со всеми вытекающими отсюда последствиями.  Но некоторые 

государства вообще стараются проводить политику этатизма, так как именно 

государство, по их мнению, единственная организация, правомочная 

вмешиваться во все сферы общественной жизни. А значит, только оно имеет 

право и возможность координировать деятельность политической системы, 

будучи ее основным элементом и занимая в ней важное место. Только 

государству присуще право регулировать деятельность всех 

функционирующих организаций и объединений, но соблюдением закона и 

гарантией правовой безопасности. Соответственно государство должно 

выступать как центральный элемент политической системы, так как 

государство является субъектом политических отношений, а объектом 

должна выступить сама политическая жизнь государства. Все это 

обусловлено тем, что только государство имеет право легитимного 

представления интересов общества, так как именно оно является носителем 
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публичной государственной власти. Следовательно, только государство 

обладает правом вынесения определенных политических решений, 

определения политического курса страны и так далее. 

         Таким образом, политическая система общества представляет собой 

совокупность политических отношений, субъектами которых являются 

государство, политические организации, политические партии, 

общественные и политические движения, а также неполитические 

институты, основной целью которых не является борьба за власть (Интернет 

ресурс). Вышеизложенное еще раз подтверждает и укрепляет позицию 

государства в политической системе общества. Являясь основным средством 

функционирования политической власти, государство сосредотачивает 

власть и ее ресурсы, имея возможность при этом оказывать влияние на 

изменения в обществе. Это еще раз подчеркивает значительную роль 

государства в политической системе. 

       Общеизвестно, что происхождение государства положило начало 

многочисленным спорам по вопросу его определения. Эти споры начались 

еще во времена античности. Когда еще не было государства как такового, а 

были лишь теоретические определения. К примеру, Аристотель определял 

государство как воплощение разума. Следует отметить, что в своих 

политических учениях античные мыслители не проводили границу между 

обществом и государством. Государство они оценивали как средство для 

решения «общих дел» всех граждан (Аристотель). Подобную позицию 

занимали последователи Аристотеля, такие как Ф. Аквинский, И. Кант и 

другие.  

На сегодняшний день представления и определения государства 

кардинальным образом изменились. Современные представления вызывают 

постоянные дискуссии. Это говорит о том, что до конца вопрос о 

государстве, его роли и месте в политической системе не решен. 

Политическая мысль современности делает упор на государственные 

институты, определяющие поведение людей в обществе. Как известно 

сущность любого государства – это служение на благо и во имя своего 

народа, а значит, государство обязано эффективно организовать 

общественную жизнь. 

         Таким образом, роль государства в политической системе определяется 

через призму   признаков, определяющих государство как главный институт 
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политической системы.  Главенствующее место государства в 

политической системе общества обусловлено следующим: государство 

универсальная политическая организация, располагающая властью, 

механизмом влияния на население. Поэтому   именно вокруг государства 

формируются политические отношения при непосредственном его участии. 

Всем известно, что кроме государства политическая система располагает и 

другими элементами, целью которых тоже является власть. 

        Будучи основным элементом политической системы и носителем 

государственной власти государство регулирует деятельность других ее 

институтов. Оно   осуществляет свою деятельность посредством социального 

партнерства, то есть через сотрудничество с другими компонентами 

политической системы целью расширения своей социальной основы 

(Комаров С.А., Марченко М.Н.1995). Подобное сотрудничество способствует 

дальнейшей демократизации государства. Итак, государство является 

носителем всех полномочий управленческого и надзирающего характера, а 

значит, оно является единственным важнейшим институтом политической 

системы общества. Что касается других элементов политической системы 

общества они не обладают подобными полномочиями и их власть 

распространяется только в пределах своей компетенции и на своих членов. 

То есть, являясь политической организацией государство составляет часть 

политической системы. Ключевое положение государства в политической 

системе вызывает немало споров и дискуссий. Многие ученые, 

занимающиеся данной проблемой, такие как М.Н. Марченко и С.А.  Комаров 

утверждают, что государство особое, а не главное звено политической 

системы. Главным звеном, по их мнению, это личность (Комаров С.А., 

Марченко М.Н.1995).  На наш взгляд мнения указанных авторов не до конца 

убедительны и обоснованы, так как по своей природе государство все-таки 

занимает центральное место в политической системе общества. 

Следовательно, определение роли государства в политической системе не 

требует особых доказательств.  Это очевидно. Очевидность заключается в 

том, что государство, являясь ключевым ее элементом, определяет спектр   

взаимоотношений различных общественных отношений. Такое его 

положение объясняется тем, что только государство способно объединить 

всех граждан, и только оно имеет право выражать интересы своего народа. 

Только государство определяет важные аспекты деятельности общества. 
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Выводы 

      Основываясь на вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам:  

Во-первых, государство является центральным политическим институтом 

политической системы общества; 

Во-вторых, это обусловлено наличием у государства властных и других 

соответствующих полномочий; 

В-третьих, государство определяет наиболее приоритетные направления 

функционирования политической системы общества. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что мнение и позиции некоторых 

ученых и авторов по поводу второстепенности роли государства в 

политической системе недостаточно обоснованы, а значит не имеют под 

собой научно доказанной основы. А это значит, что несмотря на присутствие 

в правовой, политической и другой соответствующей литературе подобного 

мнения государство не теряет своей важности и своей ключевой роли в 

политической системе общества. Основная  роль  государства в 

политической системе общества определяется тем, что во-первых 

государство единственный политический институт политической системы, 

обладающий  публичной государственной властью, правомочный выступать 

от имени всего народа и выражать  его интересы; во-вторых  только 

государство имеет право быть носителем суверенитета и политической 

власти; в-третьих  только оно располагает всеми средствами и механизмами 

реализации власти, включая аппарат принуждения; в-четвертых, государство 

располагает системой мер, способных влиять на общественные и 

политические отношения.  

Итак, определение особой роли государства в политической на наш взгляд 

подчеркивает  его важность среди других институтов политической систем.  
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      Аннотация: Бул макалада теориялык жана укуктук анализ жүргүзүлөт, макалада 

автор бир катар чет өлкөлөрдө конституциячылдыктын калыптанышынын жана 

өнүгүшүнүн кээ бир проблемаларын талдайт, мисалы, америкалык системанын эки 

кылымдан ашык тажрыйбасы бар. Англис тили дагы эң байыркылардын бири болуп 

эсептелет. Автор Кыргызстандын конституциялык өнүгүүсүндө чет мамлекеттердин 

конституционализминин өнүгүүсүнүн жана калыптанышынын позитивдүү 
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тажрыйбасынын мүмкүн болгон кабылдоосунун пикирин билдирет. Кыргыз 

Республикасынын конституциялык өнүгүшү анын тарыхы менен ажырагыс 

байланышта. Республиканын Конституциясын өнүктүрүүнүн ар бир кийинки этабы 

таптар менен социалдык топтордун ортосундагы мамилелердин жаңы учурлары, 

экономиканын деңгээли, мамлекеттин функцияларын ишке ашыруу масштабы менен 

мүнөздөлөт. Ошондуктан, автор конституциянын өнүгүшүн изилдеп жатканда, өз 

доору үчүн берилген мезгилдештирүүнү карманууну объективдүү зарылчылык деп 

эсептейт. 

       Ачкыч сөздөр: конституционализм, конституциялык түзүлүш, конституция, 

конституциялык өнүгүү, укуктук чындык, мамлекет. 
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 Ошский государственный университет,   
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 Аннотация: В настоящей статье проводится теоретико-правовой анализ, в 

статье автором анализируются некоторые проблемы становления и развития 

конституционализма в ряде зарубежных стран, например, американская система имеет 

более двухвековой опыт, английская тоже одна из древней считается. Автором 

выражается мнение возможного восприятия положительного опыта развития и 

становления конституционализма зарубежных стран в конституционное развитие 

Кыргызстана. Конституционное развитие КР неразрывно связано с ее историей. 

Каждый очередной этап развития Конституции республики характеризуется новыми 

моментами в отношениях между классами и социальными группами, уровне экономики, 

масштабах осуществления функций государства. Поэтому автор считает объективной 

необходимостью при изучении развития конституции придерживаться той 

периодизации, которая была дана для своего времени. 

 Ключевые слова: конституционализм, конституционная система, конституция, 

конституционное развитие, правовая действительность, государство. 

  

1. Introduction  

      The constitutional system of the western country was formed by the centuries. 

As is well known, the American system has crossed its two-hundred-mile frontier, 

the constitutional system of England is even more ancient. The constitutional 

system of these states perfects its individual elements and the mechanism as a 

whole, which testifies to a sufficiently balanced constitutional system by today. 
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     Constitutionalism as an ideological and theoretical phenomenon for the 

emergence of constitution and consolidation of its fundamental rights and freedom 

of personality. Undoubted value is the work of the Russian pleiad of scholars and 

jurists in the foundations development in constitutional theory and the foundations 

of the constitutional state. A huge array of these constitutions are derived from the 

themes of the first classical documents, which became the mediator of the idea of 

constitutionalism. This unwritten English constitution of the seventeenth and 

eighteenth centuries, the American constitution of 1787, and the French 

constitution of 1791. 

2. Reseach materials and methods 

        In the "American Political Dictionary", term "constitutionalism" is considered 

as a political principle of a restricted government, subordinated to a written or 

unwritten treaty, as a system of constitutional government. In the opinion of 

German scholars, constitutionalism is a system of government that guarantees 

inalienability of human rights and freedoms, based on the separation of powers and 

the principle of a parliamentary majority. 

        Consequently, constitutionalism appeared as a result of the long evolution of 

Western culture. In the book "Introduction to Politics" the French scholar Zhana-

Luca Shabo gives a characteristic of constitutionalism as a way out of the legal 

technology, framework which try to impose a certain type of constitutionality, a 

worthy constitution. 

       В. Badgegot in his work "The state structure of England distinguishes three 

great periods in the history of English constitution, following which, logically 

represents the conclusion about the formation of England in the XIII-XV centuries. 

The main preconditions of classical constitutionalism and the most important one 

are institutions of constitutionalism parliament. The evolution of British 

constitutionalism peacefully took place, through means of reform, which provides 

the basis for speaking about the special devotion of the Anglo-Saxon nation to the 

ideals of constitutionalism, about the gradual and painless rebirth of democratic 

traditions. The English constitution can be considered as a concurrence of 

customary basic rights, which were formed on the extension of many centuries by 

ordinary legal precedents. All this is due to the fact that British constitutionalism is 

a kind of manifestation of legal validity. The United Kingdom does not have the 

basic law of a single written normative legal act. This is explained by the fact that 

the foundations of British constitutionalism were erected in the fall of the century 



ОшГУ  Вестник Т.2 №3  2021 

 

291 

 

and as a reliable support have high legal culture and law. The British doctrine of 

constitutionalism relates to the constitution not only written acts, but also 

constitutional customs, and common in the English constitutional tradition has a 

huge force. 

3.Results and discussion 

        The Constitution of United Kingdom includes a large number of specific 

sources. Among them you can distinguish three components of the British 

Constitution: Statute Law; Common Law; Constitutional Conventions [2, p.399-

400]. Thus, in England, the theoretical and legal model of classical 

constitutionalism was created, following which the ideal form of government was 

recognized, the constitutional monarchy, according to which the "monarchy, but 

not the right" names) powers of parliament. 

        The ideological origins of American constitutionalism were determined by the 

influence of common English law, where the principles of common law were based 

on the ideas of European natural and legal philosophy and constitutionalism. 

        Friedman Lawrence writes in his monograph "Introduction to American Law" 

that it is possible not only the American constitution but the constitutional system. 

This system consists of society relation with constitution; from democratic models 

of behavior and institutions that have grown up around the constitution. And the 

power of American constitution is included in the fact that it is a living law, as 

long as it is carried out in life [3, p.150]. The political-legal and philosophical basis 

of American constitutionalism forms a combined theory of natural law. Lokka and 

Sh. Montesquieu. On its basis, the Declaration of Independence postulates and 

operates the theory of natural law Lokka and his doctrine of justification of 

opposition to government oppression. The existence of a written constitution that 

contains a declaration of rights is one of the elements that distinguishes American 

constitutionalism from English, so the United States adheres to the principle of 

judicial control over the constitutionality of laws. Judges endowed with the 

authority to be the constitution conductors under which they must understand the 

right to verify unconstitutional actions to declare them ineffective and not have a 

power. It follows that the right of constitutional judicial oversight applies not only 

to the Supreme Court, but also to federal courts and state courts. According to the 

decree, it is necessary to distinguish and that not only judiciary has the right to 

explain the constitution meaning but the fact that other "political" branches of 

government have power. Judicial review was implied as the basic premise upon 
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which the movement to develop the first American constitutions and bills of rights 

was based after the American colonies gained independence. 

       So, American lawyers Ch. Otis and P. Henry insisted on the doctrine of 

unconstitutionality, which provided for cash in the state administration of judicial 

supervision. James Madison, the founder of American constitutional theory, feared 

the usurpation of power, which, in his opinion, could lead to tyranny. 

      The Fifth French Republic, for example, uses a system of quasi-judicial 

constitutional control. The Constitutional Council of France carries out only 

preventive control over the compliance of draft laws and the provisions of the 

Constitution. Among the main drawings of French constitutionalism is a strong 

figure of the President; quasi-judicial body cash the Constitutional Council; 

development of natural doctrines by way of their consolidation in the Declaration. 

       By analogy with the French Republic, the Republic of Kazakhstan also has a 

similar body, the Constitutional Council, which has a similar political and legal 

character. 

       Thus, an academician G. С. Sapargaliev in the monograph "Problems of 

constitutional responsibility", considering the mechanism of constitutional 

responsibility, points to the body of constitutional justice, which carries out 

constitutional control (supervision). In the Republic of Kazakhstan, the exercise of 

constitutional supervision assigned to a body of non-judicial character, the 

Constitutional Council. Such a form of control, as noted by Academician G. 

Sapargaliev, is characteristic of some states, such as France, Algeria [4, p.130-

132]. 

       Clearly, in this monograph, the scientist speaks about constitutional power in 

Kazakhstan as an independent structure of government power, together with the 

presidential power, it is part of a single government power that uses a system of 

checks and balances as the most important mechanism of interaction between the 

branches of government [5]. 

        The history of German constitutionalism is represented by a significant 

number of constitutional acts, the volume and objects of legal regulation are 

divided into two main groups.  

     The first group consists of those who represent only the organization of the 

representative body and the definition of its authority. 

       The second group consisted of the constitution, distinguished by a high degree 

of detail and regulation (the status of the representative body, the powers of the 
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government, rights and freedoms, the guarantees of the constitution, the attitude of 

the government to government, the institutions of the government. 

       Talking about German constitutionalism, in general, it is impossible not to 

mention the philosophical and legal doctrine of G. Hegel on the constitution and a 

reasonably organized government in the form of a constitutional monarchy. An 

invaluable addition to the discourse on constitutionalism is to point out that, by 

way of introduction, most of the constitutions were attributed to the octagonal, ie. 

donated to the monarch. 

      One of the main ideas of Hegelian philosophy is the position of the 

constitutional state. The revival of the German statehood (German Empire) Hegel 

is associated with the need to introduce the outfit with the establishment of the 

supreme power of the monarch as well as the representative system. G. Hegel 

believed that as a useful element of political life, the representative bodies manifest 

themselves, performing the function of the mediating link between the 

governments on the one hand, and the people on the other. 

       The rights and freedoms of the individual, according to Hegel, receive their 

reality only in the conditions of the validity of the state and its laws. The developed 

form of constitutional theory is presented in his work "Philosophy of Law" (1820), 

which is based on the philosophical concept of universal history as progress in the 

understanding of freedom, progress in the dual meaning: achieved degrees of 

freedom in state and legal forms (institutions, norms, relations) of the existence of 

political existence. About three substantially different authorities, which are 

subdivided into political states, according to G. Hegel, there are the legislature, the 

government and the state power. Hegel considers the relevant separation of powers 

in the government to be a "guarantee of public freedom" [6, p.201-202]. From the 

point of view of G. Hegel, there is a preconceived notion of the representative state 

bodies "in the main image in terms of opposition to the government", as if "this is 

and their existence is their position" [6, p.202]. 

It remains an indisputable fact that the American Constitution provided a strong         

        Influence on the establishment of German constitutionalism. Following the 

constitutional concepts and structural elements of the American Constitution, and 

inclusion was made in the Constitution of 1849, the Weimar Constitution. The 

German conception of constitutionalism represents an attempt to break the 

experience of the western countries, and their path to constitutional development.  

Conclusion  
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Thus, based on the above: 

1. Constitutionalism appeared as a result of the long evolution of Western culture. 

2. English constitutionalism can consider as a bunch of ordinary basic human 

rights, which were formed on the extension of many centuries by ordinary legal 

precedents. 

In England, the theoretical and legal model of classical constitutionalism was 

created, following which the ideal form of government was recognized, the 

constitutional monarchy, according to which the monarchs until now symbolize the 

unity of the nation and the legitimacy of Parliament. 

3. The political and legal and philosophical basis of American constitutionalism 

forms the combined theory of natural law D. Locke and C. Montesquieu. 

4. To the number of basic drawings of French constitutionalism can be attributed: 

the strong figure of the President, the presence of a quasi-judicial body - the 

Constitutional Council, the development of doctrines of natural law through their 

consolidation in political and legal documents. 

5. G. Hegel, the concept of "constitution" reveals the essence of the existence of a 

rational-legal organization in all spheres of government life, the rights and 

freedoms of the individual. According to G. Hegel, reality obtained only in the 

conditions of government and its laws. 
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       Аннотация: Макалада социализм мезгилиндеги Кыргызстан аялдарынын саясий тең 

укуктуулугунун жана жарандык укугунун  сакталышы каралды. Совет доорунун дээрлик 

жетимиш жылы ичинде Кыргызстандын Конституциясы аялдар менен эркектердин тең 

укуктуулугун саясий, чарба жүргүзүү, маданий, илимий жана социалдык багыттарда 

камсыз кылууну жана толук түрдө турмушка ашырууну жарыялап келди. Советтер 

Союзунун бардык республикаларындай эле Советтик Кыргызстанда аялдардын 

юридикалык тең укуктуулугун камсыз кылууда алардын эркектерден толук түрдөгү көз 

карандысыздыгын жана алар менен бардык багыттар боюнча бирде укукта болуусун 

орнотуу мамлекеттик саясаттын башкы максаттарынын бири болуп келди.      

        Ачкыч сөздөр: адам укугу, аялдардын укугу, тең укуктуулук, көз карандысыздык, 

гендердик тең укуктуулук, теңсиздик. 
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         Аннотация: В статье рассматривается вопрос соблюдения политического 

равенства и гражданских прав женщин в Кыргызстане в условиях социализма. На 

протяжении почти семидесяти лет советской эпохи Конституция Кыргызстана 

провозгласила и полностью реализовала равенство женщин и мужчин в политической, 

экономической, культурной, научной и социальной сферах. Одной из основных целей 

государственной политики в Советском Кыргызстане, как и во всех республиках 

Советского Союза, было установление полной юридической независимости женщин от 

мужчин и равноправия с ними во всех сферах. 

Ключевые слова: права человека, права женщин, равенство, независимость, 

гендерное равенство, неравенство. 
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 EQUALIZATION OF EQUAL RIGHTS OF KYRGYZ WOMEN 
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        Abstract: The article considers the issue of observance of political equality and civil rights 

of women in Kyrgyzstan under the conditions of socialism. For almost seventy years of the Soviet 

era, the Constitution of Kyrgyzstan proclaimed and fully realized the equality of women and men 

in the political, economic, cultural, scientific and social spheres. One of the main goals of state 

policy in Soviet Kyrgyzstan, as well as in all the republics of the Soviet Union, was the 

establishment of full legal independence of women from men and equality with them in all 

spheres. 

       Keywords: human rights, women's rights, equality, independence, gender equality, 

inequality. 

 

 1.Киришҥҥ 

     1917-жылдагы октябрь революциясынан кийин үй-бүлөдөгү балдарга, үй 

мүлкүнө, никеге турууга жана никеден чыгууга карата аялдардын укугун 

чектеген падышалык Россия империясынын мыйзамдары жокко чыгарылды. 

Алгачкы жолу жалпы советтик аялдар кесипти, жашаган жерди, билим 

алууну тандоонун эркиндигие жетишти. Бирдей эле жумуш үчүн эркектер 

менен аялдарга бирдей өлчөмдө акы төлөө боюнча декрет чыгарылды. 1918-

жылдын июль айында кабыл алынган биринчи советтик Конституциянын 64-

беренесинде шайлоого жана шайланууга эркектердин жана аялдардын 

бирдей укукта болору баса белгиленди [3, 203-218-беттер]. Ошол мезгилден 

бери аялдардын эркектер менен тең укуктуулугу тууралуу аталган 

мыйзамдын талаптары жана жоболору өз күчүн жоготпой келе жатат жана 

тең укуктуулук тууралуу мыйзам жөнүндө сөз кылбаганда да бул эреже жана 

жобо калктын аң-сезимине биротоло сиңип бүткөн.  

        Советтер Союзундагы аялдарга толук түрдөгү тең укуктуулукту берүү 

тажырыйбасын өнүгүп келе жаткан жана бийлик жүргүзүүнүн ислам 

принциптерин туу туткан мусулман мамлекеттерине жайылтуу дүйнөлүк 

цивилизациянын улуу милдеттеринин бири.   

Аялдар маселесин чечүүнүн концепциясы алардын коомдо жана үй-бүлөдө 

төмөнкүчө үч негизги социалдык функцияны чечкендигине негизделет: 

биринчиден, алар мамлекеттин жарандары, экинчиден, алар эмгекчилер, 
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үчүнчүдөн, алар Эне. Бул функцияларды бир-бирден өзүнчө алып караганда 

да, чогултуп келип караганда да аялдардын коомдогу орду баа жеткис.  Ушул 

себептүү да аялдардын жогоруда аталган милдеттерин аткаруудагы укуктук 

гана эмес социалдык жана материалдык шарттарын жана өбөлгөлөрүн 

камсыз кылуу мамлекеттин да, жалпы коомчулуктун да биричи кезектеги 

милдеттеринин бири.  

СССРдеги аялдардын тең укуктуулугун камсыз кылуу фактору алардын үй-

бүлөдөгү, коомдук турмуштагы, өндүрүштөгү, чарба жүргүзүүдөгү ордуна 

тиешелүү баа берүүгө негизделет [2, 201-бет]. Совет мамлекетинин 

өнүгүүсүнүн бардык этаптарында аялдардын мамлекеттик жана коомдук 

турмушка эркектер менен бирдей деңгээлде катышууусуна, алардын 

эмгегине, билим алуусуна, каалаган кесибине жетишүүсүнө ж.б. 

байланышкан спецификалык маселелерге мамлекеттик деңгээлде кам 

көрүлүп келди. Мамлекет алдындагы турган өлкөнү индустриализациялоодо, 

айыл чарбасын коллективдештирүүдө, жумушсуздукту жокко чыгарууда, 

сабатсыздыкты четтетүүдө, 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик 

согуштан кийинки эл чарбасын калыбына келтирүүдө аялдардын тең 

укуктуулугу маселеси көтөрүлмөк турсун бүтүндөй ишке ашырылып турду. 

Согуш мезгилинде урушка жарамдуу эркектер майданда болушуп, айыл 

чарбасында да, оор жана жеңил өнөр жайында да негизинен аялдар 

эмгектенген. Бул эркектердин жумушу, бул аялдардын жумушу деген 

бөлүштүрүү дээрлик болбой калып, канчалаган аялдар оор жумуштарга моюн 

сунбай эмгектенишкен, канчалары айыл-чарбасында механизатордук 

кызматты аркалашкан. Улуу Октябрь  Социалисттик революциясына чейин 

жумуш аткарган дээрлик бардык аялдар начар квалификацияланган 

жумуштарга тартылышкан жана буга 1897-жылы өткөрүлгөнэл каттоонун 

маалыматтары күбө болуп турат [1, 29-бет]. 

        Аялдарды коомдук турмушка активдүү түрдө тартуу максатында Совет 

мамлекети аялдар эмгегинин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-

чаралардын комплексин жүргүзүп келген. Буга мисал, Советтер Союзунун 

таркашына жана бүткүл эл чарбасынын, анын ичинде айыл чарбасынын 

бүлгүнгө учурашына чейин республикабызда пахта, кант кызылчасы, тамеки 

сыяктуу техникалык өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча кыздар бригадалары 

жайнап кеткен жана алардын эмгегине жана дем алуусуна тиешелүү шарттар 

толугу менен түзүлүп турган. Мындай кыздар бригадаларынын кадыр-
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баркын көтөрүү максатында аларга моралдык да, материалдык да колдоолор 

тынымсыз көрүлүп келген.    

         Аялдардын эмгегин жеңилдетүүгө илимий-техникалык революция чоң  

таасирин тийгизди. Өндүрүш процесстеринин механизацияланыштырылышы 

жана автоматташтырылышы аялдардын эмгегинин илимий-техникалык 

жактан уюштурулушун тездетти, мурдагыдай физикалык кара күчтүн 

колдонулушу дээрлик жокко чыгарылды.  Мунун натыйжасында машина 

жасоо, электротехникалык өнөр жайы, прибор жасоо жана башка техникалык 

алдынкы тармактардагы аялдардын эмгегинин үлүшү болуп көрбөгөндөй 

өсүүгө ээ болду.  

Аялдардын укугу жана тең укуктуулугу жөнүндөгү Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын калыптануусуна жана өнүгүүгө ээ 

болуусуна кыргыз элинин байыртадан келе жаткан тарыхый, улуттук, каада-

салттык, үрп-адаттык, турмуштук  өзгөчөлүктөрүнүн оң таасирин 

тийгизгендигин өзгөчө белгилей кетүү зарыл.   

Кыргыз аялдары эзелтеден эле өздөрүнүн тең укуктуулугун сактоого,  жалпы 

элдин коомдук-саясий жана маданий турмушуна активдүү катышууга 

умтулуп келишкен. Аялдардын эркектер менен тең укуктуулугу кыргыз 

элинин гана эмес дүйнөлүк эпостордун мухити болгон ―Манас‖ эпосунда да 

ары ишенимдүү, ары көркөм чагылдырылган. Манаска тартынбай, бирок 

адилеттүү түрдө сын айткан, аны жемеге алган кеңешчиси Бакай, досу 

Алмамбет жана аялы Каныкей гана болгон. Алмамбет Таласка Манаска 

келгенде да Каныкей Манастын өзүнө айтпай Бакайдан суранып ал тосуп 

алган. Манастын кырк жигити менен Көкөтөйдүн ашына барып, Коңурбай, 

Жолой, Нескара тополоңчуларды токтотуп, ашты башкарышына да негизги 

себепчи Каныкей болгон. Жакыптын тирүүсүндө балдарыбыз ынтымакка 

келбейт экен дешип аны өзүнүн аялдары Чыйырды жана Бакдөөлөт өлтүргөн. 

Айрым  түрк, фарси жана  араб элдери көңүлүнө албаса керек, аларга 

салыштырмалуу кыргыз элинде аялдарын укугу басынтылган эмес жана ар 

кандай учурларда эркектердин акылына акыл кошуп жардам берип 

келишкен. Буга Алай ханышасы Курманжан датканын жүргүзгөн саясаты эң 

сонун далил. 1916-жылкы падышалык Россияга каршы элдик көтөрүлүштөн 

кийин орус чиновниктери менен тил табышып түштүк элин чоң апааттан 

сактап калган. Элдин тынчылыгын көздөп жигиттердин уулу Камчыбекти 

өлүмдөн бошотуп алабыз дешкенине каршы болгон.  
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      Аялдардын тең укуктуулугунун камсыз болуусуна карата аракеттер 

Советтик бийлик орногондон кийин айрыкча күч алып, аялдарды коомдук 

турмушка тартуу активдешти. Советтик бийлигинин жеңишинен кийин 

көптөгөн шаарларда жана ири айылдарда аялдар коомдору түзүлүп, алар 

аялдардын укугун коргоо боюнча көп багыттуу иш алып бара башташты. 

Аялдар түрдүү жыйналыштарга,  съезддерге, аялдар клубдарына, кызыл 

үйлөргө, сабатсыздыкты жоюу иш-чараларына, дыйкандар үйлөрүнө ж.б. 

улам көбүрөөк тартылышты.  Аялдардын паранжы жамынуусуна, көп аял 

алууга, жаш кыздардын өз эркине каршы турмушка берилүүсүнө каршы 

чыккан аялдардын алдынкылары Кайып Уметалиева, Алымкан Мамыткулова 

ж.б. болушту.  Көптөгөн аялдар тең укуктуулук  үчүн жана феодалдык-диний 

саркындыларга каршы күрөшүүдө басмачылардын жана алардын 

фанаттарынын колунан курман болушту. Аларга алгачкы аял активисти, 

жаңы уюшулган колхоздун башкармасы  Уркуя Салиева жана башкаларды 

кошууга болот. Кыргызстандык аялдар басмачылардын терроруна жапырт 

каршы чыгышты десек жаңылышпаган болобуз. Аялдар жыйналыштарынын 

биринин резолюциясында мынтип айтылган: ―Чыгыштын жүздөгөн, 

миңдеген аялдары эчен кылымдардан бери келе жаткан аялдарга басым 

көрсөтүүгө, алардын эрксиздигине каршы күрөшкө чыгышты. Бир 

активисттин өлүмүнө каршы биз миңдеп-миңдеп чыгабыз, аялдардын тең 

укуктуулугу үчүн күрөштө курман болгон жердешибиз бизге жол көрсөткөн 

жылдыз болуп жанып турат‖ [5].  

   Аялдардын тең укуктуулугун коргоого алуунун советтик концепциясы 

аркылуу эркектер менен аялдардын укуктарын тек гана теңдештирүү менен 

аялдардын тең укуктуулугу иш жүзүндө биротоло чечилип калбайт, себеби 

аялдар өздөрүнүн спецификалык милдеттерин жана кызматтарын кошумча 

аткарат -  өз денесинде перзентин тогуз ай көтөрөт, үй кызматын аткарат, кир 

жууйт, үй жыйнайт, тамак бышырат, бала багат ж.б.у.с. Анын үстүнө 

өлкөдөгү социалдык-экономикалык шарт-жагдайларга байланыштуу ―аялдар 

базарчы, эркектер казанчы‖ да болуп кетти. Ушул себептүү да эркектердин 

үй жумуштарын аялдар менен бирдей аткарганы, аларга ар тараптуу колдоо 

жана жардам көрсөткөнү максатка ылайыктуу.    1977-жылдагы СССРдин 

Конституциясынын 35-беренесинде аялдардын эркектер менен  бирде 

деңгээлде билим алуусун, каалаган кесибине жетишүүсүн, кесиби жана 

жөндөмү боюнча кызыккан адистигине орношуусун, өлкөнүн коомдук-
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саясий жана маданий турмушуна активдүү катышуусун гана камсыз кылуу 

менен чектелбей аларга өз жумушу менен энелик милдеттерин айкалыштыра 

алып баруусуна, энелик менен балалыкка  материалдык жана моралдык 

колдоо көрсөтүү зарыл. Ушул себептүү аялдардын төрөгөнгө чейинки жана 

төрөттөн кийинки 126 күнүнө (төрөткө чейинки 70 күнгө, төрөттөн кийинки 

56 күнгө) жөлөк пул төлөнүп берилет. Тоолуу аймактарда бул мөөнөт 140 

күнгө созулат жана жөлөк пул да аймактын деңиз деңгээлинен бийиктигине 

жараша пайызы  менен төлөнөт.  

Корутунду  

      Аялдардын өлкөнүн коомдук-саясий жана маданий турмушуна  

катышуусуна кээде үй-бүлөлүк жана энелик кызматтары жолтоолук жаратып 

да калат. Ушул себептүү да коомдук иштерге активдүү катышкан же жооптуу 

кызматтарды аткарган аялдарга үй-бүлө мүчөлөрүнүн гана эмес жалпы 

коомчулуктун колдоо жана жардам көрсөтүүсү ал аялдар үчүн гана эмес 

жалпы мамлекет үчүн чоң жардам болмок [4, с.35]. Мындай жардамдар 

комплекстүү мүнөзгө ээ жана аны санап отурсак баш-аягы жок. Аялы 

жумуштан кеч кайта турган күндөрү күйөөсүнүн кечки тамакты даярдап 

коюусу, үйдүн чаңын сордуруп же кирлерди кир жуугуч машинага салуусу   

менен анын эч кандай кадыр-баркы кетип калбайт.  

Бардык постсоветтик республикалардагыдай сыяктуу эле Кыргыз 

Республикасында да аялдардын тең укуктуулук маселеси биротоло чечилип 

бүткөн деп ишенимдүүлүк менен айта алабыз. Бул проблеманын юридикалык 

жана институционалдык негиздери биротоло түптөлүп бүткөн жана 

аялдардын укуктарын коргоого алуу маселелери азыр бизде эч кандай маселе 

жаратпайт.  
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           Аннотация: Бул макалада үй-бүлө түшүнүгүнө теориялык-укуктук анализ 

жүргүзүлөт.  Үй-бүлө түшүнүгүнө татаал социально-укуктук институт феномени 

катары эле мамиле жасоо зарыл. Укук таануучулар үй-бүлө түшүнүгүнө аныктама 

берүү менен дал ушул үй-бүлөгө жарандык коомдогу “социалдык жашоо-турмуш 

институтунун баштапкы модели” катары баа беришет. Ушул себептүү да “үй-бүлө – 

эң кичинеке мамлекет” деген критерий жалпы кабыл алынган. Үй-бүлө укуктук 

контекстте мүчөлөрү укуктары жана милдеттери менен чырмалыша байланган 

адамдар тобу. Алар бири-бири менен никеси, туугандык байланышы, балдарды асырап 

алуусу, бири-бирине тийгизген тарбиялык жана үй-бүлөлүк мамилеси ж.б. менен 

ажырагыс түрдө бири-бири менен улуу моралдык-нравалык принциптер менен 

байланышып турат. принципах морали.Үй-бүлө түшүнүгү түрдүү социалдык-

гуманитардык дисциплинадагы илимдер тарабынан өздөрүнүн багыттарына жана 

милдеттерине жараша өз алдынча чакан социалдык  институт жана коомдун 

элементардык ячейкасы катары изилдөөгө алынып турат. 

        Ачкыч сөздөр: үй-бүлө, мамлекет, укук, социалдык-укуктук институт, Кыргыз 

Республикасынын Конституциясы, мыйзам, кодекс. 
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        Аннотация: В статье проводится теоретико-правовой анализ концепции семьи. 

Понятие семьи следует трактовать как сложное социально-правовое 

институциональное явление. Определяя понятие семьи, правоведы определяют семью как 
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«первичную модель института социальной жизни» в гражданском обществе. По этой 

причине общепринят критерий «семья - маленькое государство», группа людей, члены 

которой связаны своими правами и обязанностями в семейно-правовом контексте. Они 

связаны с браком, родством, усыновлением, воспитанием и семейными отношениями и 

так далее и неразрывно связаны друг с другом великими моральными принципами. 

Понятие семьи изучается науками различных социально-гуманитарных дисциплин как 

самостоятельный небольшой социальный институт и элементарная ячейка общества в 

зависимости от их направлений и задач. 

       Ключевые слова: Семья, государство, закон, социально-правовой институт, 

Конституция Кыргызской Республики, закон, кодекс. 
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       Abstarct: The article provides a theoretical and legal analysis of the concept of the 

family. The concept of a family should be interpreted as a complex socio-legal institutional 
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1.  Киришҥҥ 

       Субъектилердин жекече кызыкчылыктарына тиешелүү мамилелер 

комплекстүү же аралаш болуусу мүмкүн болуп, алар түрдүү укуктук 

тармактардын предметине кириши мүмкүн, бирок үй-бүлө институту 

комплекстүү же көп маанилүү категория боло албайт.  
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      Үй-бүлө бүткүл тарыхый өнүгүүсүндө адамзат тарабынан түзүлгөн 

бардык баалуулуктардын эң негизгилеринин бири болуп саналат. Ушул 

себептүү да ар бир үй-бүлөнүн сакталышына өздөрү жана жакын тууган-

уруктары гана эмес мамлекет да кызыгдар. Үй-бүлөнү коом жана 

мамлекеттен сырткары өз алдынча  институт катары элестетүү мүмкүн эмес, 

себеби коомчулуктагы социалдык, саясий, маданий, экономикалык ж.б. 

таасирлердин бардыгы үй-бүлөнүн түзүлүшүнө, өсүп-өнүгүшүнө жана 

сакталып турушуна түздөн-түз таасир этип турат. Үй-бүлө институтуна 

комплекстүү анализ жасоо анын социумдагы  абдан татаал феномен жана 

уникалдуу социалдык-укуктук институт экендигин далилдеп турат. Дал ушул 

үй-бүлөдө инсандын социалдашуусу калыптанат, үй-бүлөлүк – укуктук 

статуска бекем ээ болгон жаш муун, инсан коомдон өзүнүн татыктуу ордун 

таба алат. Үй-бүлөмдү уятка калтырбайм деп тарбия алган жаш адам 

келечегинде эч качан жаман жолдорго барбайт (куш уядан эмнени  көрсө, 

учканда ошону алат). Кыскартып айтканда, үй-бүлө тарбия башаты.  

2. Изилдөө материалдары жана методдору 

         Мамлекеттин башкы байлыгы адам жана анын укуктары болуп жаткан 

демократиялык кайра түзүү процесси жүрүп жаткан Кыргыз 

Республикасында үй-бүлө менен мамлекеттин өз ара байланыш прицибине 

өзгөчө маани берилет жана ал республиканын Конституциясында атайын 

баса белгиленип кеткен. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 20-беренесинин 1-бөлүмүндө үй-бүлөнүн, атанын, 

эненин жана баланын мамлекет жана коом тарабынан коргоого алынары    

белгиленген. 

        Жарандык коом теориясынын өкүлдөрү коом менен үй-бүлөнүн 

ортосундагы тыгыз мамилеге өзгөчө көңүл бурушат. С.Л.Франктын пикири 

боюнча, ―үй-бүлө коомду түзүп турган ячейка, ал аркылуу элдин тарыхый 

турмушунун руханий-маданий баалуулуктары муундан-муунга улам 

жаңылануу жана өсүп-өнүгүү менен өткөрүлүп берилип турат‖ [13, 59-бет]. 

Башка бир окумуштуу В.С.Нерсесянц үй-бүлө боюнча башкача мазмундагы 

аргументти сунуш кылат. Анын позициясына ылайык үй-бүлө жарандык 

коомдогу бири-бирине жат болгон инсандар аралык мамлелерден 

айырмаланып, туугандык байланыштарга жана спецификалык мамилелерге 

негизделген өзгөчө бир жалпылык [8,  285-бет].  
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        Укук теориясында жарандык коомдо үй-бүлө ―социалдык жашоо-

турмуш институтунун баштапкы жана таяныч модели‖ катары каралган 

башка бир позиция да бар [7, 400-бет]. Бул сыяктуу көз караштар өз 

мезгилинде Г.Гегель жана К.Маркс тарабынанда айтылган. Дал ушул үй-бүлө 

мамлекеттин эң биринчи негизи болуп саналат, ал эми сословие экинчи 

негизде деп эсептеген Г.Гегель [3, 73-бет]. Өз кезегинде К.Маркс ―үй-бүлө 

жана жарандык коом мамлекеттин түзүлүшү үчүн өбөлгө түзөт‖ деп 

белгилеген [6, 224-бет]. Жогоруда айтылгандарга байланыштуу Н.И.Матузов 

үй-бүлө, жеке менчик, инсан, эркиндик, укук, рухий нравалуулук, тартип, 

мамлекеттүүлүк жарандык коомдун фундаменталдык баалуулуктары болуп 

саналат деп адилеттүү түрдө өз көз карашын билдирген. 

        Үй-бүлө табигый-биологиялык, психологиялык, рухий, материалдык  

элементтердин комплекси катары социалдык кубулуш болуп эсептелет. 

Г.В.Плеханов ―үй-бүлө дайыма эле укуктук тартипке салууларды  кабыл ала 

бербейт‖ деп жазган [11, 5-бет]. Чынында да, ―жазылбаган мыйзам‖ сыяктуу 

ар бир үй-бүлөнүн өз тартиби жана эрежеси бар десек жаңылышпаган болор 

элек. Эң эле жөнөкөй нерсе, үйдө анын мүчөлөрүнүн өз милдеттери бар, бири 

тамак бышырат, бири мал карайт, бири дыйканчылыкка шыктуу, бири үй 

ичин тазалайт, тартипке келтирет ж.б. Ушул сыяктуу эле ар түрдүү үй-

бүлөнүн балдарды тарбиялоо эрежелери да ар башкача, айрымдары  

балдарды катуу кармаса, башкалары аларга салыштырмалуу балдарга 

эркиндикти көбүрөөк берет.  

        Үй-бүлө инсан менен мамлекеттин ортосундагы ортомчу катары кызмат 

кылуу менен улуттук фундаменталдуу баалуулуктарды элден-элге, муундан-

муунга жеткирет. Бир мамлекетте бир эле улут жашайт деп айтуу мүмкүн 

эмес, демек, кайсыл бир улуттун прогрессивдүү каада-салттарын, улуттук 

белгилерин жана өзгөчөлүктөрүн жанаша жана аралаша жашаган башка 

улуттар да өздөштүрүп жана өзүнө сиңирип жүрүп отурат. Үй-бүлөдө бизге 

ачык байкалбаганы менен коомдук процесстерге, өндүрүшкө, жарандык 

мамилелерин калыптанышына жана жалпы эле мамлекеттин социалдык-

саясий деңгээлине таасир этүүчү кубатту күч бар. Бирок, мындай күчкө 

бардык эле үй-бүлөлөр ээ эмес, тарбиялуу, билимдүү үй-бүлөлөрдөн  дал 

ошондой кругозору кеңири, маданияттуу, өз кесибине жөндөмдүү балдар-

кыздар чыгары жалпыбызга маалым. Тилекке каршы, начар үй-бүлөлөрдөн 

(ата-энелери ичкич, жүрүм-туруму начар, жалкоо, эл ичинде көп бузукулук 
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иштерге барган ж.б.) келечекте мамлекет жүгүн көтөргөн муундардын чыга 

калышы күмөн жаратат. Негизи, үй-бүлө түшүнүгүнүн трактовкаланышына 

карата окумуштуулардын түрдүү позицияларын изилдөөгө алуу менен 

социологиялык жана укуктук мүнөздөгү белгилер боюнча топторду бөлүп 

көрсөтүүгө болот. 

       Укуктук жактан алып караганда, үй-бүлө ичинде да анын мүчөлөрүнүн 

ортосунда кандайдыр деңгээлдеги юридикалык байланыш бар. Себеби үй-

бүлө бири-биринин ортосундагы моралдык жоопкерчиликтер менен гана 

эмес мүчөлөрүнүн ортосундагы укуктук мамилелер аркылуу да бир тутумга 

биригип турат. Бул өңүттөн алып караганда, үй-бүлө мүчөлөрү өз ара бири-

бирине коюлган милдеттери менен гана эмес ар бирине тиешелүү укуктары 

менен да бир чакан топчого биригип турат. Европалык, Батыш жана Чыгыш 

үй-бүлөлүк маселелеринин көп жактарын биздин кыргыз үй-бүлөлөрү, ага 

байланыштуу эзелтеден сакталып келе жаткан улуттук эреже, жоболор менен 

салыштырууга жана бирдей кароого мүмкүн эмес. Кыргыз элинде уул баланы 

сүннөткө отургузуу, эрезеге жеткирүү, үйлөө, кыз баланы жакшы тарбиялап 

турмушка берүү, алардын үй-бүлөлүк турмушуна алгачкы жардамдарды 

көрсөтүү ата-эненин милдети деп эзелтеден айтылып келет. Өлкөбүздөгү 

социалдык-экономикалык абалга жана урбанизация процессине 

байланыштуу элет жерлеринин көпчүлүк жаштары айылдан чыгып кетишкен, 

алыскы, жакынкы чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрүшөт. Кандай 

болгон күндө да улгайып калган ата-энелерди, ата конушту биротоло таштап 

кетүү деген кыргыз элинде дээрлик кездешпейт. Чоңдору сыртка чыгып 

кеткен учурда да үй-бүлөнүн бир уулу, көбүнчө эң кичүүсү ата-энесине 

каралашып үйдө калат.    

        Улуу классик Ф. Энгельс үй-бүлөгө эң башкы активдүү башталыш, ал 

бир орунда турбайт, коомдун төмөнкү баскычтарынан жогорку 

баскычтарына карай өнүгүшү менен кошо өсүп-өнүгүп турат деп аныктама 

берген. Ал өзүнүн ―Үй-бүлөнүн, жеке менчиктин жана мамлекеттин пайда 

болушу‖ деген эмгегинде чарба жүргүзүүнүн, өндүрүштүн жана жеке 

менчиктин формасынын эволюциясынын натыйжасында үй-бүлө жана 

андагы аялдын орду тууралуу калыптанып калган түшүнүктөр эскирип, алар 

тарыхый өнүгүүгө ээ болду деп жазган [14, 123-бет]. Автордун пикири 

боюнча үй-бүлө коомдун бир бөлүгү, аны менен ажырагыс байланышта жана 

карым-катышта, ал коомдук-экономикалык формациянын алга жылуусу 
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менен бирге өнүгүүгө ээ болот. Демек, марксисттик позиция үй-бүлөнү 

экономика, анын алгачкы коомдон он тогузунчу кылымга чейинки өзгөрүүсү 

жана өнүгүүсү менен биргеликте карайт.  

       Ф.Энгельс үй-бүлөнүн пайда болуусу боюнча изилдөө жүргүзүү менен 

анын бир канча формаларын бөлүп көрсөтөт. Биринчиден, ―Жапайы 

жашоонун эң төмөнкү баскычындагы‖ баш-аламан, чачкын жана тартипке 

салынбаган жыныстык мамилелер. ―...алгачкы адамдардын мындай баш-

аламан жыныстык мамилелери тууралуу тикеден-тике археологиялык 

далилдерди табуу мүмкүн эмес, бирок алардын эң эле примитивдик акыл-

эсине карап мындай жыйынтыкка эч ойлонбостон эле келүүгө болот‖ [14, 

123-бет]. Экинчиден, бир уруу ичиндеги эркектер менен аялдардын 

ортосундагы топтук-группалык никелер (мунун өзүн нике деп айтуу да 

таптакыр туура эмес болор эле) же жыныстык байланышка барган топтор. 

Мындагы эң эле жаман, жапайы көрүнүш деп ата-эне менен балдар-

кыздардын, бир туугандардын же жакын туугандардын ортолорундагы 

жыныстык байланыштарды эсептөөгө  болот. Жыныстык (никелик) 

байланыштардын бул формалары алгачкы коомдон кийинки мезгилдерде 

өкүм сүрүп турган.  Үй-бүлөнүн үчүнчү формасында ата-эне менен балдар-

кыздардын ортолорундагы жыныс катнашка жол берилген эмес. Төртүнчү 

никелик катнаштын түрүн үй-бүлөнүн пуналуалдык формасы катары кароого 

болот, мында бир туугандар (ага-карындаш, эже-ини) ортосундагы 

жыныстык катнашка тыюу салынган бирок, башкалардын ортосундагы 

чачкын жыныстык катнашка баруу сакталып кала берген. Акырындап жүрүп 

отуруп адамдар бир туугандардын балдарынын жана неберелеринин да үй-

бүлө куруусунун туура эмес экендигин түшүнө башташкан. Бул боюнча 

кыргыз элинде ―куда болгуча жети атаңды сураш, куда болгондон кийин кул 

болсо да сыйлаш‖ деген макал жаралган. Ф.Энгельс шарттуу түрдө гана 

жогоруда аталгандай жыныстык катнашка барууларды ―үй-бүлө‖, ―нике‖ деп 

атаган жана ага түшүнүүчүлүк менен мамиле жасоого тийишпиз.    

 Ф.Энгельстин пикири боюнча үй-бүлөнүн кийинки формасында топтук 

никелерден жуптук никелер бөлүнүп чыга баштап, алар бир топ мезгилдерге 

чейин сакталып турган. Акырындап топтук нике аң-сезим пайда боло 

баштаган адамдарда уят катары сезилип, туугандар ортосундагы жана баш-

аламан никелер сүрүлүп чыга баштаган.   
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         Цивилизация доорунун белгилери пайда боло баштаган мезгилдерден 

баштап үй-бүлөнүн туруктуу – алтынчы формалары түптөлө баштады. Алгач 

мындай үй-бүлөлөрдө эркектин үстөмдүгү өкүм сүрүп, төрөлгөн балдар дал 

өзүнүкү экендигин, анын мураскерлери кимдигин так билүүсү зарыл боло 

баштайт да, бара-бара үй-бүлөдөгү эркекте да, аялда кызганыч сезимдеринин 

калыптануусу жүрөт. Ушул себептүү да нагыз жуптук үй-бүлөлөрдүн 

калыптануусуна алардагы жеке менчик мүлктүн, малдын пайда болуусу, 

төрөлгөн балдардан дал өзүнүкү экендигине болгон толук ишеними чоң      

өбөлгө түзгөн деп айтып жатабыз. Албетте, жеке менчикке ээ болгон үй-

бүлөлөрдүн байлык-мүлкүн, канынан жаралган балдарын башкалар менен 

бөлүшкүсү келбестиги өзүнөн өзү белгилүү. Мындай үй-бүлөлөр мурдагыга 

салыштырмалуу туруктуу сакталган да, ата-эне балдарына кам көрсө, аларды 

бакса, кийин алар улгая баштаганда аларга кам көрүү милдеттери балдарына 

өткөн [12, c.720]. 

        Үй-бүлөнүн түзүлүшүнө физиологиялык момент, биологиялык талап, 

жыныстык каалоо, кыз-жигиттин ортосундагы жылуу мамиле, үй-бүлө 

курууга мажбурлаган турмуш мыйзамы чоң таасир этет. Үй-бүлө 

мүчөлөрүнүн моралдык-нравалык жактан калыптануусу, алардын бири-

бирине болгон мамилеси укуктук мыйзамдарга баш ийбейт. Жөнөкөйлөтүп 

айтканда, эч бир мыйзам үй-бүлө мүчөлөрүнүн ичинен тигини мынтип 

сыйла, аны сүй, буга жакшы мамиле жаса, аны менен байланышпа, муну 

менен жакын бол ж.б. деп көрсөтмө бере албайт. Бирок да үй-бүлөлүк 

зомбулук, балакатка жашы жете элек балдарга кам көрбөө, аларды 

өндүрүштүк жумуштарга иштетүү жактары мыйзам чегинде териштирилет.   

Коом өсүп-өнүккөн кийинки мезгилдерде үй-бүлөлүк мамилелерге болгон 

мамиле, аны интерпретациялоо түп тамырынан өзгөрдү деп айтсак 

жаңылышпаган болобуз. Окумуштуу Г.К.Матвеев белгилегендей, үй-бүлө 

эки жаштын эки тараптуу каалоосу менен курулат, алардын жекече 

кызыкчылыктары, кулк-мүнөзү, жүрүм-туруму бири-бирине дал келүүгө 

тийиш, үй-бүлө мүлкү жалпы анын мүчөлөрүнө бирдей тиешелүү, балдардын 

тарбиясы, керектөө, муктаждыктары үчүн ата да, эне да бирдей жооптуу, 

мурункудай сен багасың, мен багам деген көз караштардан арылуу зарыл [5, 

47-бет]. Алыс барбай эле буга өзүбүздөн көптөгөн мисалдарды келтирүүгө 

болот. Мурдагыдай азыр элибизде уулуна баланчанын кызын алып беремин, 

кызын түкүнчөнүн уулуна турмушка чыгасың дегендер абдан сейректешип 
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бара жатат. Үй-бүлө куруу маселесинде азыркы ата-энелер бүтүндөй уул-

кызынын каалоосу менен эсептешип калган деп ишенимдүүлүк менен 

айтууга болот. Мурдагы кездердей бейтааныш кызды зордук менен ала качуу 

да азайган, ошондо да ―таш түшкөн жеринде оор‖ деп кыздын ата-энеси кызы 

каалабаган жерде аны калтырбай калышты жана күч колдонуп ала качкан 

жигиттер сот жообуна да тартылууда. Кичинекей балдар, кыздарды ата-

энелеринин алдын ала макулдашып кудалап койгон салт кыргыз элинде түп-

тамырынан жоголду.  

         Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамынын  Үй-бүлөлүк 

кодексинин 2-беренесинде үй-бүлөгө ―никеге туруудан, жакын туугандык 

(ата-эне – уул-кыз), бир туугандык байланыштан, бала асырап алуудан же 

аны тарбияга алуудан улам пайда болгон, мүлктүк же мүлктүк эмес укуктар 

жана милдеттер менен тыгыз байланышкан үй-бүлөлүк мамилелерди 

чыңдоого милдеттүү жарандардын тобу‖ деп аныктама берилген [2]. Үй-

бүлөлүк укуктун нормаларында мамлекет никеге туруунун, катталуунун, аны 

токтотуунун же никени жокко чыгаруунун шарттарын аныктайт,   үй-бүлө 

мүчөлөрүнүн, жакын туугандарынын же ал мүлккө тиешеси барлардын 

ортосундагы мүлктүк же мүлктүк мамилелерди тартипке салат; багар-көрөрү 

жок калган балдарды үй-бүлөгө алуунун тартиптерин тактайт.  

Корутунду  

        Үй-бүлөсүнө, алардын мүчөлөрүнүн бири-бирине, тарбия маселелерине 

болгон талаптар жана жоопкерчиликтер ар түрдүү мамлекеттерде ар 

түрдүүчө. Айрым Европа жана Америка Кошмо Штаттарында демократия 

принциптерине таянуу менен үй-бүлөлүк мамилеге жана тартипке өзгөчө 

жоопкерчиликтер каралган. Бул мамлекеттерде терсаяктыгы, тартип 

бузгандыгы же тил албагандыгы үчүн балаңызды жазалап койсоңуз сот 

жообуна тартылып кетишиңиз толук мүмкүн. Бул маселе Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинде да каралып бир топ ызы-чуу чыкты. 

Негизи, бул биздин улуттук менталитетке деги эле туура келбейт деген 

ойдобуз, өлкөбүздө демократия принциптерин орнотобуз деп бүтүндөй 

экономикабызды талкалап алдык, көпчүлүк жарандарыбызда каалаганымды 

сүйлөй берем жана жана жасай берем деген сезимдин калыптанып 

калгандыгы да чындык. Андайлар коом, мамлекет жана калк алдындагы 

милдетин жана жоопкерчилигин ойлобойт да, мен укуктуумун деп кыйкырып 

чыга калышат. Бул милдет жана жоопкерчиликтер бүтүндөй үй-бүлөнүн, 
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анын ар бир мүчөсүнүн да түздөн-түз милдети. Үй-бүлө бекем болсо, 

мамлекет да бекем болот, үй-бүлө мүчөлөрү саясий сабаттуу болсо анын 

мүчөлөрү да сабаттуу болот, ар кандай жекече үй-бүлөлүк, аймактык, 

бүтүндөй мамлекеттик маселелерге акыл-эс, сабырдуулук менен мамиле 

жасайт, зарыл учурда ошол сабаттуулугуна жана акыл-эс, жогорку аң-

сезимине таянуу менен чечкиндүү аракет жасайт.  
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