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АРУУЛУККА ДАНАКЕР ПОЭЗИЯ 

Кыргыз поэзиясынын антологиясы — бул мухиттей чалкыган улуу поэзиянын алтын 

чөйчөккө куюлуп сунулган бир жутуму, ал сан тоолордун сансыз гүлдөрүнөн тандалып 

таберик мисал жыттоо үчүн берилген жыпар гүлдесте сыңары. Ырас эле, антология 

келген сый конокко сый кылып атыңдын күлүгүн, кушуңдун кыраанын, кызыңдын 

сулуусун көргөзгөн менен барабар. Колуңуздардагы кыргыз поэзиясынын эки томдугун 

да ошондой улуу урматтуу конокко арналган балкымыз деп элестеткениң оң, окурман. 

Кыргыз поэзиясынын тарыхында мындай антология экинчи гана жолу чыгып  турат. 

Эгерде СССР мезгилиндеги антологияга партия, Ленин, достук жөнүндөгү ырлар 

басымдуу кирип келсе, бул жолку антологияга арноо, тууган жер, арзуу лирикалары, 

ошондо эле дайрадай оодарылган замандын көйгөйлүү маселелерин чагылдырган, б.а. 

социалдык багыттагы ырлар да арбын киргизилген. Томдуктагы ырлардын тематикасы 

ар түрдүү, формалары ар кыл. Ушунун өзү эле окурмандардын поэзияга болгон көз 

карашын, түшүнүгүн кеңейтип, ойлорун тереңдетүүгө жардам берет деген ойдомун. 

Анткени поэзия — адам, турмуш жөнүндөгү башкалар менен мамиле түзүүгө жана 

чексиз дүйнөдө өзүн табууга, түшүнүүгө умтулган адам жаны жөнүндө монолог 

экендиги жалпыга маалым эмеспи. 

Антологиянын томуна Манас баштаган залкар сүрдүү эпостор сыяктуу поэмалардан 

тартып, ар кыл тематикадагы элдик ырлар, элге кеңири таанылган да, тааныла элек да 

кийинки эле мезгилде жарык көргөн агыл-төгүл лирикалык ырларга чейин камтылган. II 

томуна Тоголок Молдо, Токтогулдан баштап, жаңыдан бирин-экин ыр жыйнагын 

чыгарган жаш акындарга чейин киргендиги кимди да болбосун кубандырбай койбойт. 

Түзүүчүлөр менен редакторлордун иш билгилиги аркасында антологиянын авторлору 

хронологиялык тартипте жайгаштырылган жана ал негизги үч бөлүмгө бөлүнгөн. 

Мындай бөлүштүрүү кыргыз поэзиясынын табиятын таасын билгендиктин белгиси деп 

түшүнсө болот, анткени, көрөңгөлүк милдет аткарган төкмө акындарды өзүнчө, 

Октябрь революциясынан кийинки жазма акындарды өзүнчө, эртеңди үмүттүү 

тиктеткен жаштарды өзүнчө бөлүү, бөлүнгөн бөлүмдөрдүн маани-маңызын терең 

чагылдырган көркөм сүрөттөр менен шөкөттөө — антологиянын көзгө көрүмдүү, 

купулга толумдуу болушун шарттаган. 

Төкмө акындар топтолгон «Алтын чачыла» бөлүмүндө кыргыз элинин башынан өткөн 

тарыхый чындыгын туура чагылдырган «Кайран эл» сыяктуу тарыхый поэзия, залкар 

акындардын өмүрү, өлүм, арзуу темасындагы кайталангыс ырлары жакшы иргелген. Ал 

эми жазма акындар бөлүмүндө кыргыз классиктери К.Тыныстанов, А.Токомбаев, 

Ж.Турусбеков, М.Элебаев, Ж. Бөкөнбаев жана башкалардын кылым карытып келаткан 

ырлары бүгүнкү окуучулардын да купулуна толот деген ишеним бар. Мурда чыккан 

антологияда жаштарга өтө аз орун берилген эле, бу жолу андан айырмаланып жаш 

акындарга арбын орун берилиптир. Бул кубана турган көрүнүш, анткени жаштар 

«Үмүттүү толкун — жаш толкун» деп туура белгиленгендей — биздин эртеңкибиз. 
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Эртеңки поэзия ушул жаштардын ырлары менен өлчөнөт. Эртеңи болбогон поэзиянын 

өткөнү тозуп, учуру упурап, акыры, куйруктуу жылдыз сымал жалп өчөт. Бул 

антологиядан улам кыргыз поэзиясынын өрүшү кең, келечеги жаркын экени мени 

абдан кубанычка бөлөдү. Соңку бөлүмгө кирген жаш толкун акындарыбыздын 

ырларын көз жүгүртүп, ой калчап олтуруп ушундай жагымдуу сезимге бөлөндүм, 

кыргыз поэзиясы дагы кыйланы тамшандырар дараметке эгедер экенине ынандым. 

Буга далил: алардын башка акындар жүрөкзаада болуп, анча батына албай келген 

темаларга же из түшө элек тараптарга жөн эле тийип качуу үчүн эмес, тайманбай тике 

качырып кирүү аркылуу аларды жаңы табылгаларга, поэзия «олжосуна» айландыруу, 

кайсы бир эскирген тажрыйбаларды, канондорду тескөө менен аларга үстөмдүк кыла 

билүү, же болбосо аркырап согуп турган шамалдарга төш тосуп, ар кыл үндөрдү, жазгы 

ыргактарды өз төшүнө кабыл алып турган аскалар сыяктуу турмуш кубулуштарын өз 

жүрөгү менен туюп, аларды өз дүйнөсүнө айлантып башкаларга сунуш эте билүү 

аракеттери. 

Ушундай чоң көлөмдөгү китеп эмес, гезит чыгара албай тукулжурап турган убакта төрт 

тарабы төп келген «Кыргыз поэзиясынын антологиясынын» эки томдугун кабагым-

кашым дебей чыгарып берген «Кыргызстан—Сорос» фондуна алкыш айтып, ыраазылык 

билдиргим келет. Кир кол менен кармагыс, кунуна баа жетпес бул асыл баа китептер 

сатылбастан мектептерге, жогорку окуу жайларга берилиши — көөнөрбөс улуу 

дөөлөткө жасалган жогорку адамгерчилик жана бийик маданият. Эмесе антология ар 

бир үйгө, ар бир жүрөккө жакшылык апкелип, ишенич, үмүт уялатып, ак жаандай кут 

чачсын деп тилейм. Дүйнөнү ырас эле сулуулук, анын ичинде сөз керемети поэзия 

сактап калат дегим келет. Ыры өчпөгөн улуттун учугу узун болот. Ушуга каниет этүү 

менен сиздерди ажайып поэзия сапарына чакыргым келет, азиз окурман. Бил, үйрөн, 

тазар, аруулан! Анткени поэзия — улуттун жүзү, бийик зоболосу. 

Суйүнбай ЭРАЛИЕВ, 

Кыргыз эл акыны
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АКЫНДАРДЫН ӨМҮР ТАРЖЫМАЛЫ 

ТОГОЛОК  МОЛДО 

(чын аты-жөнү — Байымбет Абдрахманов) — 1860-жылы 17-июнда Ак-Талаа 

районундагы Куртка айылында дүйнөгө келген. Айылдык молдодон сабатын ачкан. Ыр 

казалдарын жазат, чыгыш акындарын көп окуйт. «Манас» эпосун айтууга үйрөнөт. 

Токтогул менен бир жүрөт. Көптөгөн насыят, терме ырларын, поэмаларын чыгарат. 

Балдар үчүн жомок, тамсил жазат. Алар китеп болуп жарыкка чыккан. Элдик эпосторду 

жыйноодо чоң эмгек сиңирген. Жазуучулар союзунун мүчөсү (1938). «Ардак Белгиси» 

ордени менен сыйланган. Жазуучулар союзунун Т. Молдо атындагы адабий сыйлыгы 

белгиленген. 1942-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ 

 — 1864-жылы Кетмен-Төбө өрөөнүндөгү Сасык-Жийде кыштагында дүйнөгө келген. 

12 жашынан байга малай жүрөт. Атасы сөзгө уста, сөзмөр адам болгон. Энеси да 

уламыш-жомокторду көп билген, кошокчу адам эле. Акын 13 жашынан комуз чертип, 

топко ырдайт. Эл оозунан түшүрбөгөн ырларды чыгарат. Күүлөрүн комузчулар сүйүп 

аткарат. 1898-жылы жалаа менен Сибирге сүргүнгө айдалат. 

Октябрь революциясы гана акындын багын ачты. Ага арнап көптөгөн ырларын 

чыгарган. Ырлары китеп болуп чыкты, обон-күүлөрү эл оозунда аткарылууда 1968-

жылы Т.Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык белгиленген. 1933-жылы дүйнөдөн 

өткөн. 

БООГАЧЫ ЖАКЫПБЕК УУЛУ 

 — 1866-жылы азыркы Ат-Башы районундагы Ак-Муз айылында (мурунку 

Шаркыратма болушу) туулган. 1916-жылы болуштукка шайланган. Совет бийлиги 

келгенде айылга мектеп ачып, элдин кат сабатын ачууга салым кошкон. 1929—32-

жылдары Оренбургда сүргүндө болгон. 

Анын 1925-жылы Москвада араб тамгасы менен «Секетбай», 1927-жылы Фрунзе 

шаарында араб тамгасы менен «Күйгөн» аттуу ыр китептери жарык көргөн. 1990-жылы 

«Адабият» басмасы бул эки жыйнакты бириктирип басып чыгарган. 

Өмүрүнүн акыркы жылдарында Нарындын Дөбөлү айылында жашап, ошол жерде 

1935-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ЭШМАМБЕТ БАЙСЕЙИТ УУЛУ 

 — 1867-жылы Таластын Колпоч айылында туулган. Эр жетип ээрге мингени улуу 

Токтогул акындын даңкын угуп, Кетмен-Төбөгө келип, акындан көп таалим-тарбия алат. 

Эшмамбет кыргыздын элдик поэзиясына, анын ичинде айтыш өнөрүнө өзгөчө чоң 

салым кошкон. Кыргыз жергесиндеги көрүнүктүү акындардын дээрлик бардыгы менен 

айтышкан. Эл арасында «ырчынын кара тулгасы» деген ардактуу атка татыган. 
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1926-жылы Кетмен-Төбөнүн Чечекти жайлоосундагы Капка деген жерде каза 

болгон. 

ТОКТОРААЛЫ ТАЛКАНБАЕВ 

 — 1868-жылы Аламүдүндөгү Кара-Жыгач деген жерде кедейдин үй-бүлөсүндө 

туулган. Революцияга чейин ар кимге жалчы жүрүү менен жан сактап келген. Малай 

жүргөнүндө молдодон окуп, кат таанып калат. 

Улуу Октябрь революциясынан кийин малайлыктан кутулуп, колхоздун мүчөлүгүнө 

кирип, дыйканчылык кылган. Анын айрым ырлары өз учурунда «Кызыл Кыргызстан» 

газетасында жарыяланган. Кол жазмалары Кыргыз УИАнын фондунда сакталып турат. 

1956-ж. «Жазгыч акындар» деген ыр жыйнакка ондон ашык ыры жарык көргөн. 

1944-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ШАМЕЙ ТОКТОБАЙ УУЛУ 

 — 1880-жылы Тоңдун Күн-Чыгыш айылында дүйнөгө келген. Бала чагынан 

сабатсыздыгын жоёт. Мектепте мугалим, колхоз башкармасынын төрагасы болуп 

иштеген. Көзү барда 4 китеби чыккан. Көп ырлары жарык көрбөй калган. Жазуучулар 

союзунун мүчөсү (1957). 

1981-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ЫСАК ШАЙБЕКОВ  

— 1880-жылы Кемин өрөөнүндөгү Чоң-Кемин кыштагында төрөлгөн. Токмоктогу 

диний мектептен окуган. Советтик, айыл чарба, кооперация кызматтарында иштеген. 

10 жашынан ыр-кошок жазат. Жер титирөөгө арналган «Зилзала» ырын чыгарат. 

«Ысактын ырлары» деген ыр жыйнагы басылган. 

Жазуучулар союзуна мүчө болгон. Анын «Кайран эл», «Азган эл» аттуу чыгармалары 

эски жана жаңы турмушту таасын сүрөттөйт. 

Акын 1957-жылы дүйнөдөн кайткан. 

КОРГОЛ ДОСУ УУЛУ 

 — 1882-жылы Кетмен-Төбөнүн Ак-Булагынын Айыкты деген жайыгында туулган. 

Айтылуу комузчу Ниязалыдан комуз үйрөнүп, калың элге таанылат. Айтыш өнөрүнүн 

чебери болгон. 

Коллективдештирүү мезгилинде «Кызыл партизан» колхозуна мүчө болуп кирет. 

Кезинде Кыргыз мамлекеттик филармониясында да иштеген. 

1981-жылы «Өмүрүм», «Ак Бакай» аттуу, 1993-жылы «Коргол» аттуу тандалмасы 

жарык көргөн. 

1962-жылы Узун-Акмат суусунун боюнда дүйнө салган. 
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КАЛЫК АКЫЕВ 

 — 1883-жылы Жумгалдын Кара-Ой деген жеринде кедейдин үй-бүлөсүндө туулган. 

Калыктын улуу Токтогулга жолугушу, андан үлгү алышы — анын шыгынын артылышына 

чоң таасир эткен. Айыл кеңешинин төрагасы, филармонияда артист болуп иштеген. 

Акындын чыгармалары Совет бийлиги орногондон кийин жарык көргөн. Биринчи 

ырлар жыйнагы «Калыктын ырлары» деген наам менен 1936-жылы китеп болуп 

басылып чыккан. Анын айтуусу боюнча «Жаныш-Байыш», «Курманбек» өңдүү элдик 

дастандар 1938-жылы жарыяланган. Өмүр жолун баяндаган «Баскан жол» деген 

көлөмдүү китепти эскерме катары жазып калтырган. 

Кыргыз маданиятын өстүрүүдө сиңирген эмгеги үчүн К. Акыев Эмгек Кызыл Туу, 

«Ардак Белгиси» ордендери, медалдар, Кыргыз ССР Жогорку Советинин 

Президиумунун Ардак грамотасы менен сыйланган. Ага 1939-жылы «Кыргыз ССРинин 

эл артисти» деген наам берилген. 

1953-жылы дүйнөдөн өткөн. 

БАРПЫ АЛЫКУЛОВ 

 — 1884-жылы Сузактын Ачы кыштагында дүйнөгө келген. Сегиз жашынан байга 

малай жүрөт. Колхоз уюштурууга көмөк көрсөткөн. Айыл кыдырып, жаңы заман, адам 

тагдыры, сүйүү махабат тууралуу ырларды жараткан. Асыресе, насыят жана махабат 

лирикалары эл оозунда сүймөнчүк менен ырдалат. Айтыш өнөрүндө да теңдешсиз. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 1949-жылы дүйнөдөн өткөн. 

АКТАН ТЫНЫБЕКОВ 

 — 1887-жылы азыркы Нарын районуна караштуу Тегерек-Булак деген жерде 

атактуу манасчынын үй-бүлөсүндө туулган. Атасы Тыныбек 1902-жылы дүйнөдөн 

кайтып, беш жаштагы Актан жетим калат. 

1905-жылы Муратаалы, Калык, Куйручук, Карамолдо сыяктуу чоң комузчулардан, ак 

таңдай акындардан таалим алган. 

Совет бийлиги орногондон кийин түрдүү иштерди аткарган. Айыл кеңешинин, 

колхоз башкармасынын төрагасы болуп иштеген. 1936-жылы Кыргыз мамлекеттик 

филармониясына келип, 1947-жылга чейин эмгектенген. Анын ырлар менен поэмасы 

«Асан-Жамал» деген ат менен 1964-жылы жарык көргөн. Медалдар менен сыйланган. 

1951-жылы дүйнөдөн кайткан. 

МОЛДО БАГЫШ САРЫБАЙ УУЛУ 

 — 1888-жылы Аксы аймагындагы Авлетим айылында туулуп, үч айлыгында энеден, 

үч жашында атадан жетим калат. Молдо Асандын үйүндө жүрүп сабатсыздыгын 

жойгон. 1930-жылдары сүргүндө болгон. Анын улуу акын Токтогул, Жеңижок, 

Эшмамбет жана казактын улуу акыны Жамбыл менен айтышкандары сакталып калган. 
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Молдо Багыштын жазган ырлары араб арибинен которулуп, 1998-жылы «Абак 

дептери» деген ат менен жарык көрдү. Китепке түрмөдө жазган санат-насыят ырлары 

топтолгон. 

Акын 1937-жылы Аксыдагы Кичи-Акжол айылында каза болгон. 

АБЫЛКАСЫМ ЖУТАКЕЕВ 

 — 1888-жылы Нарын жергесиндеги Жан-Булак айылында дүйнөгө келген. 

Буудайчы деген молдодон кат тааныган. Мугалим, колхоз башкармасынын төрагасы 

болуп иштеген. Көп ырларды, кошокторду жараткан. «Ленин кошогу» буга далил. 

Көптөгөн ырлары жыйналып, атайын жыйнак болуп басылган. 1933-жылы дүйнөдөн 

өткөн. 

ОСМОНКУЛ БӨЛӨБАЛАЕВ 

 — 1888-жылы Кант районундагы Чоң-Далы кыштагында дүйнөгө келген. Молдодон 

кат сабатын ачкан. Төкмө акындык өнөрү менен элге таанылган. Кыргыз мамлекеттик 

филармониясынын артисти болуп иштеген. 1936-жылы «Осмонкулдун ырлары» деген 

ыр китеби чыккан. Андан кийин 20га жакын ыр жыйнагы жарык көргөн. 

Республиканын эл артисти (1942). Жазуучулар союзунун мүчөсү. Ленин, 2 Эмгек 

Кызыл Туу ордендери, медалдар менен сыйланган. 

1967-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ЧАЛАГЫЗ ИМАНКУЛОВ 

 (өз аты Абдылда) — 1889-жылдын 22-августунда Ысык-Көлдүн Корумду айылында 

туулган. 30-жылдарда айыл кеңешинин төрагасы, 1933—56-жылдары Кыргыз драма 

театрында, филармонияда артист болуп эмгектенген. Төкмө, жомокчу, мүнүшкөр 

катары да таанымал. Комуз жасоо өнөрүндө да ийгиликтерге жетишкен. Жети ыр 

жыйнактын, жомок, эскертмелердин автору. 

Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер (1969). Жазуучулар 

союзунун мүчөсү. Медалдар менен сыйланган. 

1980-жылы дүйнөдөн өткөн. 

АЛЫМКУЛ ҮСӨНБАЕВ 

 — 1896-жылы Таластын Кара-Арча деген айлында кедейдин үй-бүлөсүндө туулган. 

Алымкул он эки жашка келгенде атасы дүйнөдөн кайтат. Ал ырчылыкка он үч жаш 

курагында кирише баштаган. Он төрт жашында улуу акын Токтогулга жолугуп, андан 

таалим алган. Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштеген. 

1938-жылы Алымкул Кыргызстан жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынган. 

Отуздай китеби чыккан. Тандалган чыгармаларынын бир томдугу 1973-жылы жарык 

көргөн. Онго жакын китеби орус тилинде чыккан. 1939-жылы ага Кыргыз ССРинин эл 
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артисти наамы берилген. 1938—63-жылдары Кыргыз ССР Жогорку Кеңешинин 

депутаты болгон. Кыргыз адабияты менен искусствосуна сиңирген кызматы үчүн 

Ленин, Эмгек Кызыл Туу ордендери жана Кыргыз ССР Жогорку Советинин 

Президиумунун Ардак грамоталары менен сыйланган. 

1963-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ТОКТОНААЛЫ ШАБДАНБАЕВ 

 — 1896-жылдын 15-августунда Кант районунун Жайылма айылында дүйнөгө 

келген. 1918—21-жылдарда Кызыл Армиянын сабында кызмат өтөгөн. 1936-жылдан 

баштап Кыргыз филармониясында артист болуп иштеген. Ал элге төкмө акын катары 

таанылган. Ы. Борончиев менен айтыштары буга далил. 

Онго жакын ыр жыйнактары чыккан. 1958-жылы Республиканын эл артисти наамын 

алат. Эмгек Кызыл Туу ордени ж.б. бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. 

1978-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ШАРШЕН ТЕРМЕЧИКОВ 

 — 1896-жылы Сокулук районундагы Көнөк кыштагында дүйнөгө келген. Бай-

манапка малай жүргөн. 

1931-жылы Кыргыз драма театрына артист болуп орношкон. Кийин филармонияда 

иштеген. Ырчы-комузчу, элдик куудул катары кеңири белгилүү 

Куудулдук таланты теңдешсиз бул адам Кыргызстанда туңгуч ирет «Жалгыз актёр 

театрын» жараткан. Юморлору өзүнчө китеп болуп чыккан. Кыргыз Республикасынын 

эмгек сиңирген артисти. Көптөгөн сыйлыктардын ээси. 

1942-жылы дүйнөдөн өткөн. 

АБДЫКАЛЫК ЧОРОБАЕВ 

 — 1897-жылы Ак-Талаа районуна караштуу Куртка айылында дүйнөгө келген. 

Айылдык молдодон кат таанып, анан Анжиян медресесинен, Ташкендеги мугалимдер 

курсунан билим алган. 

Айыл мектептеринде мугалим, советтик, чарбалык кызматтарда иштеген. 

Т.Молдого адабий катчы болгон. Кыргыз илимдер академиясында фольклор жыйноо 

боюнча кызмат өтөгөн. 

Анын онго жакын ыр-поэма жыйнагы жарыкка чыккан. Жазуучулар союзуна мүчө. 

Бир катар медалдар жана Республиканын Жогорку Советинин Ардак грамоталары 

менен сыйланган. Кыргыз ССРинин маданиятка эмгек сиңирген кызматкери наамынын 

ээси (1976). 

1979-жылы дүйнөдөн өткөн. 
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АКБЕРМЕТ КАРАГУЛ КЫЗЫ 

 — 1899-жылы Кетмен-Төбө өрөөнүндө туулган. Ата-энеден эрте ажыраган. 

Томолой жетим кызды 13 жашында күйөөгө беришкен. Он беш жашында төрөп, көп 

балалуу болгон. Элдик ырларды, майда эпосторду жакшы билген. 1923-жылы 

фольклор изилдөөчү К. Мифтаков анын ырларын жазып алган. 

Акбермет Карагул кызынын дүйнөдөн кайткан жылы белгисиз. 

КАЗЫБЕК МАМБЕТИМИН УУЛУ 

 — 1902-жылы азыркы Ат-Башы районундагы Чет-Келтебек деген жайлоодо жарык 

дүйнөгө келген. 

Совет бийлиги учурунда «байдын баласы аталып» алыскы Оренбург шаарына 

айдалган. 

Камактан 1931-жылы бошогон. Экинчи жолу 1934-жылы сүргүнгө айдалып, 1935- 

жылдын жайында он жыл түрмөгө кесилген. Өлүмү жөнүндө так маалымат жок, бирде 

1943-жылы түрмөдөн бошонуп, Өзгөндүн Мырзакесинде каза болду десе, экинчисинде 

Ташкендин «Чырчык курулушунда» деп 

айтылат. Жарым кылымдан ашык мезгил бою казалчынын чыгармалары оозго 

алынбай, окулбай келгендигинин себеби ушундан улам болгон. 

1992-жылы Казыбектин «Казалдар» китебин «Ала-Тоо» журналынын редакциясы 

басып чыгарган. 

АБДЫ БАЙСАЛБАЕВ 

 — 1902-жылы мурдагы Бектоо айлында, азыркы Аламүдүн районундагы «Ала-Тоо» 

совхозу аталган жерде кедей-дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. 

1938-жылы Абды Байсалбаевдин биринчи ырлар жыйнагы жарык көргөн. 1941-

жылы өз ыктыяры менен согушка барып, бир нече жолу жарадар болгон. Улуу Ата 

мекендик согуш жеңиш менен аяктаганда жергесине кайтып келип, кайрадан артисттик 

кесибин уланткан. 

Абды Байсалбаевдин онго жакын китеби «Кыргызстан» жана «Мектеп» 

басмаларынан жарык көргөн. 

1976-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ШЕКЕРБЕК ШЕРКУЛОВ 

— 1902-жылы Талас шаарынын жогору жагындагы Кырк-Казык деген жерде кедей-

дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. Шекербектин атасы Шеркул Талас өрөөнүндөгү 

белгилүү комузчулардын бири болгон. Шеркулдун үйүнө Токтогул баштаган чоң 

акындар, комузчулар келип турушчу. Анын комузчулугуна, ырчылыгына Токтогул көп 

таасир эткен болучу. 1936-жылы олимпиадага катышып, Кыргыз мамлекеттик 
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филармониясына артист болуп кирген. Анан ыр, обон чыгарган. Анын биринчи ырлар 

жыйнагы «Шекербектин ырлары» деген ат менен 1966-жылы жарык көргөн. 

1944-жылы ага Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген артисти наамы берилген. «Ардак 

Белгиси» ордени жана медалдар менен сыйланган. 

1980-жылы каза болгон. 

ЫСМАЙЫЛ БОРОНЧИЕВ 

 — 1910-жылы Чүй районундагы Алчалуу кыштагында дүйнөгө келген. 1936-жылы 

Кыргыз филармониясына артист болуп кирген. Онго жакын ыр китептеринин автору. 

Т.Шабданбаев менен айтыштар жыйнагын чыгарды. Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

Кыргыз эл артисти наамы ага 1958-жылы ыйгарылган. 

Төкмө акындык, артисттик өнөрү үчүн ал Эмгек Кызыл Туу орденине жана бир катар 

башка жогорку сыйлыктарга татыктуу болгон. 

1978-жылы дүйнөдөн кайткан. 

АБДРАШИТ БЕРДИБАЕВ 

 — 1916-жылдын 24-июнунда Москва районундагы Малтабар кыштагында 

төрөлгөн. Бала кезинен көзү азиз болгон. Кыргыз филармониясында артист болуп 

иштеген. Обончу жана комузчу. Бир нече ыр жыйнактарынын автору. 

Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген кызматкер. Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

Өкүмөттүк жогорку сыйлыктардын ээси. 

1980-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ТОКТОСУН ТЫНЫБЕКОВ 

— 1927-жылдын 21-октябрында Аксы районундагы Тегене кыштагында дүйнөгө 

келген. Жети жылдыкты бүтүп, ФЗОдо окуган. 

1949-жылдан өмүрүнүн акырына чейин Кыргыз филармониясында артист болуп 

иштеген. Ал атактуу Барпы менен Калыктын шакирти, төкмөлүк, комузчулук 

өнөрлөрдүн улантуучусу. 

Көптөгөн ыр жыйнактарынын, обон, күүлөрдүн автору. Жазуучулар союзунун 

мүчөсү, Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген артисти (1964). «Ардак Белгиси» ордени жана 

башка бир катар медалдар, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамоталары менен 

сыйланган. 

1982-жылы каза болгон. 
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АШЫРААЛЫ АЙТАЛИЕВ 

 — 1927-жылы Кант районундагы Чоң-Далы айыл кеңешинин Жедигер айылында, 

кызматчынын үй-бүлөсүндө туулган. 1946—92-жылдары Кыргыз мамлекеттик 

филармониясында эмгектенген. 

Анын «Жылкычы», «Ак шоокум», «Нарындан жазган салам кат» ж.б. обондуу 

ырлары кыргыз элине кеңири сиңип кеткен. Андан тышкары акындын өз вариантында 

жазылып, аткарылган элдик «Ак Мөөр», «Карагул Ботом» дастандары бар. Кыргыз 

Республикасынын эл артисти. Медалдар менен сыйланган. 

ЭСТЕБЕС ТУРСУНАЛИЕВ 

 — 1931-жылы 5-майда Манас районундагы Кара-Арча кыштагында төрөлгөн. Атасы 

комузчу, энеси кошокчу болгон. Атактуу Алымкул Үсөнбаевдин шакирти. 1946-жылдан 

Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштейт. Бир катар ыр жыйнактарынын автору. 

Төкмөлүк, айтыш, комузчулук өнөрү менен калайыкка кеңири таанымал. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү, Республиканын (1970) жана СССРдин эл артисти 

(1988), Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты (1975). Казак 

Республикасынын калк акыны (1994). «Ардак Белгиси» ордени ж.б. көптөгөн 

сыйлыктардын ээси. 

ТУУГАНБАЙ АБДИЕВ 

 — 1937-жылы Токтогул районундагы Ничке-Сай айылында туулган. Орто мектепти 

бүтүргөндөн кийин Жалал-Абад драма театрында, андан кийин Токтогул атындагы 

Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштеп келе жатат. Кыргыз мамлекеттик 

университетинин филология факультетин бүтүргөн. «Таңшы комуз», «Ыр канатында» 

аттуу ырлар жыйнактарын чыгарган. Кыргыз Республикасынын эл артисти. 

ЗАМИРБЕК ҮСӨНБАЕВ  

— 1951-жылы Бишкек шаарында туулган. Кыргыз Республикасынын эл артисти 

(1991), Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Кыргыз мамлекеттик 

университетинин филология факультетин бүтүргөн. Б. Бейшеналиева атындагы 

искусство институтунун профессору. 

1968-жылдан Кыргыз филармониясында иштейт. 1986-жылы «Замирбектин 

ырлары» аттуу жыйнагы жарык көргөн. 

КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ 

 — 1901- жылдын 9-сентябрында Ысык-Көл районундагы Чырпыкты кыштагында 

төрөлгөн. Айылдык молдодон арип таанып, өзбек, орус-тузем мектептеринен окуган. 

Кийин Ташкендеги кыргыз-казак институтунан билим алган. 

«Ак жол», «Жас Кайрат» газета-журналдары менен кызматташат. «Эркин-Тоо» 

газетасын редакторлогон. 1927—30-жылдары Кыргыз АССР эл агартуу комиссары, 

Кыргыз пединститутунда профессор болгон. 
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Ал кыргыз жазмасынын, тил илиминин, азыркы кыргыз адабиятынын негиз 

салуучуларынын бири. Кыргыз алфавитин калыптаган. Окуу китептеринин автору. 

20-жылдарда «Касым ырлары» жыйнагы чыккан. Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

1938-жылы репрессияда курман болгон. 1957-жылы толук акталган. 

ААЛЫ ТОКОМБАЕВ (Балка) 

 — 1904- жылдын 7-ноябрында Кемин районундагы Чоң-Кайыңды кыштагында 

кедейдин үй-бүлөсүндө туулган. 1916-жылкы үркүндө Кытайга качып, жолдон ата-

энесинен ажыраган. 1922-жылы Ташкендеги мектеп интернатта, андан соң САКУда 

окуган. «Кызыл Кыргызстан» газетасынын редакциясында, басмада жана Жазуучулар 

союзунда жетекчи кызматтарда иштеген. 

1927-жылы «Ленин тууралу» деген туңгуч ыр жыйнагы чыккан. Акын көптөгөн ыр 

жана кара сөз түрүндөгү жыйнактардын автору. Ондогон драмалык чыгармалардын 

ээси. Дүйнөлүк жана орус адабиятынын мыкты үлгүлөрүн кыргыз тилине которгон. 

Акындын чыгармалары да көп чет тилдерге которулган. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты 

(1962), академик(1954), Кыргыз эл акыны(1945), Социалисттик Эмгектин Баатыры 

(1974). 2 Ленин, 3 Эмгек Кызыл Туу, «Ардак Белгиси» ордендери жана көптөгөн 

сыйлыктарга ээ. 

1988-жылы дүйнөдөн өткөн. 

МОЛДОГАЗЫ ТОКОБАЕВ 

 — 1905- жылдын 21-майында Ысык-Көлдүн Тору-Айгыр кыштагында туулган. 

Москвадагы Комуниверситетинде окуган. Бир катар партиялык, советтик жетекчи 

кызматтарда иштеген. Ондон ашуун ыр жыйнактарынын автору. «Кайгылуу Какей» 

драмасын жазган. Ленин, 2 «Ардак Белгиси» ордендери ж.б. өкүмөттүк жогорку 

сыйлыктардын ээси болгон. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

1974-жылы дүйнөдөн өткөн. 

МУКАЙ ЭЛЕБАЕВ 

— 1906-жылы азыркы Түп районундагы Чоң-Таш кыштагында туулган. 

Ата-энесинен эрте ажырап, жетим калган. М. Элебаев Улуу Октябрь революциясына 

чейин оор турмушту башынан өткөргөн. 1921-жылдан интернатта тарбияланган. 1926—

30-жылдарда Фрунзедеги педагогикалык техникумда окуган. 
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М. Элебаевдин «Зарыгам» аттуу туңгуч ыры 1924-жылы «Эркин-Тоо» газетасына 

чыккан. Акын көркөм котормого да өзгөчө көңүл буруп, А. Пушкиндин, Н. Гоголдун, Л. 

Толстойдун, Д. Фурмановдун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. 

1943-жылы анын бийик патриотизмге ширелген «Улуу марш» аттуу ыр китеби 

чыккан. 

Акын 1944-жылы душман менен согушуп жатып, баатырларча курман болгон. 

ЖУМА ЖАМГЫРЧИЕВ 

— 1906-жылы Тоң районунун Көк-Сай кыштагында төрөлгөн. САКУда жана Кыргыз 

педтехникумунда окуган. Республикабыздын жана Өзбекстандын мектептеринде 

мугалимдик кылган. Ыр жыйнактары чыккан. Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 

1942-жылы Улуу Ата Мекендик согушка кетип, 1944-жылы курман болгон. 

ЯСЫР ШИВАЗА 

— 1906-жылдын 18-майында Москва районуна караштуу Александровка 

кыштагында төрөлгөн. Айылдык дин мектебинде, Ташкен эл агартуу институтунда 

окуган. Китеп басмасында, Жазуучулар союзунда жооптуу кызматтарда иштеген. Көп 

жылдар бою «Шыйуэди чи» газетасында редактор болгон. 

Акын—дунган совет адабиятынын негиз салуучусу. 1931-жылы чыккан туңгуч ыр 

жыйнагы дунган элинин биринчи басма китеби катарында тарыхка кирди. Ал 30га 

жакын ыр жыйнактарынын автору. Кыргыз Республикасынын эл акыны (1974). Эмгек 

Кызыл Туу, Эл Достугу, 3 «Ардак Белгиси» ордендери менен сыйланган. 

Акын 1991-жылы каза болгон. 

ТЕМИРКУЛ ҮМӨТАЛИЕВ 

— 1908- жылдын 1-майында Аксы районундагы Төө-Жар кыштагында дүйнөгө 

келген. Ак-Суу интернатында тарбияланган, Жалал-Абад педтехникумун бүтүргөн, 

Москвадагы Коминституттан билим алган. 

Алгач мектептерде, жаштар уюмдарында, андан соң газета-журналдардын 

редакцияларында, Жазуучулар союзунда жетекчи кызматтарда эмгектенген. Улуу Ата 

Мекендик согушка катышкан. 

1935-жылы туңгуч ыр жыйнагы жарык көргөн. Орус акындарынын мыкты үлгүлөрүн 

кыргыз тилине которгон. 

«Тоо гүлдөрү» жыйнагы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргыз эл акыны (1968). Ленин, Эмгек Кызыл Туу, Кызыл 

Жылдыз, 2 «Ардак Белгиси», Эл Достугу ордендери ж.б. көптөгөн медаль, 

грамоталарды алган. 
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Акын 1991-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ЖООМАРТ БӨКӨНБАЕВ 

— 1910-жылдын 16-майында Токтогул районундагы Мазар-Сай кыштагында 

төрөлгөн. Балдар үйүндө тарбияланган. Ош, Фрунзе педтехникумдарында, Москва 

Комуниверситетинде билим алган. 1930-жылдарда республикалык газеталардын 

редакцияларында жооптуу кызматтарда иштеген. Көптөгөн ыр китептердин, «Алтын 

кыз» драмасынын, «Айчүрөк», «Токтогул» операларынын либреттолорунун автору. 

Орустун жана башка элдердин көрүнүктүү акындарынын чыгармаларын кыргыз 

тилине которгон. Жазуучулар союзунун мүчөсү, «Ардак Белгиси» орденинин ээси 

болгон. 

Акын 1944-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ЖУСУП ТУРУСБЕКОВ 

— 1910-жылы Тоң районунун Көк-Сай кыштагында туулган. 1916-жылкы үркүндө 

Кытайга чейин барып, кайра кайткан. Каракол балдар үйүндө тарбияланган. Түп 

зооветтехникумунда жана Твердеги партмектепте окуган. «Эркин Тоо», «Кызыл 

Кыргызстан», «Ленинчил жаш» газеталарында, басмада, театрда жетекчилик 

кызматтарда иштеген. 

Көптөгөн ыр жыйнактарынын автору. «Ажал ордуна» драмасын жараткан жана 

«Айчүрөк» операсынын либреттосуна авторлош. Орустун мыкты акындарынын 

чыгармаларын кыргыз тилине которгон. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. «Ардак Белгиси» ордени менен сыйланган. 

1942-жылы согушка кетип, 1943-жылы курман болгон. 

КУБАНЫЧБЕК МАЛИКОВ 

— 1911-жылдын 16-сентябрында Аламүдүн районундагы Үч-Эмчек айылында 

төрөлгөн. Айыл мектебинен соң педтехникуллдан билим алган. 

«Эркин-Тоо» газетасынын кабарчысынан чыгармачылык жолу башталган. «Кызыл 

Кыргызстан», «Ленинчил Жаш» газеталарында, театрда, басмада Жазуучулар союзунда 

жооптуу кызматтарда иштеген. 

1928-жылдан баштап чыгармалары жарык көргөн. Көптөгөн ыр жыйнактардын, 

поэмалардын автору. «Бийик жерде» пьесасы үчүн 1978-жылы Токтогул атындагы 

мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Кыргыз эл акыны (1969), искусствого эмгек сиңирген 

ишмер (1947). Жазуучулар союзунун мүчөсү. Ленин, Эмгек Кызыл Туу, 3 «Ардак 

Белгиси» ордендери ж.б. республикалык сыйлыктарга татыктуу болгон. 

1978-жылы каза болгон. 
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ТҮГӨЛБАЙ СЫДЫКБЕКОВ 

— 1912-жылы 14-майда Түп районундагы Кең-Суу кыштагында жарык дүйнөгө 

келген. Алгачкы билимди айыл мектебинен, Караколдогу Чехов атындагы башталгыч 

орус мектебинен алган. 1928—31-жылдары Фрунзе шаарындагы айыл чарба 

техникумунан, Ашхабаддагы Орто Азия зооветеринардык институтунан окуган. 

Чыгармачылыгын ыр жазуудан баштаган. Поэтикалык ыр жыйнактары чыккан. 

Мындан сырткары жүздөгөн аңгеме, ондогон повесть-романдардын автору. 

Адабияттын бардык жанрларында үзүрлүү эмгектенген. Чыгармалары мурдагы 

СССРдин бардык элдеринин жана бир катар дүйнө элдеринин тилдерине которулган. 

СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты (1948), Кыргыз эл жазуучусу (1968), 

академик (1954). 1997-жылы Кыргыз Республикасынын биринчи Баатыры болгон. 

Кыргыз ССР, СССР Жогорку Советтерине бир нече жолу депутат болуп шайланган. 

Ленин, Эмгек Кызыл Туу, Эл Достугу ордендери жана бир топ медалдар, Ардак 

грамоталар менен сыйланган. 

Ал 1997-жылы дүйнөдөн кайткан. 

АБДРАСУЛ ТОКТОМУШЕВ 

— 1912-жылдын 15-июнунда Кемин районунун Төрт-Күл кыштагында дүйнөгө 

келген. Ата-энесинен эрте ажырап, Токмок балдар үйүндө тарбияланган. 1928-

жылдары Ташкенде, кийин Фрунзеде билим алган. «Кызыл Кыргызстан», «Ленинчил 

жаш», «Ала-Тоо», «Чалкан» газета-журналдарынын редакцияларында иштеген. 

1937-жылы «Какшаалдан кат» поэмасы жаралып, кийин орус тилине да которулган. 

Көптөгөн ыр китептери чыккан. «Алтын тоо» романы 1974-жылы Т.Сатылганов 

атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. 

Балдар үчүн да көп китептер жазган. Бир катар чыгармалары башка элдердин 

тилине которулган. Кыргыз эл акыны (1972), Жазуучулар союзунун мүчөсү. Эмгек Кызыл 

Туу ордени ж.б. сыйлыктарга татыктуу болгон. 

Акын 1995-жылы дүйнөдөн кайткан. 

РАЙКАН ШҮКҮРБЕКОВ 

 —1913-жылдын 23-майында Таластын Ак-Чий деген айылында туулган. 1933-жылы 

Кыргыз педтехникумун бүтүргөн. Драма театрында артист, филармонияда адабий 

бөлүмдүн башчысы болуп иштеген. Улуу Ата Мекендик согушка катышкан. Көптөгөн 

көркөм китептердин автору. Сатиралык, лирикалык ж.б. чыгармалары кеңири 

белгилүү. Драмалык чыгармалары көп убакыт бою республиканын сахналарында 

коюлган. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Эмгек Кызыл Туу ордени жана медалдар менен 

сыйланган. Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамоталарынын ээси. 
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1962-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ТӨЛӨН ШАМШИЕВ 

 — 1913-жылы Өзгөн районундагы Куршаб кыштагында туулган. 1932-жылы Жалал-

Абаддагы педтехникумду бүткөндөн кийин 1941-жылга чейин республикалык газета-

журналдардын редакцияларында иштеген. 

Согуш жылдары даңазалуу Панфилов атындагы гвардиялык аткычтар 

дивизиясынын саясий кызматкери болгон. 

Т. Шамшиевдин ырлары, аңгемелери, очерктери 30-жылдардан тартып өзүнчө 

китеп болуп чыгып, үзгүлтүксүз жарыяланып келатат. 

КАМЧЫ ЖУНУСОВ 

 — 1915-жылы Ноокат районундагы Беш-Бадам деген кыштакта туулган. Ата-

энесинен эрте ажыраган акын 1930-жылдан тартып балдар үйүндө тарбияланган. 

1955—57-жылдарда СССР жазуучулар союзунун алдындагы Жогорку адабий курста 

окуган. 

Биринчи ырлар жыйнагы «Менин жерим» деген ат менен 1950-жылы жарык 

көргөн. Ошондон тартып кыргыз жана орус тилдеринде ондогон китептери чыккан. 

1988-жылы дүйнөдөн кайткан.  

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ 

— 1915-жылдын 12-декабрында Панфилов районундагы Каптал-Арык кыштагында 

төрөлгөн. Фрунзенин, Токмоктун балдар үйлөрүндө тарбияланган. Фрунзе 

педтехникумунда окуган. Республикалык жаштар газетасында, «Чабуул» журналында 

иштеген. 

1935-жылы «Таңдагы ырлар» аттуу туңгуч ыр жыйнагы жарык көргөн. Көптөгөн 

поэмалардын, лирикалык ыр китептердин автору. А.Пушкиндин «Евгений Онегин», 

Ш.Руставелинин «Жолборс терисин жамынган баатыр» сыяктуу бир катар 

чыгармаларын, поэмаларын кыргыз тилине которгон. 

Акындын онго жакын ыр китептери орус жана башка тилдерде чыккан. 

Көзү өткөндөн соң 1967-жылы республикалык Жаштар сыйлыгы ыйгарылган. 

«Ардак Белгиси» орденинин ээси болгон. 1986-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун 

А.Осмонов атындагы адабий сыйлыгы белгиленген. 

1938-жылдан Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

1950-жылы каза болгон.  
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НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ 

 — 1916- жылдын 14-апрелинде Чүй районундагы Кегети кыштагында дүйнөгө келген. 

Айыл мектебин бүтүп, зооветеринария институтунда окуган. Москвадагы адабият 

институтун бүтүргөн. Республикалык газета-журналдарда иштеген. Көптөгөн ыр 

жыйнактарынын автору. Жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргыз эл акыны (1989). 1984-

жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. 

Эмгек Кызыл Туу, «Ардак Белгиси», Эл Достугу ордендеринин, медалдардын, 

Кыргыз ССР Жогорку Советинин Грамоталарынын ээси. 

Ал 1996-жылы дүйнөдөн кайткан.  

НИНАКАН ЖҮНДҮБАЕВА 

 — 1917-жылы 20-октябрда Кочкор районунун Тогуз-Булак кыштагында туулган. 

Жумгал, Кочкор райондорунда мугалим, Жумгал райондук комсомол комитетинин 1-

катчысы, райаткомдун төрагасы, Нарын музыкалык драма театрында директор, 

Кыргызстан жазуучулар союзунда адабий кеңешчи болуп иштеген. Адабиятка 1957-

жылдан кадам таштаган. Андан бери жыйырмадан ашуун жыйнактарын чыгарган. 

Республиканын маданиятына эмгек сиңирген кызматкер (1977), Кыргыз 

Республикасынын эл акыны (1993). СССР маданиятынын отличниги. «Ардак Белгиси» 

ордени жана медалдар менен сыйланган. 

МИДИН АЛЫБАЕВ 

 — 1917-жылдын 7-ноябрында Жумгал районунун Чаек кыштагында туулган. Айыл 

мектебин бүтүп, Фрунзедеги педтехникумда окуган. Согуш жылдарында 

республикалык газета-журналдардын редакцияларында иштеген. 

1937-жылы «Бактылуу жаштык» деген биринчи ыр жыйнагы жарыкка чыккан. Андан 

соң көптөгөн сатиралык, лирикалык чыгармалардын автору болгон. Чет элдик 

акындардын ырларын которгон автор катары да маалым. Драма жанрында да 

ийгиликтер жараткан. Анын эки жыйнагы орус тилинде жарык көргөн. 

1959-жылы дүйнөдөн кайткан. 

НУРКАМАЛ ЖЕТИКАШКАЕВА 

 — 1918-жылдын 9-сентябрында Сокулук районундагы Жыламыш айылында 

төрөлгөн. 1941-жылы Москвадагы ГИТИСти бүтүргөн. 

Театр артисти, Эл чыгармачылыгы үйүнүн директору болуп иштеген. Бир нече ыр 

жыйнактарынын автору. Жазуучулар союзунун мүчөсү. Медаль менен сыйланган. 

1952-жылы дүйнөдөн өткөн. 
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АБДРАСУЛ КЫЛЫЧЕВ 

 — 1919-жылы Нарын районундагы, Ак-Кыя айылында төрөлгөн. 1939-жылы 

Бишкектеги мугалимдер институтун, кийин Республикалык партиялык мектепти, 1942ж. 

аскердик окуу жайын бүтүргөн. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу. Мектепте 

мугалим, «Тянь-Шань правдасы», «Ленинчил Жаш» газеталарынын редакцияларында, 

Кырмамбаста иштеген. «Ырлар», «Эне», «Мурас» аттуу ырлар жана поэмалар 

жыйнактары жарык көргөн. 

Орус акындарынын ырларын жана Андерсендин жомокторун кыргыз тилине 

которгон. 

1951-жылы дүйнөдөн кайткан.  

САТИН АБДЫКЕРИМОВА 

 — 1919-жылы азыркы Кара-Буура районундагы Бейшеке кыштагында туулган. 

Колхоздо иштеген. Алгачкы ырлары басма сөздө 1939-жылдан жарык көрө баштаган. 

Чыгармалары көбүнчө айыл адамдары, дыйкандардын эмгеги, жаратылыш кооздугуна 

арналган. Акындын чыгармачылыгында аял темасы өзгөчө орунду ээлейт. 

Автордун ырлары орус тилинде да китеп болуп чыккан. Жазуучулар союзунун 

мүчөсү. «Ардак Белгиси» ордени жана медалдар менен сыйланган. 

Акын 1988-жылы дүйнөдөн кайткан. 

КУБАНЫЧ АКАЕВ 

 — 1919-жылы Кемин районундагы Кызыл-Суу кыштагында туулган. Бишкектеги 

мугалимдер институтун бүткөн. Республикалык газеталардын редакцияларында жана 

басмада иштеген. 

1938-жылдан тартып ыр, поэмалары басма сөздө жарыяланган. Отуздан ашык ыр 

китептин автору. 

Ошондой эле көркөм котормодо да эмгектенген. Анын котормосунда Ян Райнистин, 

Ш.Петефинин, А.Сурковдун, С.Вургундун, К. Чуковскийдин чыгармалары кыргыз 

окуучуларына тартууланган. «Ардак Белгиси» ордени жана медалдар менен 

сыйланган. 

Акын 1982-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ТЕНТИ АДЫШЕВА 

 — 1920-жылдын 19-апрелинде Тоң районундагы Күн-Чыгыш айылында төрөлгөн. 

Фрунзедеги медицина техникумунда, КМУнун филология факультетинде окуган. 

Комсомолдук, советтик кызматтарда иштеген. 1961-жылы «Заманым» аттуу туңгуч ыр 

жыйнагы жарыкка чыккан. Кыргыз тилинде сегиз ыр китептин, орус тилинде төрт ыр 

жыйнактын автору болгон. Жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргыз эл акыны (1980). 
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«Ардак Белгиси» ордени, медалдар жана республиканын Жогорку Кеңешинин 

Грамоталары менен сыйланган. 

1984-жылы дүйнөдөн өткөн. 

МЕДЕРБЕК АКИМКОЖОЕВ 

 —1920-жылы 20-ноябрда Жумгал районундагы Жаңы-Арык кыштагында туулган. 

Бишкек зооветеринария техникумун бүткөн. 

Совхоздо бригадир, зоотехник, эсепчи, айыл кеңешинин катчысы болуп иштеген. 

М. Акимкожоевдин поэтикалык чыгармалары 1952-жылдан бери республикалык 

басма сөздө жарыяланып, ондой жыйнагы басмалардан чыккан. 

Акын 1991-жылы дүйнөдөн кайткан. 

МУСА ЖАНГАЗИЕВ 

— 1921-жылдын 23-мартында Сокулук районундагы Карасакал кыштагында туулган. 

Жетим балдар үйүндө чоңойгон. Комсомолдо катчы, газета-журналдарда редактор, 

жазуучулар союзунда катчы болуп иштеген. 

Жүздөн ашуун көркөм жыйнактын автору. Чыгармалары башка тилдерге 

которулган. Республиканын жаштар сыйлыгынын ээси. Республиканын эл акыны (1981). 

Эмгек Кызыл Туу, 2 «Ардак Белгиси» ордени менен сыйланган. 

1998-жылы дүйнөдөн кайткан. 

СҮЙҮНБАЙ ЭРАЛИЕВ 

 — 1921-жылы Талас районундагы Үч-Эмчек айылында туулган. Улуу Ата Мекендик 

согушка катышкан. 

С. Эралиев 1944—51-жылдары Талас облустук «Лениндик Туу» газетасынын 

жооптуу катчысы, Москвадагы жогорку партиялык мектепти бүтүргөн соң «Кыргызстан 

пионери» газетасынын редактору, 1959—84-жылдары Кыргызстан жазуучулар 

союзунун катчысы жана адабий кеңешчиси болуп иштеген. 

Сүйүнбай Эралиев көптөгөн китептин автору. Көркөм котормодо да жемиштүү 

эмгектенип келе жатат. 

Акын «Эл Достугу», I даражадагы Ата Мекендик согуш, III даражадагы «Манас» 

ордендери, көптөгөн медалдар менен сыйланган. 

Кыргыз эл акыны (1974), Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын (1980), 

А.Фадеев атындагы бүткүл союздук жана Жамбыл атындагы эл аралык сыйлыктардын 

лауреаты. 
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СМАР ШИМЕЕВ 

 — 1921-жылдын 15-ноябрында Кемин районундагы Алмалы кыштагында төрөлгөн. 

М. Горький атындагы адабият институтун бүтүргөн. 

Республикалык газета-журналдардын редакцияларында, филармонияда жетекчи 

кызматтарда иштеген. Жыйырма ыр жыйнактын автору. Котормо жанрында да көп 

эмгектенген. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Бир катар өкмөттүк сыйлыктардын ээси. Кыргыз 

маданиятына эмгек сиңирген кызматкер (1974). 

1976-жылы дүйнөдөн өткөн.  

АКЫНБЕК КҮРҮЧБЕКОВ 

 — 1922-жылдын 5-декабрында Жайыл районундагы Эриктүү айылында туулган. 

1941-жылы Улуу Ата Мекендик согушка катышкан, андан соң көп жылдар бою сот, 

адвокатура органдарында иштеген. «Кыргызстан маданияты» газетасында, Кыргыз 

Совет Энциклопедиясынын редакциясында эмгектенген. 

Ондой ыр китептеринин автору. Жазуучулар союзунун мүчөсү. Согушка 

байланыштуу орден, медалдар менен сыйланган. 

1988-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ТҮМӨНБАЙ БАЙЗАКОВ 

 — 1923-жылы Сузак районундагы Барпы айыл кеңешинин Бөкөй деген 

кыштоосунда төрөлгөн.. 

1942—43-жылдарда Советтик Армиянын катарында согушка катышкан. 

1954-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 

бүтүргөн. Басмада иштеген. 

Биринчи ырлар жыйнагы 1946-жылы жарык көргөн. Андан соң көптөгөн ыр 

китептери жана котормолору чыккан. 

Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Фадеев атындагы 

Алтын медалдын ээси. 

Акын 1992-жылы дүйнөдөн кайткан. 

СООРОНБАЙ ЖУСУЕВ 

 — 1925-жылы Кара-Кулжа районундагы Кызыл-Жар кыштагында туулган. Он сегиз 

жашында армияга алынып, Панфилов дивизиясында согушка катышат. Согуштан кийин 

Оштогу мугалимдер институтун жана Москвадагы М.Горький атындагы Адабият 

институтун бүтүргөн. Райондук, облустук газеталарда кызмат кылат, «Ала-Тоо» 
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журналынын башкы редактору, «Чалкан» журналында жооптуу катчы болуп иштейт. 

Көптөгөн ыр китептери жана котормолору чыккан. 

Кыргыз адабиятына сиңирген эмгеги үчүн 1981-жылы ага Кыргыз эл акыны наамы 

берилген. Көптөгөн ордендер, медалдар менен сыйланган. Токтогул атындагы 

мамлекеттик сыйлыктын ээси. 

МУКАМБЕТКАЛЫЙ ТУРСУНАЛИЕВ 

 — 1926-жылы Чүй районундагы Алчалы айлында туулган. 1944-жылы Улуу Ата 

Мекендик согушка катышкан. 1957-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүрүп, 

1954—86-жылдары «Кызыл Кыргызстан» газетасында, «Чалкан» журналында адабий 

кызматкер, бөлүм башчы, жооптуу катчы милдетин аткарган. Сатиралык ырлары 

«Крокодил», «Крестьянка», «Огонёк» журналдарына басылып, бир нече чыгармалар 

жыйнагы орус тилине которулган. 

Акындын беш поэтикалык, беш прозалык жыйнагы чыккан. Медалдар менен 

сыйланган. 

Акын 1996-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ЭРГЕШБАЙ УЗАКБАЕВ 

 — 1926-жылы 15-январда Тоң районундагы Күн-Чыгыш айылында туулган. 1946—

48-жылдарда Фрунзедеги мугалимдер институтунда окуган. 

Эмгек жолун 1942-жылы Тоң мектебинде мугалим болуп иштөө менен баштаган. 

1951-жылдан тартып журналисттик ишке өтүп, облустук «Ысык-Көл правдасы», 

райондор аралык «Коммунисттик эмгек», шаардык «Каракол» газеталарында адабий 

кызматкер, өз кабарчы, жооптуу катчы, редактордун орун басары, 1959—63-жылдарда 

Кыргызстан жазуучулар союзунун Ысык-Көл өрөөнү боюнча адабий кеңешчиси болуп 

иштеген. 

Алгачкы китеби «Ырлар жыйнагы» деген ат менен 1949-жылы жарык көргөн. 

Эргешбай Узакбаев Кыргыз ССР Жогорку Советинин Грамотасы менен сыйланган. 

Ага 1994-жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы 

берилген. Медалдар менен сыйланган. 

АСАН ТОКОЕВ  

1927-жылы Талас районунун Чоң-Токой айлында туулган. Москвадагы жогорку 

адабият институтунда окуган. Колхоздо иштеген. 

Онго чукул ыр жыйнактардын автору. Котормолору да бар. Медалдар менен 

сыйланган. 

Акын 1998-жылы дүйнөдөн кайткан. 
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АБДЫЛДА БЕЛЕКОВ 

 — 1928-жылы Ысык-Көл районундагы Корумду кыштагында туулган. 

Орто мектепти бүткөн соң бир нече жылдар бою мектептерде, «Ысык-Көл 

правдасы» газетасында иштейт. 1948—52-жылдары Кыргыз мамлекеттик педагогика 

институтунда окуган. 

1957—59-жылдары А.Белеков СССР жазуучулар союзунун Жогорку адабий курсунун 

угуучусу. 

Көптөгөн ыр китептеринин автору, Жазуучулар союзуна мүчө. 

ЖУМАКАН ТЫНЫМСЕИТОВА  

— 1929-жылы Нарын районунун Он-Арча кыштагында дүйнөгө келген. Нарын 

педокуу жайын, КМУнун филология факультетин бүтүргөн. Китепканачы, райондук, 

облустук газеталарда адабий кызматкер болуп иштеген. Ондой ыр жыйнактардын 

автору. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Бир катар медаль, грамоталар менен сыйланган. 

1975-жылы дүйнөдөн өткөн. 

АКБАР ТОКТАКУНОВ  

— 1929-жылы Кемин районунун Чым-Коргон айылында туулган. 1961—63-

жылдарда Москвадагы М.Горький атындагы адабият институтунда окуп, кийин «Жаш 

ленинчи», «Советтик Кыргызстан» журналдарында жооптуу катчы болуп иштеген. 1963-

жылдан «Чалкан» журналында баш редактор, «Мектеп» басмасында бөлүм башчы, 

Кыргызстан жазуучулар союзунда адабий кеңешчи кызматын аткарган. Алгачкы 

жыйнагы 1953-жылы жарык көргөн. Жыйырмага жакын ыр жыйнактардын автору 

болгон. 

«Эмгектеги артыкчылык» медалынын ээси. 

Акын 1993-жылы дүйнөдөн өткөн.  

МУХТАР БОРБУГУЛОВ  

— 1930-жылдын 5-майында Сузак районундагы Кыз-Көл кыштагында дыйкандын 

үй-бүлөсүндө туулган. Кыргыз пединститутун бүтүргөн. 1967-жылы филология 

илимдеринин доктору даражасын алган. Профессор наамы бар. КМУда окутуучу, 

кафедра башчысы, Кыргыз энциклопедиясында башкы редактор болуп иштеген. 

Көптөгөн тамсил ыр жыйнактарынын автору. 

Жазуучулар союзунун 1956-жылдан берки мүчөсү. Медалдардын жана 

республиканын Жогорку Советинин Ардак грамоталарынын ээси. 
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ТАШ МИЯШЕВ 

 — 1931-жылы Кара-Суу районундагы Папан айылында туулган. Мугалим, окуу 

бөлүмүнүн башчысы, Кара-Суу райаткомунда, Ош облаткомунда инспектор болуп 

иштеген. 

Алгачкы «Туңгуч күү» деген ырлар жыйнагы «Кыргызстан» басмасынан 1966-жылы 

жарык көргөн. Жыйырмага жакын поэтикалык, прозалык китептердин автору. 

Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 

АБЗИЙ КЫДЫР УУЛУ  

— 1931-жылы Түп районундагы Көөчү айылында туулган. «Кыргызстан пионери», 

«Жаш ленинчи», «Байчечекей» журналдарында кызмат өтөдү. 

Биринчи китеби «Мекен энем» деген ат менен 1956-жылы жарык көргөн. Андан 

бери ондон ашык ыр китептери жарыкка чыкты. 

Ал лирик, сатирик жана котормочу катары да белгилүү. Өзүнүн чыгармалары 

аркылуу жаш муундарды тарбиялоого чоң үлүш кошту. Тоголок Молдо атындагы 

сыйлыктын лауреаты. 

АЙТМАМАТ ҮМӨТАЛИЕВ  

— 1931-жылы 25-июнда Алай районуна караштуу Корул кыштагында туулган. 

Москвадагы Жогорку адабий курста окуган. «Арча», «Эркиндик булбулу» аттуу ырлар 

жана поэмалар жыйнагын чыгарган. 

Акын 1980-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ЖОРОБЕК СУЛТАНАЛИЕВ 

 — 1932-жылы Талас шаарында туулган. Фрунзе шаарындагы №5-кыргыз орто 

мектебин бүтүрөрү менен Москва шаарындагы Түстүү металлдар институтунда окуган. 

Беш ырлар жыйнагынын автору. 

1987-жылы дүйнөдөн кайткан.  

САЛИБАЙ ШАТМАНОВ 

— 1932-жылы азыркы Аксы районунун Кызыл-Жар айлында туулган. Кесиби 

педагог. «Мугалимдер газетасында», басмада иштеген. 

«Ата мурасы», «Бозбу», «Дан жана ыр», «Белгим», «Табийгат жана адам», «От 

менен суу», «Күн жана эне», «Айтамга» сыяктуу жыйырмадан ашуун ыр 

жыйнактарынын автору. 

СССРдин жана Кыргыз ССРнин эл агартуу отличниги. 
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БАЙДЫЛДА САРНОГОЕВ 

 — 1932-жылы Талас районунун Чоң-Чычкан айылында туулган. Айылдык мектепте, 

андан кийин Бишкек шаарындагы №5 кыргыз орто мектебинде окуган. 1956—жылы 

Москвадагы А.М.Горький атындагы адабият институтун бүтүрүп, «Ала-Тоо» 

журналында, андан кийин 1959—73-жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунда поэзия 

боюнча адабий кеңешчи болуп иштеген. 

Байдылда Сарногоевдин 13 жашында «Жаз келди» деген ыры райондук газетада 

жарык көргөн. Биринчи «Шумкар» аттуу жыйнагы 1952-жылы чыгып, ошол жылдан 

баштап акын эл арасына кеңири тааныла баштаган. Акындын чыгармалары бир топ 

элдердин тилдерине которулуп, көптөгөн ырларына кыргыз композиторлору музыка 

жазышкан. Акын жыйырмага жакын ыр жыйнактын автору. 

1966—82-жылдары Кыргыз ССР Жогорку Советинин эки Ардак грамотасына, 1991-

жылы Кыргыз эл акыны наамына ээ болгон. 

Кыргызстан жазуучулар союзунун Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыгынын 

лауреаты. 

ЖАЛИЛ САДЫКОВ 

 — 1932-жылы Кемин районунун Кичи-Кемин айылында туулган. 1958-жылы 

КМУнун филология факультетин бүтүргөн соң «Кыргызстан пионери» газетасында 

бөлүм башчы, жазуучулар союзунда адабий кеңешчи, «Ала-Тоо» журналында бөлүм 

башчы, кийин «Жаш ленинчи» журналын жетектеди. 1988—92-жылдары «Кыргыз 

маданияты» гезитинин баш редактору болуп иштеди. 

Жалил Садыков жыйырмадан ашуун поэтикалык жыйнактын автору. Кыргыз 

Республикасынын Гимнинин автору. Кыргыз эл акыны(1991), маданиятка эмгек 

сиңирген ишмер (1988). Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты (1986). 

СУЛАЙМАН МАЙМУЛОВ 

 -1932-жылдын 8-мартында Кемин районундагы Кичи-Кемин кыштагында туулган. 

КМУну бүтөрү менен «Жаш ленинчи» журналында, «Ленинчил жаш» газетасында 

иштеген. «Кыргызстан» басмасында жана «Кыргызстан маданияты» газетасында да 

эмгектенген. 20дай ыр жыйнактарынын автору. Ырлары башка улут тилдерине да 

которулган. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Өкүмөттүк сыйлыктарды алган. 

МАР АЛИЕВ 

 — 1932-жылы 14-июлда Кочкор районундагы Кочкор айылында туулган. 

Кыргыз мамлекеттик медицина институтун 1958-жылы бүтүргөн. 
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1960-жылдан баштап «Ден соолук» журналынын жооптуу катчысы, башкы 

редактору болуп иштеген. 10дон ашык китеби чыккан. М.Алиев Кыргыз саламаттык 

сактоосунун эмгек сиңирген кызматкери (1982), СССР саламаттык сактоосунун 

отличниги, СССР басма сөзүнүн отличниги, СССР жазуучулар жана журналисттер 

союзунун мүчөсү. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Грамоталары менен сыйланган. 

БАРКТАБАС АБАКИРОВ  

— 1933-жылы 2-майда Кочкор районунун Кум-Дөбө айылында туулган. 1955-жылы 

Кыргыз айыл чарба институтунун зооветеринардык факультетин, 1970-жылы 

Москвадагы Жогорку партиялык мектептин журналистика факультетин бүтүргөн. 

Жумгал районунда зоотехник, Кыргызстан ветеринардык илим изилдөө институтунда 

илимий кызматкер, «Советтик Кыргызстан» газетасында кызматкер, «Нарын 

правдасында» редактор, «Кыргызстан айыл чарбасы» журналында редактор, 

«Кыргызстан» басмасында директор болуп иштеген. 20дан ашык китептин автору. Көп 

ырлары башка тилдерге которулган. 

Кыргыз ССРинин маданиятына эмгек сиңирген кызматкер (1983). «Ардак Белгиси» 

ордени, «Эмгектеги каармандыгы үчүн» медалы, Жогорку Советтин Грамотасы менен 

сыйланган. 

ЖАПАРКУЛ АЛЫБАЕВ 

 — 1933-жылы Чүй районунун Бириккен айылында туулган. 1956-жылы Кыргыз 

университетинин филология факультетин бүтүрүп, мектепте мугалим, көп жылдар 

«Чалкан» журналында бөлүм башчы, «Кыргызстан» басмасында ага редактор жана 

бөлүм башчы болуп иштеген. 1952-жылы «Гүл жана тикенек» аттуу биринчи ыр 

жыйнагы чыккан. Ошондон баштап, ондон ашык китептердин автору болду. Ырлары 

көп тилдерге которулган. 

Жазуучулар союзуна мүчө болгон. Бир катар өкмөттүк сыйлыктарга татыктуу болгон. 

Акын 1991-жылы дүйнөдөн кайткан.  

ИСАБЕК ИСАКОВ  

— 1933-жылдын 1-сентябрында Кочкор районундагы Кочкор кыштагында устанын 

үй-бүлөсүндө туулган. 1958-жылы Кыргыз пединститутун бүтүргөн. Көп жылдар бою 

«Кыргызстан пионери», «Кыргызстан маданияты» газеталарында жетекчи кызматтарда 

иштеген. 

Көптөгөн ыр китептеринин автору. Китептери башка тилдерге да которулган. 

Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген кызматкер (1983), Элге билим берүү отличниги 

наамдарынын ээси. Кыргызстан жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү. 
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ӨМҮРКУЛ КУЛУМБАЕВ 

 — 1933-жылдын 15-майында Ат-Башы районунун Терек-Суу айылында туулган. 

Айыл мектебин бүтүп, Нарын басмаканасында иштеген. Нарын шаардык аткаруу 

комитетинде, аскер комиссариатында эмгектенген. 

Биринчи ыр жыйнагы 1970-жылы жарыкка чыккан. Ондон ашуун ыр китептеринин 

автору. Бир катар ырлары орус тилине которулган. Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

ИЛЬГИЗ ГИЛЯЗЕТДИНОВ (ТАЛИП) 

— 1933-жылы Аксы районундагы Ак-Суу кыштагында кызматкердин үй-бүлөсүндө 

туулган. 1956-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн 

бүтүргөн. 

Ошондон 1971-жылга чейин кыргызрадио жана телекомитетинде адабий 

музыкалык жана жаштар редакцияларында, андан 1991-жылга чейин саясий-сатиралык 

журнал «Чалканда» башкы редактордун орун басары, анан «Эркин Тоо» газетасынын 

башкы редакторунун орун басары болуп иштеген. Бир нече китептин автору. 

Кыргыз Республикасынын маданиятка эмгек сиңирген ишмери наамы ыйгарылган. 

СОВЕТ УРМАНБЕТОВ 

— 1934-жылы 12-мартта Ысык-Көл районундагы Тору-Айгыр айылында туулган. 

«Кыргызстан» басмасынын редактору, Кыргыз театралдык коомунун Актёрлор үйүнүн 

директору, Кыргызстан жазуучулар союзунун Ысык-Көл облусу боюнча адабий 

кеңешчиси, көркөм адабиятты пропагандалоо бюросунун инспектору, «Кыргызстан 

маданияты» жумалыгынын адабий кызматкери, Кыргыз мамлекеттик 

филармониясынын адабий бөлүм башчысы болуп иштеген. 

«Жел кеме» аттуу алгачкы ырлар жыйнагы 1958-жылы «Кыргызстан» басмасынан 

чыккан. Андан кийин ондон ашуун ыр китептери жарык көргөн. 

Акын 1990-жылы дүйнөдөн кайткан. 

РАМИС РЫСКУЛОВ 

— 1934-жылы Москва районунун Кызыл-Туу айлында туулган. Р. Рыскулов 

Фрунзедеги педагогикалык окуу жайын бүткөндөн кийин «Кыргызстан пионери» 

газетасынын редакциясында эмгек жолун баштаган. 

1955-жылы Москвадагы ВЛКСМ БКнын алдындагы Борбордук комсомолдук 

мектепти, союздук М.Горький атындагы адабий институтту бүтүрүп келип, «Ала-Тоо» 

журналынын редакциясында иштейт. 

Рамистин алгачкы ыры 14 жашында «Айтабыз алкыш атага» деген ат менен 

«Кыргызстан пионери» газетасына жарыяланат. Алгачкы китеби «Жаз» деген ат менен 

1959-жылы жарык көрөт. Акындын кыргыз жана орус тилинде көптөгөн китеби чыккан. 

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 

 
 

«Ырлар» аттуу жыйнагы үчүн 1986-жылы А.Осмонов атындагы сыйлык берилген. 

Кыргыз Республикасынын эл акыны, СССР жазуучулар союзунун, СССР сүрөтчүлөр 

союзунун мүчөсү. 

ТУРГУНАЛЫ МОЛДОБАЕВ 

 — 1934-жылы Аксы районундагы Тегене жергесинде туулган. Кыргыз мамлекеттик 

университетин 1957-жылы бүтүргөн. 

Т.Молдобаевдин тунгуч китеби 1962-жылы «Жайлоо» деген ат менен жарык көрдү. 

Андан кийин сегиз ыр жыйнагы басылып чыкты. 

Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 

ЭСЕНГУЛ ИБРАЕВ  

— 1934-жылдын 16-мартында Нарын районунун Чет-Нура кыштагында төрөлгөн. 

Нарын педокуу жайын бүтүрүп, Кыргыз университетине кирген. Аны аяктагандан кийин 

«Чалкан» журналында узак жылдар бою кызмат өтөдү. 

1952-жылдан бери ырлары басылып келет. 20дан ашык китептин автору. 

Жазуучулар, Журналисттер союздарынын мүчөсү. Айрым ырлары орус жана башка улут 

тилдерине которулган. 

Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер (1994). 

КАКЕН АЛМАЗБЕКОВ  

— 1934-жылы 13-июлда Сокулук районундагы Шалта айылында төрөлгөн. 

Фрунзедеги №5-кыргыз орто мектебинен билим алган. «Кимде айып?», «Жыргал», 

«Мелдеш», «Ырлар» жыйнактарынын автору. Акындын көптөгөн ырлары обонго 

салынып, элдик ырга айланып ырдалып жүрөт. 

1991-жылы дүйнөдөн кайткан. 

КАЧКЫНБАЙ АРТЫКБАЕВ 

 1934-жылы Москва районундагы Кепер-Арык айылында туулган. 1956-жылы 

КМУнун филология факультетин бүтүргөн. «Ленинчил жаш» гезитинде, «Ала-Тоо» 

журналында, «Кыргызстан» басмасында иштеген. 1967-жылдан университеттин ага 

окутуучусу, доценти, профессору, факультеттин деканы, адабият кафедрасынын 

башчысы. Илим доктору. 

Ал көптөгөн поэтикалык китептердин автору. 

Ал «Кыргыз совет адабиятынын тарыхы», «Аалы Токомбаевдин акындык 

чеберчилиги», «Кубанычбек Маликовдун чыгармачылыгы» деген китептери үчүн 

Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы Мамлекеттик сыйлыгынын 

лауреаты болгон. 
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1991-жылы ага «Кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер» 

деген ардак наам берилген. 

Ал 1958-жылдан Журналисттер союзунун, 1962-жылдан Жазуучулар союзунун 

мүчөсү. 

УРКАШ МАМБЕТАЛИЕВ 

 — 1935-жылы Түп районунун Талды-Суу айылында туулган. Күрөңкеев атындагы 

музыкалык окуу жайды бүтүрүп, Ысык-Көл облустук драма театрында артист болуп 

иштеген. Азыр Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын манасчы-солисти, 

Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти (1994). 

«Көктөм», «Жол ырлары», «Тоо жылдызы», «Алтын аяк», «Ашуу», «Таазим» сыяктуу ыр 

жыйнактардын автору. Медалдар менен сыйланган. 

СУБАЙЫЛДА АБДЫКАДЫРОВА 

 — 1935-жылдын 9-майында Жайыл районундагы Сары-Булак кыштагында дүйнөгө 

келген. Кыргыз кыз-келиндер пединститутун бүтүргөн. «Ала-Тоо», «Кыргызстан 

маданияты», «Кыргызстан аялдары» газета-журналдарынын редакцияларында 

иштеген. 15тен ашуун ыр жыйнактарынын автору. Ырлары бир нече улут тилдерине 

которулган. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер (1991). 

Бир нече өкүмөттүк сыйлыктар, медалдар менен сыйланган. 

ЖОЛДОШБАЙ АБДЫКАЛЫКОВ 

 — 1935-жылы Ысык-Көл районунун Таштак айлында колхозчунун үй-бүлөсүндө 

туулган. 1959-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин бүткөн соң, 1960-жылдан 

1990-жылга чейин журналисттик кесипте 30 жылча эмгектенди. 15 жылга жакын 

«Кыргызстан пионери» газетасында редактор болуп иштеди. 

1961-жылы басмадан «Жылдызстан» аттуу ырлар жыйнагы чыккан. Андан бери 

анын 20га жакын ырлар жана прозалар китептери жарык көрдү. Орус жана чет элдик 

акындардын ырларын кыргызчага которгон. 

Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты (1970), Кыргыз 

Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер (1985). Эл агартуу отличниги. 

МЕДЕТБЕК СЕЙТАЛИЕВ  

— 1935-жылы Талас районунун Үч-Эмчек кыштагында колхозчунун үй-бүлөсүндө 

туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, 

«Кыргызстан пионери», «Ленинчил жаш» газеталарында жана «Ден соолук» 

журналында бир топ жылдары иштеген. 

М. Сейталиевдин туңгуч ырлар жыйнагы «Жаштыктын үнү» деген ат менен 1957-

жылы жарык көргөн. Сегиз ыр жыйнактын автору. 
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Медетбек Сейталиев 1963-жылдан тартып СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. 

«Ардак Белгиси» орденинин ээси. 

1987-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ЭРНИС ТУРСУНОВ  

— 1935-жылы 24- августта Бишкек шаарында кызматчынын үй-бүлөсүндө туулган. 

1952-жылы Бишкектеги А.С.Пушкин атындагы №5-орто мектепти бүтүргөн. Жогорку 

билимди Москвадагы М.Ломоносов атындагы жана Кыргыз мамлекеттик 

университеттеринен алган. Мектепте мугалим, басма сөз органдарында иштеген. 

Көптөгөн ыр жыйнактардын автору. Ал кыргыз тилине орустун жана башка 

элдердин белгилүү акындарынын чыгармаларын которгон. 

Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңген ишмер (1994), котормочу, 

прозаик, драматург дагы. 

ОМОР СУЛТАНОВ  

— 1935-жылдын 6-ноябрында Жети-Өгүз районундагы Тосор кыштагында дүйнөгө 

келген. Кыргыз университетинин филфагын бүтүргөн. 

«Ала-Тоо» журналында кызматкер, Кыргызстан жазуучулар союзунда катчы болуп 

иштеген. 20дай ыр жыйнактарынын, повесттердин, очерктердин, публицистикалык 

макалалардын автору, Ырлары чет тилдерге которулган. Өзү да көп улут акындарынын 

чыгармаларын кыргыз тилине которгон. 

Кыргыз эл акыны (1993). Жазуучулар союзунун мүчөсү. Бир катар өкмөттүк 

сыйлыктарга татыктуу болгон. 

КАРЫМШАК ТАШБАЕВ (АЛИКЕТЕГИН) 

 — 1935-жылы Кара-Кулжа районундагы Шаркыратма кыштагында дыйкан адамдын 

үй-бүлөсүндө туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн 

бүтүрөт. Кийин Ош облустук «Ленин жолу» (азыркы «Ош жаңырыгы»), «Кыргызстан 

пионери» газеталарында котормочу, кабарчы болуп иштейт. 

1976-жылдан бери Кыргызстан жазуучулар союзунун Ош облустук уюмун башкарып 

келет. 

Акындын көптөгөн поэтикалык, прозалык чыгармалары жарык көргөн. 

САРМАН АСАНБЕКОВ 

 — 1935-жылы Талас районундагы Арал айлында туулган. Кыргыз мамлекеттик 

университетинин филология факультетин бүтүргөн. Окуу жайларында, музейлерде, 

басмаларда, редакцияларда жооптуу кызматтарда иштеген. Кыргыз адабиятында жана 
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көркөм өнөрүндө көп жылдык эмгегинин үзүрү көптөгөн макалалар, ырлар 

жыйнактары, монографиялары болуп саналат. 

Ал Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер (1993). 

МАЙРАМКАН АБЫЛКАСЫМОВА 

 — 1936-жылы Кемин районундагы Алмалы айылында туулган. 1953-жылы 

В.В.Маяковский атындагы Кыргыз мамлекеттик кызкелиндер педагогиялык институтун 

бүтүргөн. «Ленин жолу» газетасында, Ош пединститутунда, «Ала-Тоо» журналында 

иштеген. Ондон ашуун ыр жыйнактын автору. Ырлары орус жана башка улут 

тилдеринде жарык көргөн. Кыргыз эл акыны. Бүткүл союздук Ленин комсомолу (1970), 

Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктардын (1984) лауреаты. «Ардак Белгиси» 

орденинин ээси. 

КАМБАРАЛЫ БОБУЛОВ  

— 1936-жылы Ноокат районунда төрөлгөн. Ал кыргыз адабиятында кырк жылдай 

мезгилден бери калем шилтеп, проза, поэзия жана адабий сын тармагында эмгектенип 

келет. Акындын китептери орус жана башка тилдерге которулуп, китеп болуп жарык 

көргөн. 

Ал Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 

ШАКЕН МАМБЕТАИПОВА 

 — 1936-жылы Тоң районунун Туура-Там айылында төрөлгөн. Элдик прикладдык 

искусствону өнүктүрүүгө көп эмгек сиңирген. Кыргыз эл сүрөтчүсү (1992), маданиятка 

эмгек сиңирген ишмер (1975). Көптөгөн чыгармалары чет элдик көргөзмөлөргө 

коюлган. «Кыргыз пейили», «Улуу тоолор», «Байыркы жылдыздар» аттуу ыр 

китептердин автору. 

1995-жылы дүйнөдөн кайткан. 

МУРЗА ГАПАРОВ  

— 1936-жылы Ноокат районуна караштуу Нойгут кыштагында туулган. 1962-жылы 

Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүрөт. 1963—65-жылдары республикалык радио 

жана телевидениеде редакторлук кызмат аткарат да, 1965—67-жылдары Москвадагы 

киносценаристтердин жогорку курсунда окуйт. 

М. Гапаров 1974-жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. 

Кыргыз эл жазуучусу (1999). 

САЛИЖАН ЖИГИТОВ 

 — 1936-жылдын 17-мартында Өзгөн районундагы Көлдүк кыштагында төрөлгөн. 

Фрунзедеги №5- орто мектепти бүтөрү менен КМУнун филология факультетине кирет. 
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Окууну аяктаган соң аспирантурада окуйт. КСЭде, жогорку окуу жайларында иштеген. 

Филология илимдеринин доктору, профессор. 

Көптөгөн адабий сын макалалардын, ыр жыйнактарынын автору. Н.Хикметтин, 

М.Каримдин, А.Сент-Экзюперинин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Жазуучулар 

союзунун мүчөсү, Республиканын Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз ССР 

Жогорку Советинин Ардак грамоталарынын ээси. 

БИЛИМ КАРАГУЛОВ 

 — 1936-жылы 1-майда Жумгал районунун Чаек айлында туулган. 1959-жылы 

КМУнун филология факультетин, 1969-жылы Москвадагы Жогорку партиялык мектепти 

бүтүргөн. Газета-журналдардын редакцияларында, басмада, КП БКда иштеген. 

Көптөгөн ыр жыйнактарынын автору. В.Маяковскийдин, С.Маршактын, А. 

Мицкевичтин, Г.Лорканын ырларын которгон. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер 

(1984). 

МАРИЯМ БУЛАРКИЕВА 

 — 1937-жылы 1-майда Талас районуна караштуу Козучак айлында туулган. 1959-

жылы Кыргыз университетин бүтүргөн. Кесиби филолог. Отуз жылдан ашуун «Жаш 

ленинчи» журналында бөлүм башчы, жооптуу катчы, башкы редактор болуп иштеген. 

1958-жылдан бери Кыргызстан жазуучулар союзуна мүчө. Көптөгөн ыр китептердин 

автору. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер (1994). 

КУДАЙБЕРГЕН ЖУМАНАЗАРОВ  

— 1937-жылдын 5-июлунда Токтогул районунун Жетиген айылында төрөлгөн. 

КМУнун филфагын бүтүргөн. «Ленинчил жаш» газетасында, «Кыргызстан маданияты» 

газетасында иштеген. Көптөгөн ыр жыйнактарынын автору. Бир жыйнагы орус тилинде 

чыккан. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Медаль, грамоталар менен сыйланган. 

Акын 1999-жылы дүйнөдөн кайткан. 

ТАШМАТ АРЫКОВ 

 — 1937-жылы Москва районундагы Кош-Дөбө айылында туулган. 1963-жылы 

КМУну бүтүрүп, «Кыргызстан» басмасында редактор, кийин Кыргызстан жазуучулар 

союзунун адабиятты жайылтуу бюросунда инспектор болуп иштеген. 1970-жылдан 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Көптөгөн ыр жыйнактардын автору. 

ГҮЛСАЙРА МОМУНОВА 

 — 1937-жылы Бакай-Ата районунун Кең-Арал кыштагында туулган. 1955-жылы 

Талас шаарындагы №1 кыргыз орто мектебин бүткөндөн кийин Бишкектеги кыз-

келиндер пединститугуна кирип, аны 1960-жылы бүтүрүп чыккан. 
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«Советтик Кыргызстан» газетасында, «Кыргызстан» басмасында, «Кыргызстан 

аялдары» журналында иштеген. 

Алгачкы жыйнагы 1964-жылы «Тилек» деген ат менен жарык көргөн. Андан кийин 

ондон ашык ыр жыйнактары чыккан. Ырлары болгар, украин, казак, өзбек, түркмөн, 

азербайжан тилдерине которулган. 

ЭСЕНГУЛ ЧОПИЕВ 

 — 1937-жылдын 27-июнунда Кемин районундагы Кызыл-Байрак айылында туулган. 

КМУну бүтүргөн. Айыл мектептеринде мугалим болуп иштеген. 1966-жылдан Кемин 

райондук «Эмгек жарчысы» газетасынын редакциясында иштейт. 

Көптөгөн ыр жыйнактарынын автору. Кыргызстан жазуучулар, журналисттер 

союздарынын мүчөсү. 

БИРИМКУЛ АЛЫБАЕВ  

— 1937-жылы Талас районундагы Көпүрө-Базар айылында туулган. 1961-жылы 

Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1961-жылы КыргызТАГда 

иштөөдөн баштаган. 1969—77-жылдары «Кыргызстан» басмасынын көркөм котормо, 

көркөм адабият редакцияларында редакторлук кызматтарды аткарган. 

Көптөгөн ыр жыйнактарынын автору. 

ТӨЛӨГӨН МАМЕЕВ 

— 1938-жылы 12- майда Кара-Кулжа районунда туулган. Оштогу педагогиялык окуу 

жайын бүтүрүп, мектепте мугалим, райондук газетада жооптуу катчы, «Кыргызстан 

маданияты» газетасында иштеген. 1993—95-жылдары «Мурас» журналында 

эмгектенип, 1996-жылдан «Мээнет» газетасынын баш редактору болуп иштөөдө. 

Ондогон поэтикалык жыйнактардын автору. 

КАЛЫБАЙ ОСМОНАЛИЕВ 

 — 1938-жылы Кемин районуна караштуу Кичи-Кемин айылында туулган. Кыргыз 

мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн 

бүткөн. Көп жылдар республикалык жаштар газетасы — «Ленинчил жаш» журналынын 

редактору болуп иштеген. 

1964-жылы «Жоогазын» аттуу алгачкы ырлар жыйнагы жарык көргөн. Көптөгөн ыр 

жыйнактарынын автору. 

ЖЭЭНБАЙ МАМБЕТАЛИЕВ 

 — 1938-жылы 18-декабрда Тянь-Шань районундагы Оттук айлында туулган. Кыргыз 

мамлекеттик медицина институтунун дарылоо факультетин бүтүргөн. Врач, «Ден 

соолук» журналынын жооптуу катчысы болуп иштеген. 
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Ж. Мамбеталиев көптөгөн ыр жыйнактарынын автору. Ал «СССРдин саламаттык 

сактоо отличниги» белгиси, Кыргыз ССР Саламаттык сактоо министрлигинин Ардак 

грамоталары менен сыйланган. 

ТУРСУНБАЙ АДАШБАЕВ 

 — 1939-жылы Ала-Бука районунун Гүлстан айылында туулган. 

Т. Адашбаев эки тилде — өзбек жана кыргыз тилдеринде жазат. Акындын алгачкы 

жыйнагы 1966-жылы «Арстанбап шаркыратмасы» деген ат менен Ташкенттеги «Еш 

гвардия» басмасынан жарыкка чыккан. 

Андан бери анын өзбек жана кыргыз тилдеринде балдарга арналган көптөгөн ыр 

жыйнактары жарык көрдү. 

Ал ошондой эле котормо жанрында да белсенип иштеп келе жатат. 

К.Чуковскийдин, С.Маршактын, Токтогулдун, Тоголок 

Молдонун, С.Эралиевдин, С.Жусуевдин, Т.Касымбековдун, Ж.Мавляновдун 

чыгармаларын өзбек тилине которгон. 

НУРПАИС ЖАРКЫНБАЕВ 

 — 1939- жылдын 17-ноябрында Жумгал районунун Жаңы-Арык айылында туулган. 

1962-жылы КМУну бүтүрүп, «Ленинчил Жаш» газетасында, «Кыргызстан коммунисти» 

журналында, «Советтик Кыргызстан» газетасында иштеген. 

«Жаштык жазы» ырлар жыйнагы — туңгуч китеби. Андан бери ондон ашуун ыр 

жыйнактарын чыгарды. Бир катар орус акындарынын чыгармаларын кыргызчага 

которгон. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргыз Республикасынын маданиятка эмгек 

сиңирген ишмери (1994). Медаль жана Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак 

грамоталары менен сыйланган. 

КАДЫРБАЙ МАМБЕТАКУНОВ 

 — 1939-жылдын 15-июнунда Тянь-Шань районуна караштуу Алыш айылында 

төрөлгөн. 

1961-жылы Кыргыз университетин бүтүп, мектепте мугалим болуп иштеген. 

Шаардык билим берүү бөлүмүндө, партиянын облустук комитетинде, «Кыргызстан» 

басмасында жооптуу кызматтарда эмгектенген. 

Бир топ ыр жыйнактарынын жана драмалык чыгармалардын автору. Жазуучулар 

союзуна мүчө. Медалдар жана өкүмөттүк сыйлыктар менен сыйланган. А. Осмонов 

атындагы сыйлыктын ээси. 

Акын 1990-жылы дүйнөдөн кайткан.  
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ДҮЙШӨБҮБҮ ЖАМАНСАРТОВА  

— 1939-жылы Кант районундагы Жер-Казар айылында туулган. 1965-жылы Кыргыз 

мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн аяктайт. «Кыргызстан пионери» 

(азыр «Жеткинчек») газетасында жооптуу кызматтарда иштеген. 

Көптөгөн ыр жыйнактарынын автору. 

Журналисттер жана Жазуучулар союздарынын мүчөсү. 1995-жылы ага Кыргыз 

Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери наамы берилген. 

ДООРОНБЕК САДЫРБАЕВ 

 — 1939-жылы Ноокен районундагы Апыртан айылында колхозчунун үй-бүлөсүндө 

туулган. 1969-жылы Ленинграддагы мамлекеттик театр, музыка жана кинематография 

институтун теле жана кинорежиссёр адистиги боюнча факультетин бүтүргөн. 

Кыргыз телестудиясында адегенде режиссёрдун ассистенти, кийин диктор, 

редактор жана режиссёр болуп иштеген. Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты. 70тен ашуун хроникалык-

документалдык, 16 көркөм, телекинофильмдерди тартып, көптөгөн ыр, проза 

китептерин чыгарган. 

«Арман», «Махабат дастаны», «Акбаранын көз жашы», «Журтумдун көрөңгөсү» ж.б. 

көркөм жана даректүү тасмалары Эл аралык жана Бүткүл союздук 

телекинофестивалдардын байгелүү сыйлыктарына ээ болгон. 

Кыргызстандын эл артисти. Манас орденинин кавалери. 

АСЫЛБЕК МЕДЕТБЕКОВ 

 — 1939-жылдын 29-июнунда Таластын Кең-Арал кыштагында төрөлгөн. КМУнун 

филфагын бүтүрүп, аспирантурада окуган. Философия илимдеринин кандидаты. 

Мектептерде мугалим, жогорку окуу жайларында окутуучу болуп иштеген. Көп ыр 

китептеринин автору. Илимий макалалары китеп болуп басылган. Жазуучулар 

союзунун мүчөсү. 

1999-жылы дүйнөдөн өткөн. 

ОМОР СООРОНОВ 

 — 1940-жылдын 28-февралында Базар-Коргон районундагы Гөлөгөн кыштагында 

төрөлгөн. КМУну бүтүргөн. Жалал-Абад педокуу жайында окутуучу, «Кыргызстан» 

басмасында бөлүм башчы, Академияда илимий кызматкер болуп иштеген. 

Көптөгөн ыр жыйнактарынын автору. Жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргыз 

маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 
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ОРОЗБАЙ КӨЧКӨНОВ  

— 1940-жылдын 15-октябрында Жаңы-Жол районундагы Калинин айылында 

колхозчунун үй-бүлөсүндө туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология 

факультетинин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Ар кыл редакцияларда, басмаларда 

эмгектенген. Анын алгачкы ырлар жыйнагы — «Бир түп дарак» 1975-жылы чыккан. 

Кийин көптөгөн ырлар, поэмалар жана дастандар жыйнактары басмалардан жарык 

көргөн. 

Акын 1993-жылы дүйнөдөн кайткан.  

ЖАЙЛООБЕК БЕКНИЯЗОВ 

 — 1940-жылы Петровка районуна караштуу Кедей айылында колхозчунун үй 

бүлөсүндө төрөлгөн. 1964-жылы Пржевальскидеги мамлекеттик пединституттун орус 

тил жана адабият факультетин бүтүргөн. 

Биринчи китеби 1968-жылы «Ишеним» деген ат менен басмадан чыкты. Көп 

китептин автору. 

1974-жылдан Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

СҮЙӨРКУЛ ТУРГУНБАЕВ 

 — 1940-жылы Базар-Коргон районунун азыркы Бешик-Жон айлында туулган. 

Кыргыз мамлекеттик университетин аяктагандан кийин мугалим, илимий кызматкер, 

газетада бөлүм башчы, Кыргызстан жазуучулар союзунда кеңешчи болуп иштеди. Азыр 

эл аралык «2ашап Кыргызстан» газетасынын ээси жана кеңешчиси. 

Сүйөркул Тургунбаевдин көптөгөн ыр жана поэмалар жыйнактары жарык көргөн. 

Котормо жанрында да белсемдүү иштеген. 

Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 

ЖОЛОН МАМЫТОВ 

 — 1940-жылдын 1-апрелинде Кара-Суу районундагы Төлөйкөн кыштагында 

төрөлгөн. 1962-жылы айыл чарба институтун бүтүргөн. Совхоздо вет. врач, 

ветлаборатория башчысы, кийин Ош телерадиосунда иштеген. Өмүрүнүн акыркы 

жылдарында Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары болгон. 

Көптөгөн поэтикалык жыйнактардын автору. Республиканын Жаштар сыйлыгына 

татыктуу болгон. Орустун мыкты акындарынын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. Көзү өткөндөн соң тандалма жыйнагы Токтогул 

атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. 

Акын 1988-жылы дүйнөдөн өттү. 

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 

 
 

БАЙТЕМИР АСАНАЛИЕВ 

 — 1940-жылы 10-ноябрда Нарын районундагы Чет-Нура айылында малчынын үй-

бүлөсүндө төрөлгөн. 

1963-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 

бүтүргөн. Алгач Нарын шаарындагы мектептерде мугалим, кийин көп жылдар бою 

«Мектеп» басмасында эмгектенген. Ушу күндө «Байчечекей» журналында жооптуу 

катчы. 

Б. Асаналиевдин көптөгөн ыр китептери чыккан. Орус тилинде да китептери чыккан. 

Тоголок Молдо атындагы сыйлыктын лауреаты. СССР басма сөз отличниги, Кыргыз 

Республикасынын эл агартуу отличниги. 

ТОКТОСУН САМУДИНОВ  

— 1941-жылы Сокулук кыштагында кызматчынын үй-бүлөсүндө туулган. Кыргыз 

университетинин журналистика бөлүмүн 1963-жылы бүтүрүп, телевидениеде, жаштар 

газетасында иштеген. 1977-жылдан тартып «Байчечекейде» баш редакторлук кызматты 

аткарууда. 

Эне тилинде, орус тилинде чыккан ондон ашуун ырлар жыйнагынын автору. 

Чыгармалары баштагы СССР элдеринин жана англис, испан, болгар тилдеринде жарык 

көргөн. Кыргыз окурмандарына адабий пародиячы жана балдар акыны катарында да 

таанымал. Кыргызстан жазуучулар, журналисттер союздарынын мүчөсү. А.Осмонов 

жана Т. Молдо атындагы адабий сыйлыктардын лауреаты. Кыргыз маданиятына эмгек 

сиңирген ишмер наамынын ээси. 

АЛЫМКАН ДЕГЕНБАЕВА 

 — 1941-жылы Москва районундагы «Кызыл Октябрь» колхозунда туулган. 

1968-жылы КМУнун филология факультетин сырттан окуп бүтүргөн. Мектепте 

мугалим, пединститутта окутуучу, Жазуучулар союзунда адабий кеңешчи болуп 

иштеген. 1985-жылдан бери Кыргыз театрларында адабий бөлүм башчы болуп 

эмгектенип, көптөгөн котормолорду которуп келатат. 

Онго жакын ырлар жана поэмалар жыйнагынын автору. 

КАНЫБЕК ЖУНУШЕВ 

 — 1941-жылдын 11-ноябрында Кочкор районунун Кош-Дөбө айылында төрөлгөн. 

Айыл мектебин бүтүп, Кыргызстан айыл-чарба институтуна кирген. Окууну бүтөрү 

менен колхоздо башкы агроном, 1965-жылдан кыртыш изилдөө институтунда илимий 

кызматкер, Жазуучулар союзунда кеңешчи болуп кызмат аткарган. Жазуучулар 

союзунун мүчөсү. Кыргыз тилине К.Чуковскийдин, Я.Акимдин, С.Михалковдун 

чыгармаларын которгон. Көптөгөн ыр жыйнактын автору. 
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ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ 

 — 1941- жылдын 22-июнунда Жайыл районунун Сары-Булак кыштагында туулган. 

1966-жылы КМУну бүтүргөн. 

«Кыргызстан пионери» газетасында, «Кыргызстан» басмасында иштеген. 

«Көлчүктөгү ай» туңгуч ыр жыйнагы 1961-жылы жарык көргөн. Жыйырмадан ашык 

ыржый-нактарынын автору, орус жана башка элдердин тилинде ыр китептери чыккан. 

Көптөгөн ырларына обондор жаралган. «Кызыл алма», «Таңкы симфония» аттуу 

жыйнактары үчүн 1970-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы ыйгарылган. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

1989-жылы дүйнөдөн өткөн. 

АСКЕР КАРЫБАЕВ 

 — 1941-жылы Ак-Суу районундагы Кереге-Таш айлында туулган. КМУнун 

журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Бир катар орус, дүйнөлүк классик жазуучулардын 

чыгармаларын кыргызчалаган. «Көл ыргактары», «Апамдын ак жоолугу», «Жаңырык» 

аттуу ыр китептеринин автору. 

САТЫБАЛДЫ КАДЫРОВ 

 — 1942-жылы 15-апрелде Өзгөн районунун Ничке айылында туулган. 1961-жылы 

Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын, 1970-жылы 

Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Жаңы-Жол, 

Өзгөн районунда мугалим, кийин Ош радио-телевидениесинде редактор, Ош 

пединститутунда окутуучу, 1985-жылдан Кыргызстан жазуучулар союзунун Ош облустук 

бөлүмүнүн кеңешчиси болуп иштеген. 

1979-жылы «Тикенек», 1982-жылы «Шляпа» аттуу сатиралык ыр жыйнактары жарык 

көргөн. 

1996-жылы дүйнөдөн өткөн. 

КУРБАНАЛЫ САБЫРОВ 

 — 1942-жылы Лейлек районундагы Гордой айылында туулган. 

1966-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүрүп, Баткен районундагы 

Коргон орто мектебинде мугалим болуп иштеген, кийин Ош облустук радио 

уктуруусунун башкы редакторунун орун басары, КСЭде редактор, 1975—81-жылдары 

«Кыргызстан» басмасында редактор болуп иштеген. Көптөгөн ыр жыйнактын автору. 

1981-жылы дүйнөдөн кайткан.  
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МЕҢДИ МАМАЗАИРОВА 

 — 1943-жылы Кара-Суу районундагы Коңур-Жаз айылында туулган. 1960-жылы Ош 

шаарынан орто мектепти бүткөн соң, университеттин филология факультетине кирген. 

Эмгек жолун Кыргыз телерадио комитетинде режиссёрдун жардамчысы болуп 

иштөөдөн баштаган. 

1975-жылы «Нөшөр» аңгемелер жыйнагы, 1979-жылы «Саламатсыңбы, Күн?» 

ырлар, «Жайдын эң ысык күнү» аңгемелер, «Ак канат чабалекей», «Туулуп өскөн үй» 

аңгемелер жана повесттер жыйнагы чыккан. 

1988-жылы «Турумтай» романын окурмандарга тартуулайт. М. Мамазаирова 

драматургияга чыгармачылык өмүрүн арнап келет. 1993-жылы ага Кыргыз 

Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган. 

НАДЫРБЕК АЛЫМБЕКОВ  

— 1944-жылы Талас районунун Козучак айлында туулган. 1967-жылы Ташкендеги 

текстиль институтун бүтүргөн. 15 жыл бою Оштогу пахтадан кездеме токуу 

комбинатында иштеп, катардагы инженерден деректирликке чейин көтөрүлөт. Кийин 

Кара-Балтадагы килем комбинатын башкарган. 

1996-жылдын 28-ноябрында Кыргызстан жазуучулар союзунун Президенттигине 

шайланган. 

Бүгүнкү күндө көптөгөн ыр китептин автору. Орус тилинде Москвадан «Стихи 

Надырбека» ж.б. китептери жарык көрдү. 1995-жылы А.Осмонов атындагы 

республикалык адабий сыйлык ыйгарылган. 

АНАТАЙ ӨМҮРКАНОВ 

 — 1945-жылы Манас районунун Май-Төбө айылында туулган. 1966-жылы Кыргыз 

мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап, эмгек жолун 

мугалимдиктен баштаган. Кийинчерээк республикалык «Советтик Кыргызстан» 

газетасында кабарчы болуп иштейт. Учурда «Кыргызстан» Басма үйүндө редакторлук 

кызматта. 

Он чакты ыр жыйнактын автору. Көптөгөн ырларына обондор чыгарылып, үзбөй 

аткарылып келет. 

Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын ээси. 

АМАН ТОКТОГУАОВ 

 — 1945-жылы Талас өрөөнүндөгү Көпүрө-Базар айлында туулган. 

КМУнун филология факультетин бүтүргөн соң, 1967—81-жылдары «Кыргызстан 

маданияты», «Ала-Тоо» газета-журналдарында, автордук укукту коргоо агентствосунда 

эмгектенген. 1982—90-жылдарда мамлекеттик коопсуздук комитетинде кызмат өтөгөн. 

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 

 
 

«Ибарат», «Барал», «Поэзияга мамиле», «Таберик» китептери, Р.Гамзатовдун 

«Менин Дагестаным (1—2-китеп)», И.Крыловдун «Тамсилдер», Ч.Айтматовдун 

«Чынгыз-хандын ак булуту» жана башка котормолору жарык көргөн. 

Акын 1992-жылы дүйнөдөн кайткан. 

БЕГАНАС САРТОВ 

 — 1945-жылы 15-августта азыркы Москва районундагы Чичерин айылында 

төрөлгөн. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Көп 

жылдар бою «Мектеп» басмасында эмгектенген. «Тоо жылдызы» адабий ийримин 

жетектеген. «Маанай», «Жылдыздар балладасы», «Мамыры гүлдөгөн маалда» сыяктуу 

чыгармалардын автору. 

1978-жылы Жумгалдагы Кызарт айылында дүйнөдөн кайткан. 

АЛЫМКАН ТЫНАЛИЕВА 

 — 1946-жылы 29-ноябрда Кемин районуна караштуу Алмалуу айлында төрөлгөн. 

«Алмалуу» жети жылдык мектебин аяктап, Фрунзедеги №3-мектеп-интернатында 

окуган. Кийин Университеттин филология факультетин бүтүргөн. Телерадиодо, 

«Кыргызстан аялдары» журналында иштеген. Үч ыр китептин автору. Кыргызстан 

жазуучулар союзунун мүчөсү. 

ЭРКИН ТАЗАБЕКОВ  

— 1946-жылы Ысык-Көл районунун Чырпыкты айлында туулган. 1969-жылы Кыргыз 

мамлекеттик университетин бүтүргөн. Азыр республикалык кыргыз радиосунун 

продюсери. 

1976-жылы «Айыл жаштары» аттуу публицистикалык, 1989-жылы «Булуттуу кеч» 

аттуу ыр жыйнагы жарык көргөн. 

ТАБЫЛДЫ МУКАНОВ 

 — 1946-жылы Ысык-Көлдүн Ак-Суу районундагы Бозучук айылында туулган. Орто 

мектептен билим алгандан кийин Фрунзедеги Ленин заводунда жумушчу болуп 

иштеген. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 

«Советтик Кыргызстан», «Мугалимдер газетасында» эмгектенген. Биринчи китеби 

1973-жылы чыккан. 

Акын 1983-жылы дүйнөдөн кайткан. 

РОЗА КАРАГУЛОВА 

 — 1946-жылы 30-июлда Талас шаарында кызматкердин үй-бүлөсүндө төрөлгөн. 

1970-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 

Мугалимдик кесипте жана республиканын айрым газеталарында эмгектенген. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. 
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Беш китептин автору. 

БЕРГЕНАЛЫ БАЗАРБАЕВ 

 — 1947-жылы Токтогул районундагы Бала-Чычкан айлында мугалимдин үй-

бүлөсүндө төрөлгөн. 

«Ленинчил жаш», 1978—82-жылдары «Советтик Кыргызстан» газеталарында, 

1982—87-жылдары «Жаш ленинчи» журналында жооптуу катчы, 1987-жылдан бери 

«Чалкан» журналында иштеп келатат. 

Бир нече ыр жыйнактардын автору. Кыргызстан жазуучулар жана журналисттер 

союздарынын мүчөсү. 

АЛМАШ ЧОЙБЕКОВА 

 — 1947-жылы Токтогул районуна караштуу Ой-Алма жергесинде мугалимдин үй-

бүлөсүндө төрөлгөн. 1980-жылы КМУнун филология факультетинин журналистика 

бөлүмүн аяктаган. 

Эмгек жолун «Чолпон» фабрикасында баштаган, Токтогул ГЭСин курууга катышкан, 

кийин Ош облустук драмтеатрында актриса, андан соң мектепте, 1978-жылдан тартып 

Телерадио комитетинде иштеген. 

Алгачкы «Ак булут» ырлар жыйнагы 1979-жылы жарык көргөн. А.Чойбекова төрт ыр 

китебинин автору. 

ӨМҮРБЕК ДӨЛӨЕВ 

 — 1947-жылы Ак-Талаа районунун Коңорчок айылында туулган. Кыргыз 

мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Азыр райондук 

газетанын редактору. Бир нече ыр китептеринин автору. Кыргызстан жазуучулар, 

журналисттер союзунун мүчөсү. 

АЛЫМ ТОКТОМУШЕВ 

 — 1947-жылы Жумгал районундагы Кайырма айылында туулган. Райондук 

газетада, республика театрларында, «Кыргызстан маданияты», «Нуска» газеталарында 

иштеген. Азыр «Асаба» газетасында эмгектенет. «Жолдогулар» аттуу ыр жыйнактын, 

көптөгөн адабий сын макалалардын автору. Бир катар поэтикалык чыгармаларды 

кыргыз тилине которгон. 

КУБАНЫЧБЕК АДАМАЛИЕВ 

 —1947-жылы 22-январда Кочкор районуна караштуу Шамшы айлында туулган. 

Кесиби боюнча врач-хирург, медицина илимдеринин доктору, профессор. Врач, 

окутуучу болуп иштеген. 1996-жылдан «Ден соолук» журналынын башкы редактору. 

1983-жылдан бери Жазуучулар союзунун мүчөсү. Көптөгөн ыр китептеринин автору. 
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ТУРГУНБАЙ ЭРГЕШОВ 

 — 1948-жылы Кара-Кулжа районундагы Буйга кыштагында туулган. Кыргыз 

мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Мектепте, 

газеталардын редакцияларында иштеген. 1968-жылы «Өлбөгөн жанга жаз келет» аттуу 

туңгуч ырлар жыйнагын чыгарган. 

1986-жылы дүйнөдөн кайткан. 

САГЫН АКМАТБЕКОВА 

 — 1949-жылы Панфилов районундагы Орто-Арык айылында туулган. Москвадагы 

Горький атындагы Адабият институтун бүтүргөн. Биринчи ырлар жыйнагы «Жамгыр» 

деген ат менен 1970-жылы жарык көргөн. Андан кийин бир нече ыр жыйнактарды 

чыгарды. Азыркы кезде Акматбекова Сагын «Кыргызстан аялдары» журналынын 

башкы редактору. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 

АСАН ЖАКШЫЛЫКОВ 

 — 1949-жылы 6-октябрда Нарын районундагы Миң-Булак айылында туулган. 

1970—76-жылдары К.И. Скрябин атындагы Кыргызстан айыл чарба институтунда окуп, 

суу чарба адистигине ээ болгон. 1983—85-жылдары СССР жазуучулар союзунун 

Москвадагы Жогорку адабий курсунан окуган. Комсомолдук кызматта, СССР адабий 

фондунун Кыргызстандагы бөлүмүнүн директору, Жазуучулар союзунун биринчи 

катчысы, Аткаруу комитетинин төрагасы болуп иштеген. Ондогон ыр жыйнактардын 

автору. Ырлары башка тилдерге да которулган. 

Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреаты. Республиканын маданиятка эмгек 

сиңирген ишмери (1995). 

РОЗА МУКАШЕВА  

— 1949-жылы Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган. Бишкектеги 

политехникалык институтту 1972-жылы аяктап, инженер-технолог деген кесипке ээ 

болот. 1972-жылы алгачкы «Жаштыгым менин — жашыл өрт» аттуу китеби жарык 

көрөт. Андан соң ондогон ыр китептерди чыгарган. 

ШЕРБЕТ КЕЛДИБЕКОВА 

 — 1949-жылы Кочкор районундагы Кара-Суу айылында туулган. Орто мектепти 

бүткөндөн кийин Кыргыз мамлекеттик кыз-келиндер педагогикалык институтуна 

кирип, аны 1973-жылы аяктаган. Биринчи ырлар жыйнагы «Чырагдан» деген ат менен 

1976-жылы «Мектеп» басмасынан жарык көргөн. Үч ыр жыйнактын автору. 

ТУРГУНБЕК БЕКБОЛОТОВ  

— 1949-жылы Кара-Буура районуна караштуу Ак-Жар айылында колхозчунун үй 

бүлөсүндө туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин 

бүтүргөн. Ушу тапта райондук «Кара-Буура кабарлары» газетасынын баш редактору. 

«Көз караш», «Чарчаган кылым» аттуу ыр жыйнактарынын автору. 
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ТАЗАГҮЛ ЗАКИРОВА 

 — 1949-жылы Сузак районунда туулган. Орто мектептен соң, Ош пединститутун 

бүтүргөн. Редакцияларда, облустук телерадиодо эмгектенген. Кыргыз маданиятына 

эмгек сиңирген ишмер, Жазуучулар союзунун мүчөсү. Бир канча ыр жыйнактарынын 

автору. 

АЗАДА БЕГИМКУЛОВА 

 — 1950-жылы 10-ноябрда Жалал-Абад шаарында кызматкердин үй-бүлөсүндө 

туулган. 

Азада Бегимкулова комсомолдун Ош облустук комитетинде, Кара-Суу районунда 

пахтачылык боюнча комсомолдук жаштар бригадасында бригадир, Ош облустук китеп 

сүйүүчүлөр коомунда директор, Ош, Жалал-Абад облустарында кыргыз тили 

коомдорунда жетекчи болуп иштеген. 

Жазуучунун «Мүдөө», «Алаканда аткан таң», «Каяша», «Мээримим адамдарга» 

жана «Сен окубаган кат» аттуу прозалык жана поэтикалык китептери жарык көргөн. 

Ал 1996-жылы каза болгон.  

ШАЙЛООБЕК ДҮЙШЕЕВ  

— 1950-жылы 23-февралда Ат-Башы районундагы Ат-Башы кыштагында туулган. 

КМУнун журналистика факультетин бүтүргөн. Алгачкы эмгек жолун Нарын облустук 

радио комитетинде журналист болуп иштөө менен баштаган. Андан соң Кыргыз 

филармониясында адабий бөлүмдүн башчысы болуп иштеген. «Ала-Тоо» журналында, 

«Кыргызстан маданияты», «Асаба» газеталарында эмгектенди. Көптөгөн ыр 

жыйнактарын чыгарды, көпчүлүк ырларына обон чыгарылып, ырдалып келет. 

КАЛБҮБҮ САРИЕВА 

 — 1951-жылы 9-январда Кара-Кулжа районунун Алайкуу аймагындагы Өзгөрүш 

айлында төрөлгөн. Математика мугалими адистигине ээ болуп, алгач айылдык 

мектепте иштеген. «Мугалимдер газетасы», «Адам жана табият» журналында, «Кыргыз 

руху» гезитинде эмгектенген. 1993-жылдан тартып УИАнын философия жана укук 

институтунда илимий кызматкер. Төрт ыр жыйнактын автору. 

РАНАТ АЙТАЛИЕВА 

 — 1951-жылы Бакай-Ата районунун Өзгөрүш айылында туулган. Кыз-келиндер 

педагогикалык институтунун орус тил, адабият факультетин бүтүргөн. Япон 

поэзиясынан котормосу өзүнчө китеп болуп чыккан. 

АЙГҮЛ УЗАКОВА 

 — 1951-жылы Ысык-Көл районундагы Бостери айлында туулган. 1969-жылы № 5-

мектепти аяктап, кийин КМУнун филология факультетин бүтүргөн. 

«Кыргызстан» Басма үйүндө эмгектенет. Үч ыр жыйнактын автору. 
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УРНИСА МАМАТОВА  

— 1951-жылы Өзгөн районунун Мырза-Аке айлында (азыркы Кара-Кулжа 

районунун Октябрь айылы) туулган. Жалал-Абаддагы педагогикалык окуу жайын, 

Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 

Эки ыр жыйнактын автору. 

АБДЫЖАПАР ЭГЕМБЕРДИЕВ 

 — 1951-жылы Түп районундагы Токтоян айылында туулган. Кыргыз мамлекеттик 

университетин, Ташкен саясат жана башкаруу институтун бүтүргөн. Азыркы учурда 

облустук «Ысык-Көл кабарлары» газетасынын баш редактору. Үч поэтикалык 

жыйнактын автору. 

ЗУЛАЙКА МУРЗАТАЕВА 

 — 1951-жылы Токтогул районундагы Чоң-Арык айлында туулган. КМУнун 

филология факультетин бүтүргөн. Азыркы учурда аталган райондун Бөкөнбаев 

атындагы орто мектебинде директордун орун басары. Эл агартуу отличниги. Акындын 

алгачкы ыр китеби «Жалбыз жыты» деген ат менен 1991-жылы «Адабият» басмасынан 

жарык көргөн. 

ЭГЕМБЕРДИ ЭРМАТОВ 

 — 1951-жылдын 10-июлунда Кадамжай районундагы Пум кыштагында туулган. Ош 

педокуу жайын, Москвадагы Адабият институтун бүтүргөн. «Кыргыз руху», «Кыргызстан 

маданияты» газеталарында иштеген. 

Беш ырлар жыйнагынын автору. Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

ЭСЕНТУР КЫЛЫЧЕВ 

 — 1952-жылы 2-февралда Нарын районундагы Ак-Кыя айылында туулган. 1975-

жылы Ленинград университетин бүтүргөн. 1975-жылдан «Ала-Тоо» журналында 

иштейт. «Үндөр», «Жашыл шоолалар» аттуу ыр жыйнактарынын автору. К.Чуковский, 

В.Шукшин, В.Тендряков, И.Милев ж.б. чыгармаларын кыргыз тилине которгон. 

Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү. 

АКБАР РЫСКУЛОВ 

 — 1953-жылдын 4-апрелинде Кемин районуна караштуу Чым-Коргон кыштагында 

туулган. КМУнун филология факультетин бүтүрүп, «Ленинчил жаш» газетасында, 

Жазуучулар союзунда иштеген. Учурда Кыргызстандын Казакстандагы элчиси болуп 

иштейт. 

1975-жылы туңгуч жыйнагы чыккан. 1983-жылы «Мезгил жебеси» аттуу китеби үчүн 

Жаштар сыйлыгы ыйгарылды. Башка тилдерде да жыйнактары чыккан, өзү да көп 

акындарды которгон. Жазуучулар жана Журналисттер союздарынын мүчөсү. 
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МАРКАБАЙ ААМАТОВ 

 — 1953-жылы Кара-Кулжа районундагы Бөксө айылында туулган. Ош мамлекеттик 

педагогика институтун 1986-жылы бүтүргөн. Кыргызстан жазуучулар союзунда иштеген. 

«Селкинчек» аттуу биринчи ырлар жыйнагы 1982-жылы жарык көргөн. 1987-жылы «Таң 

тосуу» ырлар жыйнагы үчүн Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгын алган. 

ТУРСУНАЛЫ БОСТОНКУЛОВ 

 — 1953-жылы Өзгөн районунун Ана-Кызыл айылында туулган. Орто мектепти 

аяктаган соң ар кыл иштерди аткарып, ырларын республикалык газета-журналдарга 

жарыялайт. Москвадагы М.Горький атындагы Адабий институтту бүтүргөн. 1985-жылы 

«Дүбүрт» аттуу ырлар жыйнагы чыккан. 

КАРБАЛАС БАКИРОВ 

 — 1954-жылы Токтогул районундагы Өзгөрүш айылында туулган. Ош пединститутун 

бүтүргөн соң ар кыл редакцияларда иштейт. Азыр «Кыргыз руху» гезитинде эмгектенет. 

«Адашкан кентавр» ыр китебинин автору. 

МАЯ ОСМОНКУЛОВА 

 — 1955-жылы Талас районундагы Кара-Суу кыштагында туулган. 1984-жылы жаш 

акындардын Бүткүл союздук кеңешмесине катышкан. «Он үчүнчү ай» ыр жыйнагын 

чыгарган. Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү. 

БАКТЫГҮЛ ЧОТУРОВА 

 — 1955-жылы Токтогул районундагы Кара-Жыгач айылында туулган. Кыргыз 

мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 

Учурда республикалык «Кыргыз Туусу» газетасынын кабарчысы. 

Эки ыр жыйнагынын автору.  

САЛТАНАТ ОРОЗОБЕКОВА 

 — 1955-жылы Түп районунун Жылуу-Булак айылында туулган. КМУнун филология 

факультетин бүтүргөн. Кыргыз улуттук телерадиокорпорациясынын «Казына» 

чыгармачылык бирикмесинде редактор болуп иштейт. «Закым» аттуу ыр жыйнагы 

жарык көргөн. 

ГҮЛЖАМИЛА ШАКИРОВА 

 — 1955-жылы Ак-Талаа районундагы Жаңы-Тилек айылында туулган. 1986-жылы 

КМУнун журналистика факультетин бүткөн. «Кыял» бирикмесинде, «Кыргыз тили» 

коомунда иштеген. Азыркы убакта Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио 

корпорациясында журналист болуп эмгектенет. Кыргызстан жазуучулар союзунун 

мүчөсү. «Сапардагы каркыра» аттуу жыйнагы чыккан. 

http://www.bizdin.kg/


www.bizdin.kg электрондук китепканасы 

 
 

АБДРАХМАН АЛЫМБАЕВ (АСЛАН БАЙАС) 

 — 1956-жылы Аксы районунун Авлетим айылында төрөлгөн. 1986-жылы Кыргыз 

мамлекеттик улуттук университетинин тарых факультетин, 1991-жылы Алматыдагы 

Башкаруу институтунун политология бөлүмүн бүтүргөн. 1990-жылы «Алтын туур» аттуу 

ырлар жыйнагы жарык көргөн. Кыргызстан жазуучулар жана журналисттер 

союздарынын мүчөсү. 

КЕМЕЛ БЕЛЕКОВ 

 — 1956-жылы 26- ноябрда Ысык-Көл районундагы Корумду айлында туулган. 

КМУнун филология факультетин бүтүргөн. «Ленинчил жаш» гезитинде кабарчы, «Ала-

Тоо» журналында бөлүм редактору, «Кыргызстан маданиятында» жооптуу катчы болуп 

иштеген. Ушу тапта «Аргумент» гезитинин редактору. 

Эки ыр жыйнагы чыккан. 

Жазуучулар союзунун мүчөсү. 

АЛИК АКИМАЛИЕВ 

 — 1957-жылы Токтогул районунун Ак-Чий айылында туулган. 1985-жылы КМУнун 

журналистика факультетин бүтүргөн. «Бала Мышык», «Күнөстүү элет» китептери 

жарыкка чыккан. 

Жазуучулар, журналисттер союздарынын мүчөсү. 

БАЗАРБҮ МЕДЕТОВА 

 — 1958-жылы Токтогул районунда туулган. Финансы-экономикалык техникумун 

бүтүргөн. 

Азыр Токтогул районунун соода тармагында иштейт. Ырлар жыйнагы чыккан. 

БЕКТУРУШ САЛГАМАНИ (ТАБАЛДИЕВ) 

 — 1958-жылы Ноокат районундагы Эски-Ноокат айылында туулган. 

Оштогу пахтадан кездеме токуучу комбинатта, «Мугалимдер газетасында», «Жаш 

ленинчи» журналында, «Заман Кыргызстан» газетасында иштеген. 

«Үчүнчү коңгуроодон кийин» аттуу ырлар жыйнагы жарык көргөн. 

ЭРКАЛЫ ӨСКӨНАЛЫ УУЛУ 

 —1958-жылы Жумгал районунун Өрнөк айылында туулган. КМУну бүтүргөн. 

Райондук «Демилге» газетасында иштейт. 

«Жылдар — дайра», «Ырдаган ай» аттуу жыйнактардын автору. Жазуучулар 

союзунун мүчөсү. 
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КЫЯЛБЕК УРМАНБЕТОВ 

 — 1959-жылы 3-январда Бишкек шаарында туулган. 1981-жылы КМУнун 

журналистика бөлүмүн бүтүрүп, ар кыл редакция, журналдарда иштеген. Азыр 

«Аргумент» басылмасында маданий бөлүмүнүн башчысы. 

«Балапан», «Көл эне», «Айдагы кыз» ыр жыйнактарынын автору. Кыргызстан 

жазуучулар союзунун мүчөсү. 

МАНАП АЛИЕВ 

 — 1959-жылы Кара- Кулжа районунун 1-Май айлында туулган. 

1976-жылы Токтогул атындагы орто мектепти, андан кийин Москвадагы 

мамлекеттик университеттин журналистика факультетин 1983-жылы бүткөн. Азыркы 

учурда Жогорку Кеңештин Эл өкүлдөр жыйынынын аппаратында иштейт. 

Эки ыр китептин автору. Кыргызстан жазуучулар союзуна мүчө. 

ФАТИМА АБДАЛОВА 

 — 1960-жылы Базар-Коргон районунун Беш-Бадам айылында туулган. КМУУнун 

журналистика факультетин бүтүргөн. Учурда Кыргыз телерадио корпорациясынын 

«Манас» чыгармачылык бирикмесинде редактор болуп эмгектенет. 

«Бешик боо», «Ай жарыгында» деген ыр китептери чыккан. Жазуучулар союзунун 

мүчөсү. Кыргызстан жазуучулар союзунун Алыкул Осмонов атындагы сыйлыгынын 

лауреаты. 

КОЖОГЕЛДИ КУЛТЕГИН 

 — 1960-жылы 18-февралда Кара-Кулжа районундагы Алайку айылында туулган. 

1983-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн, 1993-жылы 

Москвадагы М.Горький атындагы Адабият институтунун эки жылдык жогорку адабий 

курсун бүтүргөн. Ар кыл редакцияларда эмгектенген. Ушу тапта «Эркин-Тоо» 

газетасында башкы редактордун орунбасары. Кыргызстан жазуучулар жана 

журналисттер союздарынын мүчөсү. Үч поэтикалык китептин автору. Алыкул Осмонов 

атындагы адабий сыйлыктын ээси. 

АТАНТАЙ АКБАРОВ 

 — 1960-жылы Чаткал районунун Жаңы-Базар айылында туулган. ОШПИнин 

филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун райондук «Чаткал оттору» газетасында 

бөлүм башчы болуу менен баштаган. Кийин бир катар басылмаларда иштеген. 

Биринчи ырлар жыйнагы 1990-жылы жарык көргөн. Эки ыр, поэмалар жыйнагынын 

автору. 
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ЧЫНЫБАЙ ТУРСУНБЕКОВ (АКУН УУЛУ)  

— 1960-жылы 15-октябрда Нарын районунун Жан-Булак кыштагында туулган. 1983-

жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Билим 

берүү системасында иштеген. Азыр ишкердик чөйрөдө. 1985-жылы «Жүрөктөгү 

жаңырык» аттуу алгачкы ыр жыйнагы жарык көргөн. 
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