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ЭМГЕГИ ӨЧПӨС ИЛИМПОЗ

Кыргыз элинин көөнөрбөс оозеки сөз мурасын, 
анын ичинде түбөлүктүү “Манасты” эл оозунан, баары-
нан мурда улуу манасчылардан жылдар бою ээрчип жү-
рүп, колдору, бармактары торуганча жазып алган эки улуу 
инсанды - башкыр тууганыбыз Каюм Мифтаков менен 
кандашыбыз Ыбрай Абдрахмановду студент кезимден 
көп уккан элем. Кийинчерээк Москвада окуп жүргөн 
жылдарымда (1976-1980) белгилүү тарыхчылар Д. Айт-
мамбетов менен С. Данияровдун 19-кылымдын экинчи 
жарымы, 20-кылымдын башындагы кыргыз маданияты 
жөнүндөгү китептерин окуп, бул ыйык адамдардын кол 
жазмаларына шилтемелерди көрбөгөнүмө капалангам. 
Ошол жылдары мен кыргыз жазма адабиятынын башат-
тары, келип чыгышы жөнүндө атайын изилдөө жүргүзүп 
жүргөнүмө байланыштуу биздин азыркы Ч. Айтматов 
атындагы тил жана адабият институтунун кол жазмалар 
коруна да келип (анда ал Академиянын коомдук илимдер 
бөлүмүнө карачу) керектүү жазма булактарды кара-
ганмын. Ошолордун арасынан Ыбрай Абдрахманов-
дун “Колониялык доордун мезгилиндеги кыргыздардын 
маданияты” аттуу кол жазмасын окуп, керектүү жерлерин 
көчүрүп алып, кандидаттык ишимде шилтеме берип кол-
донгом.

Кийинки мезгилде академик А. Акматалиев жетек-
теген Ч. Айтматов атындагы тил жана адабият институ-
ту кыргыз тили, оозеки чыгармачылыгы жана адабияты 
боюнча уңгу тексттерди, аларды изилдеген классикалык 
изилдөөлөрдү кайра басып чыгаруу боюнча пайдалуу, 
керектүү иштерди жүргүзүп келатат. Мен муну Улуттук 
илимдер Академиясынын президенти болуп турганымда 
жандуу, иштиктүү колдогом, азыр да ошондой ойдомун. 
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Ошол учурда жана андан кийин да кесиптешим, курбум 
академик А. Акматалиевге кыргыз фольклору менен ада-
биятын изилдөөгө убагында көп салым кошкон Ы. Абд-
рахманов, К. Мифтаков, К. Рахматулин, М. Богданова,  
Т. Саманчиндердин эмгектерин кайра бастырып чы-
гарып кой деген тилек айткан элем. Анын өзү жана ал 
жетектеген жамаат ушундай асыл иштерди аркалап, 
аткарып келатат. Анын дагы бир жакшы далили – Ы. 
Абдрахмановдун баалуу кол жазмасынын китеп шеки-
линде кайра чыгып жатышы. Бул үчүн китепти даярдап 
бастыргандарга, ага ыймандык жана каржылык кө-
мөк көрсөткөндөргө арбактын жана өзүмдүн атымдан 
ыраазылык билдирем.

Абдыганы Эркебаев, 
академик 07.02.2021
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ЫБЫРАЙЫМ АБДЫРАХМАНОВ ЖАЗЫП 
КАЛТЫРГАН ТАРЫХЫЙ-ЭТНОГРАФИЯЛЫК 

МУРАС

Кыргыз элинин байыртан келаткан рухий мурасы 
болгон оозеки сөз өнөрүн кагаз бетине түшүрүп, сактап 
калууда эбегейсиз эмгек сиңирген улуу инсан – бул Ыбы-
райым Абдырахманов. Анын жазып калтырган кол жаз-
маларынын көлөмү 800 басма табакка жакын. Ушунча 
зор көлөмдөгү кол жазмалардын ичинде өтө маанилүү 
жана кызыктуу тарыхый-этнографиялык маалыматтар 
да бар. Анткени, Ыбырайым Абдырахманов кыргыз эли-
нин өткөн тарыхы жөнүндөгү санжыра, уламыштарды, 
тарыхый окуяларды, элдин өткөндөгү турмуш-тиричи-
лигин, үрп-адат, каада-салтын, нарк-нуска, жөрөлгөлө-
рүн мыкты билген. Ошондон улам анын жыйноочулук 
ишмердиги, асыресе тарыхчы-этнограф катары камыл-
гасы Октябрь революциясына чейин эле башталганы 
байкалат.

Ы. Абдырахманов кыргыз тарыхын жазууга өзгөчө 
кызыгып, 1915-жылдан тартып эл ичиндеги сөзмөр, 
билерман карылардан кыргыз элинин тарыхын су-
рамжылап жыйнай баштайт. Маселен, кыргыз элинин 
байыртан берки тарыхына байланыштуу аңгемелерди 
билимдүү, сөзмөр карыя Алдаш молдодон бир том (200 
бет) кылып жазып алган. Материалдарды татар тилинде 
даярдап, Токмокто туруучу Милишев деген бай татар-
дын Уфадагы басмаканасынан чыгарууга макулдашкан 
учурда, 1916-жылдын козголоңу башталып, даярдалган 
кол жазма жиберилбей калат (инв.№129/336, 75) Бул 
кол жазма кандайдыр себептер менен 1920-жылы жок 
болуп кеткен.
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«Кыргыздын үрп-ададттары» (инв. 117/320) аттуу 
кол жазма түрүндөгү жыйнак Ы. Абдырахмановдун чы-
гармачылык жүзүн дагы даана тартып бере турган мате-
риалдарга кирет. Бул материалды ал 1944-жылы Ат-Ба-
шы районунда жазган.

«Кыргыздын үрп-адаттары» аттуу этнографиялык 
материал кыргыз элинин ар кандай салт, ырым-жы-
рымдары, үрп-адаты, каадасы, нарк-нускасы жөнүндө 
кеңири маалымат берет. Мында кудалашуу, дос-тамыр 
күтүү жолдору, кыз узатып, келин алуудагы каада-салт-
тар, бала төрөлгөнгө чейинки жана төрөлгөндөн ки-
йинки ырым-жырымдар аш-тойлорду өткөрүү, элдин 
улуттук оюндары – эр сайыш, күрөш, эр эңиш, кыз куу-
май, жамбы атыш, балдардын оюндары, оорулууну да-
рылоо, элдик медицина, диндик ырым-жырымдар ж.б. 
жазылган.

Жыйноочу Ы. Абдырахмановдун өзүнүн жазганына 
караганда бул материалдарды бир канча абышка-кем-
пирден сурап, аларга өзү айтып берип толуктап, аңге-
мелешүүнүн натыйжасында жазган. Кыргыз элинин 
үрп-адаттары жөнүндөгү жыйналган бул материалдар өз 
алдынча кызыкчылык туудурбай койбойт.

«Кыргыздын үрп-адаттарында» бел куда болуу кандай 
учурда, кандайча шарттарда өтөрү, боюнда бар аял жа-
сай турган ар түрдүү ырым-жырымдар (күүгүмдө сууга 
барбоо, түн ичинде эшикке чыкпоо, бүбүлөргө сыйынуу 
ж. б.), анын кайсы бир тамакка кумар болуусу (талгак) 
же жерүүсү, ай-күнүнө жетип толготкон кезде ага кан-
дайча жардам көрсөтүлүп кантип төрөй тургандыгы 
жөнүндө айтылат. Төрөгөн аялды албарсты басат (кара 
басат) экен деген элдик түшүнүктөн улам албарсты жө-
нүндөгү элдик ишенимге кеңири токтолот. Анда албарс-
тыны эл кандайча элестетиши, албарсты төрөгөн аялдын 
өпкөсүн сууруп алып сууга салып жибериши, куучулар 
жана алардын өпкөнү кайра ордуна салдырышы, албарс-
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тыны кармап дубасын үйрөнүү өңдүү көптөгөн элдик 
ишенимдерди баяндап жазат.

Ы. Абдырахмановдун пикирине караганда бел куда 
болуу XIX кылымдын экинчи жарымынан, б.а. кыргыз-
дар Россиянын составына ыктыярдуу кошулгандан тар-
тып кала баштаган. Ал эми албарсты жөнүндөгү ишеним 
толук жоюла электигин, бул сыяктуу ишенимдер арбын 
учурарын белгилейт.

Кол жазмада бала төрөлгөндөн тартып бой жеткен-
ге чейинки ырасмы, ырым-жырымдар, каадалар жө-
нүндө да сөз болот. Бала жаңы төрөлгөндө сүйүнчүлөө, 
жентек берүү, киндик эне, баланы асыроо үчүн башка 
бирөөгө берүү, бешик той, баланын кыркын чыгаруу, 
чачын алдыруу, сүннөт той, тушоосун кыркуу, баланы 
жентектеп келүү, атка мингизүү, мурут серпүү сыяк-
танган салт-санаа, ырым-жырымдар аткарылат экен. 
Булардын ар бирине өзүнчө токтолуп, алар кандай 
шартта аткарылат, кандайча жол-жоболордун негизин-
де ишке ашырылат – ушулар баяндалат. Алсак, баланын 
кыркын чыгаруу үчүн бала же кыз төрөлгөнүнө 40 күн 
болгондо айылдан кыдырып кырк көйнөк сурап, андан 
балага курак көйнөк тигип кийгизет, айыл-апаны ча-
кырып тамак берет. Же мурут серпүү каадасын алып 
көрөлү. Эркек бала кара мурут болгондо мал союп, ат 
коштоп атасынын бир жакын дос-тамырына барган. Ал 
жигиттин мурутун серпип, ат мингизип, тон кийгизип 
чыгарган.

Кыргыз элинде үйлөнүү салты кандайча болгондугу 
жөнүндө да кол жазмада кеңири сөз болот. Кыргыздарда 
үйлөнүү негизинен кудалашуу жолу менен ишке ашып 
келген. Жогоруда айтылгандай, балдар төрөлө электе 
эле бел куда болуп, же балдар кичинесинде, болбосо бой 
жеткенде кудалашып коюшкан. Бул жерде кудалашуу 
жана анын шарттары жөнүндө кеңири айтылат. Кыргыз-
дар жети ата өтмөйүнчө кыз алышпаган.



– 8 –

Ата-энелер кудалашкан соң кыз, күйөө үйлөнгөн-
гө чейин алардын ортосунда кандай мамилелер болуп, 
эмне үрп-адаттар аткарыла тургандыгы, б.а., күйөөлөп 
баруу (жүз көрүшүү), үй жанына баруу сыяктуу каада-
салт жана ал учурда аткарыла турган «таңуу», «бээ кар-
моо», «такыя саюу», «кыз куумай» өңдүү оюн-тамаша, 
ырым-жырымдар болору баяндалат жана кандайча өтө-
рүн түшүндүрөт. Алсак, күйөө бала экинчи ирет күйөө-
лөп келгенде кыздын жеңелери күйөө бала менен кайын 
энесин кошоктоп таңабыз деп сүйрөмөкчү болот, күйөө 
жеңелерине союш мал же пул берип кутулат. Бул таңуу 
деп айтылат.

Үйлөнүү тоюна, башкача айтканда, кыз узатып, ке-
лин алууга байланышкан «жыгач түшүрүү», «түндүк кө-
төрүү», «чал жыгар», «укурук байтал», «орок кой», «өр-
гөө жабар», «кыз ойнотуу», «кыз кыңшытуу (көрүшүү)», 
«жыюу-жаюу», «жүк көрүү», «чара көтөрүү», «толгоо 
табак» жана «той таратуу» дегендей каада, ырым-жы-
рымдар, «токмок салуу», «төшөк талашуу» өңдөнгөн 
оюн-тамашалар өткөрүлөт. Мисалы, түндүк көтөрүлүп 
жатканда «укурук байталыбызды бер» деп жылкычылар, 
«орок коюбузду бер» деп дыйкандар келишкен. Ырасми-
ге ылайык алар мал берип узаткан. Жылкычыларга жыл-
кы, дыйкандарга кой берилчү экен.

Андан ары келин келгенден кийинки каада-салттар 
(келин көрүү, отко киргизүү, нике кыйуу, өкүл ата, ке-
линдин качышы жана тергөө, төркүлөө) жөнүндө жазы-
лат. Алсак, келин кайын ата, кайын энени, алардын бал-
дар, кыздарын, жакын туугандарын, кайын энесинин 
эркек бир туугандары менен алардын аялдарын атынан 
айтпай тергеген (ортончу жеңем, эрке кыз, Ажардын 
апасы, кичине бала ж. б.). Тергей тургандардын аты 
Кара болсо – Ымырт, Термечик – Майда отун, Балта – 
Чоң керки, Сүтүкө – Саамал ж. б. Келин кайын ага, ка-
йын жеңелердин баарына жүгүнгөн жана качкан. Алар 
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«бай болгула», «эркек төрөгүлө», «теңир жалгасын» деп 
алкашкан.

Келиндин жүрүм-туруму кандай нарк, жол-жосунга 
ылайык болуу керек экендиги айтылган. Алсак, кайын 
ата, кайын энесине, же башка сакалдуу кишилерге арка-
сын салбайт, бутун сунбайт, үнүн бийик чыгарып (шак 
этип) сүйлөбөйт, жылаң баш, жылаңайлак көрүнбөйт ж.б.

Ы. Абдырахмановдун айтканына караганда кудала-
шуу өз тең-теңи менен (бай-бай менен, жарды-жарды 
менен) болгон, бирок жол-жосун, каада, нарктары бир-
дей эле аткарылган. «Такыя саюу», «төшөк талашуу» 
сыяктуу бир топ үрп-адаттар 1870-жылдардан тартып 
эле кала баштаган. Кыргыз элинде кыз ала качуу XIX 
кылымдын 60–70-жылдарына чейин болгон эмес. Эгер 
андай кокустук болсо эки айылдын (эки уруунун) орто-
сунда чоң жаңжал чыгып, эр өлүшкөн. Кыргызда эң чоң 
себепсиз ажырашууга эч бир жол берилген эмес. Бата 
бузуп, баш ачуудан катуу коркушкан экен. Балдарды өс-
түрүп чоңойтуу, энчи бөлүп берүү жана балдардын ата-
энени багуу милдетине, туугандык мамилелерге бай-
ланышкан нарк-нускалар, жесирин алуу салты, көп аял 
алуу жана анын себептери жөнүндө жазылган.

Кыргыз салтында конокту эң жогору кадырлаганды-
гы, короодо кою болсо сойбой жаткырбагандыгы, конок 
кууган киши катуу айыпка жыгылары айтылат. Конокко 
сый көрсөтүү, урматтоо, ак сакалдарды сыйлоо адаты, 
кыргыздын аш-тамактары, дос-тамырларды күтүүнүн 
жол-жосундары түшүндүрүлөт.

Кыргыздар дин жолуна жана шарият көргөзгөн шарт-
тарга караганда, өздөрүнүн ата-бабаларынан бери ке-
латкан каада-салт, нарк-нускаларын абдан бекем тутуш-
кан дейт.

Элдик жыйын жана топ жөнүндө түшүндүрүп, убада, 
ант берүү («жан берүү») жөнүндөгү элдик түшүнүктөр, 
андан элдин абдан корккондугун баяндайт.
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Соода-сатык, аңчылык, үй-тиричилиги, кыргыздын 
көчү, асыл-буюмдар (үп), салык салуу жана ага байла-
нышкан ар кандай адат-салттар берилген.

Ооруу-сыркоо, аларды дарылоо (дарым, албын, мант 
байлоо, бадик, көчөт көчүрүү, учуктоо ж. б.), бакшы-бү-
бүлөр, тамырчылар менен дарымчылар, дубаналар ме-
нен жайчылар жөнүндөгү элдик түшүнүктөр, дөө, пери, 
шайтан, желмогуз, жез тумшук сыяктуу нерселерге бай-
ланыштуу эбактан келаткан элдик эски ишенимдер, 
жер-суу таюу, мазарга сыйынуу, бал китеп ачтыруу, төл-
гө салуу, түш жоруу, баш тегеретүү, кут түшүү өңдөнгөн 
диний түшүнүк, ырым-жырымдар баяндалган.

Кыргыздын каада-салтында, жашоо тиричилигенде 
бул сыяктанган диний түшүнүктөр, ырым-жырымдар, 
эски ишенимдер эң эле көп болуп, бекем сиңип келген-
диги айтылат.

Кыргыздагы жыл саны, эскиче жыл аттары түшүн-
дүрүлөт. Адам ар бир он эки жылда бир мүчөлгө толуп, 
мүчөл жылы адамда өзгөрүү болуп, катуу ооруга чалды-
гышы мүмкүн деген ишеним тараган. Ошондуктан ал 
жыл башталарда кийимдерин талатып, садага чаап, кол 
кайыр берген.

Жаңы жыл жалган курандын (февралдын) он бирин-
чи күнү келээрин, жана Жаңы жыл (норуздама) тосуу 
үрп-адаты кандайча башталары жазылган. Ушул сыяк-
туу эле жазгы биринчи күн күркурөгөндө жасала турган 
ырым-жырымдар («дамбырташ») баяндалган.

Эл турмушунда колдонулуп келген түлөө берүү, ак сары 
башыл, баабедин айтуу, садага чабуу ырым-жырымдары, 
баш куттуктоо, бертик суроо, малдан ыйык көтөрүү, жип 
салуу каада-салттары, доо иштери кандайча бүткөндүгү, 
кимдер бүткөргөнү, кун төлөө кандайча жүрөрү, кандай 
жол-жосундар менен ишке ашарлыгы жазылат.

Ы. Абдырахманов кыргыз элинин өлүк коюу каада-
сын, ага байланыштуу аткарыла турган үрп-адаттарды 
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кеңири планда жазып чыккан. Анда оору адамдын (өлүм 
алдындагы адамдын) керээз сөзүнөн тартып, чоң ашы 
кандайча өткөрүлө тургандыгына чейин баяндалат. Ал-
сак, өлүк өлгөндөгү ар кандай майда-чүйдө ырым-жы-
рымдар, аялы, кыз-кыркындары, жакындары милдеттүү 
түрдө аткара турган ырасмилер, кошумча кошуу, мүчө 
таратуу, жуудуруу, аза күтүү, аза батага келүү, тул салуу, 
кара ашын берүү, кара ашына ат чабуу же көр байге, 
суу ууртатуу, бурак ат берүү, жетисин, кыркын өткөрүү 
сыяктуу ырым-жырымдар баяндалып, алардын кандай 
шартта, кантип аткарыла тургандыгы жазылат.

Жыл маалына жакындаганда чоң ашка даярдык кө-
рүлүп, ашы өткөрүлөрү, анда балбан күрөш, эр эңиш, эр 
сайыш, жамбы атыш, жөө кишилердин жарышы, төө че-
чүү, таз чабышуу сыяктуу шаан-шөкөттөрдүн ар бирине 
кеңири токтолгон. Ашта кошок кошуу шарты, жар чакы-
руу жөнүндө да айтылат. Ат чабуу наркын өткөрүү ме-
нен аш аяктаган. XIX кылымдын ортосунан баштап төө 
чечмей, таз чабышуу өңдүү оюн-зооктор калтырылган.

Мындан башка да кыргыз элинин турмуш-тиричи-
лигинде, жашоосунда колдонулуп келген каада-салт, 
үрп-адаттар, нускалар баян этилет. Алсак, үлүш берүү, 
өрүлүктөө, ажыраш аяк берүү салты, күн оңдулоо (күң 
тандоо) ырасмиси, шырылдаң айтуу, короо кайтаруу 
(бекбекей) каадасы, түндө эшик ачпоо, бирөөгө мал 
бергенде желе же көгөндү үйдүн үстүнө салып коюу, 
оорунун абалын түштөн кийин эмес эртең менен суроо, 
көз тийбес үчүн көк мончок тагынуу өңдүү ырым-жы-
рымдар, бармак тиштөө, ок аттап түшүрүү сыяктуу ише-
ним, түшүнүктөр баяндалып чыгат.

Кыргыз элинин кебете-кешпири, кыял-жоругу, кулк 
мүнөзү жөнүндө да кабарлайт. Адам аттары, маселен, 
XIX кылымдын экинчи жарымынан эркектерге Омор, 
Осмон, Аалы, Абдырахман, Ибрайым, Исак өңдүү, ал 
эми аялдарга Анар, Зуура, Батма, Жамал, Зайнап сыяк-
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туу араб тилинен кирген ысымдар коюла баштаганды-
гын айтат.

Кол жазманын акырында элдик оюндар жазылган. 
Чоң кишилер жана балдар оюндары деп бөлүнүп, ордо, 
тогуз коргол, чакмак оюндарын чоң кишилер ойного-
нун, каркыра-турна желе тарт, уюм тууду, ака чөөл, бөрү 
кой, оромпой, кара коюн дүмпүлдөк, шабийет балдар 
оюндары экени айтылат. Ар бир оюндун кандайча ой-
ноло тургандыгын, жол-жобосун түшүндүрүп жазган. 
Аксак кемпир бапалак, токту сурамай, элден элден элчи 
бар, чүкө оюну деген балдар оюндарынын аттары сана-
лып, бирок ал оюндар жөнүндө, кандайча ойноло тур-
гандыгы айтылбаган.

Ы. Абдырахманов кыргыз элинин үрп-адат, ишеним, 
ырым-жырымдарын, элдин күнүмдүк турмуш-тиричи-
лигинде колдонуп келген түрдүү нарк-нуска, жол-жосун-
дар, ырасмилерди кенен-кесир жазып чыккан.

1945-жылы февралда жазган «Колониалдык доордун 
мезгилиндеги Кыргыздардын маданияты» (инв.№129) 
аталган дагы бир материалында кыргыз элинин XIX кы-
лымдагы маданий турмушу, оокат-тиричилиги, жашоо 
шарты, тактап айтканда, кол өнөрчүлүк, боз үй жана 
анын жасалгалары, жыгачтан, темирден жана териден 
жасалган буюм-теримдер, идиш-аяктар, алардын аталы-
шы, кандайча жасалары айтылып, сүрөттөрү сыя менен 
тартылат. Жүндөн жасала турган буюмдар, кийим-ке-
челер жана аны иштетүүнүн жолдору, сайма саюу, үй 
шаймандары, тазалык жагы, тамак-аш жана алардын 
түрлөрү жөнүндө сөз болот. XIX кылымдын экинчи жа-
рымынан тартып кыргыз элинин турмуш-тиричилиги-
не, жашоосуна кире баштаган жаңылыктар, өзгөрүүлөр 
айтылат. Ат коюуга байланыштуу болгон өзгөчөлүктөр-
гө да токтолот. Ошол мезгилде кыргыз арасында жүр-
гүзүлгөн эл агартуу иштери жана анын кандай тартип-
те ишке ашкандыгы, кимдер кайдан билим алгандыгы 
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жана кандай китептер менен газета-журналдар тарка-
тылгандыгына байланыштуу кызыктуу маалыматтар 
берилген. Кыргыз тилинде алгач ирет чыккан китептер 
жөнүндө да айтылат.

Кыргыз элинин музыкалык өнөрү жөнүндө, комуз, 
керней, сурнай, чоор, темир комуз өңдүү музыкалык ас-
паптары, күүлөрүнүн аттары, чоң кыякчы, комузчулар 
жөнүндө кызыктуу маалыматтар бар. Калыгул, Арстан-
бек, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Алдаш Молдо, Солто-
бай акын тууралуу айрым маалыматтарды берет.

«Түрдүү аңгемелер» кол жазма жыйнагында болсо 
Кожобек, Шамен, Матай, Бектен, Карач, Баяке, Ороз, 
Баатыркан, Байгазы, Өмүрзак, Шадыкан, Медет, Көкүм-
бай, Жакыпбек өңдүү белгилүү тарыхый адамдарга бай-
ланыштуу окуялар, алардын кылык-жоругу, иш-аракет-
тери баяндалат. ХVӀӀӀ кылымда үч жылы катары менен 
болгон «Койбуурул жуту» жөнүндөгү эл оозундагы аңыз-
аңгеме орун алган.

«Аштар. Өлтүрүлгөн манаптар» деп аталган дагы бир 
жыйнакта ХӀХ кылымдын ичинде жана ХХ кылымдын 
башында берилген даңктуу аштардын (23 аш) кантип, 
кандайча шаан-шөкөт менен өткөнү баяндалат. Ыбыке, 
Балбак, Боку, Бадый, Шеримбек, Муратаалы, Аалы, Бый-
тыман, Коргонбай сыяктуу эл ичиндеги абройлуу адам-
дардын манаптардын же алардын жакындарынын эмне 
себептен, кантип өлтүрүлгөнү айтылат. Куучулар, жай-
чылар, бакшы-бүбүлөр, алардын сыйкырдуу, магиялык 
иш-аракеттери, кудалашуу, кыз алып, кыз берүү каада-
сы, Ормон менен Боромбайдын, Ормон менен Ажыбек-
тин, Төрөкелди менен Жангарачтын, Касымбек менен 
Чоконун, Баатыркан менен Чыныбайдын кудалыгы жө-
нүндө, анда аткарылган салттык жөрөлгөлөр, тарыхый 
окуялар орун алган.

«1916-жылдын козголоңу» жөнүндө жазылган тары-
хый аңгемелерде падыша өкмөтүнө солдат берүүдөн баш 
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тартып, Кытайга үрккөн уруулар, кайсы уруунун кайсы 
тарапка бет алып качканы, Кытай жерине качкан элдин 
жолдогу азап-тозогу, кыргынга учурагандыгы, бөлөк эл 
бөтөн жерде көргөн кордугу, адам чыдагыс оор турмуш-
абалы өтө таасын сүрөттөлөт. Жаңы заман каңшаарын 
уккан элдин өлгөндөн калганы азып-тозуп өз жерине 
кайтып келгени баяндалат.

Ыбырайым Абдырахманов тарабынан жазылып кал-
ган бул тарыхый-этнографиялык материалдар кыргыз 
элинин Совет мезгилине чейинки тарыхын, жашоо-тур-
мушун, коомдук мамилелерин, маданиятын, каада-сал-
тын ар тараптуу изилдеп үйрөнүүдө баалуу материал ка-
тары кызмат кылары талашсыз.

Ибраимов Кубат
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КОЛОНИАЛДЫК ДООРДУН МЕЗГИЛИНДЕГИ 
КЫРГЫЗДАРДЫН МАДАНИЯТЫ

Жазган: Ы. Абдрахманов
1945-ж.1

МАЗМУНУ

Колониалдык доордун мезгилиндеги 
кыргыздардын маданияты
Түрдүү аңгемелер
Аштар

Колониалдык доордун мезгилиндеги 
кыргыздардын маданияты2

Мазмуну:

1. Эркектердин иштеп чыгаргандары. Боз үй жана 
башка шаймандар, жыгачтан

2. Териден иштелген идиштер
3. Темирден иштеп чыгарган буюмдар
4. Жүндөн иштелген буюмдар
5. Саймалар саюу
6. Эгинчилик иштери
7. Кийим-кечек формалары жана аны иштөөлөрү
8. Үй шаймандары
9. Жатуулары

1 КР УИА Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун Кол 
жазмалар бөлүмү. – Инв. №№ 129.

2 КР УИА Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун Кол 
жазмалар бөлүмү. – Инв. №№ 129. – 1-дептер. – 1–116 б.
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10. Тазалык жактары
11. Тамак ичүүлөрү, тамактары
12. XIX кылымдын 60-жылдарынан баштап кирген 

жаңылыктар
13. Киши аттары
14. Колониалдык доордун убагындагы кыргыздарда-

гы агартуу иштери
15. Кыргызда биринчи жолу басмага чыгармаларын 

бастыргандар
16. Чертүүлөр, алардын күүлөрүнүн аттары. Керней, 

сурнай, чоорчулар
17. Темир комуз каккандар
18. «Тар заман», «Замана», «Акыр заман», «Зар заман»
19. Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч, Тоголок Мол-

до, Алдаш Молдо, Солтобай жана бир топ акындардын 
аттарын эле атоо.

Феодалдык жана колониалдык доордун 
мезгилиндеги кыргыздарын маданияты

Кыргыздар белгилүү көп кылымдардан бери көчмөн-
дүү турмушта жашап, мал багуучулук, аң уулоочулук 
менен тиричилик кылып келген, башкача айтканда мал 
менен турмуш өткөргөн. Кыргыздарда маданиятында 
ошо көчмөн турмушка негизделген жөнөкөй гана мада-
ният болгондугу көрүнөт. Кыргыздар бардык керек-жа-
рактарды кол менен иштеп ажаттарын өтөгөн.

Эркектердин иштеп чыгаргандары

Кыргыздардын боз үйлөрүнүн жалпы жыгачтан жана 
темирден болгон курал шаймандарын эркектер иштеп 
чыгарган. 



– 17 –

Боз үй

Кыргыздардын үйлөрүн жыгачтан эркектер иштеген. 
Мисалы: кереге, уук, каалга, босого, түндүк, такта, адал-
бакан, челек, чапчак, сузгу, чөмүч, кашык, буурсун, чий-
не, соку, чара, табак, аяк, чөйчөк, үкөк, бишкек, найза, 
союл, укурук, токмок, ыңырчак, казык, түпкүч, мамы, 
бакан, шыргый, камчы сап, адыргы, кылыч, балта сап, 
керки сап, сабоо, жанаяк, ийрек, бешик, талкуу айры, 
бешилик, күрөк, тепши, аштоо, ноо, бара, ит аяк, калак, 
казан кап, ээр, үзөңгү, чалгыч. Жогорку аттары атала-
ган айырмач буюмдарды кыргыздар жыгачтан жасап 
алып урунуп ажаттарын өтөшкөн. Мындай буюмдарды 
жасаган кишилерди чеберлер деп аташкан. Чеберлер 
да бул буюмдарды сулуулап сырдап иштеген. Каалга, 
такта, үкөктөрдүн беттерин айчыктуу түрдүү гүлдөрдүн 
накыштарын түшүргөн. Жыгач үйлөрдөгү түндүк, кере-
ге, ууктардын беттерин да кобулдап сулуулап сырдаган. 
Чара, табак, аяктарды жасап чыгарган чеберлерди кыр-
мачылар деп аташкан.

Ээрлерди чеберлер жыгачтардан чаап, алды, арткы 
каштарына темир каптаган. Найзаны бышык жыгачтар-
дан жонуп, тышына шили тарамышты ороп, желим ичи-
рип, сырдап, учуна курч темир орноткон, сабына боо та-
гып, сүйрөтүп жүргөн. Найзанын узундугу метирче келген. 

Түндүктү чоюлгуч жыгачтардын жоондорунан ийип, 
эки учун кадап токтотуп, астынкы тарабын көзөп, жошо 
менен сырдап, ортолоруна жыгачтан жалпак жонуп, 
ийип, коолдоп, 3-4 катар кылып түндүккө орнотулат, 
аны чамгарак дейт. Түндүктү калайлап кооздогондору 
да болот.

Ууктарды жумуру жонуп, билек жагын жазыраак кы-
лып, ич жагын узунунан кобулдап, учтарын төрт чарчы-
лап учтап жошо менен сырдалат, сабына жиптен боолор 
тагылат. 
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Бир канат кереге алты канат болот. Кереге, уук жы-
гачтардан матап ичине карай ийип, ичтерин узунунан, 
кобулдарын түшүрүп, биринин үстүнө бирин бастырган 
сыяктуу кылып, көк менен көктөлөт. Керегелерди бүк-
төп, жайып коюуга болот. Керегелер алты бөлөк болуп, 
алты канат, алтымыш баштуу үй деп аталат. Керегелер 
да жошо менен сырдалат. Керегенин көктөөсүн жез ме-
нен да көктөлгөн. Уй, жылкы, төөнүн терилери менен 
көктөлөт. 

Каалга, босого, таяктарды көркөмдөлүп жасалып, 
беттерин ар түрдүү сырлар менен сырдалып толсо, 
ашык-машыктары жез, темирден болот.

Үйдүн эшиктерин чийден ар түрдүү боёктор менен 
жүндү боёп, чийге чырмап, ал чийди кийиз менен тыш-
тап, жээктерин кыйып, жогору жагына согулган сызма 
жиптен боолор тагып, түндүктөн илип, босогого байла-
нат.

Такта да тактай, жыгачтан жасалып, төрт бут орно-
туп, бир жагы бети ар түрдүү сырлар менен гүлдөп сыр-
далып, мыктар менен кадалып, төргө жүктүн астына 
коюлат. 

Адал бакан да бутактуу жыгачтардан копшолуп жа-
салып, аягын жерге коюп, башын уукка жөлөп байлап, 
чыгдандын ичине коюлат. Адал бакан биринчиден чыг-
данды жөлөсө, экинчиден эт, көнөчөк, чанач сыяктуу 
идиштер илинет. Колу жеткендер адалбаканды жакшы 
сырлар менен сырдатып, күмүш, калай бастырып, бу-
тактарын темир, жезден орноттурган. Адалбакандар 3-4 
болгон. Соку челек сыяктуу болуп, туюк жыгачтардан 
оюп жасалган, тегерете шили, кайыш менен чырмап 
бекиткен. Сокуга эгиндерди салып күйшөп кабыктарын 
бөлгөн. Соку билек жыгачтардан жогору жагын калың 
жазыраак кылып, ортосун кол бата тургандай ачык кы-
лып, төмөн жагын жумуру кылып, учун томолок кылып 
копшоп жасаган, аны сокубилек дейт.



– 19 –

Челекти тактай, жыгачтын ичин кобул катарында 
ийип, тышын жумуру тарттырып иштеп, тышына жы-
гачтан курчоолор коюп, түбүн да жалпак такта жыгач 
менен бекитип, тышы жошо менен боёлгон. Чапчак да 
ушу сыяктуу жасалган. 

Челек менен чапчактардын ооздоруна жапкан ийлен-
ген терини супара деген. Мал жата турган короону да 
супара деген. 

Укурук да ийриче келген жыгачтардан копшоп жаса-
лып, учунан ортосуна жакын көтөрмө жип байлап, жыл-
кылардын моюндарына салып кармалган. Жылкычылар 
да 5-6дан укурук болуп, бирөө дайыма карысында сүй-
рөтүлүп жүрүлгөн. Жылкыны аркан менен чалмалап да 
кармаган. 

Бишкек да жыгачтан ушу формада: ичи көңдөй иште-
лип, аны кымыз бышкан. 

Ыңырчак да жыгачтан эки каптал чыгарып, эки учу-
на эки киш чыгарылып, көк кайыш менен көктөп, мык 
уруп өгүзгө токуган. 

Чийне да жыгачтан жасалып, аны араба ордуна кол-
донулган. Узун бир башы ничкече эки жыгачтан коп-
шоп, жалпак жыгачтар менен иштеп, артына казык 
орнотуп, аны да туура жыгачтар менен аштап орнотуп, 
аны өгүзгө аркан менен таңып, боо, чөп ташыган. Аны 
чийне деген. Кыргыздар чийнени революцияга чейин 
колдонуп келген.

Бакан да жыгачтан узун кылып копшоп  жасалып,  
4 метр учун ача кылган. Аны менен түндүк тиреп жогору 
көтөрүп, анан ууктарды сайган. Кайта түндүктү жерге 
алган. 

Шыргый суу алганда челектерди илген. Керки сап-
ты башы ийри жыгачтан жонуп жасап, учуна темирден 
жасалган керкини токтоткон. Сабоону жоондугу ортон 
колдой, узундугу 1,5 метрдей жыгачтарды жылмалап 
жонуп, аны менен жүн сабаган. Жылкы, уйдун териле-



– 20 –

рин катырып алган, талпакка сабаган. Ийри жыгачтар-
ды да басып түзөткөн, ал союлду тез деген. Ийрек узун-
дугу метрдей жыгачтан жалпакча жонуп, тиш чыгарып, 
аны менен терини сүрүп ийлеген.

Жанаяк жыгачтан чыны сыяктуу оюп жасап, бир жу-
муру учу кашыкча жыгачты оюп, аны менен  тамаки ий-
леген. 

Талкуу узун, жоон жыгачтын ортосун оюп, союл 
сыяктуу жыгач менен ортосуна бодонун терилерин бүк-
төп салып, бир киши терини колу менен кармалап, бири 
союл менен басып ийлейт. 

Бешикти мындай жасаган: дого сыяктуу кылып жы-
гачты ийип копшоп, эки догону, эки жумуру жыгачты 
аштап токтотуп, алдына жалпак такта жыгач коюп, ага 
жаш балдарды бөлөгөн. Үстүнө ичке узун жыгачка боо 
тагып бошураак кыймылдагыч кылып коюп, анын үстү-
нөн төшөк жапкан.

Адыргы, кылыч деп таар согууга калыңча, жалпакча 
кылып жыгачтан жасаган. Тепши төрт чарчы таз сыяк-
туу кылып жыгачтан жасалган жыгачты кир жууган. Аш-
тоо деп узун, жоон жыгачты үстү тарабын узун кылып 
оюп, эки башына казык орнотуп, жерге орнотуп малга 
туз салып берген. 

Казан кап деп, жыгачтан жалпак кылып копшоп, 
ийип эки учун мык менен бекитип, казан сыяктуу теге-
рек кылып, ага жука жалпак жыгачтарды казандын арка-
сы сыяктуу кылып ийип, тегерек жоон жыгачка аштаган 
көчкөндө казанды казан капка ороп салып жүктөгөн. 

Жыгачтан ийип үзөңгү да жасаган. Үзөңгүнү тоо те-
кенин мүйүзүнөн да жасап, ак мүйүздөн да бастырып 
көрчөгөлөгөн. (Жез, күмүштү буурчактай кылып бетине 
орноткон).

Ээрди мындай жасаган: кайың, тал арча сыяктуу жы-
гачтардан керки менен чаап, эки капталын эки башка 
сулуулап копшоп, эки кашын бөлөкчө жасап, көк менен 
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көктөп, желим ичирип, мактап каштарын жана кырла-
рын темир менен каптап, күмүш чаап алдынкы кашына 
чагарак койгон. Мындай ээрлерди ак каңкы нанбаш ээр 
деген.

Нанбаш.  Мындай ээрлер найзага, мылтыкка тоскоол 
боло алаган. Айырмач деп жаш балдардын ээрлерин ай-
тышат. Айырмач жеңил, жука кылып жыгачтан жасал-
ган. Муну да нак ээр сыяктуу кылып жасайт, бирок каш-
тары гана башкача жалпак болот.

Айырмач. Тегирмендин суу агыза турган ноосу бара-
сы да жыгачтан жасалган. Ит аяк да жыгачтан иштелип, 
ага иттерге тамак куюп берген.

Түпкүч деп жалпак жыгачтан ийип, эки учун беки-
тип, тегерек кылып жасаган. Казанды жерге койбостон 
ошого койгон. Үч бутактуу ничке жыгачтан казанга тал-
кан чалгыч жасалган. Аны чалгыч деген.

    
Териден болгон идиштер

Териден иштелген  идиштер, жыгачтан болгон идиш-
тен мурун колдонулган.

Саба. Жылкынын, уйдун терилеринен чоң кылып кы-
мыз ачытуу үчүн иштеп, аны саба деп атаган. Чийки те-
рини түтүнгө ыштап, кыпкызыл кылганда кошкон жер-
лери кыл менен тигилген.

Булкак. Чапчак сыяктуу жасаган идишти булкак деп 
атап, ага айран куйган.

Көнөк. Челек ордуна колдонгон идишти көнөк деген. 
Табылгы сыяктуу чыбык, жыгачтардан чыны кап жасаган.

Көнөчөк. Кичине кылып иштегенин көнөчөк деген.
Көөкөр. Бурчтар чыгарып, кочкор мүйүздөн чоң, ки-

чине кылып, беттерине кобул чийүүлөр чыгарып, калай-
дан, күмүштөн көрчөгөлөр коюп, тери идиштерди кыл 
менен тиккен. Бул идиштерди жакшылап ыштап, тазарт-
кан.
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Чанач. Эчкинин терисинен ышын кандырып, суюк 
тамактар жана суу куюуга даярдаган. Камчы, басмайыл, 
олоң, жырым, жүгөн, чидер – буларды өргөндөрдү өрмө-
чүлөр деген. Бул идиштерди зайыптар бышып иштеген. 
Быштан канжыга, тизгин, үзөңгү боолорду да териден 
ийлеп алышкан. Чанач менен көөкөргө суюк тамактар 
куюп жанга байланып жүргөн.

Кайыш өрүү иштери кыргыздарда чоң орун алган. 
Өрүүчүлөдү өрмөкчүлөр деген.

Күн. Төөнүн терисинен жасап арак куюп токтотуу 
үчүн иштелген.

Темирден иштелген буюмдар

Кыргыздар темирден жакшы гана пайдаланган. Те-
мирди кыргыздар өздөрү иштеп алышпаган. Кашкар, 
Турпан, Анжиян сыяктуу шаарлардан соода кылып кел-
ген соодагерлерден сатып алып, өздөрүнүн усталары 
кайсы бир курал шаймандарды жасаган. Мисалы: айбал-
та, балта керки, чот, бычак, кестик, кычкач, орок, кол 
кашык, үшкү, шибеге, шуушаң, кыңарак, ооздук, төңө-
лүк, үзөңгү, мык, балка, кетмен, кычкач, ат така, тулга, 
төшү, барскан, (жан казан), буурсун, шиш, мети, устара.

Барскан балка формасында чоң кылып темирден жа-
салган буюмду айтат, аны менен усталар чоң темирлер-
ди уруп соккон.

Шуушаң деп кайчы сыяктуу чоң кылып жасалып  кой-
дун жүнүн кырккан.

Үшкү деп шибегенин эң чоңу айтылат, аны көзөөч ор-
дуна колдонгон.

Оттук таш деп курч темирден жасап, булгарыдан 
сумка жасап, темирди сумкага бекитип белиндеги кур-
га, кисеге байланган. Оттук таш деген курч кызгылт 
ташка жерден алган дүлөйгө, темирди ташка чакканда 
от чыккан, от кууга тез тутанып жармашкан.
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Кыргыздар мылтыктын дарысына отту мындай берип 
аткан: пактадан узун кылып өргөн, мылтыктын кулагы-
на байлап коюп, качан атарда, оттук чагып от берип ат-
кан. 

Жезден усталар жеңил казан жасап, аны байланып 
жүргөн талаада, аны жан казан кайсың да деген.

Кыргыздар шородон дарыны мылтыкка өздөрү ийлеп 
алган. Коргошундан окту да калыпка өздөрү куюп алган. 
Метиден, темирден эң калың жана учтуу кылып саптап 
тегирмен, жаргылчактардын таштарын чеккен. Темир-
ден ортосун калыңыраак, эки жагын тең миздүү кылып, 
бычак сыяктуу жасап, аны менен кийиз кескен, аны кы-
ңарак деген. Курчтан усталар устара да жасаган.

Айбалта деп жеңилче балта кылып урушка киргенде 
колдонгон.

Кыргыз аялдары кайчыны билбестен, бардык бычуу, 
кесүүлөрдү бычак менен иштеген. XVIII–XIX кылым-
дарда, Кокон хандыгы убагында, кыргыздарга бир топ 
буюмдар кирген, мисалы: мылтык, кылыч, бычак, жез 
чара, табак, жез чайдоос, чоюн кумган, сыр аяк, мата, 
башайы, шаты, килем, кыскач, күрөөкө, шуру, бермет, 
дилда, күмүш, калай ж.б. Кытай чыны, казан, чайдоос, 
ийне, тарак, кумганды соодагерлерден алган.

Ээрдин каштарын каптоо, найзанын учу, капкан, кы-
ңарак чыракдан, шиш кишен. Темир кармагандарды ус-
талар деп атаган. Мылтык, кылыч соккон усталар да боло 
калган, андай усталарды кандик усталар деген. Сөйкө, 
шакек, билерик, топчуларды күмүштөн, калай, жезден 
жасаган усталарды зергер усталар деген. Зергер усталар 
темирге  күмүштү чаап иштеген. Мисалы: жүгөн, үзөңгү, 
куюшкан, басмайыл, кемерге күмүш чапкан. Кандик ус-
талар темирден соот, чопкут, туулга, чарайна, белдемчи 
деп уруш жабдыктарын да жасаган.

Жаа. Кыргыздар мылтыкты колдонбостон илгери жаа 
аткан, жааны текенин мүйүзүнөн жонуп жасап, төөнүн 
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териси менен каптап, тасма кайыштан өрүп токтоткон. 
Огун камыштан жасап, учуна темирден тил орноткон, 
ошону менен кийик аткан, урушка да колдонгон. Жааны 
колок деп да атаган. 

Таштан жаргылчак, оттук таш, тегирменди XVIII-кы-
лымда колдонгону көрүнөт.

Жүндөн иштелген буюмдар

Кыргыздар үйлөрүн жүндөн баскан кийиздер менен 
жапкан. Аркан, жиптер да жүндөн иштелип, булардын 
бардыгын аялдар иштеген.

Жип ийрүү. Жүндөн ийик менен жиптер ийрилет. Аны 
аялдар кол ийиктер менен ийирген. Ийрилген жиптен 
согуп кап, чепкен, үйдүн боо-чуулары согулат, ат жабуу, 
куржун, баштык, сызма. Ак, кара жүндөн аралаштырып 
жол-жол кылып согулат. Жипти ар түрдүү боёкко ар баш-
ка боёп оймо-чиймелеп, саймалар түрүн түшүрүп согулат.

Эскертүү: Кыргыздар сырды жерден табылган жошо 
деген нерседен колдонгон жана ар түрдүү сырларды соо-
дагерлерден сатып алышкан. Жүн, жип боёгон боёктор-
ду кара топурактуу жерден чөптүн тамырынан кургатып 
боёк кылат. Бул тамыр күрөң кочкул түстүү болот. Сары 
жыгачтан, ышкын түптөрүнөн боёк жасалат. «Семетей-
дин» жомогунда мындай деп айтылган:

  Боёк казган кыз менен,
  Болбой ойноп каласың.
Түрдүү боёкторду соодагерлерден сатып алып урун-

ган. Тоолордо чыкташ деген курут сыяктуу нерсени 
боёого аралаштырып кайнатканда, боёо эң мыкты бо-
луп, учуп кетпейт. Сары жаргак шымдарды эң мыкты 
иштеген.

Шырдак (ободо) жука кийизди ар түрдүү боёкко боёп, 
ар түрдүү оюп, шырдап иштеген. Аны жерге салган, аны 
шырдак деп айтылган.
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Чий чырмоо.  Жүндү ар түрдүү боёолор менен боёп, 
чийге сайма түрлөрүн салып чырмап, жүндү ороп иш-
тейт. Чийлердди керегенин тышынан калайт. Чыгданды 
аш, тамакка калап коёт. Жиптен согуп чепкен кийилет. 
Тердик, токум, кементай, байпак, ала кийиз  бардыгы да 
жүндөн жасалган.

Териден жасалган буюмдар

Териден да ар түрдүү буюмдар иштелет.
Тон. Терини жарма менен айран, кымыз төгүп ашат-

кысын кандырып ий кылып бор менен агартып тон, 
шым, көлдөлөң жасаган.

Ичик. Саңсаң менен көрпөдөн көлдөлөң, ичик жасап 
материалдар менен тыштаган.

Тебетей. Көрпөдөн тебетей жасалган, материал ме-
нен тыштап кийген. Бөрү, түлкү, кашкулак, суур, суусар, 
мадыл, мышык, чөө, илбирс, сүлөөсүн сыяктуу аң тери-
леринен да ичик, тебетей жасап кийген. Абайы үртүк (ат 
жабуу)  кымбат баалуу материалдан сайып, чачылап, ат-
тын кулагына чейин чүмбөттөлгөн.

  
Сайма, оюу, чийүүлөр

Кыргыздын келин-кыз, зайыптары саймалар саюу, 
оюу, чийүү иштерине калганда кыйла алга барган. Ма-
териалдын бетин бор, ак буламыкча нерсе чийип, анан 
ийнеге жипти саптап кол менен аял, кыздар сайган.

Кийиз басуу. Жуулуп, сабалып ылгаланган жүндү ак 
чийдин бетине тегиздеп жайып, төшөп, үстүнө кайнак 
сууну сээп, чийди жумурулап түрүп, тышынан жиптер 
менен чырмап байлап, бир топ аял, эркектер чөкө түшүп 
отурушуп, өөдө кол менен көтөрүп, кайта жерге таштап 
ура берет. Чийден эки чыгырык орнотуп, араба сыяктуу 
кылып, ат, өгүздөр менен ары-бери сүйрөтүп  да басат. 
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Сууну экинчи ирет себет. Эскирип, бошоңдогон кийиз-
дерди да кайта суу сээп басып, бышырып алат. Кийизди 
аялдар гана билип иштей алат.

Таар согуу.  Ийрилип даяр болгон жиптерди түз жерге 
арасын узун кылып эки бийик казык кагып, жиптерди 
курчап тизилет. Бир жерине ничке бир жыгачты туура 
кылып өткөрүп коюлат, аны күйөө дейт. Адыргы, кылыч-
тар менен эки колдоп уруп согулат. Таар соккон аял үс-
түнө үч жыгачтан көлөкөлөйт. Төөнү чөгөрүп, аркан ме-
нен буттарын матап байлашат. Кулундардын баштарына 
ноктону жүндөн эшип, жыгачтан тээк өткөрүп желеге 
байлап, эки саатта бир салат. Уйлар жайында бир күндө 
үч же эки жолу саалат. Кой эчки бир күндө эки саалат. Уй 
менен койду аялдар, бээни аялдар да, эркектер да саайт. 
Уйду мурдунан желеге байлайт. Кой менен эчкини кө-
гөнгө тизгин бурчак жипке моюнунан байлайт. Ышкын 
түпкө баркыт сыяктуу кылып боёлгон тоо текенин тери-
лерине ар түстүү жибектер менен эң көркөм гүлдөр ме-
нен саймаларды сайган. Бул шымдардын баасы бир ат 
болгон. Багалектерин макмал (кытай баркыты) менен 
кыйыган. Кыз-келиндердин тердик, токум, теспинөөр-
лөрү да баркытка сайылган. Шырдак, көлдөлөңдөр да 
саймаланган. Жууркан, төшөктөрдүн четтери да сайма-
ланган. Ак калпактардын жээктери да назик саймалар 
менен саймаланган. Соот, чопкут, туулга, саадактардын 
ар жерлерине саймалар сайган. Элечектин кыргагы, 
кыздардын, эркек балдардын этек, жең багалектери да 
саймаланган.

Кисе. Шаарлардан иштелип келген кан кайыш жана 
булгаарыдан илгич кылып сол тарабына төрт чарчы, же 
жарты табак сыяктуу формада кылып, башкача айткан-
да азыркы портфелдер шекилдүү болгон. Ал кисени са-
калдуу кишилерге гана курчанып, ичине оттук таш жана 
майда буюмдарды салган. Киселердин беттерине шуру 
жана таштар коюп, күмүш менен көрчөгөлөп, беттерин 
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накыштап иштеген. Мындай киселер 3-4 аттын басына 
турган.

Көйнөк, ыштан, жууркан, төшөк, пакта, жип, жи-
бек, күмүш, калай, коргошун, жез, шуру, бермет, темир, 
мата, чепкен, килем, башайы, шай иштелген кымбат 
баалуу тондор. Мисалы: кымкап, дейилде, манат, мак-
мал дүрдүн, тубар, буулум, казан, чайдоос, кумган сыяк-
туу буюмдарды жана мылтык, кылыч, бычак, эгөө, күзгү, 
кап, булгаары сыяктуу буюмдарды шаардан келген соо-
дагерлерден сатып алышкан. Жамбыны да сатып алыш-
кан. Шуру менен берметтен шөкүлө, ала булгаары, бой 
мончоктор иштеген. Жер жемиш, чайлар да шаарлардан 
келген. Кыргыздардын жууркан, төшөктөрү эң кеңири 
болуп, жүндөрү калың салынган. Кыргыздар өздөрү ий-
леген кайыштан мөкү, чокойлор иштеген. Көкшаалы, 
булгаарыдан өтүктү өтүкчүлөр тиккен.

Кыргыздарда эгинчилик иштери

Кыргыздарда эгинчилик иштери эң артта болуп, жер-
ди бир өгүз, же ат менен буурсун менен айдап, эгинди 
сепкенде маласы барпайган чычырканак менен тартыл-
ган. Бир бут тукум сепкен кишилер көп айдалган болуп 
эсептелген. Тебетей, калпактарга өлчөп гана сепкен. 
Бир топ кишилердин эгиндерин бир жатакта калган ки-
шиге табыш кылып, ороого көмүп, жайлоого көчүп кет-
кен. Ороо баккан кишини орообашы деген.

Эгинди таш жаргылчакка тартып ичкен. XVIII–кы-
лымда кыргыздар калмактардан качып Ысарга барганда 
гана тегирменди көрүп үйрөнгөн. Жаргылчактар азыр 
да бар. Кыргыздар эгинди сокуга салып кылкандарын 
айырган. Эгиндерин өздөрү жасаган орок менен оргон, 
чөптү да оргон. Буурсун менен XIX кылымдын акырына 
чейин эгин айдап келген. Кырмандын ортосуна мамы 
орнотуп, бир топ уйларды арканга моюндарынан тизип, 
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бир киши ат менен тегеретип айдап эгин бастырган, 
аны темин айдоо деп мамынын түбүндөгү бука, же өгүз-
дү ортун түбү деген. Эгин бакалынан ажыраганда унаа 
менен экинчи бастырууну майкандоо деген.Эгинди кү-
рөк менен желге сапырышкан.  ХХ-кылымдын  баштары 
ченде гана сокону көрө баштаган. 

Мен 1888-жылы  Жети-Өгүздө туулгамын. Жети жаш 
убагымда анык көргөмүн. 6-8 өгүз кошкон соко менен 
жер айдап жүргөндө, эркек, ургаачылар бүт бойдон  со-
кону таңыркап ээрчип жүрөр эле. Абышка, кемпирлер-
дин айтууларына караганда XIX кылымдын ортосуна 
чейин кыргыздар эгинди сокуга теңдеп ичишкен экен. 
Жерлер ыксыз семиз болгондуктан калпактап айдаган 
эгиндери оңколоп чыгуучу экен. Кайсы бир жут бол-
гон учурларда кыргыздардын ичтеринен мыкаачылар 
(киши жегендер) да чыккан. Абышка кемпирлер «балан 
убакта мыкаачылар болуп, аны көпчүлүк кармап жок 
кылгандыктарын» жер-жерлерде айтышат. Нарындын 
батыш жагы Ак-Талаа районунда «Мыкаачы» деген жер 
бар. Тамекени сатып алып, чекендинин гүлүнө кошуп 
ийлеп тарткан.

Электи аялдар кылдан согуп алышкан. 
Калбыр. Калың териден тешип калбыр жасаган.

Кыргыздардын кийим-кечек формалары 
(эркектердики)

Кыргыздардын кийимдерин аялдар жасаган.
Тебетей. Көрпөдөн, түлкүдөн, суусардан, сүлөөсүндөн 

тегерек кисегин кайрып коймо кылып, тышын мате-
риалдар менен тыштаган. Тумактарды да иштеген.

Калпак. Кыргыздар кийизден  калпак бастырып, ка-
йырма калпакын кыюуларын саймалап, ичтетип кий-
ген. Тебетей менен калпактарга төбөлөрүнө чачпалар 
тагылган.
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Топу. Топуларды кийүү XIX кылымда гана башталат. 
Ак төөнүн жүнүнөн согулган чепкенди касиеттүү суп 
чепкен деп ардактап кийген.

Чепкен. Чепкендер төөнүн жүнүнөн ийрип согулган 
таардан болуп, ичтери мата менен ичтелген. Шаардан 
токулуп келген нерселерден да чепкендер кийилген. 
Чепкендер эң кең болгон.

Чапан. Чепкенден кыска жана тарырак болуп жасал-
ган ачык жакалуусун чапан деген. Чепкен менен чапан-
дарага жүндү калың салган.

Ныпча. Чапандан көп кыска жана тарыраак кийимди 
ныпча деген. Буга да жүндү жука салган. Бул кийимдер-
де топчу, бүчүлөрү болгон. Ныпча чапандарды кабыт жа-
сап, жака менен эки көбөөнү калың кылып бүктөп тиги-
лип, аны бөйрөмчө деген.

Көйнөк. Көйнөктөр да ачык, абдан кең жана узун бол-
гон. Дамбалдар да кең болгон.

Шым. Кыргыздар шымды тоо текенин терисин ашаткы-
лар менен ий кылып, ышкын түпкө боёп, багалегине бар-
кыттар менен кыйып, түрдүү түстөгү жибек менен сайган, 
ычкырларына пактадан болгон жиптен чалып, учун чачы-
лап кооздогон. Шымдар да абдан кең болуп, мындай жар-
гак шымдарды кандагай деп, баасы бир атка токтогон.

Тон. Койдун жана эчкинин терилеринен  ашатып ий-
ректеп, ийлеп, бетине  бор сыйпап аппак кылып, жака-
сына, жээктерине карыштап кара көрпө кыйып, кең жа-
саган.

Ичик. Көрпө, бөрү, түлкү, илбирс, сүлөөсүн, кашку-
лак, чөө, мадыл,  ушундай аңдардын терилеринен ты-
шын баалуу  материалдар менен  тыштап, кең кылып 
жасаган. Ичик, чепкен, напчаларга бүчүлөр тагылып 
байланган.

Кур. Шаардан иштелип чыгарылган материалдан ту-
там жеткис дүңгө курлар курчанып, сол тарабына бычак 
тагынган.
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Кемер. Колу жеткендер сулп күмүштөн айчыктатып 
жасатып кемер курчанган.

Кисе. Булгаарыдан жасап, бетине күмүштөр жаап, 
шуру таштап койдурган киселер курчанган. Оттук, саа-
дак, бычактары жандарында болгон.

Эскертүү: Колу жетпегендер калай, жез чаптырып 
алган.

Өтүк. Өтүктү шаарлардан келген көкшаалы кайыш 
жана булгаарыдан тиктирип, тик така койдуруп өтүкчү-
лөргө ултарткан. Мындай өтүктөр жеке өтүктөр деп ай-
тылган. Кийизден да өтүк жасап кийген.

Байпак. Байпактарды кийизден кийген. Кыргыздар-
дын бардык кийимдери кең жана калың болгондуктан 
суук өтпөгөн.

Кементай. Көбүнчө мал баккандар кийизден эң узун, 
кең чепкен сыяктуу кылып кементай кийген.

    
Ургаачылардын кийимдери

Элечек. Кыргыздын аялдары шаарлардан иштелип 
чыгарылган ак түстүү материалдан баштарына бир ка-
бат ороп, төбөсүнүн бир  жагына бүгүп койгон, аны эле-
чек деген. Элечекке туташтырып, артына чубалжытып 
түшүргөн ак материалды салак оймо деген.

Кеп такыя. Элечектин алдына төбөсү ачык топу сыяк-
туу кылып кийип, аны кеп такыя деген.

Чач мончок. Кыргыз аялдары да чачтарын өстүргөн, 
аялдар чачтарын арт жагына карай өрүп, чачка басты-
рып боо тагып, учуна чоңдугу алакандай тегерек метал-
дар койгон. Аны чач мончок деген.

Чач кап. Өзүбектер жибектен, жиптен жоон кылып 
өрүп, ар жерлерине түйүндөр коюп, түйүндүн сыртта-
рын алтын, күмүш, калай, жезден бастырган. Ар жерле-
рине келелер оролгон. Эң учуна сабиз сыяктуу томолок 
жыгач коюп, сыртын жибек же жип, келе менен орогон. 
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Аны чачкап деп салак оймо ордуна арттарына тагынган. 
Чачкаптарды аш, той, айттарда, айылдарга айылчылап 
барарда тагынган.

Сөйкө. Чоң сабиз сыяктуу кылып жонуп, же бордоп 
жууруп катырып, сыртын жука калбыр күмүш менен 
каптап, беттерине шуру, береметтер бастырып, күмүш-
төн чынжырлар жасап, учун чымын канат кылып, көкү-
рөгүнө салып коюлат.

Иймек. Күмүштөн иймекке чоң шурулардан же мон-
чоктор өткөрүп кулакка тагынган.

Билерик, шакек. Күмүш, калай, жезден билерик, ша-
кектерди колдоруна, билектерине салган.

Аялдардын тышкы тондорун чапан деген. Бул чапан 
материаладан жасалып, жүн салып кабып иштелген. Ча-
панга күмүштөн топчулар тагылган, кең-мол болгон.

Ичик, кымкап, дейилда тондорду аялдар аземге ки-
йишкен. Аялдардын көйнөктөрү абдан кең болуп, өңүр-
лөрү саймаланаган. Ичиктердин тышкы көбөлөрүнө 
кундуз кыйылган.

Белдемчи. Аялдар териден белдемчи байланган. Бел-
демчилер азыркыча юфка сыяктуу. Баркыт, манат сыяк-
туу материалга саймалар сайып, жээктерин кундуз ме-
нен кыйылган. 

Аялдардын өтүктөрүн көк шалынын көк, кызылдары-
нан курамалап кооздоп, тигилип, такасына жезден наал 
койгон. Мындай өтүктөрдү кош ойгон өтүк деген.

Аялдар белдерине баалуу материалдан кур курчан-
ган. Жаш келиндер белдемчи байланбай, төрөгөндөн 
кийин байланган.

Шөкүлө. Шуру, берметтерден тордоп тизип, баалуу 
материалга бастырып, формасын чанач сыяктуу кылып 
жаңы берилген кыздар жана жаш келиндер баштарына 
салган. Муну шөкүлө деген.
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Кыздардын кийимдери

Кыздардын кийимдери аялдардыкы сыяктуу эле бо-
луп, бир аз гана айырмалары болгон.

Тебетей. Кыргыздардын кыздары кундуздан же көр-
пөдөн тебетей кийип, тыштарын баалуу материалдар 
менен тыштап, чачыларына шуру, берметтер таккан.

Чач өрүү. Кыргыздардын кыздары чачтарын эки 
жаактарына келтирип бештен өрүп, шуру, берметтерди 
да катар тизген. Арт жагына да бир канча өргөн. Ээк ал-
дыларына шуру, берметтерди чарчы кылып тор сыяктуу 
тизип салынган, аны ала тамак деген.

Аркалык. Баалуу материалга шуру бермет жана ты-
йын сыяктуу күмүш, калайларды бастырып далы, арт 
жактарына келиндер тагынган. Аны аркалык деген.

Иймек. Кыргыз кыздары кулактарына иймектер, кол-
доруна билерик, шакектер, көп топчулар тагынган. 

Кыздардын кийимдери аялдардыкындай эле болгон.

 Аялардын ээр жана токумдары

Кыргыз аялдарынын ээрлери өзбектер иштеп чыгар-
ган кушбаш ээрлер болгон. Үзөңгү, жүгөн, куюшкан, 
басмайыл, көмөлдүрүгүнүн темирлерине күмүш чабыл-
ган. Тердиктерине баалуу материалды саймалап, темир 
өөрлөрү да саймаланган.

Көрпөчө. Материалдан болгон жуурканды ээрлердин 
үстүнө басмайыл менен бастыра тарткан.

XIX кылымдын аягында ээр токум формалары бүтүн-
дөй өзгөрүлүп, кара булгаарыга күмүштү жылдыздатып 
чаап бастырып жана акак таштар коюла турган болгон.

Эскертүү: Эркектер да кушбаш ээрлерди колдоно 
баштап күмүш чабуу түрү да өзгөргөн. Эркектер айрык-
ча көрпөчө жасатып салынган. Көбүнчө тердик, токум-
дар кийизден болгон. Кыздар, жаш келиндер беттерин 
упа, эндиктер жагынган.
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Кыргыздардын үй шаймандары

Кыргыздардын үйлөрү белгилүү жыгачтардан куру-
луп, кийиздер менен жабылып үзүк, туурдуктардын ар 
бир жерлерине жүндөн согуп боёгон боолор менен ту-
таштырып байланган. Керегелер көк менен көктөлгөн. 
Ууктардын боолору жүн жиптерден болуп, керегенин 
баштарына байланаган. Кыргыздын үйлөрү кептүү, көз-
гө көрүүгө эң көркөм болгон. Үйлөрдү аппак кийиздер 
менен жапкан, кайсы бир колу жеткен кишилер тышы-
нан манат, ак маталар менен да жапкан. 

Ууктардын үстүлөрүнөн артылта жапкан эки бөлөк 
жапканын үзүк деп айтышкан.Үзүктүн этеги керегенин 
башына жакын болгон. Үзүктүн төмөн жагынан кереге-
лерди айландырып чийлердин тышынан жабылган ки-
йиздерди туурдуктар деген. Үзүк, туурдуктардын чет-
терин боёлгон көркөм жиптер менен кыйылган.Үзүк, 
туурдуктардын үстүлөрүн оюлган, чийилген кызыл, 
көк кийиз оюулар бастырылган. Үзүктөрдүн туурдукка 
кошулган жерлерин чачыланган чалган кызыл-тазыл 
чачыларды таккан, аны төтөгө деген. Үзүктөрдүн уук 
боюнча болгон четтерин да чачылап, аны кылдырооч де-
ген. Үзүк, туурдуктарга таккан боолорду боо деген. Туур-
дуктарды курчап бастырып байлаган жиптерди курчоо 
деген. Керегенин башатарын токтотуп тартып байлоочу 
жиптерди кереге чалгыч деген. Кереге чалгычтар жип-
тен согулуп, боёлгон. Түндө түндүктөрдү каптап коё тур-
ган кийизди, түндүк жабуу деген. Түндүк жабуунун төрт 
тарабына жиптен бекем боолор тагылып, боолор менен 
тартып, жылдырган. Жатарда түндүктү чүмкөп тартып, 
эртең менен кайра артына тарткан. Түндүктүн ичи жа-
гынан эки боону жиптен тагып, аны желбоо деген. Ша-
мал болгондо үйдүн төрүнө казык кагып, желбоолорду 
байлаган. Туурдуктардын баш жагына жабыкбаш деп 
түрдүү боёктор менен боёлгон түрдүү түстөгү кийиздер-
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ди кесип оюп курап тигип, керегенин баштарына жакын 
кылып, үйдүн ичтерин карата, үзүк менен ууктардын 
ортолоруна тегерете тартылган. Аны жабыкбаш деген. 
Колу жеткен кишилер баркыт, манаттарга жибек менен 
сайып жээктерине кундуз кыйыган. Үзүк менен туурдук-
тардын боолору түрдүү түстөгү жиптерден жазы кылып 
согулган боолорду терме боолор деген. Түрдүү түстөгү 
жиптерден жазылыгын эки карыштай кылып согулган 
эң узунун тегирич деген. Тегирич жабыкбаштардын тө-
мөн жагынан керегени айландыра ич жагынан тартыл-
ган. Колу жеткен кишилер тегирич, терме боолорду түр-
дүү түстөгү жибектен согуп тактырган. Колу жеткендер 
чийлерди да жибектер менен чырматкан. Чыгдандын 
баштарына да саймаалар койдуруп, кундуз кыйыткан, 
чачылар тагылган.

Аяк кап. Түрдүү түстөгү боёлгон кийиздерден оюп, ке-
сип курап, кереге чыгдандын төмөн жагына илип коюп 
аяк, кашыктар сала турган буюмду аяк кап деген. Муну 
да чачылап, саймаланган.

Кыргыз үйлөрүнүн эшиктеринде кооздолуп сырдал-
ган каалгалар болгон. Кыргыз үйлөрүнүн ичине кийиз-
дерден калың толтура салынып, дал ортосу түндүктүн 
тушу ачык калып, ага темир тулганы салып казан асып, 
от жаккан. Жерге салынган кийиздердин үстүнө килем, 
ойгон шырдактар салып, алардын үстүлөрүнө көлдөлөң, 
аюу талпактар салган. Үйдүн төрүнө сырдалган кооз 
жыгач такталар орнотуп, үстүнө кийиздер төшөп, анын 
үстүнөн килемдер жаап анын үстүнө кыдырата сандык-
тар жыйып, сандыктардын үстүлөрүнө баалуу башайы, 
шайы жууркандарды жана пахта куржундарды толтура 
жыйган.

Эскертүү: Кыргыздар сандыктар, үкөктөрдү XIX кы-
лымдын башында гана колдоно баштаган, андан илге-
ри чоң куржундарды колдонгон. Ал куржундарга кийим 
жана башка буюмдарын толтура салып жүккө жыйган. 
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Андай куржундарды бокчо деген. Аялдардын ээрлери да 
жүктүн эң алдына жыйылып, үзөңгү, куюшкан, көмөл-
дүрүктөрү көрүнө коюлган. Кыргыздар мурун жаздыкты 
билбей, XIX кылымдын 60-70-жылдарында гана колдоно 
баштаган. 

Кыргыз үйлөрүнүн сол жаккы жүккө катар бир көшө-
гө тартылып ал тарапка буюмдар коюлган. Көшөгөнүн 
төмөн жагына улай кыдырата адал бакандар коюлуп, эт, 
баштыктар илинет да, тышынан чыгдан (ашкана) тар-
тылып анын ичине аяк, табак, ун, талкандар коюлган. 
Чыгдан менен көшөгөнүн ортосуна үкөк коюлуп, ага 
нан, чай, май ж.б. салынган. Чыгдандын төмөн жагына 
чапчак коюлуп, ага айран, жарма куюлат. Чыгдандын 
түптөрүндө казан, челектер турат. Чыгдандын жогорку 
оозуна катар кичине такта орнотулуп, үстүнө саба ор-
нотулат. Чыгдандын төмөн жагына удаалаш керегенин 
башына аяк кап илинип, ага аяк, кашыктар салынган. 
Жанына туткуч илинүү турат. Кыргыз үйүнүн эшиктин 
оң тарабы жагын оң капшыт же ээр жак деп айтылып, 
каалганын катарына ээр, токумдар коюлган. Керегеге 
мылтык, кылыч, айбалта, чидер, кишендер, камчылар 
илинген. Чыгдандын жогору жагына майлык, суулук, 
дасторкондор илинген. Кыргыздын жоокерчилик уба-
гында XIX кылымдын ичинде найзаны үйдүн орто жери-
не жөлөп, үзүктү атайын тешип найзанын учун чыгарып 
койгон. Ал кездерде кыргыздар туштук дегенди билбе-
ген. Кыргыздардын жууркан, төшөк, ала кийиз, көлдө-
лөңдөрү эң калың жана чоң эң көп болгон.

Кыргыздардын үйлөрүнөн эшиктен окчунураак жер-
ге мамы орнотулуп, аттарды байлаган. Мамыны да коп-
шоп сулуулап, муунактап жасаган. Колу жетишкендер 
жезден мамы жасаткан. 

Шамал болгондо кыргыз үйлөрү жыгачтар менен ар 
жеринен тиреген, оттун төрүнө казык кагып коюп, жел-
боолорду казыкка бек байлап, боону бир жыгач менен 
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толгоп бекиткен. Капка таштар салып, аркан менен он 
түндүккө да байлап, аны салмоор деген. Ачып кеткен кээ 
бир байлар жамбыдан салмоор да салган экен.

Кыргыздардын жатуулары. Кыргыздар матадан чоң 
чатырды колдонуп, ага көбүнчө уул, келин жаткан. Ча-
тыр кийизден болуп, кичине болсо, аны алачык деген. 
Жолум үй деп бир атка эле артып кете турган жеңил 
үйлөрдү айтып, жылкычылар, аңчылар урунган. Төргө 
кийизди бүктөп жайып, баштарына да кийиздерден бүк-
төп коюп, анын үстүнө жууркан бүктөп коюп, алдына 
көлдөлөң, анын үстүнө чүпүрөктөн калың төшөк жайып, 
эң үстүнө чоң калың чүпүрөк жуурканды жайып, эри, 
катыны кичинекей баласы кирип жаткан. Кыштын күнү 
үстүлөрүнө экинчи жууркан, же чапан, чепкен, ичикте-
ри жана көлдөлөң жамынган. Эркек эшикти караганда 
оң жагына, катын чыгдан жагына жаткан. Уул менен 
келин оң капшытка көшөгө тартып жаткан. Уул кереге 
тарапка, келин от тарапка жаткан. Бешик катын жагы-
на коюлган. Коноктор төр жакка, үй ээси оң капшытка 
жаткан. Чыгдандын жогору жагына көшөгө тартылып, 
ал жакка кыздар жаткан.

Эскертүү: Кыргыздар ак мата материалдан жамын-
ган жууркан-төшөктөрүн бүт бойдон шейшеп көктөп, 
кирдетпей жууп турган. Жалгыз эле музоолуу ую болгон 
кедей да, музоосун сатып шейшеп кадаткан. Чыракдан-
га малдын майынан куюп, пактадан билик өрүп, от би-
рин күйгүзгөн. Чыракданды жерге сайган.

Кыргыздардын тазалык жактары

Самын бышыруу. Жерге чыккан алабата деген бир 
түрдүү өсүмдүктү оруп алып кургатып талкан сыяктуу 
кылып майдалап кайнатып, анан эчки менен уйдун ма-
йын аралаштырып машатап алып самын кылып кирле-
рин жууган.
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Кир жуу.  Кыргыздар көйнөк, ыштан, элечек, жоолук, 
шейшептерин кирдетпестен тез жууп турган. Өздөрү да 
сууга бойлорун жууп турган. Майлык, суу жоолук, дас-
торкондору да кирдебестен жуулуп турган. Аялдар, кыз-
дар баштарын тарап, жууп турган. Тырмактар, эркектер-
дин чачтары тез алынып турулган.

Кыргыздардын тамак-аштары

Жарма. Арпа, буудайдын талкандарын сууга чалып 
кайнатып, бир аз ун да чалып, суугандан кийин туз та-
тытып чапчакка куюп ачытып, аяктарга куюп жуткан. 
Ток болуу үчүн ачыган жармага дагы талкан чалып да 
ичкен. Мындай жарманы ачкыл, же максым жарма де-
ген. Талкан чалынып кайнаган ысык жармага сүт, май 
куюп, туз татытып ысык да ичкен.

Көжө. Арпадан же буудайдан чала кууруп, түктөп, 
кебегин бөлүп, ысык сууга кайнатып, эт, май кошуп туз 
татытып да ичкен. Көжөгө сүт кошуп ачытып да ичкен.

Бозо. Арпа, буудай, таруу, күрүч жүгөрүнү ун тартты-
рып өздөрүнөн бүкүлөй угут өндүрүп ачытып, бозо кай-
натып аржаңкы матага сүзүп ичкен.

Айран. Уй, койдун сүтүн бышырып уютуп айран ич-
кен. Сүзмөнү да жууратты сары суудан айырып, туздап 
кышка сактап, кышында ысык сууга эзип ичкен. Жарма-
га да кошкон.

Эжигей. Уй, койдун сүттөрүнөн кайнатып, чала ую-
туп дагы шакылдата кайнатып эжигей, быштак кылган.

Курут. Сүттү жуурат (нак сүттөн уюткан) аны дагы ую-
гандан кийин абдан кайнатып чийге жайып катырып ку-
рут кылган. Курут жайган чийди сере деп, дал эшиктин ты-
шына төрт киши бою казык орнотуп, үстүн каршы-терши 
жыгачтар менен байлап, чийди ошонун үстүнө жайган.

Каймак. Кыргыздар каймактарды табак, чараларга 
сүттү бышырып чыгдандын ичине коюп каймактаткан.
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Май. Каймактарды жууп, казанга кайнатып майын 
ажыратып, карындарга куюп алган. Чөбөгөсүн ошо за-
мат эле жеген. 

Кыргыздар мал саарда колдорун жууп жана челек, 
аяктарды күндө жууп турган.

Нан бышыруу. Унду сууга жууруп ачытып, ысык ка-
занга камырды кол менен жаап, оттун чогуна казанды 
тулгага жөлөп кактап бышырган. Суюк камырды казан-
дагы кайнаган майга куюп да бышырган. Камыр созул-
ма камыр болсо, созмо нан, эң суюк чалып майга куйган 
болсо чалма куймак деген. Боорсок болсо ушул ат менен 
атаган. Казанга жапканды казанга чапкан токоч деген.

Буламык. Ундан сууга салып абдан кайнатып, сүт, 
майды кошуп жасалганын буламык деп, аны балдар ка-
рылар жеген.

Кымыз. Кымызды сүттөн ачытат. Сүттү тери идиш-
терге куюп, бышып ачытат. Бээнин сүтүнөн ачытылган 
кымыз эң алдындагысы болот.

Эт. Этти кыргыздар эң көп жеген. Бычак менен май-
да туурап, табакка салып, чыктан, казы, карталарды кес-
килеп үстүнө коюп, беш бармак менен алып тарта берет.

Эскертүү: Эт, күрүч, майларды кыргыздар бир табак-
тан бир канча кишилер кол менен алып сугуна берет. 
Бул адаттары эң кемчил адат. Кыргыздар бири ичкен 
аяк-чынылардан сууга чайкабай эле куюп иче берет. 
Бири колун, оозун сүрткөн майлык, суу жоолуктарага 
бардыгы сүртө берет. Коноктор жатканда чоң кылып 
жайган төшөккө тизилип жата беришет. Бул адаттар да 
кемчил адаттар. Кыргыздар тамак ичерде колдорун, бы-
чактарын жууп, ачынып, анан жейт. Тамактан кийин да 
колдорун жакшылап жууп ачынат. Тамак жеп бүткөндө 
бир киши тура калып алаканын жайып, «оомийин» деп 
бата кылып, колуна кумган, чылапчын алып кишилерге 
бирден колдоруна суу куюп чыгат. Тамактан мурун ун-
чукпай эле суу куят. Мал союлса же эт салынса башка үй-
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лөрдөгү кишилер, балдар өздөрү келип эле отуруп жеп, 
иче берген. Эшиктен кандай кишилер кирбесин, үй ээси 
«кел» деп айтат. Кыргыздарда табак тартылбай, эшик 
жактарда отурган бала-чакаларга устукан берүү, туура-
ган эттен чеңгелдеп сугунтуулар болот жана көшөгөдөгү 
келин, кыздарга да устукан берилет. Кандай болбосун 
табак түп арттырылып, аны келин, кыздар жейт. 

Эттерди сүр кылып сактоолор кырыгыздарда чоң адат 
болот.

Чай ичүү. Кыргыздар XIX кылымдын 60–70-жылдары-
на чейин чай ичүүнү дурустап биле алган эмес. Чоң бий-
лер, таза байлар гана ичкен.

Каптал чайларды соодагерлер шаарлардан алып ке-
лип, кыргыздарга бир каптал таш чайды бир тайга саткан. 
Кыргыздар чайды чайдооско кайнатып ичкен. Чай ичпе-
генден кийин ал кездерде, жеген эт, токочторду аш кыла 
албай күптүлөр көп болгон. Аны абышкалар, кемпирлер 
кызык кылып кеп салышат. Күрүч, жер-жемиштерди да 
соодагерлерден сатып алып эң эле аз жеген. Кыргыздар 
пияз, сабиз, кыскасы жашылчаларды билбеген.

Арак тартуу. Кыргыздар кымыздан казанга кайна-
тып, капкактын бир четине түтүк коюп, күчтүү бөлүктө-
рүн бөлүп алып арак кылган. Аракты көөкөрлөргө куюп 
байланып да ичкен. Чоңдорго да көөкөргө арак куюп 
барып ичирген.  Кыргыз тарткан арактар эң күчтүү бол-
гондугун аксакалдар айтышат. Бир уруу элде бир канча 
майда уруктар болуп, ашка, тойлорго түшөрдө, аксакал 
уруу мурун түшүп аксакал табак тартылып олжо бөлүүдө 
да адегенде аяп, жоого да адегенде аларды салган.

Эскертүү. Үйлөрдүн төрүнө коноктордун аксакалдар 
отурат. Улам кичүүлөрү төмөн отурат. Эшик ачылып 
киргенде адеп аксакалдар кирет, чыгарда жаштар му-
рун чыгып, аксакалдарга жол бошотот. Конок конгондо 
үй ээси төрдүн чыгдан тарабындагы от жанына отурат. 
Зайыбы андан төмөн, келини, балдары андан да төмөн 
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отурат. Кандай тааныбаган киши болбосун үйгө кирсе 
тамак татырып чыгарылат. 

Кымыз ичүү. Кымыз ачытылган үйгө, эртең менен 
эрте айылдагылар аял, эркек, балдар бардыгы жык тол-
тура кирип отурушат. Үй ээси аял туруп сабаны бышып, 
аяктарын жууп дааярдап, бир баштан куя берет. Бир 
киши аякты кыдырата суна берет. Жайдын күнү атчан 
келип үйдүн жанына отура калган кишиге ак куят.

Эттин аксакал мүчөлөрү аксакалдап тартылат. 
Аш-тойлордо жылкынын учасы жашы көпкө барган 
карыга тартылат. Мисалы, бир үйгө коноктор конуп, 
кой союлуп, эт тартылганда мындайча тартылат, куй-
рук, куймулчак, жамбаш эң аксакалдарга тартылат. 
Куймулчакты ал табактагы эң аксакалы алып, экин-
чи аксакал жамбашты алат. Экинчи аксакалдарга бир 
жамбаш менен баш тартылып, жамбаштын ал табак-
тын биринчи аксакалы алып, экинчи аксакал башты 
алат. Чүкөлүү жилик, далы, кары жилик, кашка жи-
лик, арка, күн жилик, кабыргалар катар аксакалдык 
кылып, аларды да аксакалдарына карап алышат. Баш-
тын кулактарын кесип таратуу айып салынат. Конок 
кулактарды отурган балдарга өзү кесип берет. Ак-
сакалдар алган мүчөлөрүн аз эле жеп, отурган киши 
балдар, келиндерге берет. Этти жашы кичүүлөр туу-
райт. Эт туурай албаган кишини, бычаксыз, камчысыз 
кишилерди кыргыздар жек көрөт. Конокторго моюн, 
өпкө, боор, ичеги, карындар тартылбайт. Жаңыдан 
союлган койдун сорпосуна талкан чалынбайт. Эттин 
акырында конокторго сорпо берилет. Тууралган этти 
да аксакал баштап алат.    

Эскертүү: кыргыздар тамактарды мезгил дебестен 
бир күндө, алда нече жолу иче берет. Этти түндө жеп, 
күндүз кете турган конок болсо гана күндүз салган.
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XIX кылымдын 60–жылдарынан баштап кыргыздар-
га кирген жаңылык, курал-шайман жана башкалар

XIX кылымдын башында кыргыздарга уйгурлар аркы-
луу кытайдын иштеп чыгарган буюмдары: чай, түрдүү 
материалдар, торгун, тубар, буулум, 

башайы, шайы, дүрүйө, мата, торко, барча, чепкен, 
пакта, жибек, шуру, бермет, жамбы, алтын, килем, жез 
идиш аяктар, мылтык, кылыч көп кирип, алар эң кым-
бат баага сатылган. Анжыяндан да ошондой көп буюм-
дар кирген: кымкап, дейилда, күрөөкө, килем, мата, 
пакта, жез, темир, калай, кундуз, боёк, булгаары, идиш 
аяк, ээр ж.б. Жибекке алтындан сым оролуп иштелген 
күрөөкө тон 40 жылкыга сатылган, бир жүз койго сатыл-
ган тондор да болгон. 5-6 атка калы килем сатылган. Бул 
сыяктуу материалдар кыргыз бийлери, байлары абдан 
көп жыйып аларды үп же зар деп атаган.

Ушул учурда уйгурдан, өзбектерден кожолор көп ке-
лип, кыргыздарды аралап дин үйрөтүп, оорууларга дем 
салып, балдарды эмдеп жүргөн. Булардын таасирлери 
абдан жуккан.

XIX кылымдын 60–жылдарында түндүктөгү кыргыз-
дар Россия падышалыгына баш ийип, андан башталып 
аттары укпаган буюмдарды көрө баштаган. Мисалы: 
бердонка, араа, кайчы, чалгы, тырмооч, соко, ак балта, 
самоор жана башка толуп жаткан нерселер. Фабрика-
ларда иштелип чыгарылган ар түрдүү кездемелер, идиш-
аяктарын жаңы формалары көрүнө баштап, бул жаңы 
чыккан буюмдар эң арзан баада болгон. Кыргыздардын 
таар кийимдеринин ордуна назик кездемелер кең кепсиз 
кийимдердин ордуна кептүү бап келген жаңы көркөм 
формалар жыгач, тери идиштердин ордуна мис, калай, 
жез идиш аяктар. Көндүн ордуна таза булгаарылар, жы-
гач начар буурсундун ордуна 4–6–8 унаалык соко, тикен 
маланын ордуна тырмоочтор кире баштаганда, кыргыз-
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дардын жасалга, шаймандары, кийим-кечек формалары 
абдан илгерилеген. Мисалы: ачык кең көйнөктүн ордуна 
туюк кептүү көйнөк, ачык ныпчалардын ордуна, кептүү 
бешмант, өтүктүн ордуна таза маасы, кепич, бычак ор-
дуна кайчы, маки, чайдоос ордуна самоор, чайник, жыт-
туу, даамдуу чай, бал, кант, кесме жайылды. Ээр-токум 
формалары да акырын өзгөрө баштап, булгаары тердик, 
желдик каптарга жана кыздар, келиндерди тердиктери 
булгаарыдан болуп, ага жакшы формалар менен айчык-
туу күмүштөр чабылып, оттуктун ордуна ширенке, чий-
ненин ордуна араба, чаналаар кирди. 

Кыштын күнү суукту өзүнө жыйган боз үйдүн ордуна 
там үйлөр кирди. Кыргыздар там үйдү 1900–жылдарда 
баштап, аягы 1905–жылга чейин калган, анда манап-
тар гана салдыра баштаган. Самоор да ошондой болгон. 
Кыргыздар самоорго коноктор келгенде эле кайнатып, 
башка убактарда чайдооско эле чай кайнатат. Там үй-
лөргө кышында гана кирип, жылуулук кездерде боз үй-
лөрдө эле турган.

Россия падышалыгына баш ийгенде кыргыздардын 
үй, бой жасоолор оюу, чийүү, усталык, чеберлик иштери 
да абдан илгерилеген.

Кыргыздардагы коюлган киши аттары

Эркек кишилердин аттары: Бокмурун, Бокбай, Бокса-
ры, Бокчу, Боккөтөн, Итбай, Итике, Күчүк, Кулкөтөн, Бу-
губай, Сасыкбай, Жылкыбай, Кочкорбай, Текебай, Теке, 
Козубек, Буурабай, Кулжабай, Коён, Эликбай, Жолборс, 
Түлкү, Бөрү, Кийизбай, Арпачы, Буудайчы, Күрүчбек, 
Жүгөрү, Кыштообай, Жайлообай, Сарт, Казак, Ногой, 
Орус, Балта, Сарбагыш, Чоңбагыш, Солто, Талкан, Кал-
матай, Кыдырбай, Кыдырша, Ормон, Ныязбек, Болот, 
Шамурат, Биймурат, Черик, Коңурат, Жантай, Молтой, 
Толтой, Бакача, Жылан, Төлөк, Бөлөкбай, Саты, Эшко-
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жо, Канай, Белек, Байтик, Тогузбай, Алтыбай, Конок-
бай, Булан, Кармышак, Байчубак, Майлыбаш, Мендеш, 
Токтосун, Бакал, Олжобай, Кулбарак, Соромбай, Чоро-
бай, Адыгине, Тагай, Желдең ж.б. 

Кокон хандыгы убагында кыргыздардын аттары өзгө-
рүп арапча аттар коюла баштайт: Аалы, Абдылда, Мам-
бет, Касым, Кадыр, Осмон, Сыдык, Омор, Ныязаалы, Та-
лип, Нурмамбет, Ибраим, Ысмайыл, Искендер, Жакып, 
Үмөтаалы ж.б.

Илгерки аял аттары: Барча, Кенжеке, Айсалкын, Бол-
пош, Апал, Үпөл, Үмүт, Чолпонай, Акылай, Айганыш, 
Алтынай, Күмүшай, Телегей, Курманжан, Каныкей, Сай-
кал, Жаңыл, Айжан, Шааркан, Толгонай ж.б.

Кийинки кирген аттар: Кадича, Зуура, Бүбү, Жамал, 
Ажар ж.б.

Кыргыздар эркек балдарга ат коюуда ырымдап чөп-
чарлардан коё бергендиги да өз доорундагы маданият-
ка байланыштуу экендиги ачык көрүнөт. Ургаачыларга 
ырымдап коюлбаган.

Кыргыздардын көч формалары

Кыргыздар жайлуу жерге малдарын айдап тынымсыз 
көчүп турган. Көчкөндө кыз-келин, катындар жакшы 
кийимдерин кийген. Жүктөрдү өгүз, ат, төөлөргө жүк-
төгөн. Жүк жүктөлгөн төөлөрдү абдан жасаган. Төөлөр-
дүн буйласын чачылап өрүлгөн кызыл жиптер төөнүн 
моюндарына чачылап эшкен төө мойноктор, моюнда-
рына чоң жеке сан чоң коңгуроолор тагылган. Кереге, 
ууктардын, баштарына оюлган кийиз учтуктар менен 
каптап, артылган жүктөрүнүн эң үстүлөрүнө килемдер 
жабылып, куйругунан каркыра сайган. Колу жеткендер 
жибекке шурулар тизип буйла кылган. Мындай жасал-
ган төөлөрдү кыздар, келиндер жетелеген.
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Колониалдык доордун убагындагы кыргыздар 
ичиндеги агартуу иштери

Колониалдык доордун убагындагы кыргыздардын 
агартуу иштерин айтпастан мурун, андан аркы доордон 
бир аз айтып өтүүнү макул таптым. Кыргыздар Россия 
падышалыгына карабастан илгери агартуу иштери бү-
түндөй жок деп айтууга болот, чертүү, ырдоолор гана 
болгон.

XIX кылымдын 60–жылдарында кыргыздарда бир 
киши да кат окуп, кат жаза албаганы анык. Ал убактарда 
намаз окуган кишилерди деле молдо деген. XVII–XVIII–
XIX кылымдарда кыргыздар кызылдай жоокерчилик, 
үркүндүн ичинде эң караңгылыкта калып эзилип турган 
доору болгон. Бул доорлордо кыргыздар чыгыш жактан 
калмактардын, түндүк жагынан казак төрөлөрү болгон 
Абылай хандардын, түштүк жагынан уйгурлардын, ба-
тыш жагынан Кокон хандыгынын катуу кысымчылык-
тарын көргөн. Мындай абалда жашаган улут албетте 
жоголууга гана бет алгандыгы көрүнөт. Бул убактарда 
кыргыздардын сандары да абадан азайган. Кыргыз де-
ген наам өчүүгө таёо болгон. XIX кылымдын ортосунда 
кыргыздардын өз аралары да жаман бузулуп, жоолашып 
бир уруу экинчи урууну чаап алып жаткан. Бул учурда 
сарыбагыш уруусунан болгон Ормон ханды бугу уруусу 
өлтүрүп, бугу жер үстүнө туруудан үмүттөрүн үзгөндө, 
акыры, Боромбай, Зарыпектер кеңешип, баш калкалар 
бай издеп, Тилекматты Кокон ханына элчи кылып жи-
берет.

«Биз бугу деген эл Кокон ханына баш ийип карайбыз. 
Бизди лешкер берип, сарыбагыштардын чабуулунан 
арачалап куткарсын, – деп».

Кокон ханы Тилекматка Саркерлерин баш кылып, 
лешкерлери менен Тилекматка кошуп аткарат. Бугу 
уруусу Кокон хандыгынан келген лешкерлерди бир кыш 
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күтүп тургандан кийин дагы кеңешип: «Бул Кокон биз-
ге бай боло алууга жарай албайт экен го. Ой жакта орус 
деген орчун пашалуу журт бар экен. Биз ошого карап, 
анын этегине баш калкалабасак болбойт экен», – деп Ка-
чыбекти орус акимдерине Сибирге Томскиге жиберип, 
Россия падышалыгына баш иет. 

Орус падышалыгынын аскерлери жана акимдери 
Ысык-Көлгө 1855–жылы келип түшүп, Зарыпекти чоң 
кылып, Зарыпек аскер менен аттанып Ысык-Көлдөн 
сарыбагыштарды кубалап чыгат. Мындан кийин кыр-
гыздар бир баштан орус падышалыгына баш ийе берет. 
Мына ушундан баштап кыргыздардын турмушу жана 
маданиятына өзгөрүүлөр кире баштайт.

Кыргыздар Россия падышалыгына карагандан ки-
йин соодагерлер эркин жүрүүгө жол ачык болот. Кыргыз 
араларына Кашкар, Турпан, Кара шаар, Кулжа, Анжыян, 
Ташкент, Сибирден соодагерлер көп келип орношо бер-
ген. Кыргыз айылдарында 5–10дон балдарды боз үй-
лөргө тургузуп окуткан. Уйгур, өзбек, татар молдолору 
көрүнө баштайт. Андай молдолор белгилүү бай-манап-
тардын айылдарында гана болуп, алардын балдары дин 
китептерин эле окуган. Кат жазуу бир да болбостон, ки-
тепти карап жаттап окулган. Андай молдолордон оку-
ган балдар катты өздөрү жазып үйрөнгөн. Кыргыздар-
да шаардын молдолорундай болуп диндин өкүмдөрүн 
да толук билип, арапча, парсиче катасыз билген бир да 
молдо болгон эмес. Ал кат жазган кишилер, элдин кат-
тоо жазуу иштерин аткарып жүрүшкөн 1% да жетпеген. 

Кыргыздар Россия падышалыгына карап басык-
кандан кийин азыркы Фрунзе, Токмок, Пржевальский 
шаарлары жаңыдан курулуп жатуу менен катар школ-
дор да ачыла баштап, кыргыз балдары окууга буйрук 
болот. Мында кыргыздар эң катуу коркуп, «солдат болот 
экен, бул окушка алынган балдар», деп бечара кедейлер-
дин балдарын беришет, малга сатып. Менин чоң атам 
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Турдубек деген Ат-Башыдагы черик уруусунан болуп, 
сарыбагыштарга чаптырып, Ысык-Көлгө тентип барат. 
Атам Абдрахман төрт жашта экен. Турдубек Ысык-Көлгө 
барып турганда баласы Абдрахман 11–12 жаштарга бар-
ганда жанагы школго бала алуу маселеси боло баштайт. 
Ошол окууга балдар суралганды Арстанбек мындай айт-
кан экен: «Солдаттыкка бала алды, ошол алган балдар-
ды, болушутун өзүнөн албай чала алды». Старчына Айт-
пай деген манап Абдрахман баланы бермекчи болгондо 
энеси Дилиде баласын колунан жетелеп Чыныбайга 
барганда бердирбей бошотот. Ошо көйүнчө Абдрахман 
бүтүндөй окубай калат. Абдрахман 1942-жылы 81 жа-
шында Жети-Өгүздө дүнүйөдөн кайтты. Ар болуштан 
бирден бала окууга берилет. Ошондо окуган балдардын 
бир нечелерин мен да көрдүм, кызматтарда жүрүштү. 
Алар: Калмакы Болотов үйөз начальникке переводчик 
болуп жүрдү. Фамилиясын билбейм. Корголдой деген 
токой бөлүмүндө иштеп жүрдү. Жоошбай, Ырыскелди, 
Кылжыр Эсенаманов кассир болуп жүрдү. Чепжан Сан-
баев да чоң кызматтарда болмок экен. Окууну бүтүрүү 
менен өлүп калат. Бул окууга бай-манаптардын балда-
рынан бирөө да окубаган экен. 

Пишпек үйөзүнө караштуу кыргыздардан Дүр Соо-
ромбаев, Мамбетаалы Мураталиев деген Тынай уру-
гунун чоң манаптары да жанагы убактарда орусча 
окушкан. Булар эң кадырлуулардан болуп, бүт кыргыз 
уруулары падышалык өкмөт убагында булардан иш кү-
төр эле. Майлы деген тилмеч да ошондо окуйт. Орусча 
тил билип, кат жазгандардын кадыры башкача болуп, 
чексиз байыган. Орусча окуунун кадырына кыргыздар 
абдан көздөрү жетсе да дыйкандар балдарын окутууга 
дармандары келе алышпаган. Шаарлардагы школдорго 
баланы болуш башына эң аз кабыл алган. Пасёлкадагы 
орустарга малай болуп жүрүп тил билген кыргыздар да 
өз баштары жакшы турмуш өткөргөн. Пишпек, Олуя-Ата 
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үйөзүнө караган Солто, Тынай урууларындагы манаптар 
балдарына гимназияны бүтүрүшкөн экен. Кыргыз авто-
номиялуу область ачылган убагындагы 30 тилмечтер 
дегендер ошол убакта окугандар болучу. Мисалы: Сол-
тоноев, Сыдыков, Алымбеков, Абдылдаев, Айдарбеков, 
Чокинов, Толинов, Кудайбергенов ж.б. Кыргыздар XIX 
кылымдын 70–80-жылдарында беш манжа менен гана 
саналуу кишилер кат жаза билген. Бир болуш элден шар 
жазуу жазгандар 2–3дөн эч аша албаган. 80–жылдын 
мезгилинде Кыргызстандагы шаарларда мечит, мек-
тептер салынып, андагы өзбек, татар молдолордон дарс 
тыңшаган кыргыздар бир аз боло баштаган. Белгилүү ал 
мектептерде дүнүйөлүк илимдерден бири да болбостон, 
акыреттик дин илимдери арапча, парсиче тилдер менен 
окулган. Андай мектептерден окуган кыргыз окуучула-
ры да айылдарга кыргыздар Россия падышалыгына ка-
рап жүрүүлөргө жол ачык боло баштаганда Мекеге ба-
руучулар боло баштаган. Андан мурун Меке деп атын 
укканда, бир кыргыз да барып көргөн эмес экен. 1870–
жылдар ченде сарыбагыш уруусунан Түлкү деген чоң 
манап биринчи барат. Анын артынан Ысык-Көлдөгү ко-
ңурат уруусунан Байболот молдо Талыптын атасы барат. 
Кылыч менен Байболот Шордария (Жер ортолук деңиз-
де) жолугушуп Түлкү аман келип, Байболот келбей ка-
лат. 1890–жылдан баштап Мекеге баруучулар абдан кө-
бөйөт. Аны менен катар дин да тамырын жайып, өөрчүп 
күч алат. Бозо, арак ичүү, өлгөндөргө өкүрүү жана баш-
калар жоюла баштаган. Бул учурларда кыргызда молдо 
атын алып бала окутуп дин үйрөтүп жүргөн молдолор 
беш кол менен санарлык гана ар жерде болгон. Алардан 
мен билгендерден атактуулары булар: Ысык-Көл терри-
ториясында Нурмолдо жана анын уулу  Баймуса молдо, 
Кызыл калпа, Кара молдо ж.б.

1903-жылдан баштап кыргыз ичине молдолор көп 
боло башатады. Алар: Алдаш молдо, Арабаев Эшенаалы, 
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Ырсаалы молдо. Бул Мысырга окууга барып өлгөн. Мол-
до Дөөлөт, молдо Камбар, молдо Осмонаалы, молдо 
Убайдулла ж.б. Булар стандартный медресе ачып балдар 
окутпастан, анчейин  там, же боз үйлөргө эле дарс ай-
тышкан. 5–10дон баланы окута баштаган. Мына ошол 
айылдагы молдолордон окуп, кийин өздөрүн өстүрүп, 
жаңылыкка беттерин бууруп, газета, журналдар окуган 
кишилер булар: Солто уруусунун чоң манабы болгон 
Тынаалыев Чолпонкул, бала айылчы Ысык-Көлдө Же-
ти-Өгүз районундагы Байболотов Талып молдо. Талып 
коңурат уруусунан болуп, букара болсо да билими ме-
нен манаптарга жанашып кеткен. Талыптын билими 
Чолпонкулдан көп жогору болуп, ал кезде Россияда чыга 
турган «Таржисман» Бакча сарайдан чыккан газета, му-
нун 1–номерин Талып окуган. Россиядан чыга турган 
газета, журнал, китептерин алдырып окуп турган. Тур-
киядан да китептер алдырып окуган. Мен 45–жылы 57 
жаштамын, 7 жашымдагыларды анык билем Ысык-Көл 
территориясы боюнча Талып акын газетадагы сөздөрдү 
элге айтар эле. Кыргыздар акын Талып дээр эле. 

Тянь-Шань территориясындагы кыргыздардан Ат-
Башыдагы сарыбагыш уруусунан Кайдуунун уулу Чоко 
деген манаптардын манабы газета, журналдар алдырып 
окуган. Талып молдо 42–жылы 88 жашта экен, мен өзүм 
көп аңгемелештим. «Чоко менден түшүнбөгөн сөздөрдү 
сурап пайдаланчу эле» дейт. Жогоруда айтып өтүлгөн 
Тынай уруусунан Дүр, Мамбетаалы, Солтоноев Белек, 
Шабдандын балдары, Самидин, Кемел, Амандар да орус-
ча газета, журналдар окуп турушкан. Кочкордогу Сары-
багыш уруусунан Ыбыкеев Канат да билимге абдан кол 
сунуп, төбөсүн тунукелеген стандартный мектеп ачып, 
мугалимдерди Уфадан алдырып, өзүнүн балдарын да 
Уфага жиберип окуткан. Шабдан да мектеп ачып Уфа, 
Уренбургдан мугалимдер алдырып окуткан. Шабдан 
Самидин деген уулун Бухарага окууга жиберген. 1900-
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жылы Фрунзе, Токмок, Пржевальсклерге усул жадид 
(жаңы) мектептер ачылып, ал мектептерге кыргыз бал-
дарыда окуй баштады. Орусча школдорго да кыргыздан 
балдар окуй баштаган. Бул убактарда судьяга тилмеч 
жана үйөз начальниктин мекемесине иштеген кыргыз 
балдары да көрүнө баштаган. Ысмайыл Байжиев, Сыдык 
Айылчиев Касымбай Телтаев, Эшмамбет Кендирбаев 
сыяктуулар.

Эскертүү:  Ысык-Көл, Тянь-Шань территориясын-
дагы манаптар балдарын орусча школдорго бирди да 
окутпаган. 

Ысык-Көл территориясындагы жаңы мектептер: 
1900-жылы Кодонтай деген кишинин кайраты менен 
жаңыча мектеп ачылган. Кодонтай Мекеге эки барган, 
газета окуган. Билимге жанын таштаган адам эле. 1911-
жылы 47 жашында өлгөн. Чыныбайдын уулу Баракан 
деген да 1909-жылы мектеп ачкан. Байгазы манап да 
ачкан. 1912-жылдан баштап Тоңдогу Саке деген манап 
да, Ле-Колдогу Жийдебай деген манап да жаңыча мек-
теп ачкан. Бул мектептерде бүтүндөй татар тил менен 
басылган жана арап тилиндеги китептер гана окулган. 
Мен 1905-жылы Пржевальскидеги татар мектебин бү-
түрүп, Жети-Өгүздөгү жаңы ачылган мектепке мугалим 
болдум. Мен сыяктуу дагы бир канча жолдошторум ар 
жерлерге мугалим болду. Мисалы: Кенжегазы Коноев, 
Бектемир Чымжыев, Осмонбек Меңкеев, Абдыкерим 
жана башкалар. 

Бул учурда эң четте сарт, Ат-Башы, Нарын жактарына 
да Токмок чөйрөсүндөгү кыргыздардан даярдалган бир 
нече мугалимдер да барып бала окута баштаган, бирок 
ачылган мектеп болбостон жай гана үйлөргө окуткан.

Эскертүү: Бул жаңыча окуу, жаңы мектептерге эски 
манап-молдолор бүтүндөй каршы чыгышкан. Эски мол-
долордун күн күчү кете баштап, жаңы окуу күч алып, 
калк балдарын жаңы окууга берип окуткан. Бул учурда  
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жаңыча басылган китептер жана газета, журналдар да 
түзүк таралган. Уренбургдан «Вакыт», Казандан «Юл-
дуз», Бакча сарайдан «Таржиман», Сибирден «Сибря» 
газеталары чыгып турган. «Шура», «Айкап» деген жур-
налдар чыгып турган. 

Жаңы мектептен тарбияланып чыккан мугалимдер 
газета, журналдарды жыш окуп турушкан. Жаңы тар-
биядагы кыргыз азаматтары  кийим-кечектерин жана үй 
турмуштарын татарчага айландырып, пальто, костюм, 
топчулама шым, өтүк кийген. Бул учурда орусча окуучу-
ларда Ысык-Көл, Чүй өрөөндөрүндө түзүк гана көтөрү-
лө баштаган. Жаңы тарбия менен тарбияланып чыккан 
кыргыз азаматтары эски адаттар менен бир жерлерде 
ачыктан ачык күрөшүп чыгып, манаптардын аштарын 
бердирбеске аракет кылган. Мисалы:  1912-жылы өткө-
рүлгөн Шабдандын ашын бердирбөөгө Тынай элинин 
мугалимдери аракет кылган. Жаңыча тарбиялангандар 
элдин бир четин бөлүп жерге отурукташтырууга да ара-
кет кылган. Мисалы: Жети-Өгүздөгү Талып молдонун 
баштоосу менен эки чоң  кыштак «Чырак», «Ак кочкор» 
пайда болуп, манаптардан качкандар бул кыштактарга 
топтолуп жерге ээ болгон. Түп болушундагы Чымжыев, 
Менкоевдердин баштоолору менен «Көңдөй» кышта-
гы курулган. Ысык-Көл районундагы Темир молдонун 
баштоосу менен «Темир» кыштагы курулган. Бул тунгуч 
кыштактар азыр гүлдөгөн кыштактардан болуп эсеп-
телет. Бул учурда манаптардын аңдуулары да баштагы 
жеке бийлөөчүлүк колдорунан кетерине көздөрү жетип, 
Уренборг, Уфаларга  балдарын окууга жиберүүгө аракет 
кыла баштаган. 1906-жылы Эшенаалы Арабаев Меке-
ге ажыларды баштап баруусунда, Уфага барып «Алия» 
мектебинен  окуп, 1913-жылы келди. Тоң элинен молдо 
Осмон деген да 1910-жылы Стамбулга окууга барган. 
1914-жылы мен өзүм да Уфага барып окууга даярданып 
турганымда дүнүйөлүк согуш башталып калып баралбай 
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калдым. Канаат манап да Ыскак деген уулун, Нарынкул 
Абийрев деген тууганын Уфага жиберип окуткан.

1906-жылдан баштап кайсы бир бай-манаптар соодага 
бет бурган. Мисалы: Ысык-Көл территориясындагы  Бара-
кан, Чекир, Абдылда, Байгазы, Үкү, Кекебай, Мамырбай, 
Эшимбек, Бектен дегендер чоң соодагер болуп чыккан.

Эскертүү:  Ошол жаңы мектептер көбөйө баштаганда 
да кыз балдар эң эле аз окуган. Ушул учурларда ар бир 
жерлерде мечиттер да көп салынган.

 
Кыргызда биринчи жолу басмага 

чыгармаларын бастыргандар

Пишпек үйөзүнө караштуу сарыбагыш уруусунан 
Төрөкелди баатырдын уулу Молдо Кылыч Шамырканов 
толгон  Замана чыгарамаларынын ичинен «Зилзала» 
(жер титирөө)  деген чыгармасын 1911-жылы жазып, 
арапча тамга менен Уфадан Арабаев бастырган. Ошол 
эле Молдо Кылычка жакын тууган Молдо Осмонаалы 
Сыдыков кыргыз урууларын бөлгөн тарыхын жазып «Та-
рих кыргыз Шадмания» деп наам берип Шабданга арнап 
1913-жылы Уфада бастырган. Бул «Шадмания» 1915-
жылы экинчи ирет да басылган. 

Молдо Осмонаалынын бул Шадманиясын көздөн 
кечиргенимде мен да кыргыз тарыхын жыюуга эң кы-
зыксынып, 1915-жылы эл ичиндеги билерман абыш-
калардан жыя баштап, Барскоондогу бапа уругунан 
Кобур Алдаш деген көп билген аксакалдан өзүм чай, 
кант алып барып кыргыз урууларын жаздым, бир топ 
болду. Алдаш бугу, черик, моңолдор, Адыгине уруула-
рын жана оң, сол дегендин маанисин, аны менен катар 
кыргыздардын калмактар менен болгон аңгемелерин, 
Коң-Таажы хандын жайын толук айткан. Осмонаалы 
молдонун тарыхын да черик моңолдор, бугу, Адыгине, 
оң, сол, калмак, кыргыздардын уруштары айтылбаган. 
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Бул жазгандарымды  татар тилинде жазып, бастырууга 
аракет кылганым да Токомокто Милишев деген бай та-
тардын басмаканасы Уфада экен, анын Пржевальскиде 
күйөөсү Идрисев дегендер экен, алар менен жазган ма-
териалдарымды Токмокко жибермекчи болуп жаткан-
да, август айы тууп 16-жылдын козголоңу болуп калып, 
жиберилбестен калды. Колониалдык доордо кыргыздар 
адеп окугандары чагатай тили, парси тил менен колдо 
камыш калем менен  кытай сыясы, кытай кагазга жа-
зылган «Чаар китеп», «Кожо афиз», «Бедил», «Фузули», 
«Навайы», «Софиллаяр» жана түрдүү дубалык китептер. 
Казанда басылган толгон китептер. Жогорку китептер 
балчайтылып Ташкентде да басылган. Казанда басыл-
ган «Бакырган», «Бедвам», «Кесик баш» арап тилинде 
толгон диний китептер, «Мухтасар», «Шухуйи салот», 
«Кырк адис», «Фики кейдан», «Букарзада». Толгон пай-
гамбарлар тарыхы «Тарыханбия» ж.б. Толгон тарыхый 
агеме китептерден, мисалы: «Сайид баттал», «Рүстөм» 
дастаны менен катар толгон казакча жана орток тилде-
ги өлөң китептер, мисалы: «Махмаран», «Салсал», «Зар-
кум», «Малик Хасан», «Чортомбай», «Боз жигит», «Кыз 
Жибек», «Сараң бай», «Дарига кыз» жана башкалар.

     
Кыргыздардагы чертүүлөр  (музыкальный)

Кыргыздар байыртан бери тартып эле комуз чер-
түү, кыяк, сурнай, чоор тартууга уста болгон. Буларды 
аш, той жана башка убактарда дайыма тартылып чер-
тилген.

Сурнай. Өрүк менен жаңгактын жыгачтарынан жа-
салып, узуну карыш, сөөм жоондугу тутамча болуп, ичи 
көңдөй, үстү жагында 6, астында бир тешик болот. Ооз-
го келер жерден шакек салынып, чымылдак сыяктуу ка-
мышты жалпактап коюлат. Эки кол менен кармап, ооз 
менен тартылган. Уруштарда, аш, тойлордо тартылган.
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Күүлөрү: Кересен, жайкама, маани күү, ак тамак. Аш, 
тойлордогу мөрөй коюлган тамашаларда сурнай менен 
жарыялаган. Мисалы: ат кетти, ат келет, эр сайыш, бал-
бан күрөш, төө чечиш ж.б.

XIX кылымдын башкы жарымында кыргыздын хан, 
баатырларыынын алдында сурнайчылары болгон. Ме-
нин чоң энем Дилде кемпир айтар эле: «Ормондун уулу, 
Үмөтаалынын уулу Көкташ үйүнөн бир жакка сурнай 
тарттырып, аттан-аттан деп сурнай тарттырып, үйүнө 
түшөрдө “ат ал, ат ал” деп тарттырчу эле» деп. Сурнай-
дын күүсүндөй уккулуктуу, муңдуу күү болбойт, азыр 
сурнай тартылбай калды деп катуу кейип коёр эле. Улуу 
жомокчу Сагымбай да сурнайды айтканда улутунуп-
тамшанып сөз кылар эле.

  «Сурнай деген чоң өнөр,
  Сурнайды эми ким билер» – деп бир топ 

ырдап жиберер эле.
Кыргыз улутунан ар бир кылымдарда сурнайчылар 

болуп келген, бирок ким деген сурнайчылар болгонду-
гу бизге ачык эмес. XIX кылымдын акыркы жарымынан 
баштап моңолдордун Куу сөөк уругунан чыккан Күрөң-
көй сурнайчы, казак, кыргыз, оң-солду аралап тартып 
жүргөндүгү баарыга маалим. Күрөңкөй 1918-жылы 80 
ден ашып Нарындын Жан-Булак деген жеринде өлгөн. 
Үмөтаалынын иниси Чаргын, Черик Турдуке баатырдын 
кызын алганы барганда, Күрөңкөйдү бирге ала барат. 
Турдуке ал убакта Какшаалды жердеп турган экен. Тур-
дуке ыксыз көп калың мал менен катар Чаргынга айтат: 
«Күрөңкөй сурнайчыңды калыңга берип кет»,  – деп. Чар-
гын Күрөңкөйдү калыңга берет. Күрөңкөй, Турдукенин 
колунда бир жылы сурнай тартып жүрө берет. Кыштын 
кыраан чилдесинде Турдуке бир күнү Күрөңкөйгө буй-
рук кылат: «Мен жатканда таң аткыча бир басылбастан 
сурнай тартып турасың!» – деп. Төрт жыгачтан казыкты 
бийик кылып жерге орнотуп, үстүн киши тургудай кы-
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лып, үстүнө Күрөңкөйдү отургузат. Күрөңкөй Турдуке-
нин тушуна сурнайын бир да баспастан, кыштын узун 
түнүндө таң аткыча тартып, таңга бир аз калганда, өзү 
аябай үшүп, оозу ирмөөгө жарабай турган алга келгенде 
таң атат. Төшөктө жаткан Турдуке доош салат: «Күрөң-
көй токтот!» – деп. Күрөңкөй айтуучу эле дейт: «Эми 
бирдеме өткөрө албай каларымда, Турдуке токто деди» 
– деп. Сурнай токтоорунда Күрөңкөй жыгылып, жигит-
тер от жагып үйгө алып кирип отко кактап эс алдырат. 
Турдуке Күрөңкөйгө абдан ыраазы болуп, бүт кийгизип 
ат мингизип, азат кылып коё берген экен. Миң кишинин 
ичинде доош болбостон жалгыз Күрөңкөй гана сүйлөп, 
ар бир сөзү өткөндө көпчүлүк күлөр экен. 

Солто уруусунан Кара Туран деген сурнайчы болгон 
экен. 1913-жылы болгон Чоконун ашына эл Күрөңкөйгө 
«сурнайды тарт» десе болбогон экен.

Керней. Ооз менен тартылган уруштарда колдонулган.
Чоор. Жезден, куурайдан узундугу 3 карышча, жоон-

дугу ортондой кылып жасалып, тышын койдун кызыл өң-
гөчү менен каптап, сегиз жеринен тешик чыгарып, эки 
колдоп кармап, ооз менен тартылат. Чоордун үнү жана 
күүсү эң уккулуктуу болот. Чоорду көбүнчө жылкычылар 
түндө жылкы кайтарганда тартышкан. Чоор айтат дейт: 
«Кара мурут жигит кара тору жылкынын ичине барып 
тартып турса үнүм ачылбас беле, жок беле» – деп. Жыл-
кы айтат дейт: «Кара мурут гүл жигит чоор тартып тур-
са, көңүлүбүз көтөрүлүп өспөс белек, жок белек» – деп.

«Кара кыяк катуу чөп,
Казысы экен жылкынын
Караңгыда чоор тарткан,
Кара мурут гүл жигит,
Ээси экен жылкынын».

Күүлөрү: Коңурала, кыз ойготор, жылжыма, жорго 
байтал, жылкы айдар, аламан, бекташ ж.б., беш катын-
дын арманы.
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Тынымсейиттин Беш бала уругунан Кара чоорчу де-
генди мен да көрдүм. Чоорду эң башкача тарткан. 20 
жылдын алдында айылдагы жылкычылар чоорду тарта 
коёр эле.

Комуз. Сурнай, чоорлорго караганда дайыма бет 
маңдайда тургандыктан жасалуусуна токтолбостон, күү-
лөрүнө гана токтолдум.

Эски убактагы күүлөр: Камбар деген хан чыгар-
ган күү, Камбар хан  аталып калган «Ботой» да ошонуку 
экен.  «Мендирманды» ошол Мендирман өзү чыгарат. 
«Суусамыр», «Көйгөй», «Кара шакшак», «Абышканын ар-
маны», «Оң күү», «Музоокенин муңдуу күү», «Боккөтөн-
дүн ботою», «Майлыбайдын шалкы күү», «Аламан», «Топ 
бузар», «Жоо басар», «Ак кочкор», «Каңкы» ж.б. Эски 
күүлөр ачык бартылдатып чертилген.

Комуздун жаңы күүлөрү:  «Насыят», «Кер толгоо», 
«Сур толгоо», «Жаа толгоо», «Кербез», «Жаш кербез», 
«Шыңгырама», «Такмаза», «Сынган бугу», ар түрдүү 
«Камбаркан».

Кыргыздан чыккан атактуу комузчулар. Арстанбек, 
Музооке, Боккөтөн, Майлыбай, Кудаярбек. XIX кылым-
дын башкы жарымындагы комузчулар бизге күдүк.

Кыяк. Кыякты да кандайча жасалгандыгына токтол-
бодум.

Кыякты кыргыздар комуздан төмөн санаган. Мындай 
сөз бар: 

Кыяк айтат дейт: «Жыртык кара үйдүн ичинде тар-
тылсам, кандай көркүмө чыгып тартылар элем» – деп. 

Комуз айтат дейт: «Ак дөбөдөй боз үйдө, эл толгон 
жерде кандай чертилер элем» – деп.

Күүлөрү: «Кара күү», «Сурнай күү», «Бекташ», «Моңол-
бай», «Кыз берген» ж.б.

Кыякчылар: Биз билген кыякчылар Чоро уругунан 
Калыкул жана Чородон Мамбет деген киши. Ысык-Көл-
дөн Жанболот деген киши. Жумгалдан Таакыбай деген.
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Темир комуз. Темирден аялдар, кыздар ооздоруна 
тиштеп, оң сөөм менен тилин каккан. XIX кылымдын 
ичиндеги темир комуздун күүлөрү башкача болгон. Мен 
бала убагымда кемпирлердин каккан күүлөрү бир баш-
ка болуп, жаңы күүлөр болсо, ышкыруу, созуулар бол-
гон. Темир комузду Ысык-Көл жактан Бурулча деген аял 
эң мыкты каккан. «Бурулчанын селкинчек» деген күүсү 
эл оозунда бар. Толгонай деген катын да каккан. Жум-
галдан Чийе деген аял, Ат-Башыдан Татый, Мырзабүбү 
деген аялдар. Булар ХIХ-кылымдын ичиндегилер. 

Темир комузду чоң энем Дилде мындай деп кагар эле:
  «Иле менен Кара-Тал,
  Ийри-Сунун Сары-Тал,
  Төө келип таң атар».
Какканда ышкырбай, созбой тарсылдатып, жогорку 

сөздөрдү күүгө салар эле.
  «Үчүкө, Түлкү сайышты,
  Ак болотуң майышты.
  Үчүкөнүн үч  уулу,
  Бир Үчүкө болор да
  Жалгыз Тынай кулунум,
  Кантип адам болор оо!»
Түлкү баатыр Деркен деген жакшы аялын ушак сөз-

гө кирип коё бергенде, Тынай деген жаш баласы калат. 
Ошондо Деркен аял арман кылып, темир комузга күү 
келтирип кагып, андан бүтүн түндүктөгү кыргыз аялда-
рына тараган.

«Тар заман», «Замана», «Зар заман»

Бул заманалар деген адабияттык көксөөлөрдү кыр-
гыздар бир топ кылымдардан бери башкача айтканда, 
кыргыздын улуу мамлекети кулап, колдорунан бийлик 
кетип, ар түрдүү башка душман улуттардан аябай сок-
ку жеп, Ата Мекен конуштарынан биротоло ажырап, ар 
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жакка азып-тозуп кеткен учурларда «Замана» деген ар-
мандуу ырларын ырдагандыгы анык. Буга мисал кылып 
бул үзүндүнү алууга болот:

 «Кара каш торгой суу кайда?
 Эртиш кайда, эл кайда?
 Элге жетер күн кайда?!»
Бул сыяктуу дагы толгон көксөө ырларын ырдап ке-

лишкен.
 «Тири бердик бүркүткө,
 Тилмер болду чүрчүткө.
 Коргошун салдык <...>3

 Корккондуктан курган жан,
 Короолош болдук калмакка!»
Бул үзүндү да эл оозунда бар. XVII-кылымда азыркы 

түндүк Кыргызстан, башкача айтканда Ала-Тоону конуш 
кылып турган кыргыздар, чыгыш жактан толкуп сүрүп 
чыккан калмактардын ызгаарына туруштук бере албас-
тан батышты бет алып Ысарга үркүп кирет. Бир нечеле-
ри калмактардын колуна түшүп туткунда калат. Жогор-
ку үзүндү ошондо айтылгандыгы анык.

Кыргыз элинин ичинен чыккан  агартуу акындар ар 
бир кылымдарда элдин арманын көксөп айтып келсе да, 
алардын айтып кеткендеринен бизге бир да жетпеген. 
XIX кылымдын экинчи жарымынан кийинки «Замана» 
деп айтып чыккан акындардын бир нечелери белгилүү.

   
Калыгул

XIX кылымдын ортолугунда «Тар заман» келди деп 
айтып чыккан акын, кадимки Ат-Башыдагы кашкадай 
айкын болгон Калыгул карыя болот. Калыгулдун кайсы 
уруу жана өзү ким экендигин «Адабият очеркинде» ачык 
айтылып келгендиктен анысына токтолбостон, анын 
идея, салт-санаасы, кайсы таптын максатын көздөгөн-

3 Сөз окулбайт, с. 85.
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дүгүн гана айтып кетмекчимин. Калыгулду кыргыздар 
мындай деп айтып жүрүшөт: «Сүйлөп келип, эки ийнине 
каранып, ушул чынбы деп айтар эле» деп. Калыгул журт 
аксакалы болуп, Ормон да кеңешин алгандыгы чын де-
шет. Калыгул өзүнүн карып, заманы өтүп бара  жаткан-
дыгын өкүнүч катарында айтып, жаштарга бийлик өттү, 
эми биздин сөз өтпөйт деп жана «Уулдан уят, кыздан 
кылык кетет. Уй бул, кул бий болуп, тоо тозулуп, токой 
талаа болуп, тегиз жерден тегирмен жүрүп, теги жок 
жерден бийлер чыгып, чоң атанын балдары бийликтен 
калып, жердин бетин маданият басарын, жаңылышы ке-
сип», так айтканы анык. Калыгулдун бул сөздөрүн кыр-
гыздар айтып берүүчүлөрү айтып берген. Чоң бир олуя 
деп санашкан. Калыгул терең сезгич, билгичтиги менен 
эле айткандыгы анык.

Калыгул өзү да ошондой заман болуусуна ыраазылык 
көз караш менен карабаган. Аны бир шумдук катарын-
да деп чочунуп, өзүнүн жогорку табынын бийлөөсүнөн 
ажырарына кайгырган. Жогорку таптардын төмөнгө тү-
шөрүн кесип айтып, элди «жериңерге ээ болуп кала көр-
гүлө!» деп да көп үгүт сөздөрүн айткан. Азыркы убактагы 
көп  жашаган карыялардын да, Калыгул тууралуу бир аз 
сүйлөгөндөрүндө да ачык эле көрүнүп турат. Калыгулдун 
айткандарынан бизге аз ганасы жеткен, бирок аз болсо 
да терең чындыкты кесе айткандыгы көрүнөт. Кыргыз-
дар Калыгулдун терең сөздөрүн олуялыкка такагандан 
башка барбагандыктары анык. Калыгул «Тар заман» деп 
айткан. Калыгул белгилүү чоң манаптан болгондуктан 
айткандарын мисал катарында гана айткан, андай чоң 
манаптардын ырдап айтуулары чоң уят, намыс иш бол-
гон. Калыгулдун көп сөздөрү жазуунун кыргыз элинде 
жоктугунан өзү менен кошо кеткен.
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Арстанбек

Арстанбектин кайсы уруудан жана кимдин баласы 
экендиги да «Адабият очеркте» айтылгандыктан мен 
аларга токтолбостон анда айтылбай калгандарына жана 
салт-санаа, идеясына, кайсы тапты жактагандыгына 
токтолуп кетем. Арстанбектин түсү сары, сары сакал, 
көзү көгүрөөк, чарчы бойлуу киши болгон экен. Тыным-
сейит элинде азыр Алай деген жетимиштен ашкан ка-
рыя бар, ошо карыя нак Арстанбекке  окшош экен деп, 
Арстанбекти көргөндөр айтат. 

Арстанбек жашынан эле ырдоо, чертүүсү жанаша 
чыккандыгы анык. Арстанбектин айткан «Акыр заман» 
деп башталат. Арстанбек эл аралап аш, той, топ, жыйын-
дарда комузун күүлөп чертип, сайрап ырдап жүргөндүк-
төн элге булбул аталган экен. Арстанбек, Калыгулду кө-
рүп, анын айткандарын угуп, өзү да Калыгулдун алдына 
чертип, ырдагандыгы чын экен.

Арстанбектин олтурган жери ой, жүргөн жери той 
болгон экен. Арстанбекти көргөн бир нече абышкалар-
дын сөздөрүн да уктум. Ат-Башыдагы Чериктин Акчубак 
уругунан Калча деген аксакал 1935-жылы 86 жашында, 
Ой-Терскен деген жерде өлдү. Ал Калча эң сөзмөр киши 
болуп, жаш убагында Арстанбекти көрүп, айткандары-
нан бир нече сөздөрүн айтар эле. Калчанын сөзү: «Ат-
Башыда жайлоодо элек, Бейбиттин уулу Орозобек деген 
бай өлүп калган эле. Арстанбектин аталары менен Оро-
зобек куда экен. Бир күнү бир киши айылга келип ай-
тып кетти, “ар жакта Нарындан Шапак уулу кудаңардан 
эркек, катын болуп, бир нече кишилер аса, батага келе 
жатышат” деди. Бир аздан кийин өкүрүп келип түшүш-
тү. Кунан байгесин камдап келген экен. Бир баланы эки 
жакка жиберип, “эл кунандарын чаап, байгелерин алыш-
сын” деп кабар жиберилди. Орозобектин чоң үйүнө эл 
түндө эр, катын жык толо отурушту. Байбото бай деген 
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да келип айтты: “Арстанбек сенин кабарыңды угуп, бир 
угууга кумар  болуп жүрдүк эле, «айдаса баспас ак атан, 
кудай айдап жеткирди” дегендей, кудай айдап бир келип 
калган экенсиң, баарыдан бул айылда комуз жоктур ээ, 
эми кантебиз”, – дегенде Арстанбек айтты: “Бай комуз 
табылар”, – деп белиндеги комузун алып чыгып, кулак-
тарын толгоп бир топ  күүлөрдү черткенде, Байбото бай 
айтты: “Арстан, өзүң да бирдеме деп койсоң”, – дегенде, 
ал ырларын төгүп киргенде, ыйлап эле жаткан жандар 
болду” – дейт».

Арстанбек элчил акын экендиги өзүнүн айтып, бизге 
жеткен кайсы бир үзүндүлөрүнөн көрүнөт. Эл үчүн ырда-
ган бу да жаңы маданияттын өсөрүн сайрап, жаңы кел-
ген орустун кыйындыгына баа берген. Арстанбек эски 
феодалдык турмушту да жактап көксөгөндүгү көрүнөт.

«Көлдөгү моло таштын барысы,
Эсен хандын жери эле
Көлдөп жаткан көп бугу,
Эсен хандын эли эле.
Байыркы биздин кыргыз кайран журт,
Баласы бараң атчу эле,
Баракатта жатчу эле,
Кыздары кымкап кийчү эле,
Кылыгы журтка тийчү эле.
Эми ушул орус зор болду,
Биздин кайран кыргыз кор болду.
Жакшы баккын жигиттер,
Торпок менен танаңды,
Бакпасаң торпок танаңды,
Сактайсың сары талааны.
Илгери не бир азаматтар бар эле,
Кылычынан кан тамган.
Не бир байбичелер бар эле,
Бала жолборс эле баштанган».
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Чоң уй өлгөн деген болот

Уйларга өлүм болуп элде уй калбай калганда, Арстан-
бек мындай айтат:

«Жылдыз жаап боз өлдү,
Жылма болуп козу өлдү.
Эрте өлбөй, кечке өлдү,
Маарап туруп эчки өлдү.
Желеде калды боркогу,
Жетип калды торпогу.
Бири өлгөндө баары өлгөн,
Байталман уйдун коркогу.
Уйлар өлүп, кой калды,
Ак букам кокуй бой калды!
Уйлар өлүп, төө калды,
Куруп калган жардылар,
Үзүгүн сүйрөп жөө калды!
Кемпирлер майды туурады,
Балдар сүттөн куурады.
Кудай кылды ар ишти,
Итке доор тийгенде,
Баштан байге сайышып,
Иттер кунан чабышты!
Азаматтан күлкү өлдү,
Айдап жүрүп жылкы өлдү!
Жорго жолдон суурулду,
Кайран заман куурулду,
Бей-бечара момундар,
Баткак болуп жуурулду!
Бирди болуш деп койду,
Бир старчын деп койду,
Арадан журтту жеп койду!
Жигиттер бирдемени билдиңби?
Акча катты коюнуңа,
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Насия түштү мойнуңа!
Үйөз байы бар экен,
Үйүрү өскөн айгырдай,
Судясы бар экен,
Тасмадан чыккан талаадай,
Мужуктары бар экен.
Мең дубана бүрүндөй,
Жасоолдору бар экен
Желмогуздун сүрүндөй.
Таш-Кыянын үстүндө,
Козу бала зор эле,
Ушу сарт жан бүткөндүн кору эле.
Астындагы ээри,
Камыштан калган чом эле.
Өтүгүнүн чоңдугу,
Аяк каптан чоң эле.
Өтүгүнүн кыртышы,
Мол топудай шор эле.
Эми Кара-Кол калды үйгө окшоп,
Сарт чогулуп бастырса,
Курсактары чадайып,
Кадимки биздин бийге окшоп.
Ушул келген орустар,
Узун чөптүн баарысын,
Оруп алат турбайбы,
Кыска чөптүн баарысын,
Коруп алат турбайбы».

Арстанбектин жогорку айтып кеткен ырларында, уй 
өлгөндө бей-бечаралардын алсырагандыгын, эл эрки-
нен ажырагандыгын кырыгыздын өз ичиндеги зулум-
жемекейлер элдин сыртынан насия ала баштагандыгын, 
соодагерлер да туудурма акча берип, элдин кандарын 
соруп, семиргендигин ачык-айкын айткандыгы көрүнөт. 

Арстанбек бугу, сарбагыштын Ормон өлтүрүлгөндө-
гү кыргынга да абдан каршы чыккан. Арстанбек Кокон 
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хандыгынын кыргыз элин эң ырайымсыз түрдө эзгенди-
гин ачык-айкын айтат:

«Тегереги кыргыздын,
Темирден тарткан тор болду,
Түшкөн жери кыргыздын,
Кырк кулач терең ор болду.
Көчмөндүү биздин көп кыргыз,
Көк чапан сартка кор болду!
Аргымагын кекейтип,
Көк кепичин тепейтип,
Кокондуктун кордугу,
Өткөрө өттү зордугу.
Алтындан камчы алакан,
Аркы Түптө чоң каны.
Анжыяндык Мала хан,
Атка каккан жез казык,
Коргондогу турганы,
Кыпчактардын маар азык.
Азаматтын моюнуна,
Аябаган түлүктү,
Салып турат кокондук.
Айгыр ат, атан төө,
Бир айткандан калтырбай,
Алып турат кокондук.
Каарына  алганда,
Бели катуу эрлерди,
Жарып турат кокондук.
Алышына ат алды,
Аял кылбай бат алды.
Зекетин кокондук,
Каркырасын сайдырып,
Дүнүйөсүн жайдырып,
Беш көкүлдүү кызды алды.
Оймоктуудан узду алды
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Кулактарын карыштап,
Короодон тандап кой алды,
Кызматына бой алды.
Олпоң деп алды эгинди,
Жанына жакын бара албай,
Кыргыз байкуш чегинди.
Сайрап турган Арстанбек,
Сүйлөбөсмүн тегинди!»

Арстанбекти да заманында кыргыздар айтып бе-
рүүчүсү бар олуя деп, эң жакшы сүйгөн. Мен көргөн 
абышкалар Арстанбекти сөз кылганда ооздорунан түтүн 
бурап, тамшанышып кетер эле. Арстанбекти бүгүн кыр-
гыз эли сүйгөндүгү, өлгөнүнө көп жылдар болуп калган 
болсо да, аны көксөп ушу күнгө дейре унутпай айтып 
жүрүшөт. Белгилүү Арстанбектин доору болсо, кыргыз 
элинин чабуул убактысы жана эң эле артта калган ка-
раңгылык доору экендиги анык. 

Арстанбек бир убакта ооруганда, Боромбай баштык 
бугу эли чуру-чуу турушуп: «Ээ, Кудай, ушу булбулдан 
чын эле айрылып калабызбы?! Кудай ушул булбулду биз-
ге бер», – дешип тилешет. Арстанбек ал оорусунан айы-
гып кеткенде, ооругандыгын айтып ырдайт:

«Жолдон бейит көрүп шекиндим,
Өз жаныма бекиндим.
Как ийректей айланып,
Белдемчисин байланып,
Энекем турду кашымда.
Ак сакалы арбайып,
Кыл муруту сербейип,
Атакем турду жанымда!»

Арстанбек бул оорусунан айыгып кетип, дагы көп 
жылдардан соң өлөт. Арстанбек өлөрүндө 500 кой, 100 
кара малы болот. Арстанбек ооруп алеттен өтө албай 
жатканда, Чыныбай келип: «Ээ, булбулум, бизди таштап 
кетмекчи болдуңбу?» – дегенде, Арстанбек айтат: «Узун 
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сапарга аттана турган болдум, жол азык жана көр, ке-
пинимди көзүм барында бер» – дегенде, Чыныбай ошо 
замат ат, тон, акча, кепинди берет. Арстанбек дүнүйө-
дөн аттанат. Калың бугу дүңгүрөп кызматын кылып кө-
мүшөт. Арстанбектин айткандарынан да бизге аз жетип 
отурат. Арстанбектики «Акыр-Заман».

Молдо Кылыч

Молдо Кылычтын кайсы уруудан жана кайсы таптан 
чыккандыгы, жашы бардыгы «Адабият очеркинде» бар 
болгондуктан аларына токтолбостон башка билгенде-
риме өттүм. Кылыч белгилүү, 1890-жылдардан баштап 
эле колуна калем алып, көзүнө көрүнүп турган доордун 
түз жана кыйшыктарын катуу сынга алып жазганда, элге 
тараган. Кылычтын жазгандарын кыргыз эли колдон 
колго талашып, кат билгендер көчүрүшүп алып, эки ки-
шинин башы кошулган жерде окулуп, чоң чогулуштарда 
да окулуп, тамшанышып турушкан. Мен жакшы билем 
12 жашка келген кезимде Молдо Кылычтын «Зар заман» 
поэмасы эл ичине толук жайылып калган учур эле. Мен 
да бул убактарда кат сабатсыздыгым толук жоюлуп кал-
ган эле. Молдо Кылычтын «Зар заман» чыгармасын кө-
чүрүп алып тез эле жаттап алып, эл чогулган жерлерде 
айтып берер элем. Ошол бала чагымдагы жат алган «Зар 
заман» поэмасын 1922-жылы арап тамгасы менен жазып 
тапшырганым институтта азыр да бар. Эки басма табак 
ыр. Менден кийин элден жана жыйналып келгендерин 
текшерип караганымда, мен жатка алгандан айырмала-
ры бар болгондугун көрдүм. Молдо Кылыч «Зар заман» 
чыгармасын эки ирет жазгандыгы анык болуп чыкты. 
Молдо Кылычтын «Зар заман» чыгармасында эртегини 
көксөө да бар. Мисалы:

«Казал айтам калкыңа,
Кара кыргыз жалпыңа.
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Булут минсең жетпейсиң,
Мурунку журттун наркына!
Байыркынын кийгени,
Көчүгүндө чалбары,
Тоо текенин жаргагы,
Балактатып кең кылган,
Багалеги саймалуу
Байыркынын берени,
Кайдан көрдүң жигиттер,
Калдайтып жайган серени!
Эмдигини карачы,
Ырыскысын ченеди.
Унутту нокто менен  желени,
Бээ байлап кымызды,
Кана кимиң береди.
Байыркыдай үлүштү,
Канакей элиң жегени».

Молдо Кылыч соодагерлерди жана манап болуштар-
дын элди кансыктатып чыгым салып жаткандыктарына 
каршы чыгып мындай айтат:

«Жайы-кышы жүгүрөт,
Соодагердин тыйыны.
Былтыргыдан быйылы,
Боздотту го карыпты,
Болуштардын чыгымы!»

Эркек ургаачыларга калыс үгүт айтуу менен катар 
адамдардын мүнөздөрүн да айтып кетет. Акыл-насаат-
тарда айтат:

«Акылсызга убал жок,
Сөз сураса үн дебе.
Текебердүү адамды,
Үйгө кирсе кел дебе.
Тил билгинин көңүлүн,
Бек чагылтып тилдебе!
Ууру кылба эгерде,
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Башың кирер ноктого.
Акыбалын түзөгүн,
Ага-ини жакынга.
Берекеңди кетирип,
Бийлик бербе катынга!
Кызыкканда жакшы сөз,
Кызыл алтын мискалдай.
Кыз, келиндин жаманы,
Үй бүлдүргөн чычкандай.
Кайырлуу болгон байларын,
Карагайлуу жылгадай.
Ырыскысын өзүнө,
Бышып турган алмадай.
Жаман айткан суук сөз,
Сөөкө баскан тамгадай.
Эси кеткен капалык,
Эски ооруулуу талмадай.
Акылга мол азамат,
Дарс окуган молдодой.
Таалим алсаң сөзүнөн,
Тамырың берген олжодой.
Жакшы катын белгиси,
Кылган ашын кызганбай,
Сыр билгизбей турат ко,
Мүнөзүнөн козголбой.
Жакшы кыздын белгиси,
Күмүш шаңшуу жамбыдай.
Канча болсо малынан,
Бөлүп берип алгыдай.
Жаман кыздын белгиси,
Ушак айтат жомоктой.
Азиз баксаң жаныңда,
Сооп болор бир далай.
Үй-бүлөсүн жүдөтөт,
Жазгы конгон коноктой.
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Байыркынын боруму,
Айтып турса ушундай. 
Бул кебинин оруну,
Чыбык кыйып шерт кылган,
Коолусун сону,
Жан бергенди билбеген,
Жакшысынын коңуру.
Байыркынын макалы,
Өтүктөрү такалуу.
Бөйрөмчөсү бир тутам,
Кийимдери жакалуу.
Байыркынын үркүнү,
Көчүп жүргөн күн-түнү.
Алтын кежим абайы,
Кыз, келиндин үртүгү.
Кыз, келиндин кийгени,
Кызыл жибек кырмызы.
Эмдигини карачы, 
Орус алып сурагын,
Түштү жерге жылдызы.
Сураса кыргыз орусту,
Тердирер эле коңузду,
Кудайдан коркуп койбосо,
Колунан малдан доңузду.
Орус журтта ынсап бар,
Өкүмдүк кылбайт бирине,
Колумдан келип турат деп,
Зордук кылбайт динине.
Эмне десе кыргыздын,
Ишенип калат динине.
Бейиш көрбөс китепте,
Беш намазды билбеген,
Капыр болсо нускада,
Шарыятты тилдеген».
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Молдо Кылыч динди да жактап, кыргыздын манапта-
рынын ынсапсыздыгын, орус калкта тууралык бардыгын 
ачык айтып отурат. Молдо Кылыч «Чүй бою», «Зилзала», 
«Канаттуулар» деген чыгарманы жазган. 1916-жылы 
болгон окуяны жазууга камынып турган убагында, ажал 
жакадан алып, барса келбес сапарга кеткен.

  
Тоголок Молдо

Тоголок Молдонун өмүр баяны да «Очеркте» толук бе-
рилгендиктен токтолбостон башка жактарына токтол-
дум. Тоголок Молдонун өз аты Байымбет болуп, жашы-
нан эле кат сабатсыздыгын жоюп, ырдап жаза баштаган. 
Тоголок Молдонун чыгармасын текшерип караганда, Кы-
лычтын таасирин да көрүнөт. Тоголок Молдо эң кылдат 
акын болуп, кыргыз адабиятынын ар түрдүү жанрларын 
жазган. «Манас», «Семетей», «Сейтек», жомокторунан да 
жакшы гана берген. Тоголок Молдо негизинде анык ма-
насчы эмес, бирок акындыкка салып жоо жомокторун 
көп угуу боюнча гана жазган. Тоголок Молдонун бардыгы 
жазган эмгектери 400 басма табакка жакындайт.

Алдаш Молдо

Алдаш Молдо Коңурат уруусунун Саспак уругунун 
Жээнеке деген кишинин баласы болуп, төмөнкү эле 
таптан чыккан киши болот. Алдаш Молдо, жашында 
айылдагы бала окуткан молдолордон окуп, өзүнчө кат 
сабатсыздыгын жойгондон соң Пржевальск шаарында-
гы татардын мечит молдосунан дарс тыңшаган бир топ 
жылдар. Алдаштын молдолугу жакшы гана болгон. 

Алдаш Молдо 1871-жылы Ысык-Көл территориясын-
да туулган, 1929-жылы 74 жашында Жети-Өгүздө өлгөн. 
Алдаш Молдо 1894-жылы баштап, бузук түрдө эл бүлүнүп 
жаткан шайлоонун бетин ачып жазган. Алдаш Молдонун 
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ал чыгармасынын бир сүйлөмдөрү да менин эсимде бар 
эле. Аны мен жазып институтка бергендигимден жана 
кайталап отурбадым. 1894-жылы болгон шайлоодо, Же-
ти-Өгүз элинин ичиндеги манаптарга абдан сокку урган 
болучу, башкача айтканда, аттарын атап, кылыктарын 
беттерине салып көрсөткөн эле. 1903-жылы болгон эр 
өлүп, эмил тоңгон дагы бузук шайлоонун бетин ачып, 
Ысык-Көл территориясындагы манаптардын кылыкта-
рын бир да тайманбастан кылыктарын беттерине салып 
жазган. Аны да билгенимче жазып тапшыргамын.

1914-жылга жеткен кезде Ысык-Көл кыргыздары жер, 
суудан ажырап жакырланып, конушсуз болуп тоо башта-
рына сүрүлүп, кайсы бирлери Текеске көчүп, сандалып 
турган учурда 14-жылы «Хал-Заман» деген чыгармасын 
кеңири түрдө жазып, эл талашып, көчүрүп окуй баш-
таган. «Хал заманды» да мен бүт жазып жаттап алган 
элем. Аны да институтка бергемин. Алдаш Молдо мында 
Ысык-Көл айланасындагы эл башкарган манаптар жана 
байлардын кылыктарын иштерин чынынан айтып жаз-
ган. Кыргыздар илгерки бай болсо да, жалкоолуктары-
нан аяк асты болуп, Кытайдан келген тунган улутунун 
тырыштыгынан байып кеткендиктерин ачык-айкын 
көрсөткөн. Талып Молдо, Темир Молдо элдик иштерге 
кол сунуп, жерге ээ болуп, кыштакташкандарга ыраа-
зылык көз карашын көрсөтүп, аларды мактап жазган. 
Алдаш Молдо «Хал-Заман» чыгармасын Кылычтын «Зар 
Заманын» ээрчип наам берген. 

Алдаш Молдо да эски доорду жана динди да жактаган. 
1916-жылы болгон чоң үркүндү Алдаш молдо эң бир чын-
дык менен толук жазган. Турпанга өзү да үркүп барган. 
Андагы уйгурлардын кылыктарын, алардын бектеринин 
аттарын атап, алардын үркүп барган кыргыздарга кыл-
ган жаман мамилелерин ачык-айкын жазган экен. 

1920-жылы Алма-Атада ачылган 3 айлык мугалим-
дерди бышыктоо жана курсуна Алдаш Молдо да 49 жа-
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шында барган, ошондо мен амандашып «Үркүн» чы-
гармасын бир жолу окуп чыгып, сурадым:  «Молдо аке, 
мага бере туруңуз көчүрүп алайын, – деп. – 2–3 күндө 
берейин, кыргыздын чоңдору окуп берели деп сурап жа-
тышат», – дедим. 2–3 күндөрдө курс тарап мен жолуга 
албай калдым. Ошо бойдон менин колума тийбей калып 
калды. Жети-Өгүздөн көп сураштырып карасам да эч та-
былбады. 

Алдаш Молдо абдан бетке чабар, тартынбаган баатыр 
акын эле. Алдаш Молдону да, тооруп, кулакка тартмак 
болуп сендиректешип киргенде, жүдөп туруп, 1929-
жылы өлүп калыптыр.

Солтобай

Солтобай акын Токтоболотов бугу уруусунун Желдең 
уругунан Сары катын тукумунан болуп, жашынан эле 
тилин тишине жанып сайрап чыккан даңктуу баатыр 
акын. Солтобай акын Арстанбекти көрүп үлгү алганды-
гы анык. Солтобай акын оң, солду аралап нечен топтор-
до ырдап  даңкы чыгып, заманында эч бир акын Солто-
байдын бетине чыгып ырдаша албагандыгын карылар 
аныктайт. Солтобайдын тайманбаган баатыр акын 
экендиги, Шабдандын өз бетине кордоп ырдагандыгы 
далил боло алат. 

Солтобай элчил да акын, ага далил: бугу уруусу Те-
кестен айдалып, ыйлап көчкөндөгү ырдап элден муңун 
ачык-айкын көрсөтүшү жана соодагерлерди жек көрүп 
ырдаганы. Солтобай бүтүн бугу уруусундагы болгон бай-
манаптардын кошокторун үйрөткөн экен. Солтобай эл-
дин эң бир сүйгүнчүктүү ырчысы болгон. Солтобайдын 
«Текес», «Ысык-Көл» жана Шабданды кордогон ырларын 
мен жазып институтка бергемин. Бала убагымда жазып 
алып жат кылдым эле. Солтобай 1918-жылы 75терге ба-
рып өлөт.
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Эскертүү: Найманбай, Айтике, Жеңижок, Эсенаман, 
Сокур Калча, Бекназар, Ботобай, Барпы, Калмырза, Жа-
мангулдардын жана аялдардан чыккан кошокчулардын 
айткандарын изилдеп жыюу керек.

Жыйнаган: Абдрахманов.
Шаар Фрунзе.

1945-жыл, февраль.
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«ТҮРДҮҮ АҢГЕМЕЛЕРИ»1

Мунуда карылардан угуп эсимде калгандардан жана 
элден сурап жыйнадым.

Жыйнаган: Абдрахманов.
Шаар Фрунзе 

1945-жыл, март.

МАЗМУНУ

1. Кожобек, Шаменди сөздөн жыкканы
2. Кедейдин сөзү
3. Матайдын Бектендин сындырганы 
4. Карач, Балкени какшыкка алганы
5. Ороз арак ичпей казыны уят кылганы. 
     Баатыркан катындарын коштурганы
6. Байгазынын кылыктары
7. Бердимат, Чокону сөздөн жыкканы
8. Матай, Байтиктин бетине тик айтканы
9. Матай Өмүрзакка туурасын айтканы
10. Шадыккан, Сарыбагыштарды Ат-Башыдан 
       көчүргөнү
11. Матай Карагул уулуну Какшаалга качырганы
12. Медет ышкынга бээ бергени
13. Көкүнбай, Күрөнкой сурнайчыга кыз алып бергени
14. Жакыпбек, моңолдорду чогултканы
15. Кой буурулдун жуту
16. Ылакаптар
17. Санат сөздөр

1 КР УИА Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун Кол 
жазмалар бөлүмү. – Инв. №№ 129. – 2-дептер. – 1–21 б.
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Кожобек, Шаменди сөздөн жыкканы

Сарыбагыш уруусун чоң манабы болгон Шамен Ат-
Башыда болгон топто мындай дейт: «Ээ ботом, биздин 
Сегизбектин эң кенжеси, Эсенгул баатырдын чоң үйү 
болгон Ырыскулбек уулуну, береги Ат-Башыдагы бир ууч 
болгон чериктер, кийиз өтүк коюп алыптыр дейт, Эсенгул 
баатырдын эли жердин бетин бербей жатат ко, черик ала-
кандай эле бирдеме го, түлкү итинин түбүн карап үрбөсө 
котур болот деген сөз бар эмеспи. Черик мында, калың 
сарбагышка ат койгонду ким койду экен!» дейт. Черик-
тердин аксакалы Кожобек жоопту мындай кайтарат:

«Эчки эгизди тууйт,
Ит сегизди тууйт.
Жолборс жалгызды тууйт,
Бир жолборс миң иттин жолун бууйт».

Ала кушту атынан чакырат, жеке өтүк кийсе, жеке 
өтүктүү, чокой кийсе чокойчон дейт, Шамен сен көп-
түгүңдү кимге милдет кыласың! Аз тукумду, көп тукум 
кырып салганы бар бекен. Шамен кыңк эте албай калат.

Кедейдин сөзү

Тынымсейиттин Жаманак уругунан Кедей деген акса-
кал жана чоң бай болуп, ошол эле Ат-Башыдагы топто Ша-
мен, Кедейге зордук катарында 50 жылкы бүтүм кылганда, 
Кедей айтат: «Мен көк итмин, бул Шамендер көп ит, көк 
итти, көп иттер талабайбы?» дейт. Черик менен Тынымсе-
йиттин ынтымактары бир жерде болгондуктан Шамен бу-
гада сөзгө жыгылып, доо алалбай аттанып кете берет.

Матайдын Бектенди сындырганы

Сарыбагыштын Черикчи уругунан кырк жигит Бек-
тен деген чоң манабы 1875-жылдар убагында жаздын 
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күнү Ат-Башыга, Чекенди-Талаа деген жерге айылы ме-
нен көчүп барып конот да, илгерки нойгуттун баатыр 
кызы Жаңылмырза өлтүргөн аталары Үчүкө, Түлкүлөр-
дүн мүрзөсүнө барып, малдар союп тайып келмекчи 
болот. Ат-Башыдагы моңолдор, черикти эл катарына 
ойлобостон жигиттерин аткарып, моңолдор, чериктин 
малдарынан карматып алдырып келет, ат, төө, семиз 
бээлер. 

Бектен деген ушундай кылып жатат деп, черик Ма-
тайга кабарчы келгенде, Матай бир топ кишилер менен 
аттанып, моңолдор Жакыпбекке келип, аны да бир топ 
кишилери менен аткарып алып, Бектендин үстүнө кели-
шет. Бектен чечинип жаткан болот, Матайларды киши 
келдиби деп бир да көзүнө илбейт. Матайлар камчыла-
рын колдоруна кармаган боюнча, жүккө сөөнө, көчүк-
төрүн жерге койбостон талтая олтурушат. Чоконун жаш 
кези болуп, ада мурун келип олтурган экен. Саламдашуу 
болбогон. Бектен сурайт: «Чоко булар ким» – деп. Матай 
айтат: «Жакыпбекти, бул Калча деген ушул» – деп. Чоко 
жооп берет: «Чериктин Матай бай дегени ушу киши бо-
лот» – деп. Матай сурайт: «Чоко, бул жаткан киши ким 
деген киши, ким деген, кайдан жөөлүп көчүп келиптир» 
– деп. Чоко жооп кайтарат: «Бул киши Черикчи уругу-
нан Бектен баатыр деген болот, Кочкордон көчүп ке-
липтир, моңолдор, черик туугандар таанышайын деп, 
биздин түп атабыз Үчүкө, Түлкү баатырларды Нойгуттун 
Жаңылмырза деген кызы өлтүргөн экен илгери, ошол 
арбактарды тайып келүүгө келиптир» – дейт. Матай ай-
тат: «Ээ Чоко, сен деле дөөрүп калган сөздү сүйлөйсүң 
да, мунуң бир жинди го! таза киши да ушундай болобу?! 
Нойгуттан бир катынынан өлгөн атаңды баатыр дейсиң, 
баатыр болсо катындан өлөр беле? Катын мууздаган 
мал арам болот эмеспи, бул жиндиң черик, моңолдор-
дун малдарын карматып келиптир, бул дүнүйөдө ка-
тындан шерменде болуп өлгөн атаңарды, Какшаалдагы 
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моңолдор, чериктин арбактары тепе-тепке алып, өздө-
рүн малдарын тартып албайбы?!» – дейт да «тартткыла» 
деп эшикке чыгышып, байлап алган жылкы, төөлөрдү 
жиптерин кырктырып агыттырат. Бир моңолдордун бир 
бээсин сойдуруп койгон экен, ээси Матайга айтат: «Бай 
союлган бээси меники эле» деп. Матай Бектендин бай-
лалуу турган өз атын коштотуп жөнөгөндө, Чоко чыга 
калып, Матайга жалынат: «Бай мен берейин» деп. Ма-
тай, Жакыпбектер малдарды агыттырып алып кете бе-
ришет. Бектен ошо эле түнү көчүп жок болот.

Карач, Баякени какшыкка алганы

Тескей саягынын манабы Баатыркан агасы Байыбек 
дегенге чоң аш берип, оң, солду чакырган 1902-жылы. 
Ашка Баяке баштап көп Тынайлар келет. Бугунун желдең 
уругунан Кекебай деген аш үстүндө, Баякенин Кара атын 
тишин ачып көргөндө, Баяке ачууланып: «Ой жинди ай-
бансыңбы? Атымдын оозун ачпа» – дейт. Кекебай сыны 
кетеберет. Аш тараганда, Баатыркан бугу, сарбагыштын 
аксакалдарын бир үйгө киргизип отурганда, Баяке менен 
Кекебай экөөда тийишип калып, Баяке оолугуп: «Бугу 
мени ашыңа чакырып алып, чыга турган атымдын бутун 
байладың!» деп жалаа сөздөрдү айтканда, бугудан чүрүм-
дүн Карачы деген аксакал мындай дейт: «Оо, кудай таала, 
Баяке сен болсоң эчак эле бычылган кул элең, бул Кеке-
бай бычыла элек кул эле, эки кул жөөлөшүп бугу менен 
сарыбагыштын тууган ыркын бузбасаңар боло, оо, кудай 
таала десе, Шабданды казак, кыргыз, капыр, бусурман 
тепсеп эле жатат, көз тийип кеткен жери жокко, солтодон 
келген бир кыргыч көт кара атты тишин ачып көргөндөн 
эмне болмок эле, оо кудай таала бекер док урунуш боло-
бу!» дейт. Баяке унчуга албайт. Кулаке деген дөөлөс айтат:

«Мунун өзү көргөн жер,
Кас кылганды соргон жер,
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Ормон келип өлгөн жер,
Төрөкелди Көкбукага тең делип,
Көргүлүгүн көргөн жер!
Кас санап Көлгө далайлар келген,
Ысык-Көл ырыскысын өзүнө берген,
Көлгө асылгандардын,
Ооздорунан кандары келген!» – деп.

Ашка Кыдык уругунан Сакенин Тору аргымагы чыгат.

Ороз арак ичпей, Казыны уят кылганы

Нарындагы Чоңкол деген Иритов, Нарынга караштуу 
12 болушту конокко чакырып, аракка шыкаганда, Казы 
баштап бардык болуштар ичишет, черик элинин болушу 
Ороз ичпейт, Казы аракты Орозго өзү сунат «Ороз болуш 
мен деле ичип жатам, ичип кой» деп. Ороз айтат: «Казы 
сен кандай айтасың, көп ичкендин көөнү, ичпегендин 
мейли билет, сен ууру кылсаң деле, мен кошо кылайын-
бы!» – деп. Чоңкол өзү сунганда да албайт. Чоңкол акы-
ры Орозго болду деп ыраазы болот.

Байгазы жоголгон байталдарын албаганы

Сарыбагыштын Байгазы деген чоң манабынын бир 
айгыр үйүрү байталдары жоголуп кетип, моңолдор эли-
нен табылып, издеген кишилери, Байгазыга айтып бар-
ганда, Байгазы айтат: «Ошо моңолдордун алдына түшүп 
баскан байталдарды албайм, уялбай моңолдордон доо-
лап отурамбы» деп албай койгон экен. 

Бир убактарда бир шайлоодо, Байгазыга сөз кылы-
шат: «Моңолдор өздөрүнчө бөлүнүп старчын болуптур» 
деп. Анда Байгазы оолугат: «Оо кудайдын кылганы ай, 
орус сенин зордугуң ай! Моңолдор өзүнчө бөлүнүп стар-
чын болгон эме оңорбу?!» деп. 
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Байгазы, Тагайды жактаганы

Жаздын күнү бир болуш эл жыйын болуп жаткан 
жерде, бир киши Ысык-Көл жакка жолоочулап барып 
келип, эл кишиден көлдө ким мыкты экен деп сураш-
канда, ал киши мындай дейт: «Саяк Баатыркан мыкты 
экен, күндө бирден бээ соёт экен, каалгасын күмүш 
менен чаптырып, ак болотун ай менен үйлөрүн жапты-
рып, жабык баштарына жалаң кундуз кыйытып, жүгү-
нө жалаң куш жаздык жыйган экен» дейт. Отургандар 
сурайт: «Балбайдын иниси Тагай кандай экен?» – деп. 
Жооп берет: «Тагайдын кийгени куур тон, өзү орустун 
чочкосун кайтарып калыптыр» дейт. Таңылган куу-
райга көчүгүн коюп отурган Байгазы ордунан туруп, 
бычагын колуна алып, айтып жаткан кишини көздөй 
жулунат да, айтат: «Ормон, Боромбайдын калайга 
күчү келбей калган бекен, ошо мактаган саяктын ата-
сы Алыбекти ушу колум менен мууздадым эле, ой орус 
сенин зордугуң ай, мен Тагайдын эрдигин көргөмүн, 
балан жерде жекеге чыкканда ыргыта койгон, Тагайга 
тон кийгизген катын бугу кудай бардыр, сенин кийге-
ниң чапанбы?!» деп бычак менен тап бергенде, көпчү-
лүк жашырып аткара качырат.

Байгазыны уулу Капсалаң, иниси Койкелди болуп, 
1905-жылы Мекеге жибергенде, Байгазы Кочкорго кел-
генде, Кочкордогу Кооман, Тезекбайлар, күтүп бээ союп 
1000сом кошумча кылып абдан сыйлаганда, Байгазы ай-
тат: «Бул Кооман, Тезекбайлар Ниязбектин тукуму экен-
диги чын белем» деп. Кооман, Тезекбайдын атасы Түл-
кү, Ниязбектин токолунун баласы болот. Байгазы Чүйгө 
келгенде жолдо конгон жерлеринде Солто, Тынайлар 
кошумчаларды бере берет. Шабдан, Байгазыны Фрунзе-
ден күтүп, бээ сойдуруп, Шабдан колуна кумган кармап, 
селдеси менен дааратканага бара жаткан Байгазынын 
башындагы селдесин ала коюп, колуна суу куйганын 
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көргөн казактар айтат: «Биз Шабданды чоң деп жүрсөк, 
Шабдандан да чоңу бар экен» деп.

Байгазы Ташкентке барганда акчаларды санатса 
10миң болот, Шабданда 1000 сом берет. Байгазы Таш-
кенттен кайра тартып, Нарындагы үйүнө келет, уулу 
Капсалаң, Койкелди иниси сурайт: «Мекеге барбай ке-
лип алдыңызбы?» деп. Байгазы айтат: «Оо, ботом тентип 
өлбөй үйдө өлөйүнчү, мына жаш байкушту болуш кы-
лайынчы деп келдим» дейт. 1906-жылы Капсалаң, Кой-
келди экөө тең Меке кетип өлүшөт. Байгазы 1906-жылы 
Сайкал деген катынын жаш баласын болуш кылып, кыш 
ичинде өзү өлөт. Черик Базаркул өлгөндө ар болушка то-
пурак салдырып, мүчө бермекчи болуп кабар бергенде, 
кабарчы Байгазыга барганда, Байгазы айтат: «Ээ, ботом 
бизге чейин кабар берген ал кандай эме экен, бир койчу 
өлдү деп убара болуп бара алабызбы?! » – деп.

Баатыркан катындарын коштурганы

Тескейдеги саяктын чоң манабы Баатыркан бир 
күнү катындарына «Мени кошкула, тирүүмдө угайын» 
дейт. Бардык катындары кошо албаганда, Күнгөй сая-
гынын бакачы уругунан алган Салбар катыны мындай 
деп кошот:

«Ала-Башта коргонуң
Ой Баатыркан ойронум
Ала-Көз менен Кабаны
Айдап жүрүп соргонун!
Бакалчыдан булду алдың
Бакачыдан мени алдың
Баркыңды билбес жамандар,
Мал коротуп не алдың! »

Көп кошот, Баатыркан бул катынды мындан тең кө-
рөт.
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Байгазынын кылыгынан

Чериктин Акчубак уругунан Чынгыш деген киши 
бир топ жылкыларын Байгазынын элиндеги ууруларга 
уурдатып, аркасынан из кууп барып, жылкылардын бир 
нечесинин көздөрүн кармап, Байгазыга келип жөнүн ай-
тып отурганда, Байгазы айтат: «Ээ ботом, черик силер 
кандай кудай урган элсиңер, карыңар жокпу, илгерки 
ата-бабанын салтын кеп беришкен эмеспи? Тагайдын үч 
берени черикти чоң үйүбүз дешип, кара саба көрөңгөнү 
берген эмеспи, Тагайдын балдарынын Черикте акысы 
бар эмеспи, чоң үйүбүз болгондон кийин үмүт кылып, 
биртке жылкыңарды бала-чакалар алса алып келген-
дир, кубалап келишиңер уят эмеспи?» дейт. Байгазы-
нын аттанып, балдарына барып, союлгандарды төлөтүп 
алышат да, Чынгыш кетет. Бул ишти өзү Чынгыш менен 
бирге барган Кыдык деген карыя айтты. 

Бердимат, Чокону сөздөн жыкканы

Азыркы Балыкчынын сазында эки дубандын тобун-
да, Чоко жатып алып, папиросун тартып, кыргыздын 
аксакалдарына өйдө болбостон коёт. Бир убакта Күнгөй 
Саягынын аксакалы Садыр какшык түрдө айтат: «Чоко 
мырза канчадасың?» – деп. Чоко: «Сарыбагыш, бугу 
чаап, кызын катын кылып олжологондо төрөлгөн экен-
мин» – деп. Садыр эки жагын каранып, Тынымсейит 
уругунан болгон Бердиматтан сурайт: «Бердимат мырза 
сен канчадасың?» – деп. Бердимат: «Менин жашым та-
лаш, Ормондун кардын Балбай жара сайып, богун чу-
балткандагы баласың деп атам айтат. Жок, Төркөкелди-
ни Көкбукага мингизип, кууп жүргөндөгү баласың деп 
энем айтат» – дейт. Чоко айтат: «Кудайга койдум» – деп. 
Бердимат айтат: «Ээ кудай урган мен сага тогуздап мал 
ойнотуп жатамбы?!» – дейт.
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Матай, Байтиктин бетине тик айтканы

Солто Байтик болуп турган учурунда Кашкарга ба-
ратканда, Ат-Башыга түшүп оолугат: «Черик кул Матай 
не келип саламдашпайт, токто жутармын» деп. Байтик 
Кашкардан кайтып, Ат-Башыга түшүптүр дегенде, Ма-
тай бир козуну бышыртып, бир жээрде жоргону кошто-
туп келип, Байтикке саламдашып, жоргону мингизип 
айтат: «Баатыр сиз оолукпай жүрсөңүз болбойбу? Сиз-
дин атыңыз кантип жемсиз калсын» деп. Байтик үнде-
бей жөнөйт.

Матай, Өмүрзакка туурасын айтканы

Матай, Базаркул деген баласына, Өмүрзактын агасы 
Түркенөндүн кызын алып берип, ал келини суюк бол-
гондуктан жыга чаап өлтүрүп салат. Өмүрзак Ат-Башыда 
жылкыларын жутка алдырып жөөлүп кайта Ысык-Көлгө 
баргандан бир аз эле жылдан кийин Ат-Башыга чоң топ 
болгондо, Өмүрзак, Чыныбайлар да келип, Өмүрзак өл-
гөн карындашынын кунун доолап, Матайды чакыртат. 
Матай айтат: «Кызың суюк болгондуктан балдар жыга 
чаап өлтүргөнү чындык, 7 чериктин жанына салыпсың, 
черик түтүнүнө бирден аркан берсе кунуңдан кутулат» 
дейт. Өмүрзак айтат: «Кайсы биз келгенге салыктан көп 
алтыным жоголду, ага да жооп айтасың» деп. Матай ай-
тат: «Андай алтынды батыра албай жүрсөң, жутта өлүк-
төрүңдү бөрү, жорулар жеди эле, анда бугуну не аман 
алып калбадың!» дейт. Чыныбай айтат: «Сакалдуу киши-
лер керишип отуруш болобу» – деп. Илгери нарк боюнча 
150 жылкы кун берилет. Черик кошумча менен бир күн-
дө беришет.
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Шадыкан, Сарыбагыштарды Ат-Башыдан көчүргөнү

Чериктин Турдуке баатырынын уулу Турдуке тен-
тектин уулу Шадыкан, инилери Боздоок, Найман баш-
тык Карагул уулу деген урук Кашкардын каны Бедөөлөт 
1876-жылы ханды кытайлар тарабынан бузулганда, Ат-
Башыга келгенде, Ат-Башы Чериктерге тизгин бербес-
тен бийлеп кетишет. Матай менен Куту бийлене алыш-
пай калышат. Бул учурда, Чүйдөн Эсенгул эли деген бир 
болуш эл, Осмон менен баштык Ат-Башыга көчүп келип, 
Ат-Башынын батыш тарабын ээлеп алышат жана өздөрү 
абдан жарды болгондуктан Чериктин малдарын уурда-
шып тынчтарын алат. Турдукенин уулу Шадыкан болуш 
болуп, губернаторго айтып, солдаттар менен кыштын 
кыраан чилдеде сарыбагыштарды кайта Чүйгө көчүрөт. 
Ат-Башы кадимден Чериктин жери деп айткан экен.

Матай, Карагул уулуну Какшаалга качырганы

Карагул уулу Черикти бийлеп алганда, Матай менен 
Куту экөө акыл жасап, Карагул уулга айтат: «Бул Ат-Ба-
шы черикке жер боло албай турган көрүндү, сарыбагыш, 
саяк бизди басырыктап коё турган өңдөндү, кайта эле 
Какшаалга ооп Кытайга карап кетели» дешет. Бул сөз-
дөргө Боздоок Шадыканда макул болушуп, 1880-жылы 
жайлоодо Ак-Сайдан Карагул уулулар көчүп Какшаалга 
кете баштаганда, Матай менен Кутулар Ат-Башыдагы 
жаткан Шабданга кабар берип, Карагул уулулардын кө-
чүнүн аркасын бастырып, катын балдарын колго алып, 
малдарын олжолоп калышат, Тынайларда олжого тоюп, 
Куту короосуна 1000кой салып алат. Матай менен Куту 
черикти бийлеп калышат. 
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Медет ышкынга бээ бергени

Саяктын Курманкожо уругунан ХӀХ кылымдын орто-
сунда чоң Медет деген болгон. Бир күндөрдө аттарын ка-
рактатып жиберип талаада жөө калган эки киши тоодон 
ышкынды көтөрүшүп алып Медетке келет, Медет экөөнө 
ээр-токумдары менен эки ат берет. 

Көкүмбай, Күрөңкөй сурнайчыга кыз алып бергени

Моңолдордун Куусөөк уругунан чыккан чоң даңктуу 
сурнайчы Күрөңкөй, Көкүмбайга келип мындай дейт: 
«Катыным өлүп жесир болуп калдым. Илгери сенин чоң 
атаң Медет ышкын алып келгенге бээ берген, анын иши 
мына эми ушу убакка дейре айтылып калды, мага катын 
алып берсең, сеники да айтылып калат» дейт. Көкүмбай, 
Куйручуктун атасы Өмүрзакты чакыртып айтат: «Өмүр-
зак аке, бир кызыңды күйөөгө мен чыгарсам кантет» 
деп. Өмүрзак макул болот. Көкүмбайдын зайыптары да-
роо кийимдер кийгизип, кызды алып келишет. Бир үйдү 
тез даярдатып тигет, тойду соёт, Күрөңкөйдүн алып келе 
жаткан төө баштаган бир тогуз жылкысын берет да, үйү 
менен көчүрүп жөнөтөт.

Жакыпбек, моңолдорду чогултканы

Моңолдор уруусу ХӀХ-кылымдын ичинде эң эле чач-
кын болуп, Ысык-Көл, Чүй, Кочкор жана башка жерлер-
ге тарап жүргөн. Моңолдордун улуу кыйра уругунан жа-
каштан Жакып деген азамат чыгып, сарыбагыштын чоң 
манабы Үмөтаалы менен Кайдууга жигит болуп жүрүп 
кызматы жагып. Аларды бийлештирип, 1880-жылдан 
баштап ар жердеги моңолдор уруусун чогултуп, Ат-Ба-
шы, Нарындан конуш алып берип өзүнчө Шаркыратма 
эли деген нааси алат.
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Койбуурулдун жуту

ХVӀӀӀ кылымдын ичинде, калмак заманында, Тянь-
Шань территориясында үч жылы катарынан чоң жут бо-
луп, калмактардын калдын калдыктары ошондо бузулуп, 
чыгышка ыктаган экен. Үчүнчү жылда болгон жутта тик 
тургандан мал калбастан жок болот экен. Ошондо май 
айы убагында күрөп үйүлүп жаткан кардын үстүнө күкүк 
чакырып турган экен. Ошол жутта Нарын боюнча бир 
нар аман калгандыктан Нарын аталган экен. Нарындын 
Ак-Талаа районунда Ала-Буга деген суу бар, анда бир ала 
бука калгандыктан Ала-Буга аталат. Ат-Башы Эки-Башы 
жер экен, ошо жутта бир ат аман калгандыктан Ат-Башы 
аталат. Ат-Башынын батыш тарабында Кара-Коюн деген 
жер бар, анда бир кара кой калгандыктан Кара-Коюн 
аталат.

Ошо жутта бир азаматтын сокур кара буурул аты бо-
луп, милтелүү мылтыкка шородон дарыны өзү ийлеп 
алып, бир эле коргошун огу болуп, аны менен кийик 
атып, бир айылды багып турат, аткан окту таап  алар 
экен. Бир кийик атууда огу жоголот. Ошондо жигит кай-
гырып, мындай дейт: «Алып келгин кара сокур буурулду, 
Эми аманат жаным курулду!» деп. Атты айылдарга союп 
берет. Бул убакта мыкачылар да көбөйүп, союп жей бе-
ришет. Нарындын Ак-Талаа районунда «мыкаачы» деген 
жер ошондо коюлат.

Бир күйөө ошо жутта колуктусуна келип жатат, эрте 
туруп кетпесе айып болгондуктан, бир убакта түндө 
чымчык сайрап койгондо, таң аткан экен деп түндө ту-
руп кетип бара жатса мыкаачылар кармап алып союп 
коёт. Ошондо балдызы мындай деп кошот:

«Жүнү чаар кучкач ай,
Үнү заар кучкач ай!
Оролмо тоонун он теке,
Ойлобой аткан жездеке!
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Кыдырма тоонун кырк теке,
Кыйналбай аткан жездеке!» деп.

Койбуурулдун жутунан кийин жер ээн калып күр бол-
гондо, Анжиян жактан черик уруусунан Эшберди деген 
жер чалып келип, Ат-Башыга черикти баштап келет. Ан-
жияндан бугунун Белеги да Нарынга конуп, андан Ысык-
Көлгө барат. Улам кыргыздар келе берип, акыры түндүк 
Кыргызстанды ээлейт. Мына ошондон бери конуш кы-
лып калат. Черик уругу ат сүрөгөндө Эшберди деп сүрө-
гөн, Ажыбек чыкканда, Ажыбек деп сүрөгөн.

Ылакаптар

Жаба-жаб-жаба деп,
Жал, куйругу коюу деп,
Жабадан айгыр салбаңар,
Жаманчылык күн тууса,
Жаратып минер ат туубайт!
Жаздыгы бийик жакшы деп,
Жамандын кызын албаңар,
Жаманчылык күн тууса,
Жанына күйөр эр туубайт!
Жакшынын жакшы билер сымбатын,
Жаман кайдан билсин кишинин арзан 

менен кымбатын.
Жакшыга кылса кылынды дейт,
Жаманга кылса жалынды дейт.
Аттууну жөө демидет,
Эрди катын кемитет.
Кемер өзү жарсынат,
Кырчын өзү тал сынат,
Кудук өзү көл сүнөт,
Чуңкур өзу төрсүнөт.
Такыр өзү жерсинет,
Акмак өзү эрсинет.
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Көөдөк өзү менсинет,
Кермек өзү туз сунат
Катын өзү кызсынат
Тантык өзүн таксынат
Ууру өзүн аксынат.
Таштан чыккан таш булак
Ада куят теңизге,
Жаспандан жакшы тууду деп,
Сүйүнбөңөр жигиттер,
Ада кетет негизге.
Кумдан чыккан кум булак
Ада куят теңизге
Кулдан кутура тууду деп, 
Сүйүнбөңөр жигиттер
Ада кетет негизге.
Эт жакшысы картадыр,
Бир чалымын тартадыр.
Кел демек бар,
Кет демек жок,
Келдемиян*2 жеген соң,
Эт жемек жок.
Жакшы катын белгиси,
Алмадай камыр аш этет,
Айылдын көөнүн кош этет.
Жаман катын белгиси
Тулгадай камыр жуурат,
Тутамдап кылын суурат.
Эшиктен эки бала кирсе, 
Эринин аманат жанын куурат.
Эр-азамат жигиттер,
Тандачу беле, жок беле
Тал-тал кара чачтууну,
Тандаганга кез кылсын,
Таргыл бука баштууну.

* Келдемиян – тууралган эт
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Издечүү беле, жок беле,
Ителги кара көздүүнү.
Издегенге кез кылсын,
Ит капкандай сөздүүнү.
Сомдогон соку моюндуу,
Бок сасыган коюндуу.
Муну алган жигиттин
Эки көзү оюлду.
Кумурска бел, куурай сан,
Куруган элге жолугат.
Өтпөс бычак алгыча,
Тиштеп жегин тойгуча,
Жаман катын алгыча,
Султан өткүн өлгүчө!
Жаман ит, жайлоодогу аштан үмүтүн этет.
Ыштаны жоктун түшүнө,
Кары бою боз кирет.

Санат сөздөр

Мен айтайын санатты,
Саны бирге санаттын,
Өңү кызыл манаттын
Түйүнү бирге жибектин,
Түтүнү башка билектин.
Ай тегерек сабы жок,
Арык жылдыз табы жок.
Өткөн ишке бушман жок,
Өлүмдөн кыйын душман жок.
Кыя кечпей жол болбойт,
Кыя бычпай тон болбойт,
Этекти кессе, жеең болбойт,
Эзелки душман эл болбойт.
Уй териси тон болбойт, 
Урушчаак киши чоң болбойт.
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Саратан жыштыгы,
Сарамжал эрдин кыштагы.
Көпүрөө көлдүн бурагы,
Көз адамдын чырагы,
Кымыз эрдин сугаты,
Кыз жигиттин урматы.
Жар башында жапалак,
Жапалак көрсөң атып өт,
Жаманды көрсөң качып өт,
Жакшыны көрсөң,
Азат боюн сатып өт.
Айткан сөздөн кайтпагын,
Эр азамат жигиттер,
Катынга сырың айтпагын.

Кымыз адамдын каны,
Эт адамдын жаны,
Токоч тоют,
Жарма оокат. 
Ала бата шорго бүтөт,
Акылсызга сакал бүтөт.
Ала булут барында
Малым бар деп ишенбе.
Азиретил барында,
Жаным бар деп ишенбе!
Бирди бакса миң болот,
Жүздү бакса сан болот,
Сан санатка жеткирет.
Жигит атын сугарат,
Малай күлүн чыгарат.
Дуугандан өтөм десең кой бак,
Душмандан өтөм десең эгин бак.
Мал арстандын оозунда,

Түттүкөндүн түбүндө, болот, деп атасы айтканда, ба-
ласы айтат: «Арстандын оозунда болсо атып алар элем, 
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Дүттүкөндүн түбүндө болсо казып алар элем, Андан кы-
йын жерде го!» деп.

Малдуунун өңү жарык,
Малсыздын өң чарык
Атаң сенин май сени,
Жаманды жакшы кылган мал сени.
Жоо сайган баатыр эмес,
Мал баккан баатыр.
Кара кыяк катуу чөп,
Казысы экен жылкынын,
Кара мурут күл жигит,
Ээси экен жылкынын.
Жылкы-жылкы-жылкы экен,
Жылкы эрдин мүлкү экен,
Жылкы колдон тайган соң,
Өлөт деген ушу экен!

Койго баа жок, эти, жүнү, сүтү, тезеги баары эң керек, 
ошон үчүн кой атка конуптур.
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«АШТАР»

«ӨЛТҮРҮЛГӨН МАНАПТАР»1

ХӀХ кылымдын ичиндеги жана ХХ-кылымдын башын-
дагы берилген даңктуу аштар жана өлтүрүлгөн манап-
тар. Булардын бир канчаларын карылардан угуу боюнча 
эсиме сактап калгандарды жаздым. Бир нечелерин эл-
ден сурап жаздым. Бир канчаларын өзүм көргөндөрүмдү 
жаздым.

Жыйнаган: Абдрахманов И.
Шаар Фрунзе

1945-жыл, февраль.

Мазмуну:

1. Куучулар
2. Ок аттап түшүргөн катындар
3. Жайчылар
4. Бакшы
5. Бел куда
6. Кыз алышкандар
7. Таштамбектин ашы
8. Олжобайдын ашы
9. Табылдынын ашы
10. Ажыбектин ашы
11. Ысырайылдын ашы
12. Карачанын ашы
13. Матайдын ашы
14. Чоконун ашы
15. Муратаалынын ашы
1 КР УИА Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун 

Кол жазмалар бөлүмү. – Инв. №№ 129. – 3-дептер. – 1-57 б.
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16. Каптагайдын ашы
17. Солтонкулдун ашы
18. Чыныбайдын ашы
19. Байтиктин ашы
20. Сооронбайдын ашы
21. Бектендин ашы
22. Балтабайдын ашы
23. Кененбайдын ашы
24. Шабдандын ашы

Түштүктөгү ашатар

1. Сагымбайдын ашы
2. Жантөрөнүн ашы

Совет убагындагы аштар:

1. Суранчынын ашы
2. Касымаалынын ашы
3. Сагындыктын ашы

Өлтүрүлгөн манаптар:

1. Ыбыкенин өлтүрүлүшү
2. Балбактын өлтүрүлүшү
3. Балбактын Тыбышты айдатышы
4. Бокунун өлтүрүлүшү
5. Дадийдин өлтүрүлүшү
6. Шаршембектин өлтүрүлүшү
7. Муратаалынын өлтүрүлүшү
8. Аалынын өлтүрүлүшү
9. Быйтымандын өлтүрүлүшү
10. Коргомбайдын өлтүрүлүшү
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Куучулар

Куучулар тууралуу чоң энем Дилде мындай дээр эле: 
ХӀХ кылымдын орто мезгилиндеги болгон иштен Ат-Ба-
шыда «Бир киши жайдын күнү жалгыз келе жатса та-
лаада бир жөө келин келе жатат.  «Кайда барасың» – деп 
киши сурайт. «Акчубак Асанбайдын келини элем, мо-
ңолдор Бокбилектикине барам» дейт. Асанбай, Бокби-
лек экөөдө куучулар экен. Ал киши ошол жерде келинди 
кармап калып чачын жулуп сабайт, да дубасын үйрөнүп 
алып коё берет, андан кийин бул киши да куучу болуп 
калат. Албарысты кармалып колго түшкөндө аябай жа-
лынат экен ошон үчүн кыргызда сөз бар албарстыдай 
медиреп жалынды деп.

Куучулар жүргөн жерлерге албарстылар даарыбай ка-
чат экен. Куучулар да албарстылар турган жерлерди би-
лишет. Жатканда кан токтоп кыйналган кишилерди ал-
барсты басты деп ишенилет. Тамдын түптөрүнө кичине 
болуп от жагылыптыр, аны албарстылар жакты дешет. 

Жети-Өгүздө Иткүчүк деген киши бар эле, эл аны куу-
чу деп зайыптар төрөп эси оогондо кара басып жатат 
деп, Иткүчүктү атынан айтпай баатыр деп айтып чапкы-
лашып издешээр эле. 

Мен бала кезимде Коңурат уругунан Саспак деген эл-
ден Түнгатар деген кишинин уулу 25 жаш чамасындагы 
жигит эле, атын унуткамын. Бир күнү бир топ киши бо-
луп келе жаткандарында суунун боюндагы камышты ка-
рай эле Түнгатардын уулу чабат да барып бирдеме менен 
кармашкандай болуп калат, жолдоштору да чаап бары-
шат. Жигит айтат: «Тебетейинин бийиктиги бир кездей 
келген, чачы жерге тийген бир кыз көрүндү, барып чач-
тан алып сабасам дубасын үйрөттү, шайтандын падыша-
сы экен» деп. Ошондон баштап ошол жигит куучу болуп 
калат. Аны эң кыйын куучу деп айтышар эле, өзүнүн аты 
башка тээп өлтүргөн куучу жигитти анык билем.
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Бир киши бир күнү келе жатса көчүп кеткен журтта 
бир көк улак жатат, түшө калып кармап өңөрүп алып 
бара жатып «Эркек болду бекен, ургаачы болду бекен 
десе, улак айтат: «Куулугум сенин башыңдай бар» деп. 
Сабап туруп дубасын үйрөнүп ал киши да куучу болуп 
калат. Кыргызда бир сөз бар: «Бирөөнү эң катуу кекетип 
коркутканда мен ага куучу болдум го!» деп.

Нарындагы чоро элинде Басас уруусунан Адыл деген 
киши албарстыны бүркүткө алдырган экен, ошондон 
кийин ал киши куучу болуп калып, кара басып жаткан 
катынга барса эле айыгып кетүүчү экен.

Албарсты төрөгөн зайыпты дайым аңдып жүрүп, тө-
рөп жатканда өпкөсүн жулуп алып, сууга салууга жөнөп, 
сууга салып жиберсе, зайып өлөт сууга сала электе куучу 
келип калса, куучу албарстыны сабап айдап келет, «сал 
эле сал», деп ушул убакта, албарсты башка кишилердин 
көздөрүнө эч көрүнбөйт. Абышкалар четтен айтышат: 
«Баланчанын зайыбы кара басып өлгөндө жайына алып 
койгондо, балан Куучу кыйкырып, атчан бирдемени 
кууган өңдөнүп, “сал эле сал”, деп айылга жуп жеткен-
де, өлгөн зайып үшкүрүп өйдө болуп, куучуга ат минги-
зип, тон кийгизди» деп. Куучуларды чакырууга жөнөгөн 
киши, атынан айтпастан баатыр деп барбаса, анда, куу-
чулардын иши орундалбайт, албарстынын иши орун-
далат экен. Мен 14 жашымда жайында Жети-Өгүздүн 
Сары-Жон деген жайлоосунда Өскөнаалы деген бир туу-
гандарыбыздын Наалкан аттуу жаш аялы тунун төрөрдө 
эси ооду, кара басты куучуга жөнө деди, ошол элде Ит-
күчүк деген карасакал киши бар эле, эл аны Куучу деп 
айтып жүрүшчү эле. Мен бир кербээни минип жөнөп, 
Иткүчүк барбы деп кыйкырып бара жатканымда, «Таш 
оозуңа, баатыр деп чакыр» дешти, кайта келсем, кыз тө-
рөп, келин эс алып калыптыр, Иткүчүк үйүндө жок экен. 

21 жашымда Жети-Өгүздө Чаки деген манаптын Арс-
тамбек деген баласы менден окуучу эле, ал баланын ке-
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линчеги толгоо кирген күнү, бала мени конокко чакы-
рып барып, конуп калдым эле, келин толготуп эси ооп 
жатат, төрөдү эси абдан ооганда, кайын атасы Чаки ко-
луна камчы алып жаза-буза чаап турду, куучу таба алыш-
пай жатышты, төрөп, бир аздан соң келин өлдү.

Кара баскан катынга бүркүт алып келинет, бүркүт ал-
барстыны көрөт экен, бүркүт талаадан албарсты алып 
жеп отургандыктарында көп эле кишилер көрө келиш-
кен.

Албарсты 3-4 жашар кыздай сап-сары чачы жерге 
тийген кыз болуп, шайтандын карыган экен. Киши ме-
нен албарсты ээн талаада жолугушуп кармашканда, ал-
барсты жерге тийген эки эмчегин эки ийнине арта са-
лып кармашса, кишини жеңип, арта салбай кармашса 
киши жеңет экен. Албарстыны көбүнчө жылкычылар 
учуратат экен.

Менин атам Абдырахмандын эң улуу агасы Ормок 
деген киши экен. Ат-Башыдагы чериктер, Кашкардын 
түндүк тарабындагы чоңбагыш деген элди чапканда, 
Ормоктун Телтору деген аты бар экен, өзү 16 жаштык 
бала экен, чоңбагыштын колуна качырып барганда би-
рөө Ормокту атканда, ок далыга токтойт. Чериктер чоң-
багыштын айылына чабуул коюп киргенде, Атаке деген-
дин айылы экен, алдынан тартуулар тартып чыкканда 
токтоп, чоңбагыштар айылынан катындарды чогултуп 
келди дейт, Ормокту аттатып жатат дейт. Эң аягында 
бир жаман кемпир келип, ал аттайм деп жатканда ата-
сы Турдубек кемпирди жыга тебет «Баламдан айлангыр 
нары кет!» деп. Ормок өлбөй аман айыгат, чоңбагыштар 
чериктерге айып берип жарашат. Ормоктун далысында-
гы ок ошо бойдон түшпөй калат. Катуу сууктарда далым 
какшап кетет дечү экен. Чоң ата, чоң энем өздөрү какшап 
айтар эле, Ысык-Көлдөгү бугу уруусунда айылда болгон 
бир чыр-чатакта бир кишиге ок жаңылып калганда, ок 
аттай турган эркек же зайып карагыла дегенде, Желдең 
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уругунан Алсейит деген бир шок бала чапкан бойдон 
Боромбайдын айылына келет да, Өмүрзактын зайыбы, 
Ормондун кызы Куланга келет да айтат: «Мен сизге кел-
дим, баланча кишиге ок жаңылып токтоп жатат, эл сизге 
жиберишти, аттап түшүрсүн» деп. Кулан бул кандай шум 
бала эле, кете бер дейт. Ошондон кийин ал баланын аты 
Шум бала аталып калат. Шум бала уулу деген чоң манап-
тар жана бай болушуп, Кекебай, Үкү, Байгазы ошо Шум 
баланын балдары болот.

Солто уруусунан Байтик баатыр Кетмен-Төбөдөгү 
саяктын манабы Ырыскулбекти чапканы кол менен бар-
ганда бир кишиге ок жаңылганда, Байтиктин байбичеси 
Апалды аттап түшүр деп да келишкен экен.

Жайчылар

Ысык-Көлдө ХӀХ-кылымдын 70-жылдарынан болгон 
Бок Кара деген жайчыны көп эле күн жайлагандыгын 
айтышар эле, Жандаке манасчы, Молдояр деген киши, 
өз атам Абдрахман Боккара Каркырада болгон чоң Му-
ратаалынын ашында, чабылган аттарга серүүн түшүр 
дегенде, көк жүзү чайыттай ачык эле, Боккара бети-кол-
дорун жышып жууп, өзүндө жуунары менен асманга те-
бетейдей эле булут пайда болуп, бат эле жайылып, көк-
түн бетин чүмкөп, ырылдаган шамал жүрө баштады деп 
айтышар эле. Күзгү кырман убагында заркаар жүргүзүп 
койгондугун айтышаар эле.

Мен Пржевальскийде окуп жүргөнүмдө, Сатек деген 
өзбек аксакал абышка бар эле, бир күнү самоордо чай 
ичип отурганымда, Сатек кеп салып отурганын өз кула-
гым менен уктум. Сатек мындай деди: «Жаш жигит уба-
гымда Каркыраны басып бир жакка жүрмөкчү болдум, 
күн абдан ысык эле, жөнөгөнү жатканымда бир кемпир 
айтты: “Балам мага 20 тыйын берсең, сени мен ысык-
тан куткарам” деди, 20 тыйын бердим, аттанып бастыр-
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ганымда төбө тушума бир-бир тебетейдей булут пайда 
болуп, алдымдан салкын жел сого баштады, кечке жел 
болду, серүүндүк бара турган жериме да жеттим» деди. 

Эскертүү: Боккара Арык уругунан болгон.

Көбөн жайчы

Ат-Башыдагы черик уруусунда 1860-жыл убагында 
Көбөн деген жайчы болгондугун Ат-Башыдагы абыш-
калар четтен айтышат. 1883-жылы бугунун Белек уру-
гунан болгон Боромбайдын уулу Өмүрзак, Тогузбайдан 
чоң болгон Карач, булар бир болуш эл менен, сансыз 
көп жылкы менен Ат-Башыга көчүп барганда, черик 
эли чочунуп «Бул бугулар жерибизди тарытат экен го» 
дешет. Барган бугулар Ат-Башыга бир кыштап, экинчи 
кыш убагында, чериктин мыктысы Матай деген киши, 
күзүндө эле, моңолдор, черикти чакырып айтат: «Быйыл 
бүтүн малыңарды Какшаал, Тоюнга кетиргиле, бул бугу-
ларга мен кызыкты кылам!» деп.

Моңолдор, черик малдарын бүт Кытай жерине сүрүп 
жиберип, бир минер ат, согумдарын алып калат, эгинди 
да толук камдашат.

Бугулар көп жылкыларын Анжияндын чыгыш тарабы 
Ала-Жууку, Үч-<...>ка кышташат. Өмүрзак түштүктөгү 
кыргыздардын чоң бектери болгон Басыс уругунан Чый-
был дегенге 100 жылкы менен жана Курманжан даткага 
да 100 жылкы менен куда болуп, алардан көп кийиттер 
алып аларды колуна түшүрөт. Жаз болуп, жылкы кызыл 
түлөө болгон учурда, Өмүрзак, Карач көп жылкыны Ар-
пага ашырганы жатканда, Матай, Көбөн жайчыга күн-
дү жайлатат. Күн 7 күнү күнү-түнү тынымсыз жааганда, 
капкара болгон жер айылдан айылга адам каттай албай 
калат. Арпанын бетине ооган бугунун көп жылкылары 
кырылып кирет, эч бир жылкы калбастан кыргын болуп, 
жылкычыларда өлүм болот. Көп жылкынын сөөктөрү 
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Арпанын бетин бербей калат, сөөктөрда азыр да жатат, 
сөөктүн тузунда. Ошону менен күн жылып, өлгөн өлдү 
болгонду бугулар чубап кайта көлгө кетет. Ат-Башыда-
гы кыштаган бугулар ачкалыктан көп майып болушат. 
Моңолдор, Черик аман калат. Карач бир жылы мурун 
ажалынан өлөт. Өмүрзак ошо бойдон итке минген кедей 
болуп калып, көлгө барганда бак тигип, каз өрдөк, тоок 
багып күн өткөрүп калат.

Көбөндүн жуту

Көбөн жайчы кышта өлөт, жайчы өлгөндө ичин жа-
рып, жел чыгарып койбосо, ичи көөп жарылгыча күн 
жаап берет экен. Эстүү жайчылар өлбөстөн мурун жай 
таштарын жерге көмүп ырымын кылса жаабай калат 
экен. Көбөн өлгөндө андай ырымдар кылынбай калып, 
кар ыксыз жаай берип, Ат-Башыдагы малдын көбү кы-
рылып, кишилер да абдан болгон экен. Баштагы бугуга 
кылганынын кээри чыккан экен. Муну азыр да жоорап 
айтышат.

Күчүк жайчы

Көбөндүн уулу Күчүк деген 70ден ашык жаштуу киши 
Ат-Башыда азыр да бар. Күчүк атасы Көбөндөн жайды үй-
рөнүп калган экен. Күчүктүн күн жайлагандыгын бүтүн 
черик, моңолдор эли шамырдай какшап айтышат: балан 
жылы кургакчылык болгондо Күчүк жаадырды, балан 
убакта суу катуу киргенде Күчүк жайлап сууну тартты, 
балан жылы Көк-Талаа, Жаңы-Жерде чымын-чиркейди 
жайлап жоготуп жылкылар тычтанып семирди деп.

Черикте Чолпонбай деген чоң байды 17-жылы мен 
да көрдүм. Жайында Ак-Сайга жылкыларын шорго кан-
дыргандан кийин Жаңы-Жер, Улан, Көк-Талаага көчүп 
түшүп чалгындуу узун чөптү малына жедирчү экен. Ал 
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жерлерде чымын, көгөн эң эле көп болот. Чолпомбай ай-
тар экен: «Сенин көгөнүң болсо, менин Көбөнүм бар!» 
деп. Бул сөз Ат-Башыга ашкере сөз.

1916-жылы үркүндө Какшаалга үркүп барганыбызда, 
Күчүк жайчы да барды. Ошо жылы күн жаабай турган-
да, Какшаалдагы кыргыздар Күчүктү чакырып жайлат-
ты, күн жаабай койду. Күчүк айтты: «Какшаалдын тоосу 
бийик, талаа жок болгондуктан булут чөкпөй, тоо башы 
кетти» деп, өзүм көрдүм.

Жайчыда 7 кара же кызыл чаар бармактай жай таш-
тары болуп, жайларда, таштарды жипке байлап сууга са-
лып, анан дубасын окуп жайлайт. Жайчылар тай, койдун 
эттерин абдан улам тоюнуп турбаса, эрди-башы кесилип 
шайы кетип жайлай албай калат. Жайчылар күндү ачар-
да, суудагы алып күндү ачат. Жайчылар элдин өтүнүүлө-
рү боюнча бергендерин алып, ысык болуп жер күйгөндө 
же, сууну тартуу үчүн, же бир элге кастык кылып мал-
дарын кыруу үчүн жайлайт. Жайчылардын балдары да, 
атасынан үйрөнүп жайчы болот. Жайчылар эл кыдырып 
жүрбөйт. Жайчылар тирүү убагында таштарын жерге 
көмүп, ырымын кылбаса, өлгөндө жайчынын сайып жел 
чыгарылбаса, күн токтоосуз жаайт, ооругандан эле, ка-
чан ичи көөп жарылганда күн ачылат, айлап жаайт.

Жайчылар мындай сөздөрдү айтып жайлайт:
«Таз каранын таңдайынан катты,
Кыргыйэктин кырынан катты
Жагалмайдын жанынан катты
Турумтайдын тушунан катты
Жар башына коноюн,
Жарты алачык тигейин».
Аттын соорусуна күн тийгизип, жалына күн жаадыр-

ган жайчылар, артыкча калмактын жайчылары кара суу-
ну жуурат кылып уютат экен, үйдүн ичине белчеден кар 
түшүрүп, тышы ысык эле болуп турат экен. Күн узакка 
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созулуп жааса, жайлап жатат дейт деп, кыргыздар азыр 
да айтышат.

Манас жомогунда да, Алмамбетке күн жайлатат. Се-
метей жомогунда калмак Кырымдын уулу Мырадыл 
жайлайт.

Бакшы

Кыргызда эркектен чыкканды бакшы, катындан чык-
канды бүбү деп айтылат. Кыргызда экөө да көп болгон. 
Бакшынын чымындары болуп, ариштерди, бакшыга чы-
мындар кабар берет экен. Бир бакшынын чымындарын, 
экинчи бакшынын чымындары өздөрүнө кошуп кетип, 
ал бакшы сопко калган учурлары да болот экен. Кандай 
болсо да бир киши бекерге калса, кушу качып, аты өлүп 
же дагы ошол сыяктуу иштерге дуушар болунса, чымы-
нын кактырган бакшыдай болуптур деп айтылат.

Тапкан бакшы

ХӀХкылымдын орто ченинде, Ат-Башыда черигинде 
Танхан деген бакшы болуп, ал бакшы жаналгычтар ме-
нен да сөздөшүп, адамдарды өлтүртпөй алып калганды-
гын айтышат. Кара жиндүү бакшылар, жакшы эле чоң 
жаргылчакты отко кыпкызыл кылып тили менен шаркы-
ратып жалагандыктарын көргөндөр айтышат.

Бакшылар ооруларды көрүп чарк уруп жатканда, үй-
дүн ичи көл болуп, өрдөктөр сүзүп, бакшы секиргенде 
түндүккө чыгып отуруп түшүп тургандыктарын айтышат. 

Бакшылар, мазарларды, олуяларды жана өзүнүн чы-
мындарынын аттарын атап чакырат экен.

«Ак-Суунун башы,
Арашан тобо!
Жети-Өгүздүн Тал-Мазар тобо!
Ат-Башыда Чеч-Төбө тобо!»



– 100 –

Бакшыларда кыргыздарда байыртан бери болуп кел-
ген, бакшылар эл кыдырып, ооругандарды көрүп, эл-
ден малдар алат. Бакшылыкты үйрөнүп болбостон эле, 
өздөрү ошол бакшылыкка ылайыкталып калган киши-
лер гана болуп, бакшынын балдары бакшы боло албайт 
экен.

Кыргызда мындай сөз бар: «Бакшы жакшы болобу, 
жакшы бакшы болобу». Бакшылар куу башка жылкы, 
кой, уй, төөлөрдүн баштарына ырымдап көчүрүп коёт, 
аны көчөт көчүрүү дейт, башкача айтканда кишидеги 
ооруну ээси деп, ошо башка оодарып, жолго таштайт, 
жолдогу алууга болбойт, анда ал киши ооруйт. Ар түрдүү 
чүпүрөккө да көчөт көчүрүп талаага таштайт. Бакшылар 
кыргыздай эле кийимдерди киет. Жин ооруларга бак-
шыларды алып келет, ооруну бычактап көрөт.

Бел куда

Кыргыз үрп-адаттарын жазууда биринчи иретте эле 
бел куданын кандайча болуп башталып чыгышын жаз-
дым. Бел куданы Манас менен Акунхан экөө баштаган-
дыктарын жомокто ачык айтышат, ошондон тартып 
башталгандыктары, же алардан мурун да болгондукта-
ры белгисиз. Бул бел куда маселеси кыргыздын кайсы 
уруусунда болбосун айтылат, бирок кимдер менен ким-
дер бел куда болушкандыктарын ачык айтып берүүчү ка-
рыялар болбоду. Эски убактарда болуп, бир кылымдын 
ичинде болбой калган болсо керек.

Кыз алышкандар

ХӀХ кылымдын 2-жарымынан кийинки кыз алышкан-
дар ачык белгилүү. Солто уруусунан Жанкарач баатыр 
менен Сарбагыш уруусунун Тынай уругунан Жантай 
баатыр экөөнүн кудалашып кыз алышкандыктарын 
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акын Тоголок Молдо, Шабдандын өз оозунан укканын 
мындай айтар эле:

Жанкарачтын кызынын аты Бак болуп, өтө эрке, тен-
тек жана эң акылсыз болгондуктан Бак жинди деп аталган. 
Шабдандын сөзү: «Атасы Жантай баатыр Бактын калыңы-
на 45 киши берген, малда санат жок болгон. Атасы Жан-
тай баатыр, энеси Баалы байбичени Жанкарач баатыр бир 
жылы жаткырып койгон. Түндүк көтөрүп, тай союп, үйдү 
тигип, жасалгаларын жайган күнү кечинде, заңыт боюнча 
мени жеңелеринен бүт кийгизип, бизге арналган үйгө ке-
чинде алып келди, салган төшөктүн бийиктиги түндүккө 
жакын болгон экен, жеңелерим мени бутумдан аяктап чы-
гарып жаткырды, менден кийин колуктум Бакты көтөрүп 
келишип, күйөө колуктуңду карма дешкенде, мен Бакты-
нын колунан ала баштаганда, Бак өкүрүп-бакырып түшө 
качып кетти. Бакты эрте базарга салса эки эле сомдук ка-
тын эле, ошого 45 киши калың берилген, биздин кыргыз 
ошонун кусуруна түбүндө бир калатко, артыкча манап ту-
кум теги бирди көрөтко, көрбөй койбос!» деген экен.

Бактын үйүн төөлөргө жайнатып жүктөп, отунчу кулу, 
үй жайлап бере турган күңүнда, кийгизип, ат мингизип 
жөнөп бир аз кеткенде, үйүндө отурган Жанкарач баа-
тыр, шашып атка минип, топучан Жантайдын аркасынан 
«Токто Жантай, бир сөз айтып калайын, сенин балаң жаш 
эле, менин балам мас эле, эки баланы биринчи кудайга, 
экинчи сага тапшырдым!» деп, Жантайдын колунан бек 
кармап кайта тартат. Бак келинди алып көчүрүп барып, 
отуна киргизгенде, Жантай айтат: «Балам Шабдан би-
ринчи кудайды, экинчи мени атам десең Бакка бир оозда 
жаман сөз айтпа!» деп. Шабданда атасы Жантайдын сөзү-
нөн кылча бурулбастан Бактын айылын өзүнчө кондуруп, 
конок катарында конуп кетүүчү экен. Бактан Солтобай 
аттуу бала туулуп, ада жөнөкөй чыгат. Шабдан Солтобай-
га, черикчи уругунун чоң манабы болгон кырк жигит Бек-
тендин кызын алып берип анын Майлыш деген баласын 
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өзү асырап коюнуна алып жатар экен. Жер, суу, короо, 
жай, бал челектерин өзү тирүү убагында эле Майлыш ба-
лага өткөрүп кат кылдырып, ал балага чоронун уругунун 
манабы Касымбектин кызын алып берген экен. Шабдан 
айткан экен: «Солтомбайымда энесинин наркын тартып 
жоош болуп калды, Майлышымды коюнума алып жатып 
жыттап жүрөм, Мокуш Самидин, Кемел, Амандар зулум 
эмеспи, алар элден таап жешет, Майлышымдын назары 
бас болуп калбасын деп өзүм бактым, кезек болор, Май-
лышым жоош боло койбос!» деп айтар экен.

Ормон менен Боромбайдын кудалыгы

Сарыбагыш уруусунан чыккан Ормон хан менен бугу 
уруусунан чыккан Боромбай экөөда кудалашып, Бором-
бай Өмүрзак деген уулуна, Ормондун Кулан деген кызын 
алып берген экен, карыялар муну да эң бир укмуштуу 
калың беришкендиктерин айтышат. Бир калыңга бер-
ген киши жана мал жана башка дүйнөлөрдүн санатын 
ачык айта алышпайт. 

Ормон менен Ажыбектин кудалашуулары

Кененсары, кыргызды тооруп жок кылууга аракет кы-
лып жаткан учурда, Ормон жалпы кыргыз урууларынын 
жоокер баатырларын чакыртууда черик урусунун баа-
тыры Ажыбек баатырда бир жүз шайдоот жолдоштору 
менен Чүйгө келгенде, Ормон экөө кудалашат. Ормон, 
Ажыбектин иниси Турдукенин аты белгисиз бир кызына, 
Чаргын деген баласына куда болуп, Ажыбекти узатат.

Ормон өлгөндөн кийин бир топ жылдардан кийин 
Чаргын бир топ жолдоштору менен көп малдар айдап 
Турдукенин кызына күйөөлөп барат. Бул кезде Ажыбек 
да өлүп калган экен. Турдуке күйөөлөп барган Чаргын-
ды жолдоштору менен бир жаман үйгө киргиздирип, та-
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макда бердирбей коёт. «Баатыр экени чын болсо бир топ 
күнү ачкалыкка чыдаар, эрдигин дагы сынаймын» деп 
Какшаал тоолуу, таштуу жер болот, тоонун боорунан ка-
зандай таштарды Чаргындар отурган үйгө кулаттырат, 
таштар тийген үй сынып, түндүктөн таштар учуп түшүп 
жатканда, Чаргын жолдоштору менен тышка качып чык-
канында «Бул Ормондон туулган эмес турбайбы?» дейт. 
Ажыбектин жакшы уулу Абдыраман келип, Турдукеге 
аркы-берки сөздөрдү айтып үй тазалатып орундатат. 
Бир күнү Чаргындын жолдошторунан бирөө  оосуруп 
коюп, аны Турдуке угуп, күйөөм тууп кара басып жатат 
деп, бардыгын сабатып, бээ союп эл чакырып жентек бе-
рет. Сарыбагыш деген эл эрболот дейт, мен киши бычып 
көрө элек элем, эми сарыбагыштан бир кишини быча-
йын деп бирөөн бычтырат.

Турдуке Чаргынга эсепсиз көп калың мал, 1000 ирик, 
толгон жылкы, төө, жамбы, кишилер салат. Чаргын жол-
дошторун жиберип айтылган калыңдарды бир топ ай-
ларда алып барышат. Абышкалар Турдукенин кызына 
берген жасалга септерин эси ооп айтышат. 

Моңолдор уруусунан чыккан Күрөңкөй сурнайчыны-
да Чаргын жолдош кылып ала барган экен, аныда ка-
лыңга алып калат. Күрөңкөй Турдукенин колунда бир 
жылы сурнай тартып жүрүп араң бошонуп келгенин өзү 
оозу менен айтканын Ат-Башы, Нарындагы Күрөңкөйдү 
көргөндөр бардыгы айтышат. Күрөңкөй 1917-жылы 80 
ашып Нарындын Жан-Булак деген жеринде өлгөн экен.

Төрөкелди менен Жанкарачтын кудалыгы

Сарыбагыш уруусунун черикчи уругунан чыккан Тө-
рөкелди баатырда солто уруусунан чыккан Жанкарач 
баатырдын кызын баласына алып берет. Ормонду бугу-
лар өлтүргөн учурда Төрөкелди кудалап Жанкарачты-
кында жаткан экен. 
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ХХ кылымдын башынан берки кыз алышкан 
манаптар төмөнкүлөр:

Касымбектин кызын казы алганы

Сарыбагыш уруусунун, Эсенгул уруусунун Ырыскул-
бек Ниязбектин 8 бегинин бири болот. Ырыскулбектен 
Кайдуу, андан Чоко манап, андан Казы манап, бул Чо-
ронун манабы Касымбектин кызы Кулан Төрөнү 1912-
жылы алганда, Касымбек мал салганда 100жылкы, На-
рын участкасындагы 12 болуштан 12 чыгаан жорго 
салат, акча, жамбы башкача болот. 

Чоко мал күтпөгөн киши болгондуктан эли кошумча 
деп берип салыктарды толтурат. 1912-жылы Кара-Сазга 
Пржеваль, Нарынга караштуу 25 болуштун болуштары-
нан бирден чыгаан жорголорун алат. Черик элинин Ороз 
деген болушу Эсенаман бай дегендин буурул жоргосун 
топко минип барган экен. Казы айтат: «Ороз болуш буу-
рул жоргону кошумчага бер» деп. Ороз айтат: «Буурул 
жорго Эсенаман байдыкы болот, Эсенаман бай менин 
кулагымды кесип алат, сенин ала турган катыныңды 
баарыбыз чогулуп алабызбы?» деп бербей кете берет.

Касымбек 100 баштуу аппак үй, ичи кызыл дукабасы 
менен капталган, жүгү тегерете башайы, шайы жууркан-
дар жыйылган, жаздыктар, көлдөлөң, килемдер, күмүш 
самоор, 500 жакалуу баалуу чапандар, кымкап, дейилда, 
шөкүлө, кымбат баалуу ичиктер берет. 20чакты жылкы 
тоюна союлат. 

Баатыркан Чыныбайдын кызын уулуна алып бериши

Тескейдеги саяк элинин манабы Баатыркан манап, 
кадимки Чыныбайдын көрөр көз катыны Телегейдин 
Калбүбү аттуу кызын жалгыз баласы Абдилазизге алып 
берип жатканда мен 19жашта элем, 1907-жылы.
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Баатыркандын катынын жолдош катыны менен Чы-
ныбайдын уулу Баракан бир жылы жаткырып багып жат-
ты, Жети-Өгүздөгү адыгине уруусунан Жээнтай деген 
устага ат жабдыктарын узантып жатты, август айында 
жайлоодо Кайыңды деген жерде тою болуп, Пржеваль-
дагы улуктарда тойго келишти. 100 баштуу үй тигилип, 
тышка аркандар керилип, кийитке берилген чапандар 
арканга арта салынып көргөзүлдү, төшөк талашуу, кыз 
ойнотуу деген бардыгы болду, тою 3күндө тарады. Чы-
ныбайдын кызы да 19 жашта эле.

АШТАР

Кыргыздар ат чаап аш берүү адаттарын бир нече кы-
лымдардан бери кылып келе жаткандыктары анык, буга 
манастын убагындагы Көкөтөйдүн ашын алууга болот. 
ХӀХ кылымдын башы жана ортолугундагы өткөрүлгөн 
белгилүү эл оозунда айтылып келе жаткан даңктуу аш-
тарды ар жерден алып көрсөтүүгө болот.

Таштамбектин ашы

Таштамбек, тынай уругунун Атаке баатырдын алты 
уулдарынын арасында эң мыктысы журт бийлеген экен. 

«Атакенин алтыбек,
Алтыбектин ичинде,
Артылта туулган Таштамбек», деп эл оозунда бар. 

«Атакенин тушунда атка каттык,
Таштамбектин тушунда 
Таштай каттык!» Деген сөздөр да, эл ооздорунда ай-

тылат.
Атаке ХVӀӀӀ кылымдын ортолугундагы кыргыздар 

Ысар, Көлөнтөн кайра тартып, азыркы түндүк Кыргыз-
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стан территориясында орун алган жунгар калмактарын 
сүрүп кыргын болуп жаткан учуруна туура келет экен, 
атка каттык деген фактылуу сөздөрү ачык айкын эле 
көрсөтүп турат.

Таштамбек элди катуу колу менен карыштыра кар-
мап тырмагын батыргандыгыда көрүнүп турат. Таш-
тамбектин эл бийлөө учурунда кыргыздар конуш ээлеп 
көбөйүп келген көрүнөт. Ошол Таштамбекке эң чоң аш 
берилип, кыргыздар болгон атчабуу, сайыш, күрөш, төө 
чечүү, жамбы атуу сыяктуу тамашалардын бардыгы бол-
гон экен. Байге, союштары ачык болбосо да, байгеге 60 
киши сайгандыгы анык деп көп жашаган карылар айты-
шат. Таштамбектин ашы ХӀХ-кылымдын башы мезгил 
көрүнөт.

Жамбы деген 5 кадак башкача айтканда 2,5 килог-
рамм күмүш, кытайдан чыгып, формасы тепши сыяктуу 
болот. Ашта узун шыргыйды жерге орнотуп, жамбыны 
кийиз же кайышка ороп шыргыйдын башына бекитип 
байлайт. Ашка келген мергендер мылтыктарын дүрмөт-
төп атчан чаап келе жатып жамбыны атат, канча атса да 
ата берет. Ким атып жерге түшүрсө, жамбыны алат, эч 
бирөө ата алышпаса, жамбы аш ээсинде калат.

Олжобайдын ашы

Бугунун уруусун Арык уругунан болгон Олжобайдын 
ашы ХӀХ-кылымдын ортолугу убагында, азыркы Каркыра 
өткөрүлүп, кыргыз эли орус падышалыгына карабастан 
мурун, кыргыз, казак, калмак уруулары чакырылат. Бай-
гелери бир миң жылкы, бир миң кой, төөлөр, жамбылар 
жана башка байгелери да көп болуп, ашта кыргыздагы 
даңктуу сынчылардан: солтодон Атыгай, бугудан Най-
ман, Белектин өзүнүн уулу Алдаярдын уулу Моюттар 
болгон экен. Сынчы Наймандын Ак кызыл аты, казак 
элинин жарма тору деген аты экөө улам бири өтүп, ка-
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зактар, найман, үйшүн деп, кыргыздар адыгине, тагай 
деп жер бузуп сүрөп, акыры жарма тору чыгат.

Олжобайдын ашында болгон тамашалардын бардыгы 
өткөрүлгөн экен. Сынчылардан казак Жамаке, Найман, 
Моют, Атыгайлар болот. 

Чабылуучу аттар 170болуп, эл көчө тартып турганда, 
ары-бери аттарды чубатууга айдап турганда, Наймандын 
Ак-кызыл аты алдыңкы эки колун чөгөлөп жалпы аттар-
дан сурайт: «Кунанымдан бери астыма жылкы салганым 
жок эле, азыр 22 асыйга толдум, ушул жолу кары деп сый-
лап биринчи байгени мага берсеңер кантет!» деп. 

Казак Туугамбай дегендин жарма тору деген жаңы 
асый аты, эки колун өйдө көтөрүп, аттардан мындайча 
деп сурайт: «Менин атым жарма тору, энемди карыш-
кыр жеп жетим болдум эле, ээм болсо бечара адам эле, 
энем өлгөндө жарты кап арпага сатып алып, кунаным-
да бир чыктым эле, ушу байгени мага берсеңер кан-
тет» деп. Аттардын теңинен көбүрөөгү береличи деп 
дуулдайт. Анда Ак кызыл айтат: «Жарма тору сен мага 
каршы чыгып болбодуң, канчалык күлүк болсоң да Са-
ры-Жаздын талаасында каларсың!» деп. Жарма тору 
айтат: «Ак кызыл күлүкмүн деп мактанба. Казып кой-
гон ор бар, кудай деген зор бар, тилешербиз кудайдан!» 
деп. Ошол убакта төрт сынчы сүйлөшөт. Атыгай айтат: 
«Найман, Моют зордукка салбасаң, Тору ишин кудайга 
салып, үстүнө кыдыр миндиго! Ак кызыл кесир кылды 
го!» деп.

Табылды берген Алыкенин ашы

Бугунун Тынымсейит элинин Токтогул уругунан 
болгон Алыкенин ашы Ормондун аман убагында бе-
рилген экен. Алыкенин уулу Табылды 20 жашка илин-
ген убагы экен. Ат-Башынын Кайыңды деген жерине 
берилиптир, Табылды ашка даярдыкты катуу көрүп, 
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үйлөрдү тиктирип, Кашкардын шаарынан бардык ашка 
керектүү буюмдарды, ун, күрүч, чай, жер-жемиш, ча-
пан, башайы, шайы, дилде, жамбы жана башкаларды 
даяр кылдырып, насибайдыда даяр кылдырган экен. 
Кашкар, Турпан, Анжиян, Чүй, Ысык-Көл, Ат-Башы, 
Нарын, Кочкор, Жумгал, Кетмен-Төбө, Талас жерле-
риндеги элдерди, башкача айтканда оң, солду ашка 
бүт чакырган экен. Алыкенин ашына өкүрүп түшкөн 
кишилерге ат мингизип, сарыбагыштар көп өкүрүп тү-
шүп ат алышат. Сайган байгеси ыксыз көп болот, би-
рок кесип айтыша албады айткандар. Бардык тамаша-
лардын бардыгы болот: ат чабуу, жамбы атуу, сайыш, 
күрөш, төө чечүүлөр.

Ушул убакта 78 жашка келген черик элинде Кайып 
деген аксакал айтат: «Бир абышкалардын аттарын ай-
тат, ал абышкалар өздөрү көргөн экен Алыкенин ашын. 
Бир катын жылаңач тырдай болуп элдин ортосунда ту-
рат, бир кара сур жигит да жылаңач келип ашыган экен. 
Бул жигит эрбалыктын этин жеген экен. (Эрбалык деп 
алтын сыяктуу болуп, учат эмиш, аны жеген кишинин 
эркектик күчү эң артыкча болор экен).

Көкөтөйдүн ашында Ороңгу деген катын төө чечүүдө, 
Мардуба деген чалдын ашыганы да Сагымбай менен То-
голок Молдонун жазылган вариантында бар. Мен мын-
дай иштердин боло келгендигин дагы бир нече абышка-
лардан эшиткеним бар.

Табылды эң баатыр болуп, Ормон өлтүрүлгөндө 
Ысык-Көлгө барып, Боромбай, Балбай менен учурашып, 
колго түшкөн Төрөкелдини Көкбукага миндирткен, Та-
былды келерки жайында, Нарындан Ысык-Көлгө көчүп 
келмек болот, ошо жылы кышында чоң жут болуп, Жан-
Булакта Табылдыны 25 жашында көчкү алып өлөт. Алы-
кенин ашы деген сөздү Тянь-Шанда ким болсо айтат. 
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Ажыбектин ашы

Ажыбек баатыр черик уруусунан Байчубак уругунан, 
Карагул деген атанын баласынан атасы Токтобай деген 
киши болуп, Ажыбек жашынан эле даңктуу баатырлар 
катарына өтүп, черик уруусунун душмандардан корго-
гон экен. Ормонда Ажыбекке куда болот. Ажыбек баа-
тыр бир кыйла жашап, Ормондон кийин өлөт. Ажыбек-
тин Абдыраман, Абыласан деген эки мыкты уулу, Чөтөй 
деген байбичеси болот. Менин чоң атам Турдубек, чоң 
энем Дилде Ажыбекти көргөн. Ажыбектин ашы Ак-Сай-
дан чыгыш жакы тарабында, суунун түштүк өйүзүндө 
Каз-Уясы деген жерде жайдын толук убагында берилет, 
ашка оң менен сол бүт чакырылат. Ашы Ажыбектин жа-
кын тууганы Кончойдун уулу Тыныбек менен Тоюмат-
тын уулу Турдуке башкарат. Токтобай, Тоюмат экөө бир 
тууган болуп атасы Ногой анын атасы Карагул.

Бүтүн Черик уруусу чогуу конот, малдарын Какшаал-
га туташкан бек капчыгай зоого солойтда, капчыгайдан 
оозуна тозо үйлөр тигилет. Капчыгай аты Чабуул болуп, 
кийиктин кени ошондо болот.

Чоң ата, чоң энем ошол убакта 40 жаштарды басып 
өтүп бала-чакалуу болгон кези болуп, ашта конок алы-
шат. Мен 1945-жылы 57 жаштамын, 15 жашымда чоң 
атам 87, чоң энемго 20жашымда 88жашында өлдү, алар 
айтар эле: «Черик жапырт Каз-Уясына барып конду, 
Кашкар, Турпандан соодагерлер ун, күрүч, чай, жер-же-
миш, чапан, башайы, шайы, килем, тубар, буулум, жам-
бы, дилдени миң сан эшектерге жүктөп аш берген жерге 
толтуруп базар жүрдү. Ончакты жылкы союлуп, аштын 
кеңеши болду. Оокаты барларга бирден төө салык са-
лынды».

Биринчи аттын байгеси мурдунан көзөө өтпөгөн, 
эки өркөчтөрү тик-тик болгон кунан, же бышты тайлак, 
жылкынын ар түрүнөн тогуздан ат жабуулаган, тондор-
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дон тогуздан болду. Экинчи аттын байгеси анын теңи 
ошондой болуп, 25 атка байге сайылды. Сайыш, күрөш, 
төө чечиш, жөө киши чабуу, жамбы атуу бардыгына 
9дан мал, асыл тон мөрөй коюлду.

10 күнү конок күтүлдү. Кемегесин казгандагы ат ча-
бууга биринчи атка 9төө, 9ат, 19атка байге коюлду. Ко-
нокту эл бөлүп алып күттү. Кемегеге 50 бээ союп этти 
тууратып, күрүч басып ар кишиге бирден табак тарты-
лып, табакты эл алды.

Ашта сарыбагыш уруусунан жезчочморманда деген 
үч күнү катарынан конгон жеринде чыр чыгарат. Эл жа-
даганда, Турдукеге айтат: «Турдуке Манданы өзү конок-
ко алып, бир үйгө камап 7күнү сууга күрүч кайнаттырып 
берип жинин басты».

Аттарды Ак-Сайдын батыш жагын көздөй айдайт, 
Үзүктүн бели деген жерден коё берет. Салт атчанга ара 
кончулук жер болот.

Чоң энемдин атасы Коңурат уруусунан Жумабай де-
ген киши күлүк таптап көп байгелер алган киши экен, 
анын күрөң жээрде аты болуп, кермеге байлап койгон-
до, кермени ары-бери аттап түшүп турат. Көргөндөр ай-
тышат: «Ажыбек баатырдын ашына бул ат чыгат экен» 
деп. Эртеси атты айдайт. Жумабай жээрде атка өзүнүн 
тууганынын баласы Шайымбет деген 12-13 жаштык ба-
ланы мингизет. 

Актеке деген бир чоң кишини балан жерге барып, 
атты карап тур дейт. Ак теке айткан айткан жерге ба-
рып насибай ийлеп жатып алат. Шайымбеттин 60 жаш-
тан ашкан убагында менда көрдүм, мен анда 10 жаш-
тарга барган кезим эле. Шайымбет айтат: «Чабылган 
аттарды Үзүктүн белинен кайта коё бергенде, жээрде 
ат учкан куштай эле аттардан алда кайда бөлүндү, ат-
тар көрүнбөй калды, бир маалда этек жеңим эле ды-
рылдайт, бир коктунун оозуна келгенде өзүм жерде 
жатып калыпмын, ат жанымда оттоп турган экен, ошо 
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замат бир түкшүйгөн кара киши келди да атты коштоп 
алып кете берди» дейт.

Сарыбагыш, Адыл бир кулун жиберген: «Ажыбектин 
ашына оң – сол чогулат, ашка чыгып келе жаткан атты 
эптеп уурдап кел» деп, ууру Шырыкты деген ашып, атты 
алып кеткен экен. Ал жээрде ат, Жумгалга барып ма-
наптан дорбо жем баштык болуп, байге бербей чыгып 
жүргөндөгү угулган экен. Чоң ата, чоң энем айтар эле: 
«Адыл акыры орус колду болуптур, атты уурдап барган 
Калча кулуда дүкөнү түз болуптур» деп.

Ат ушундай болуп урдалып кетти дегенде, чоң энем 
ыйлап жибердим, дейт, бир абысыным айтты дейт: «Кой 
ыйлаба, Ажыбек хан эмеспи, хандын байгесин кара ал-
байт эмеспи» деп.

Ажыбектин ашына тынымсейит элинин аты чыгат.

Ысырайылдын ашы

Ысырайыл саяктан чоро уругунан Жанболот тукуму-
нан Келдибектин уулу болот. Ысрайылдын ашы 1885-
жылы Арпада, Шатырак деген жерде жайдын толугунда 
берилген экен. Черик, саяктан көп кишилер менен сүй-
лөшкөнүмдө, бардыгынын сөздөрү бир жерден чыкты. 
Намат деген Черик айтат: «Мен Ысырайылдын ашында 9 
жашта элем, аттын башын өзүм алып жүрсөм да, көпчү-
лүктө болбойт деп, атам Чыныбай деген кишиге кошто-
шуп койду, элдин өтө көптүгүн айтат, бир убакта биздин 
бир баатыр сайды деп черик урууларды, талаага элдин 
бардыгын түшүрүп эт тартты, Ысырайылдын балдары-
нын мингени текши жорго, баштарында суусар тебетей, 
чачтары кулагына түшүп жүрөт, аса күтүп чачтарын коё 
берген» дейт. 

Кемегесин казып, көп малдар союп, талаага элди 
түшүрүп күндүз эт тартат. Чоро эли Арпага жапырт ко-
нот, Ысырайылдын ашына оң менен солду бүт чакырат. 
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Ашты Осмон менен Баатай бийлеп башкарат, жети күнү 
конок алынат. Биринчи аттын байгеси беш жүз жылкы, 
1000кой, 9төө, 9кымкап болуп, 25атка байге сайылып, 
25 аттын байгеси 25 жылкы болот. Эрсайышка 9төө, 
9жылкы, 9кымкап байге коюлат. Сайышка черик менен 
сарыбагышты беттештирип, сарыбагыштан Саке деген 
баатыр чыгат. Черик Ашырбай баатырды чыгарып, Ку-
тунун Кеңкызыл деген мингизет, Саке менен Ашырбай 
18 жолу сайышып, бакандар түтпөй, акыры эңишип 
Ашырбай алат. Саке тынымсейиттен, Ашырбай солто-
дон экен.

Төөнүн куйругуна коңгуроо тагып, шурудан буйла та-
гып, үстүнө Кокон кымкап жаап жана жасалгалуу бир ат 
байге байлайт, атын билишпейт, бир катын чечип алат. 
Мындай сөздөр айтып, санын шапалактайт:

«Ормон менен Жантайды,
Муну тапкан мен өзүм (букөтүм)
Эч уялбайт бубетим!
Төрөкелди, Балбайды
Муну тапкан мен өзүм.
Медет менен Тайлакты 
Муну тапкан мен өзүм!
Алымбек менен Койчуну
Муну тапкан мен өзүм!
Кожоберди, Байбагыш
Аны тапкан мен өзүм!
Келдибек менен Баатайды,
Дагы тапкан мен өзүм!
Эрди тапкан мен өзүм,
Жерди тапкан мен өзүм,
Жанды тапкан мен өзүм,
Түк уялбайт бубетим!»

Төө чечүүнү коёлу деп Шабдан айтып бата кылдырат.
Күрөштө сарыбагыштан Акбалбан деген, чородон 

19жаштык Өмүрбек деген бала чыгып, Өмүрбек жыгып, 
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көз тийип өлгөн экен. Өмүрбек Кадан уругунан экен. 
Чоро ичиндеги моңолдордон Бозокор дегендин Тору 
аты чыгат. Бозокорду Молдобасан көргөн экен. Конокко 
1000 үй тигилген экен.

Карачанын ашы

Черик уруусунун Байчубак уругунан Майлыбаш уулу-
дан Карача деген киши жашап өлөт. Карачанын уулу 
Матай черикти бийлеген чоңбай жана сынчы, ачуу сөз-
дү, кошоматты билбеген адам болот. 1886-жыл мезгили 
экен. Карачанын ашынан бардык абышкалары көргөн-
дөрүн анык айтышат. Ат-Башынын чыгыш жагы Үйүр-
мө деген жерде күзүндө берилет. Намат деген киши. 10 
жашта элем, ашка барган атам менен бирге бардым, бир 
оокумда байге байлап жаткан барып калдык эле, Обол-
бек, Маадамбек деген мыкты агаларыбыз байгени баш-
карышып турган экен, алар мени көрө салышып айтыш-
ты: «Намат келген турбайбы, жолу ачылсын деп 2 байтал 
беришип жолдошторум коштоп кайра тарттык» дейт.

Карачанын ашында оң менен сол чакырылат. Кара-
чанын ашын курап байге бөлөрдө уулу Матай мындай 
дейт: «Карача уулунун ушу күндө 4миң жылкысы бар 
экен, биринчи атка 4миң жылкыны бүт сайып жибере-
ли, ак калпак кыргыз биздин алдыбызга чыгып аш бере 
албай калсын, экинчи Көкөтөйдүн ашы болуп калсын, 
баш сайган байгелерди журт алсын, өзүмдүн Карагерим 
анык чыгат!» деп. Бүтүн черик чуу туруп, «Кокустан чык-
пай калып, тентип калынбасын» деп токтотушат.

Карачанын ашына Байтиктин Керкашкасыда бир ат, 
аттарды чубатууга салып турганда Матай айтатат: «Кө-
мөчүңө тойгон солто атым күлүк, чериктин байгесин ала 
коёюн деп келгенсинго, күлүк албайт ырас алат өзүмдүн 
Карагерим чыгат!» дейт. Байгеси 300 жылкы, 100 жам-
бы, 9төө чыккан аттыкы болуп, 25 атка төө баштаган то-
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гуз жылкы болот. Сайыш, күрөш, жөө киши чабуу, жам-
бы атуу бардыгы болот.

7 күнү конок алынып, Карагер ат чыгып, Керкашка 
экинчи болот. Кемегеге көп малдар союлуп, элге күндүз 
эт таратылат.

Матайдын ашы

Матай 1888-жылы өлүп, Матайга да оң, солду чакырып 
аш берилет (Ысык-Көл, Чүй, Кочкор, Жумгал, Ат-Башы, 
Нарын, Кашкар, Турпан). Матайдын ашына 100 жамбы, 
100 жылкы, 9 атан төө биринчи атка коюлуп, 15 атка  
9 жылкы байге саят. Сайыш, күрөш, жамбы атыш барды-
гы болуп, 7 күнү конок алынып, өзүнүн кашка аты чыгат.

Базаркулдун ашы

Базаркул, Матайдын уулу болуп, черик элин оозуна 
каратып, көп жылдар болуш болгон, 1908-жылы 42 жа-
шында өлгөн. Базаркулдун өлгөндөгү кызматы да мыкты 
болуп, 12болуш элге 9дан ат, 100дөн сом мүчө берилип, 
кара ашында көп малдар союлуп, дооран, 9атты молдого 
токуп берүү, сөөгүн кармагандарга да ичик баштык 9дан 
баалуу чапан берген экен. Базаркулдун ашы Терек-Суу 
деген жерде күзүндө берилип, биринчи атка 100жамбы, 
15 атка бир жамбы байге сайган, Касымаалынын Кара 
аты чыгат. Сайыш, күрөш болбойт. Жамбы атылат. Ко-
нокту эл алат. 4 күнү конок алынат.

Чоконун ашы

Чоко сарыбагыштын Эсенгулунан Ныязбекти 8 беги-
нин эң кенжеси Ырыскулбек андан Кайдуу андан Чоко бо-
луп, 1913-жылы Ат-Башыда өлөт. Чоконун уулу Казы бул 
учурда түшпөс болуш болуп, бүтүн кыргызда жеке менмин 
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деп турган учуру. Кара-Саздын тобунда киши күрөштүрүп, 
жыккандарга 5 сом, жыгылганга бетине түкүрүп туруп бир 
сом берген, башка кылыктары толуп жатат. Чоконун өл-
гөндөгү кызматы да эң башкача болуп, 12 болуш элге топу-
рак салдырып, мүчө, дооран жана башкалар...

Чоконун ашында, оң, солду чакырган (Ысык-Көл, Чүй, 
Кочкор, Жумгал, Ат-Башы, Нарын, Кашкар, Турпан). Чо-
конун ашы күзүндө азыркы Кошой-Коргондо берилген. 
Чоконун ашына Эсенгул эли, Шатен эли, Чеч-Төбө эли 
3болуш киши конок алган. Черик 100үй тиккен. Сайыш, 
күрөш, жөө киши чабыш, жамбы атуу болгон. Сайыш-
ка көлдөн Теке баатыр, Жумгалдан Сабыр баатыр сайы-
шып, Теке черик Базарчынын кара атын минип түшүп, 
Теке, Сабырды колго сайып алган. Желдеңден үкүнүн 
Каракашка аргымагы чыккан, байгеси 3000сом болгон. 

Муратаалынын ашы

Муратаалы бий, бугу уруусунун Белек уругу, Алдаш 
тукумунан Бирназар бийдин Кенже уулу болуп, Ормон 
убагында журт бийлеп, көп жашап, кыргыз эли орус па-
дышалыгына баш ийгенден бир топ жылдан соң 1870-
жыл чөйрөсүндө өлөт. Муратаалынын ашы Каркырада 
күздүн күнү берилип, кемеге казып элге эт тартуу болуп, 
сайыш, күрөш, жамбы атуу бардыгы болот. Биринчи бир 
миң жылкы сайылып, Күнгөйдөгү саяк уруусунан Чир-
кей уругунан Кенжебайдын Тору кашка аты чыгат. Ашка 
казак, кыргыз, калмак чакырылат.

Каптагайдын ашы

Каптагай, бугунун Белек уругунан Элчибайдан Атаке-
нин уулу болуп, казак менен кыргыздын (албан эли, кал-
мак, ысык-көл эли) эки жаат чабышында казактар атып 
өлтүрөт. Каптагайдын ашы 1875–76-жылдар учурунда 
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берилип, бугу да түрдүү мөрөй тамашалардын бардыгы 
өткөрүлүп, биринчи атка 600 жылкы сайылат.

Ырысменденин ашы

Ырысменде күнгөй саягынан болуп, чоң бай болуп, 
көп жашап 1870-жылдан ашкан убакта өлүп, ага да би-
ринчи атка 1000жылкы байге сайылат. Ырысменде-
нин Канкелди деген уулу бул кезде болуш болуп турат. 
Ырысменденин ашында оң менен солду бүт чакырылат 
(Ысык-Көл, Чүй, Ат-Башы, Нарын, Кочкор, Жумгал, Ал-
мата казагы жана Албан). 

Ырысменденин ашына Байтиктин Керкашка атында 
чабууга алып барат. Аалыбай уулу Бозтери деген ат тап-
көйү болуп келген, анын Көк бышты деген аты да байге 
бербей чыгып жүргөн экен. Бозтери ашка чабыла турган 
аттарды сынап бастырып, Керкашканы көрөт да «Мен 
атымды бул ашка чаппаймын, Керкашка чыгат» дейт. 
Чыныбай баштык бүтүн бугу чогулуп акыл кылышат: 
«Биз солтонун ашына эч качан барган эмеспиз, атын бул 
ашка чаптырбайбыз» дешет. Байтиктин балдары акыры 
атты Канкелдинин өзүнө берет, бугулар айласы түгөнүп, 
Керкашканы Канкелди өзү чаап, ат чыгат. Ырысменде-
нин ашына, казакда чакырылат. Сайыш, күрөш, жамбы 
атуулар бардыгы болот.

Солтонкулдун ашы

Солтонкулдун ашы 1890-жылы болгон. Солтонкул 
бугунун Белек уруусунан Бирназардын алты уулунун 
аксакалы Аалыбайдын уулу болуп, өз башы 4000жыл-
кы, иниси Жунус 3000жылкы күтүп жүргөндүктөрү 
чын. Солтонкулдун мыкты уулу Сарыбай көп жылдар 
болуш болуп, өз билгенин кылган бугунун эркеси бол-
гон. Солтонкул көп жашап өлөт. Солтонкулдун ашына 
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2000жылкы байге коюп, биринчи атка 1000жылкы са-
йылат. Кемегеге ат чабуу, сайыш, күрөш, эңиш, жамбы 
атыш бардыгы болот. Солтонкулдун ашына чакырылган 
экен. Күздүн күнү  Кең-Сууга берилет. Бүтүн 5 болуш 
Арык, Белек үйлөр тигип конок алышат. Солтонкулдун 
ашына чакырылган уруулар кошумчалар менен кели-
шет (Ысык-Көл, Чүй, Ат-Башы, Нарын, Кочкор, Жумгал, 
Албан, дуулат, калмак элдери чакырылат). 

Кыякчы Муратаалы аксакал айтат: «Жаш жигит кезим 
болуп, Шабдан ашка ала барды дейт. Шабдан 200киши 
жолдошу менен абайы үртүк жапкан бир күлүк ат башы 
9 ат, 1000сом кошумча алып барды дейт. Шабдан Чоң 
Кеминден аттанып, жолго бир конуп, Кангелдиникине 
барып конуп, өрчүн болуп жатып, Бөлөкбайдан болгон 
Эгемберди баатырды ала барган, Чопкутту Канкелди-
никинен алды. Эртеси аттанып, Белектин четине барга-
ныбызда, ал жерге үй тигилип, бээ союлуп, кымыз чай-
калып, 500дөй киши жол тозуп келген экен, ырчылары 
ырдап турат. Андан аттанып Солтонкулдун айылына жа-
кын калганда казандаган көпчүлүк биринин үстүнө бири 
түшүп Шабданды тегеректеп жол бербеген. Шабдандар 
200киши менен абакелеп өкүрүп түшөт, ырчылардан, 
кыяктарын тартып, комуздарын чертип турушат. 

Сайыш, күрөш, эңиш, чабыш, жамбы атыш деген 
мөөрөйлөрдүн бардыгы болот. Кемегеге ат чабылып, та-
машалар башталат. Сайышка сарыбагыш менен солто-
дон Эгемберди баатыр, саяктан Тайгашка баатыр чыгат. 
Эгемберди баатырларды боор деген урук күтүп жаткан 
экен, боордон Дыйкамбай деген киши элдин ортосунда 
найза кармашып жүргөндөрдүн бирөө экен, Тайгашка 
баатырды жасап чырмап жатканын Дыйкамбай көрүп 
келип, Эгембердиге айтат: «Тайгашканын бардык дене-
си чырмалды, моюну эле ачык калды» деп. 

Эгембердиге Тайгашкага беттешерде, Тайгашканын 
агасы Букар баатыр айтат: «Жаңыбазарга келгенде кө-
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пүрөөгө келгенде бутум сынды, атка жакшы мингизип 
мени салгыла, Тайгашка чабалдык кылып коёр» деп. 
Журт макул болбой Тайгашканы эле салат. Эки баатыр 
беттешкенде, бакан менен коюшканда эле, Эгемберди 
кууп сабап киргенде, Сарыбайдын 15жаштык Ысмайыл 
деген баласы Эгембердини сабап кирет «Атаңдын гана 
Сарыбагыш, качкандан кийин итеп болбойсуңбу, же бул 
сенин алган катының беле!» деп.

Шабдан, Сулайман, Сооромбай, Баякелер жапырт ат-
танып жөнөшөт: «Ашына келсек урат!» деп. Бугунун ак-
сакалдары бир тогуз мал тартуу кылып жарашат. Бардык 
тамашалар бүткөндө, эми ат чабууга камданганда, тап-
көйлөр айтышат: «Чыныбайдын Тору Кашка аргымагы-
нын бир күндүк табы жетишпей жатат, Шабдандын Көк 
быштысы чыгып коёт» деп. 6күнү конок алынган экен. 
Сарыбай айтат: «Эмесе мен бүгүн уктайм, конокту жат-
кан үйлөрүнө кондура бергиле» деп. Ырчылар жар салат: 
«Бүгүн Сарыбай уйкуда болуп калды, ат эртең чабылат» 
деп. Ал күнү конок кайта конушат. Эртеси аттарды ча-
бууга салып айдайт. Кыдырдын Тайгашкасы ошондо 30 
асый экен, бул Тайкашка эч бир биринчиликтен калып 
экинчи болгон эмес экен. Текес, Ысык-Көл, казак, кыр-
гызга байге берген эмес экен. Кызылбөрк Эрсарынын 
ашында 1000жылкыга чыккан экен. Кыдыр Тайгашка-
ныда чабат, Тайгашка коё берген жерден эле закымдай 
бөлүнүп жөнөптүр, бир жер коого кире берерде, Кыдыр-
дын Токторбай деген жигити сүрөгөндө, коодо Тайгаш-
ка колун басынып тегеренип турганда, Торукашка ар-
гымак чыгат. Шабдан таарынып кайтат: «Бугу атымды 
таптайм деп, Көк быштыга жолто кылышты жана жол-
дон да жыктырды» деп. Топторго салып доолап да жүрөт.

Карагайдан коолор орноттуруп, байге сайылган жыл-
кыларды бөлүп коого солотот. Аалыбай уулунун көп 
жылкыларынан Сарыбай өзү атка минип аралап бир 
четинен бөлүп айдатып келип коого киргиздирет, үйү-
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рү 300гө толгон Аккашка деген үйүрү менен кошо коого 
кирип калганда, бугулар айтуудан коркушуп, Шабдан-
ды жиберишет. Сарыбай арак ичип, коонун оозун тозуп 
отурганда, Шабдан барып айтат: «Сарыбай баатыр мен 
сенден бир ишти сурап келдим» деп.

– Сарыбай берейин – дейт.
– Эмесе Аккашканы үйүрү менен коодон чыгарып, 

башка жылкы кошолу дейт.
– Сарыбай кейип «Катын бугулар арачы кылган экен 

ээ!» дейт, башка жылкы кошуп, аны чыгарат. 
Мындай ашка чыкканды коо бузган күлүк деп айтылган.

Чыныбайдын ашы

Чыныбай 1888-жылы өлүп, ашы күзүндө Жети-Өгүздө 
берилип, оң, сол чакырылат, казак да чакырылат (Ат-Ба-
шы, Нарын, Чүй, Ысык-Көл, Албан эли). Жети күнү ко-
нок алынып, биринчи атка 3000 сом, 100 жылкы сайы-
лат. Өзүнүн Торукашка аргымагы чыгат. Сайыш. Күрөш, 
жамбы атуу бардыгы болот.

Байтиктин ашы

Байтиктин ашы 1875-жылдар кезинде берилет. 
Байтиктин ашына оң менен сол, казак да чакырылып 
(Ысык-Көл, Чүй, Ат-Башы, Нарын, Кочкор, Жумгал), 
байгеси көп төөлөр жана башкалары да эң болуп сайыш, 
күрөш, жамбы атыш бардыгы болуп, 7 күнү конок алы-
нат, өзүнүн Керкашка аты чыгат. Керкашка ошондо 30 
асый болгон экен.

Сооромбайдын ашы

Сооронбайдын ашы 1894–95-жылдарда, же 1903-жыл-
дарда берилип, мунун коногу да 7күнү алынып, байгеси 
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да көп болуп, сайыш, күрөш, жамбы атуу бардыгы болот. 
Ысык-Көл, Чүй, Нарын, Ат-Башы, Кочкор, Жумгал, Чүй 
казагы.

Бектендин ашы

Бектен сарыбагыш уруусунун Темир уругунан болуп, 
80 жаштан ашып 1909-жылы өлүп уулу Токтоосун аш 
берет. Бектендин ашында оң, сол чакырылып, бир жума 
конок алынып, сайыш, күрөш, жамбы атуу бардык та-
машалар болот. Чыккан атка 300 сом байге болуп, Ток-
моктук Ыстам деген Түнгөндүн Боз аты чыгат, бул атты 
Балтабайдын ашына барганда мен да көрдүм, ал ашта 
5-болуп кирди.

Сайышта Тиштек баатыр менен Аксакал сайышат. 
Тиштектин сөөгү Чертикден, Аксакал Жумгал саягынан 
болот. Аксакал андан мурунда сайышта үч баатырды өл-
түргөн кандуу кол экен. Эки баатыр беттешип сайыш-
канда Аксакал, Тиштекти колтукка сайганда, бакандын 
учу далыдан чыга түшүп, Тиштек ошондо да аттан түш-
пөстөн Аксакалды кубалады дейт. Шабдан байгени эки 
баатырга бөлүп бердирет. Тиштек бир жумадан кийин 
өлөт, Бектендин уулу Токтоосун 200сом Тиштектин өлү-
мүнө кошумча кылат.

Балтабайдын ашы

Балтабай Белектин Бирназарынан болуп, Чыныбайды 
да сындырып, бугуга кан атагын алган киши. Балтабай 
1910-жылы күзүндө Жети-Өгүзгө берилди. Ошо жылы 
элдин апийим, кычасы эң берекелүү болду эле. Бир бо-
луштагы 1000 ашуун түтүндөн ашка түтүнгө 2сомдон 
акча чыгым жыйналды, эл союш малдарды шайдооттук 
менен камдады, конок 5күнгө созулду. Ашка эл ыксыз 
көп келди, сайыш, күрөш, эңиш, жамбы атуу болду, жам-
быны эч ким атып алалган жок. 
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Сайышка Теке баатыр менен Жолдош баатыр чыгып, 
Теке чоң бир боз ат, Жолдош сурат минип чыкты. Эки 
баатыр качырышып сайышып өткөндө, экөөнүн тең 
аттары жыгылып, Жолдош тура калып, Текени басып 
калды. Үй өз началниктин алдына алып барганда айт-
ты «кайра сайышсын» деп. Теке атка минип жана чык-
канда, Жолдош болбоду, себеби Теке колун жара сайган 
экен. Байгени тең бөлүп берилди. Биринчи атка 100 ат, 
1500сом байге болуп, саяк Баатыркандын Каракашка 
аргымагы чыкты.

Ысык-Көл, Албан казагы, Нарын, Кочкор элдери ча-
кырылган.

Кененбайдын ашы

Кененбай, Арык уругунан болуп, Ысык-Көлдүн Тескей 
тарабы аягы Семиз-Белде болгон. Кененбай 1910-жыл-
дын кыш айында Кара-Көлгө барып элчи, өлүмүн Кыдыр 
узаткан 1911-жылдын жайында Кененбайдын ашы Ка-
ра-Кужурга берилип, бардык тамашалар болуп, чыккан 
атка 1000кой сайылып, Касымаалынын Кара аты чык-
кан. Ошону менен катар Бекчоронун ашы да берилген 
болчу. Ошондо бир дубандын тобуда болгон.

Ысык-Көлдө, Ысабектин ашы, Жунустун ашы, Тыны-
бектин ашы, Байыбектин ашы, Быйтымандын ашы, Ну-
суптун ашы, Табалдынын, Эрназардын ашы деген чоң 
аштар 1898-жылдан тартып болсо да, байгелери мага 
ачык болбоду.

Нарында Ырыскулунун ашы, Баатайдын ашы, Жум-
галда Байзактын ашы болгон, бирок белгилүү болбоду.

Шабдандын ашы

Шабдан 1912-жылы, 28-мартта 73 жашында, жума 
күнү, намаз үстүндө каза болуп, бир жума өлүгү үйүндө 
жатып, конокко көп малдар союлуп, 32 болуштан кел-
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ген (Ысык-Көл, Кочкор, Жумгал, Чүй бетиндени солто, 
Чүйдөгү казак, орус, татар, өзбек, дунган) элге 1700 сом, 
15 ичик башы, 100 баалуу чапан, 300 жылкы мүчө бе-
рилген. Мүрзө казганга 100 сом, садагасына 80 сомдук 
бир өгүз, хатым куранга 330 сом, катындарга 1000 сом 
жыртыш берилген. Токмок Ирис тобу 40 казак орустар 
менен келип, кызматта болуп, Шабданды мүрзөгө кир-
гизгенде, асманга карата үчтөн 60 мылтык аткан, көп 
назаат сөздөр сүйлөнгөн. Бул материалдарды Осмо-
наалы молдо Сыдыковдун 1913-жылы бастырган «лухта-
сар тарих кыргызя» деген китебинен алдым.

Шабдандын ашы Кичи-Кеминде күзүндө берилип, ка-
зак, кыргыз бүт чакырылып, 7 күнү конок алынып, би-
ринчи аттын байгеси 5000сом бөлүп, солто уруусунун 
Күнтуу уругунун аты чыккан. Сайыш, күрөш, жамбы 
атуу бардыгы болгон. Кыргыздын ар уруулары ашка ко-
шумчалар алып келген.

Сайышта саяктан Аксакал чыгып, Түгөндөргө сайыш 
берилип, Тиштектин жээни түндө малай экен, Аксакал-
дан кун куупсайышка чыгып, 19 жашында эки баатыр 
качырышканда Аксакал баланы табарсык тушка сайып, 
бала Тиштекти аттан түшүрүп, байгени алса да, бир ай-
дан соң бала өлгөн. Экинчи сайышта Теке сайган.

Чүй менен Таласта да көп аштар болсо да азыр мага 
ачык болгон жок. Төрөкелди баатырга чоң аш берилет.

Шабдандын ашына Ысык-Көл, Чүй, Жумгал, Чүй 
өрөөнү, Ат-Башы, Нарын, Ысык-Көл, Кочкор, Жумгал, 
Олуя-Ата, Алматы казактары келген.
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ТҮШТҮКТӨГҮ АШТАР

Түштүктөгү кыргыздарда ашты көп берген. Түштүк-
төгү кыргыздар аш бергенде, өлүк ээси өз күчү менен 
берет экен, биз сыяктуу конокту эл күтүү жана түтүндөн 
чыгысы жыйналбаган экен. Эл үйүн тигип, идиш, шай-
мандарынгана күчүн берет экен. 

Түндүктөгү кыргыздар кечиксе эки жылда өткөргөн. 
Түштүктөгү кыргыздар, 10-15-20 жылы өз күчү менен 
камынып берген.

Сагымбайдын ашы

Өзгөн территориясындагы Басыс уруусунан Жаны-
бек деген болуп, анын атасы Сагымбай өлгөнүнө 20 жыл 
болгондон кийин ашын 1913-жылы күзүндө берди дейт. 
Черикте Акун деген киши соодагердин малын айдашып 
жигит болуп барып аштын үстүндө болгонун мага айт-
кан. Сагымбай өлгөндө уулу Жаныбек ашка даярдык 
көрүп, 10миң түп бак, терек тиктирип, ал жыгачтар 20 
жылда чайлап жоон узун болуп жетишет, аны кыйды-
рып, 10миң сомго сатып, 13-жылы ашка камынып берип-
тир. Ташкенден 1000чапан алдырып, союшуна 3000кой, 
100жылкы, 100 уй жана ун, чай, кант, жер жемиштерди 
чук кылып камдап, базарчын, эли үйлөрүн тигип, идиш-
аяк, төшөк, орундарды күчүн берген экен, куда, достору 
бетинче көп кошумчаларын алып келип турду дейт. Ат 
байгесине танап жер, мал, акчалар сайды дейт. Сайыш, 
күрөш, жамбы атыш бардыгы болду дейт. Күрөшкө урук-
урук кылбастан кимде ким талапкер болсо күрөшсүн деп 
айтып, көп эле кишилер күрөшүп жыккандарга бирден 
бейкамасам чапан берди дейт. 5күнү конок алды дейт, 
койду бир короо тамга солоп коюп, четинен кармап соё 
берди дейт. Чоконун ашы да ошо жылы болуп, андан Са-
гымбайдын ашы беш эсе жогору болду дейт.
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Жантөрөнүн ашы

Карабагыш уруусунан болгон Койчу датканын уулу 
Жантөрөнүн ашын Молдобасан өз көзү менен көргөнүн 
айтат. Жантөрөнүн ашы Өзгөн чөйрөсүндө Доңуз-Тоо-
нун сазында берилип, жылаңач киши машыдагы атты 
өөдө болуп туруп чечип минип алып, элди, катындарды 
аралата чаап, ар кимди кууп, токойго кирди дейт.

Курман даткага да чоң аш берилген экен.

СОВЕТ УБАГЫНДАГЫ АШТАР

Совет убагындагы аш берүүлөр 1925-жылдарга чейин 
келди.

Суранчынын ашы

Кытайдын Какшаал районундагы черик уруусунан, 
Карагул уулудан Жабагынын уулу Суранчы деген бий эл 
бийлеп, аксакал болуп келип, 1923-жылы 90 жашка ба-
рып өлгөн. Суранчыгада Кытай териториясындагы кыр-
гыздарды жана уйгурларды чакырып чоң аш берүүдө, 
Ат-Башыдагы кыргыздарды да чакырган болчу. Ат-Ба-
шыдагы монолдор, чериктен Токтоосун, Чөлбай, Жан-
болот дегендер баштык бир жүздөй киши барган, 1924-
жылы, сентябрь айында Суранчынын ашына бардык 
атка сайган байгелери 100жамбы, 100топос, 9ат, 9төө, 
10миң сом, 100баалуу тон болуп, 9киши сайды дейт. 
Сайылган кишилер, 16-жылы сатылган биздин бала-ча-
калар экен. Чөлбайдын Тору аты чыгып, башка байгеле-
рин алышса да, кишилерди албастан түн катып качып 
келишкен. Сайыш, күрөш, жамбы атыш, эңиш бардыгы 
болуп, эңишке Ат-Башыдан ала барган Сопу Акун деген 
черик жигит эңди дейт.
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Касымаалынын ашы

1919-жылы, октябрь айында, Касымаалы манапка, 
иниси Шераалы биринчи атка 100төө байге сайып, Ка-
сымбектин Кертай деген аты чыкты.

Сагындыктын ашы

1924-жылы август айында, Осмондун уулу Сагындык-
ка чоро эли аш берип, Сагындыктан өзүнүн Торукашка 
айгыры чыкты. 

Ысык-Көлдө Маралбай деген Коңурат, Асан деген 
уулуна, Дөөлөс уруусунан Чекир деген Нурмамбет деген 
уулуна 1925-жылы аш берди.

1925-жылы Кочкордогу Тезекбай манаптын уулу Ата-
канга август айында аш берди. Чүйдө да аштар болду.
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ХӀХ КЫЛЫМ МЕНЕН ХХ КЫЛЫМДАГЫ 
ӨЛТҮРҮЛГӨН МАНАПТАР

Ыбыкенин өлтүрүлгөнү

Сарыбагыштын Темир уругунан Ыбыке деген манап 
70жашка барган убагында, өзүнүн Назар уулу деген 
тууганына зордук иш кылып, алардын кыштоосундагы 
тезек-чөптөрүн зордуктап жатышып, малдарын сүрүп 
айдаганда, Назар уулу Ыбыкени кармап алып, таш ме-
нен былчыйт. Уулу Канат Пишпекке кеткен экен, бул 
кезде Канат болуш экен, кабар барып, Канат келгенден 
үч күндөн кийин Ыбыке өлүп, Шабдан, Сооромбай баш-
тык бардык манаптар барып, Назар уулуну чаптырганы 
жатканда, Канат айтат: «Өлөр атам өлдү, тууган меники 
чаптырба деп Шабданга зарлап, чаптырбай, келген ма-
наптарга көп мүчөлөр берет. Назар уулу да Акбоз атка 
кыз мингизип, толгон амалдар тартуу алып келет, Канат 
бардыгын албастан тууганын атасынын өлүмүнө кеңеш-
ке алып тынат. Ашын бергенде да Канат Назар уулуну ке-
ңешке алып аш берет. Ыбыке 94-95-жылдарда өлтүрүлөт.

Балбактын өлтүрүлүшү

Сарыбагыштын Эсенгул тукумунан Куттуксейит ан-
дан Шамен андан Байтерек андан Балбак болуп, Балбак 
20 жашында эле эл бийлеп, жалындаган өрт чыгат, оюна 
эмне келсе ошону кылат. Шабданды киши ордуна көр-
бөстөн эрегише чыгат. Элдин малдарын сурабай алуула-
ры күн сайын боло бербейт. 

Болуш болгондо старчын, элүү башы, бийлердин 
мөөрлөрүн өз колуна чогултуп алат. Бул учурда ат чоң 
атасы Манастын бир миңден ашык жылкысы болот. 
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Балбак билгенин кылып, койлордун ар түрлөрүнөн бир 
миңден койлорду элден салык салып жыйып алат. Алма-
Атадагы губернаторго тогуз чаар ат тартып барганда, 
губернатор, падышадан чоң медал алып берүүгө убада 
берет. Губернатор менен үйөз начальникти конокко 
чакырып, бир ай багам деп, аларды куш эти менен сый-
лайм деп түтүнгө кыргоол, кекилик, бөдөнө, улар салык 
салып, эл талаага тенип жүрүп жыйып берет.

Балбактын Табышты айдатышы

Төрөкелди баатырдын уулу Табыш менен Балбак экөө 
эгешип катуу кармашып жүрөт. Бир күнү Табыш отуз 
чакты киши менен күүгүмдө Балбактын үйүнө келет, өл-
түрүп кете берүүгө. Балбак абдан чочуп кетти, тура ка-
лып, жалынат: «Айланайын Табыш аке, кечир, деп бир 
кара козуну алып мууздатат, ушу козудай мууздалайын 
мындан соң сизге жаман санасам!» деп. Табыш экөө жа-
рашып, Табыш кете берет. Эртеси эле Балбак пригавар 
жасатып, элүү башы, старчын, бийлердин мөөрлөрүн 
бастырып, үйөз началникке тапшырат. Үйөз началник 
12 солдат жиберип айдатып кетет. Табышты, үч жылга 
каналга айдатат.

Табыш Өтөмбай деген агасына айтат: «Тишиңди чу-
куп эле отуруп алуучу элең унчукпай, ушу Балбакты тез 
сойгонуңду мага угуза көр!» деп. Өтөмбай макул дейт.

Бир күнү Балбактын чоң атасы Шамен бастырып келе 
жатып, талаадан ар дүркүн болуп жайылган койлорду 
көрүп сурайт: «Бул кимдин кою? деп. – Жооп беришет: 
«Балбактыкы» деп. Шамен айтат: «Малдын аласы, кула-
сы болучу эле, бир өңдөш экен, бул койлор баштарын 
жечүү койлор экен го!» деп. Бул сөз да Балбактын душ-
мандарына угулат.

Бир күндөрдө Ат-Башыдан Кочкорго Чоко келип бир 
айылда жатканда, Балбактын кылыктары айтылганда, 
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Чоко айтат: «Эмеге бир бала Балбакты өлтүрүп коё тур-
ган экен!» деп. Бул сөздөрда угулат.

Төрөкелди уулу Өтөмбайдын куроосу менен Шамен-
дин үйүндөгү үбүн уурдап алышат. Балбакка эртең ме-
нен кабар келгенде, Балбак айтат: «Кубат уулу эле алды» 
деп. Кубат Куттук Сейиттин иниси болуп, алар өздөрүн-
чө Кубат уулу атанып жатат. Балбак камынып аттанганы 
жатканда, атасы Байтерек айтат: «30-40киши менен бар-
сын» деп. Балбак бир эле жигити менен аттанып кетет. 
Кыштын күнү экен из чалып жүрүп отуруп, Орто-Токой-
догу Кубат уулунун мыктысы Муратаалыда бий болуп, 
бозону салдырып, ордону салып коюп жаткан экен. Му-
ратаалынын күлүк Кулакашка атынын изи экен деп чөп 
ченетип алат да, Балбак түз эле ордого бастырып келген-
де, ордодогулар «Болуш экен салам айтышып», басып 
келишет. Балбак айтат: «Шамен баатырдын булун түндө 
ууру алды» деп. Муратаалы айтат: «Ордону токтоткула, 
издешели» деп. Балбак айтат: «Издейли деп шылтоо кыл-
бай чыгарып эле бере койгула!» деп. Муратаалы айтат: 
«Балбак сенден эч ким бийленели деген ой жок, зордук 
сөздүн эмине кереги бар» деп. Балбак айтат: «Табыштай 
кылайынбы!» деп. Муратаалынын иниси Дөөтү молдо 
деген «Бул эмне дейт, азыр кармап канын чачыш керек!» 
деп. Балбактын жанындагы жигити да, «жүрү баатыр 
кете береличи» деп. Балбак айтат: «Кулукашканы алып 
кел да, чөптү өлчө», деп. Муратаалы айтат: «Бир зайып 
тумоорогон баланы өңөрүп тамырчыга барды эле, Бал-
бак ат керек болсо, бир эле жигит жиберсең коштотуп 
жиберет элем го!» дейт. Дөөтү молдо жана жаман сөздөр 
айтып басканда, Балбак өзү да үрөйү учуп, жөнөп калат. 
Муратаалы бир жигитин ээрчитип, Кулакашка атты тер-
дик салып минип, колуна бир бакан, шамшар алып кууп 
калат. Балбак жээрде жорго менен качып жөнөгөндө, 
Муратаалы ур дедирбей жетип бакан менен бир чап-
канда, Балбак аттан учуп түшөт, мүрүсү сынып калып, 
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жалынып кирет: «Айланайын Муке, мага куп кылдың, 
мен кудайды карасам болбойбу?! “Баш айрылса бөрк 
ичинде, кол сынса жең ичинде деген кеп бар” Ортоктун 
тоосундай алтын берейин, Акбалтыр байбичем тартуу, 
жансоога, Муке мендейди таппай каласың!» дегенде, 
Муратаалы токтоло калганда, жигити айтат: «Бул анттан 
айланабы тынчытып салсаңчы!» деп. Муратаалы Кара-
шамшар менен башын кесип ыргытканда, башы туйлап 
барып жатат. Балбактын жигити эчак качып жоголот, 
атын да союп жоготот. Балбактын өлүгүн сууга агызып 
отуруп, Кара-Жол менен келе жатканда, Кулаган-Акташ 
дегендин төмөн жагында батыш жактагы Каракумга бе-
китет да, Кубат уулу ордолорун атып жата беришет. Ку-
бат уулу Ат-Башыдагы Чокога киши чаптырат, Чоко ай-
тат: «Өлүгүн бек бекитсин, закон моюнуна коё албайт, 
кутулат» деп. Кубат уулу Кулакашка ат менен Байтиктин 
Байсалына киши чаптырат, Байсал да алардын жээни, 
энеси Апал Кубат уулунун кызы экен, өлүгүн бек беки-
тип кутулат дейт. 

Сооромбай, Шабдан баштык кыргыздардын манап-
тары бардыгы келет. Пишпекитин үйөз началниги бир 
топ солдаттар менен барат. Кубат уулуну кыйнап таап 
бер өлүктү, деп жатат. Тынай эли жапырт аттанып ба-
рып, Борукчу элинин малдарын тийип ала берет, өлүк 
табылбай жадап турганда Сооронбай манап Кубат уулу-
ну оолак алып чыгып айтат: «Бул кызыталактын кылба-
ганы барбы?! Бизди да көзүнө илген эмес, ырас болду, 
эми бек бекиткиле!» дегенде бек бекитилген деп айтып 
берет. Сооромбай дароо солдаттар менен көп кишилер-
ди жиберип өлүктү таптырып келет. 40ча киши камалат. 

80 жаштан ашкан Шамен басып келип айтат: «Ойулу-
гум, Шабдан иним, өлгөн балада, өлтүргөн тууган да ме-
ники, бир бала өлүптүр, тууганымды карматып, чаптыр-
ба!» дейт. Шабдан айтат: «Ой, Шаман аке мындан кийин 
манаптан тукум калабы, карыгандыгыздан айтасыз» дейт.
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Шамен айтат: «Эмесе, ушул кырк кишиде не жазык, 
күнөлүүнү кармап, башкаларын бошоттур!» дейт. 16сын 
кармап, башкаларын бошотот.

Борукчу эли деген элдин көп малдарын ар ким эле ай-
дап кете берет. Кубат уулуну тып-тыйпыл чаап, 16 киши-
син камап, калгандарын Шабдан көчүрүп кетет.

Балбак 27жашында сакалы кызыл болуп. Бастырган-
да эки ийнинен артылып жүрөт экен. Кийимди жөнөкөй 
эле кийчүү эле дейт. Сарытон экен. Губернаторлорго ар-
наган куш эттери өлүмүнө келген элге берилет. Кабар 
келгенде Байтиктин уулу Байсал камынып аттанып ай-
тат: «Зордук салып жаткан Шабдан менен Нарбуд үйөз 
менен эми бир сүйлөшүп көрөйүн!» деп. Чүйдүн Кызыл-
Суусуна барганда, өлүк чыкты дегенде, Байсал атын 
башка бир салып кайта тартат. Айдалган 16 кишинин 
көбү айдоодо өлүп, Муратаалы менен эки, үчөө келет. 
Балбактын иниси Бекчоро акыры Кубат уулуну чогултуп 
тууган кылып алат. Балбак 1891-жылда өлөт. 

Бокунун өлтүрүлүшү

Күнгөй саяганынан Кески деген уругунан 50 түтүн ча-
малуулары  Жети-Өгүздө жүрүшөт. Ошо Кескиден Боку 
деген бир кыйын азамат чыгып, Чыныбайга жигит бо-
луп, адам тан каларлык иштерди кылып, кынга батпай, 
өзүнүн туугандарынанда жазыксыздарды кыянаттык 
менен өлтүрүп, башка док уруп, акыры саякка көчүп кет-
кенде, Алжан деген бир жалгыз жигит жана Байболот, 
Боку агада асыла баштаганда, Алжан бычактап өлтүрөт 
да, шаарга Кара-Колго качып барганда камакка алынып, 
7 жылы суд тарабынан кесилип Сибирге айдалып кетип 
ошо бойдон жоголот. Алжандын карыган ата-энеси та-
лаада калат, малы таланып кетет. 1893-жылы.
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Бадыйдын өлтүрүлүшү
Бадый Солто уруусунан болуп, Байтиктин Байсалына 

жигит болуп жүрүп бий болуп турганда, Күнтуу уругунан 
Ашырбай деген отузга жаңыдан илинип барган жигитке 
ак жеринен кыянаттык менен бир тогуз мал ой кылат. 
Ашырбайда каарман сайышка түшүп алып жүргөн чоң 
баатыр болгондуктан зордукка көнбөстөн Фрунзенин 
мал базарында, Дадыйды Шамшар менен жүрөккө ма-
лып өлтүрүп, таламандын тал түштө бастырып кете бе-
рет, эч бирөө багып кармоого шайы келбестен туруп ка-
лышат. Ашырбай ошо бойдон токтоосуз эле Жумгалды 
бет алып кете берет. Кыргыздар Ашырбайды чаап алат. 

Ашырбай Ат-Башыдагы Чоко манапка барганда, Чоко 
Ашырбайды Кытай жерине узатат. Ашырбай Ак-Сайды 
басып өтүп, Кытай багытына барганда, аты өлүп, ээн тоо-
луу жерде калганында, 7 бөрү тегеректегенде, союл менен 
бөрүлөрүн жыга чаап өлтүрүп, терилерин сыйрып алып, 
чоң элинин бий болгон Ширимбектикине кирип барат. 
Ширимбек да, Ашырбайды жакшы күтүп, Кытай жеринде 
болгон аштарга алып барып сайыштарга салып, бардыгын 
алып, Ширимбектин колунда үч жылы турганда, Ысыра-
йылдын 1885-жылы берилген ашына оң-солду чакырганда, 
кытай кыргыздары да чакырылып, Ширимбек Ашырбайды 
көп олжолору менен ашка ала келип, Сакени, Ашырбай са-
йып, аш тараганда, Ширимбек менен Чериктин билермен-
дери Байсалга тогуздап тартуу тартып, Ашырбайды журт-
таштырып кошуп берет. Ашырбай элинин жүзүн 3жылда 
көрүп, 1927-жылы 72 жашында дүйнөдөн көчөт. 

Шеримбектин өлтүрүлүшү

Нарындагы саяктын Чоро деген уругунан Баатай манап-
тын уулу Касымбек, Шеримбек деген уулдары болот. Ошол 
эле элде, тең тууган болгон. Келдибектин уулу Ысрайыл 
манаптын уулу Мусакожо деген болуп, шайлоодо болуш-
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тук талашып элди бөлүп, чырда, эки жаат болуп атышкан-
да, кимдин айтканы белгисиз Шеримбек окко учуп өлөт.

Касым жаагындагылар жапырт аттанып, Мусакожонун 
эли жактан 500 чамалуу жылкылар алып келип, кандуу 
булаан кылып союшат. Мусакожо, акбоз атка мингизип 
эки кызды бир тогуздаган малдар менен карыган Баатай-
дын алдына тартып барат. Ушул убакта Султан деген ак-
сакал бар, ал айтат: «Ошо тартып барылган кыздын бири 
менин эжем эле» дейт. Баатай акыры карыса да назаат 
сөздөрүн айтып, «шайтан болду, уруш эки кишиден тең 
болотко, ажалы жеткен Шеримбек өлдү, баарыбыз бир 
Жанболоттун тукуму болобуз, бош тартып отурушубуз 
болбойт, ашын көптөп берип, кызматын экөөлөп кылып 
баламды көмгүлө!» деп, союлуп кеткен жылкыларды бос-
косун кайта бердирет. 1890-жылдардан өткөн убак.

Муратаалынын өлтүрүлүшү

Нарындагы Чоро элинен Мамыш деген манап, Мура-
таалы деген манапты шайлоодо атып өлтүрүп, тынч эле 
жаткан эки старчын эл чабылып бүлүнөт. 1897-жылы.

Аалынын өлтүрүлүшү

Нарындагы саяк эли деп аталган элден Мусакожонун 
иниси Аалы деген болушту, 1903-жылы шайлоодо, чоң 
Чарык уругунан Турдубай деген манап атып өлтүрүп, 
Турдубайдын тарабында болгон Ыйман деген эл бүт ча-
былып тенип калат. Турдубай 18 ай түрмө төлөп кутулат.

Быйтымандын өлтүрүлүшү

Ысык-Көлдөгү Арык уругунан Быйтыман деген чоң 
манап болуп, уулу Бугуман болуш убагында, 1907-жылы 
ноябрь айында, бир болуштун акы алышкан бийлер 
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отурушунда, Быйтыман, 2 старчын Сарыке деген элдин 
манабы Байтик деген манапка бир тогуз мал бүтүм кыл-
дырган, зордугуна чыдабастан Байтиктин иниси Дер-
кембай деген барданкесин дүрмөттөп барып бийлердин 
отурган жеринде, Быйтыман, бир бийди атып таштаган. 

Ысык-Көл кыргыздары жапырт аттанып, 2 старчын 
Сарыкени чаап салган болчу. Бул учурда кыш башталып 
кар аралаш бороон болду, жаш балдар аттардын туягы 
астында калган. Мен ошондо, 19 жашта элем, шаарда 
элем, көчөдөн өтүп жаткан эл, кээси үзүк артынып бар 
жатат, коштоп бара жаткан уйлар, койлор, кээ бирөөлө-
рү жууркан салынып бара жатышат.

Кыз-келиндердин шуруларын кыркып алышкандар 
андан көп. Деркембай камалып жатып, суд болгондо 
3жылы түрмө төлөп кутулду. Таланган элдин шору бол-
ду, күзүндө 1908-жылы Быйтыманга аш берип, Кыдыр-
дын жээрде аты чыкты.

Коргомбайдын өлтүрүлүшү

Семиз-Белдеги Арык элинен болгон Кененбай манап-
тын уулу Коргомбай деген болуш убагында, 1911-жылы, 
өзүнүн жакын тууганынын байлоодогу бээсин коштотуп 
жөнөгөндө, артынан ээси барып, бычак менен жарып 
салып, мында бей момун эл таланган.

Коргонбайды өлтүргөндө 3 жылы түрмө төлөп кутул-
ган.

Эскертүү: Кетмен-Төбө, Таластада манаптардын ман-
сап талашууларынан көп өлтүрүштөр болуп, эл чабы-
лып, көп зыяндар болгон.
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КЫРГЫЗДЫН  ҮРП-АДАТТАРЫ
(ЭТНОГРАФИЯСЫ)

Жазган жана жыйнаган:  
Ибраим Абдрахманов

Ат-Башыдан
1944-жыл, сентябрь1

Кыргыздын үрп-адаттарынын ирет тартиптери

Мазмуну:

1. Бел кудалык
2. Жүктүү зайып эсине ырым кылат
3. Зайып төрөрдөгү иштер
4. Бала төрөлгөндөн кийинки майда заңыттар, той, 
     сүннөт той
5. Кудалашуудагы заңыттар, күйөөлөдөгү заңыттар
6. Күйөө кызды алуудагы заңыттар
7. Дос, тамыр болуудагы заңыттар
8. Дини заңыттар
9. Ооруудагы заңыттар, тамырчы, табып
10. Ишеничтер
11. Өлүктөгү заңыттар, аш
12. Чоң кишилердин жана балдардын оюндары
13. Бий (суд)
14. Ыраак, жакындан кыз алышуу

1 КР УИА Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун Кол 
жазмалар бөлүмү. – Инв. №№ 117. – 1–88 б.
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Кыргыз элинин үрп-адаттары
(жорук, жосун, нарк, бел куда, нуска, каада, заңыт)

Эки киши дос болушуп, ысыксырашып жүрөт. Экөө 
баласыз болот, «качан балалуу болуп калабыз» деген 
үмүттүү ырымды колдонуп, мал берип, кийит кийип 
баталашып кудалашат. Муну бел куда деп айтылат. Кө-
көтөйдүн ашында Манас баатыр менен Оогандын Акын 
ханы бел куда болушат. Бел куда болушуу адаты кыргыз 
эли Россия падышалыгына карагандан кийин калат.

Боюнда бар зайып

Боюнда бар зайып күүгүмдө сууга барбаган, мүмкүн-
дүү болсо түндө да чыкпаган, бакшы, бүбүлөргө сыйы-
нуу иштерин колдонгон. Бакшы бүбүлөргө ичин карма-
латып оңдотуу, толгон ырымдарды колдонуп, түштөрүн 
жорутуу менен азаптанып жүргөн. Боюна бала бүткө-
нүнө 3 ай болгондо кандайдыр бир тамакка талгак (же-
риш) басылган. Кайсы бир зайыптар бөрү, кийиктердин 
эттерине талгак болушкан,  даңктуу баатырларда жол-
борстун жүрөгүнө талгак болгондуктарын элдеги кары-
лар айтышат. Боюнда бар зайыптар түрдүү жактан ко-
рунчулуу болуп жүргөн.

Толгоо

Боюнда бар зайыптын ай, күнү жетип толгоо кире 
баштаганда, баканды түндүккө бек тиреп коюлуп, төрөө-
чү зайып баканды бекем кучактап кармайт. Зайыптын 
арт жагынан олтуруп бир карылуу киши кучактап бекем 
тартат. Ал кишинин артында да ошол сыяктуу биринин 
артынан бири катар отуруп, күч менен тартышат. Кай-
сы бир зайыптардын эси оосо албарсты, кара басты деп 
зайыпты камчыга алышат. (Албарсты дегендин чоңдугу 
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5-6 жашар кыздай, иреңи сары, чачы менен эмчеги жерге 
сүйрөлүп жүрөт). Бул албарсты ар бир жерде болуп, түн 
ичинде үйлөргө келип бошураак, кайратсыз кишилерди 
басып эсин оодарат жана үйлөрдүн жандарына кичине-
кей от жагып да кетет. Бул албарсты төрөп жаткан за-
йыптын өпкөсүн сууруп алып кетип, сууга салып жибер-
се зайып өлөт, сууга көтөрүп бара жатканда куучу келип 
калса, албарстыны кууп «сал эле сал» деп кыйкырып ай-
дап келип өпкөсүн кайта салдырса зайып кайта тирилет. 
Бул албарсты эч бир кишилердин көздөрүнө көрүнбөйт, 
жалгыз гана куучуга көрүнөт. Талаада мал багып жүргөн 
малчылар албарстыны кокусунан кармап алып токмокто-
гондо албарсты бардык билген дубасын үйрөтүп, андан 
кийин бу киши куучу болуп калат. Бул куучу жүргөн жер-
ге албарсты бир да жолобой качат. Кайсы жерлерде ал-
барсты баржыгы куучуларга ачык белгилүү болот. Төрөп 
жаткан зайыпты кара, албарсты басканда, куучуну чакы-
рып барган киши баатыр деп барат, өз атын айтып чакыр-
са, анда куучунун күчү кетет. Албарстыны киши кармап 
алганда, албарсты эки эмчегин кайра эки ийнине арта 
салса кишини албарсты жеңип өлтүрөт, ийнине арта сала 
албай калса киши жеңип анда албарсты кадимки киши-
че жалынат экен. Каны бир аз токтоп жаткан кишилер да 
«Мени түндө албарсты басты» деп ишенет. Албарсты ба-
сат деген ишеним азыр да толук жоюлган жок. Куучулар 
өздөрү келбестен камчыларын берип жиберсе да албарс-
ты качат. Албарстылар көк улак болуп журтта жатканын 
кармап алып өңөрүп бара жатканда кишиче сүйлөгөндө 
чочуп коё берген кишилер да болгон. Бул сыяктуу ише-
ничтер талаадагы кыргыздарда эң көп болгон.

Бала төрөлгөндө

Бала төрөлгөндө айылдагы эркек, зайып, бала-чака-
лар баланын ата-энесинин камдап жүргөн май, курут-
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тарын жентек деп жешет. Келген кишилер «Бешик бооң 
бек болсун!» деп алкыш сөздөрдү айтып келишет. Бала-
нын ата-энеси да «Айтканың келсин» деп айтат.

Сүйүнчү

Бала эркек болсо атасы жана ага көңүл жакындар, 
достору, туугандары сүйүнчү берет. Кызга берилбейт. 
Баланын киндигин кескен зайып киндик эне болот.

Бала төрөлгөндө баланын атасын жана анын жакын 
кишилерин айылдагы башка кишилер сүйүнчүлөгөнү 
барып сүйүнчү алат.  Кыз балага сүйүнчүгө барылбайт. 
Кырк жылкы төрөдү деп гана айтылат. Тойлор ар ким-
дин ал-абалына карай, чоң, кичине болуп өткөрүлөт.

Баланы асыроого берүү

Балдары токтобой жүргөн адам жаңы төрөрү менен 
баланы башка бирөөгө тез берип жиберип, бир топ күн, 
же бир нече ай, же бир нече жылдан кийин мал, бычак, 
шибеге ж.б. темир-терсектер берип кайта сатып алат. 
Көбүнчө мындай ырымдарды кылган балдар токтоп да 
калат. Кээ бир ага, туугандар эркек, кыз балбарды асы-
рап бала кылып алып, үйлөндүрүп энчи берген. Элөөсүз 
калсын деп балага эң жөнөкөй аттар да коюлат Мисалы: 
Бокчу, Күчүк  ж.б.

 
Бешик той

Бала төрөлгөндөн бир нече күндөн кийин баланын 
атасы малдар союп элди чакырып той берет да, бир ак-
сакал кишиге алдына айрыкча табак тартып, колунан 
келсе чапан кийгизип, ат мингизип балага ат койдурат.

Эскертүү:   кыз балага андай кылынбайт.
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Жентек

Жаңыдан бала төрөлгөңдө ата-эненин куда, достору 
жентектеп мал, чапан, тамак алып келишет. Айылдагы 
зайыптар да жентектеп аш-тамак алып келишет. Баланы 
көргөндөр көрүмдүк берип көрүшөт.

Баланын кыркын чыгаруу

Эркек жана кыз бала төрөлгөнүнө кырк күн толгондо 
баланын энеси бүтүн айылды кыдырып кырк көйнөк су-
райт, жыйып келген майда чүпүрөктөрдөн курап көйнөк 
тигип, аш-тамак да даярдап айылдагыларды чакырып 
даам берет. Муну баланын кыркын чыгаруу деп айтылат.

Баланын чачын алдыруу

Бала төрөлгөндөн бир нече күндөрдөн кийин эркек 
жана кыз баланын чачтарын алдырууда, бир жашка тол-
гондо кыз баланын кулагын көзөтүүдө да жакын досунун 
өзүнө, зайыбына аш-тамак жана буюмдар алып барып 
чач алынып, кулак көзөтүлөт. Анда да мал энчилеп бе-
рүү, кийимдер берүү адаты болот.

Баланын тушоосун кыркуу

Бала чала басканда тамак даярдап зайып менен бал-
дар чогулушуп ичип-жеп, баланын бутун кара жип ме-
нен бууп, балдарды жарыштырышат. Чыгып келген ба-
лага мөөрөй көп берилип, андан кийинки балдарга да 
куру койбой берилет. Чыгып келген бала жипти кыткат. 
Бул тушоо кыркуу деп аталат.
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Баланы атка мингизүү

Эркек бала 4-5 жашка чыкканда  баланын ата-энеси 
айырмачын, тердик, токумдарын камдап баланы куна-
нага мингизип, кой, тай союп бышырып жана да кадыр-
дуу кийим, чапандардан алып барат. Бала түшкөн дос да 
балага кадырдуу малдарынан энчилеп берип чыгарат.

Сүннөт той

Эркек бала 3-5-7 жашка чыкканда малдар союлуп, эл 
чакырылып сүннөт тою берилет. Ар бир тойлордо куда, 
достор кошумчалар алып келишет. Тойго келген зайып-
тар да мүмкүн болгончо дасторконго тамак ороп кели-
шет. Дасторкон эч куру болбостон кайта тамак оролуп 
берилет. Тойлордо ар түрдүү оюн-тамашалар болунат: 
ат чабуу, көкбөрү тартуу, эр эңишүү, балбан күрөшүү, 
бирок эр сайыштырылбайт. Тойдо жээндер чүйгүн та-
бакты жээн аяк деп алып алат.

Эскертүү:  кыз балага той берилбейт, жентектер болу-
нат. Кыргыздар баланы эң артык жакшы көрүп сүйгөн, 
артында тукум калса деп тилеп тырышкан. Кыздан тукум 
дебеген, жээн түрдүү жактан бирөөнүн бүлөсү деген.

Мурут серпүү

Эркек бала кара мурут болгондо мал союп, ат коштоп 
атасынын бир досуна барат. Ал досу да жигиттин муру-
тун серпип, ат мингизип, тон кийгизип сыйлап чыгарат.

Кудалашуу

Кыргыз элинде кудалашуу көбүнчө эки киши дос бо-
лушуп ысыксырашып жүрүп, балдары эң эле жаш кезин-
де кудалашат.
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Кудалашуу:  Эркек баланын атасы алдуу киши болсо 
бир тогуз мал менен кыздын атасына куда түшөт. Баш 
аттын башына, көкүлүнө тутам кебез байланат. Бул ки-
шинин куда, досу да  бирден бодо кошумча кылышып, 
куда болушуп бирге барышат. Зайыптар да кудагый бо-
лушуп, малдар союп бышырып барышат. Кыз атасы да 
мал союп, аш-тамак даярдап, эл чогулуп, куда тоюн же-
шет. Кыз атасы да тогуз малга, тогуз чапан кийит кий-
гизет. 2-3 тогуз мал менен куда түшүлсө, анда кыз атасы 
да ошол санда баалуу ичик, дейилде, кымкап тондордон 
катыштырып кийит кийгизет. Мал кошумча кошкондор 
да бирден чапан алышат.

Күйөөнүн аты ким? – деп кыз атасы жагы  сурайт.
Күйөөнүн аты айтылып, бир атты күйөөнүн атасы 

бермекчи болот. 
 – Кыздын аты ким экен? – деп уул атасы жагы сурап, 

кыздын аты айтылып, кыз атасы бир чапанды бермекчи 
болот. Уулдун атасы куда менен көпчүлүктүн алдында 
ордунан туруп, кыз атасына карап эки колун бооруна 
алып «Кулдугум бар» деп баш иет. Кыз атасы «Кулдугуң 
кудайга», – деп жооп кайтарат. Жалпы көпчүлүк бата 
кылып куданы аткарат.

Кыргызда кайсы бирлери уулу, кызы бойго жеткенде 
кудалашат. Мындай учурда көбүнчө күйөө, кызды көрүп 
жаратканда гана аталары кудалашат.

ХIХ кылымдын  60–70-жылдарына чейин күйөө кызды 
ала качуу деген бир да болбогон. Эгер кокустан бир ала 
качуу боло калса, эки айыл же эл жасоо курашып, жылкы 
алышып, эр өлүшүп чоң калба чыккан. Кыргыз эли Россия 
падышалыгына карап баш ийгенден баштап, кыз ала ка-
чуу, ал гана турсун кызды үйүнөн тартып кетүү, кайындуу 
кыздарды да башка кишилер ала качуулар көбөйгөн. Кызга 
куда болууга арачы болуп баруучу киши жуучу деп аталат.

 Элчиликке өлүм жок,
 Жуучулукка кордук жок, – деген ылакап сөз бар.
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Эскертүү: Кудалашууда өз теңине карап кудалашкан. 
Мисалы: бай, жарды ж.б. дегендей. Кыз да эрк болбостон, 
атасы билген. Кыз буйлалаган төө болот дегендей, кыз-
ды атасы тилеген күйөөгө берген. Кудалашкандан кийин 
өлүм өлсө, балалуу болушса кошумча аса-бата, жентек-
тери үзүлбөстөн болушуп турушат. Күйөөнүн атасы кыз 
атасына ар жылы кышында согум деп мал берет.

Күйөөлөп баруу (жүз көрүшүү)

Күйөө менен кыз чоңойгондо, күйөө кызга күйөөлөп 
бармакчы болуп, жанына бир күйөө жолдош алып, мал 
коштоп, койдун этин жана жер-жемишти куржунга са-
лып  күйөө жолдош байланат. Күйөө кайын атасынын  
айылына барып кабакка түшүп отурат. «Күйөө келип-
тир» деп кабарлаганда айылдан эки бала келип күйөө-
лөрдүн аттарын минип чаап айылга барганда, айылдагы 
зайып, балдар келишет. Күйөө ордунан туруп баш уру-
нат. Куржундагы тамакты ошо жерде жешип, айылдагы 
келбегендерге да алып барып беришет. Күйөө жөө басып 
барат. Келин-кыздар күйөөнүн үстүндө оюн-тамаша кы-
лып отурушат. Караңгыда кызды алып келип үйдүн те-
шигинен күйөөнү шыкаалатып кызга көрсөтөт да, кайра 
алып кетет. Кайын жеңелери  күйөөдөн «жүз көрүшүү» 
деп бул алат да, кызды күйөөнүн үстүнө киргизип, бирге 
тамак жедирип отуруп, кызды кайра алып кетет. Ошон-
до кыздын ата-энеси да шыкаалашат. Эртеси күйөө ме-
нен жолдошуна чапан кийгизип аткарат.

Таңуу

Күйөө экинчи жолу күйөөлөп келгенде жеңелер «ка-
йын эне менен күйөөнү кошоктоштуруп таңабыз» деп 
сүйрөмөк болгондо, күйөө жеңелерине союш мал, же 
башка бул берет. Муну таңуу деп айтышат.
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Бээ кармоо

Куданын жылкысы, кыз атасынын айылына жакын 
жерден айдалып бара жатканда, анын ага-туугандары 
бир бээни кармап алат да, бир жакшы тон кийгизет.

Үй жанына баруу
Күйөө жолдошторун көбөйтүп, малдар коштоп ба-

рып кабакка түшөт. Зайыптар баягыдай күтүп алышат. 
Күүгүмдө күйөөнү кайын атасынын үйүнө алып барып 
тешиктен шыкаалатып кайын ата, кайын эне бардыгын 
таанытат. Зайыптар мында да күйөөнү мейман үйүнө 
алып келип, кызды да алып келип, жеңе зайыптар «же-
ңетайыбызды бер» деп доолап алышат да, кыз менен кү-
йөөнү бирге жаткырат. 

Эскертүү: мындан кийин күйөө канча келсе да, кызга 
чындап катташа албайт.

Такыя саюу

Күйөө малдар жетелеп, жолдоштору менен баштагы-
ча барат да, баштагыдай күтүлөт, бирок мында эл көп 
чогулат. Такыя деп типтик кылып төбөсүн учтуу асыл 
буюмдар менен тыштап, бермет, шурулар бастырган. 
Кыз муну кийип такыянын үстүнө шөкүлө кийип, кыз 
кашкайып отурат. Зайыптар, кыз-келиндер кыздын жа-
нында толуп «бек отур» дешет. Күйөөнүн жанында аза-
маттар толуп «түз тая көр!» деп отурушат. Күйөө колуна 
бир узун таяк алып, шыкаалап туруп такыяны саят. Жаза 
сайып калса күйөө айтат: «Комутта калдым кайта саям» 
деп бир комут ат берүүгө милдеттенет да  жана да саят. 
Эгер «сайбайм» десе сайбай деле коёт. Бул такыя саюуда 
жакшы гана той болот.
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Кыз куудуруу

Айтта күйөө малдар жетелеп келип күйөөлөп жатат.
Эл эң көп чогулат. 1-де шайтан моюнун сындыруу делип, 
бир зайыпты күйөө жолдошко куудурат. Күйөө жактын 
кадиктүү бир атын кыз жак жыгып алып кызга мин-
гизет. Күйөө, кыз жактан бир атты кадыр салып сурап 
алууга акылуу. Бир киши кызды коштоп чыгат да күйөө-
гө куудурат. Жетсе күйөө кызды камчы менен далыга 
бир салып өтөт. Жетпей калса «дагы кууйм» десе бир ат 
берүүгө милдеттүү болуп кууйт.

Жооп суроо

Күйөөнүн атасы бир канча малды кыздын атасына 
жетелеп барып: «Эми канча мал берем, кызды качан бе-
ресиң» деп жооп сурайт. Кыздын атасы өз абалына ка-
рап, малдын санын көрсөтөт. Эки жагы тең бай болсо, 
жүздөп кой, жүздөп бодо, төө, жылкы (тогуз төө, тогуз 
жорго, элиндеги бир күлүк атты жана баландын төөсүн, 
жоргосун бер, бир канча жамбы салат. Уй менен эчки-
нин калың малга эсеп кылыш чоң намыс болуп саналат). 
Күйөөнүн атасы салык малдын бир канчасын бергенден 
кийин күлүк ат, төө, жорголорду коштоп келип, салын-
ган малдардан өтүү, кечүүлөр сурайт. Кыз атасы куда 
мүмкүн болушунча малдан өтүп кемитет. Кыздын атасы 
да шаарга мал айдатып кызына ар түрдүү жасалга кам-
дайт, үй жасайт. «Баланча досума, тууганыма баландай 
мал бер» деп салык салынат.

Жыгач түшүрүү

Күйөөнүн ата-энеси бээ, койлорун союп бышырып, 
курут, май жана жер-жемиштерди да көп камдап төө-
гө, атка жүктөп, союлган малдын карчыгаларын чийки 
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боюнча унаанын үстүнө бастырып коёт. Кыз атасынын 
элинин чегине барганда, ким адеп учураса карчыганы 
алууга акылуу болот. Куда, кудагый, жолдош зайып, 
жолдош эркек, күйөө бардыгы барат. Кыз атасы элине 
кабар салып чакыртат. Элдин бардыгы келет. Кыз энеси 
артынан уулунан бир байбиче зайыпка куржундун оозун 
сөктүрүүгө кошот. Куржун сөгүүчү зайыптар кадырдуу 
чапандын куржундун оозуна байлап сөгүп, өзү канаат-
танганча энчисин алып, анан аш-тамакты элге тартат. 
Жыгач түшүрүлүп барылганда куда, кудагый, күйөөнү 
кыздын атасы кыштатып, жайлатып, кыскасы бир жыл-
га чейин жаткырып багат. Эгер андай болбосо чоң на-
мыс кеткен болот. Бул багып жатууда салык мал тамам 
берилип бүткөн болот. Кыздын үй жасалгалары  да бүт 
бүткөн болот.

Түндүк көтөрүү
(кыздын үйүн чал жыгар жасап тигүү)

Кудалар кыздын атасынын үйүндө жатканда абышка-
лар келип «чал жыгарымды бер» деп келишет. Аларга кү-
йөө атасы бир ат берет, бербесе өздөрү жыгып алышат.

   
Укурук  байтал

Түндүк көтөрүү болуп жатканда «Укурук байталды 
бер» деп жылкычылар келгенде, аларга да бир жылкы 
берилет.

Орок кой

Дыйкандар келишет, «Орок коюбузду бер» деп, алар-
га да 2-3 кой берилет.



– 145 –

Өргөө жабар

Кыздын үйүн тигерде «өргөө жабарыбызды бер» деп 
зайыптар келет. Аларга мал берилет.

Бардык ырым бүткөндөн кийин түндүк көтөрүлөт, 
башкача айтканда кыздын үйү тигилет. Бул учурда кыз-
дын атасы өзүнүн бир жакын адамына эрик берилет, ал 
киши өзү каалаган бир малды же буюмду салып алат. 
Баканга кебез байлап түндүккө тиреп коюлат. Түндүк 
көтөрдү алган киши бир кадырлуу тонду желбоого алып 
келип илип коёт. Кызды атасынын үйүнө, чыгдандын 
жогору жагына, жүктүн бурчуна, көшөгөгө отургузуп, 
башына дейилде, кымкаптан жаап зайыптар үн тартып 
кошот, ар үн таштаган сайын кыз кыңшып турат. Кош-
кондо ар түрдүү жактарын, мисалы: куданын жакшы, 
жаман кылыктарын жана өздөрүнүн кызматтары айты-
лат жана кызга үгүт-насаат айтылат. Күүгүмдө күйөө 
менен кызга жан күйөө жолдошко бүт кийим кийгизет  
да тигилген үйгө алып кирип, бир малды «садага» деп 
союп, башын түндүктөн чыгара ыргытканда, эшиктери 
күтүп тургандардан баш колго тийген киши ошо малдын 
этин бүт алат. Жер жемиштер да чачылат.

Кыз ойнотуу

Кыздын атасы «кыз ойноторду берсин» деп кудага ай-
тат. Куда бир ат, же төө берет. Кыз атасы өзүнүн бир жа-
кын адамынын үйүнө алып барып ойнотот.

Токмок салуу

Калың чүпүрөктөн буруп жасап, аны токмок деп ата-
лат. Оюн баштоочу келин токмокту бир жигитке алып 
салганда, жигит тура калып келин экөө жар көрүшөт. 
Жигит мактоо менен ырдайт. Токмокту келип күйөө 
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жолдошко салып, көрүшүп ырдагандан кийин күйөө ме-
нен кызды тургузуп жар көрүштүрөт. Күйөө үчүн күйөө 
жолдош ырдайт. Күйөө тарабынан бир жигит, кыз тара-
бынан бир келин оюнду башкарып, токмок салдырып 
ырдатып, жар көрүштүрүп кыз оюнду башкарат. Ток-
мокту уурдаткан жигит ырдоого милдеттүү болот. Оюн 
арасында кыздар жигиттерди токмок менен урат. Оюн 
бүткөндө тамак жеп, таң аткыча ойноп чыгышат. Кыз 
ойноткон үйдүн ээси кыз менен күйөө жана жолдошуна 
тон кийгизет.

  
Жыюу, жаюу

Кыздын атасы кызга бере турган жасалгаларын, ми-
салы, жууркан, килем, идиш-аяктарды үйдүн тышына 
жыят. Кийитке берген чапандарды аркан керип илет, 
калк көрөт.

Жүк көрүү

Кыз атасы жүктү, үптү санап көрсүн дейт. Күйөө жак-
тан бир киши төө же ат жетелеп келип байлап, санап, 
бир кадырлуу буюмду алып кетет.

Чара көтөрүү

Куда бир малды союп бышырып чарага салып, бир 
атты жетелеп кыз атасына алып келет. «Каптын түбү¸ 
карындын кагынчыгы барбы!» дейт. Кыз атасы даярдап 
койгон тогуздаган чапанды кийгизет.

Толгоо табак

Кызды эртең аткарууда, кыздын ата-энеси «Толгоо 
табагыбызды берсин» деп отуруп алат. Куда бир малды 
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союп бышырып, бир атты коштоп барат. Кыз атасы да 
чапан кийгизип батасын берет.

«Эртең аттанат» деген түнү күйөө менен кызды жат-
кырат. Көп жууркан, төшөктөрдү төшөйт. Чыныгы кү-
йөө менен кыздын кошулуусу мына ошондо болот. Жат-
кырарда күйөөдөн бир жеңеси «жеңге салар» деп алат. 
Күйөө жагынан жана кыз жагынан да бир топ зайыптар 
көшөгөнүн тышынан «бол, бол!» – деп күйөөнү шашты-
рып турушат. Ошо замат эле чырак жарык болуп көрү-
лөт. Иш ак болсо кайын энелерге сүйүнчү барылат. Иш 
ордунда болбосо күйөө кетем деп айта баштап, арага ки-
шилер түшүп тартуу тартылып жарашат. Балким кийин 
жаман көрүү да ошондон болот.

Эртеси кызды аткарат, кыз атасынан каалаган атты 
минип кетет. Кызды үйдөн аткарып жөнөтүп бир аз жер-
ге барганда, аттан жана түшүрүп, бетин жуудуруп кайта 
аткарылып жөнөтүлөт. Кыздын башына шөкүлө салат. 
Жасалгаларды төөлөргө жүктөп, каркыраларды сайып, 
төө жасалгаларына окшотуп, килем жабылат.

Той тартуу

Түндүк көтөрүлгөндө тойго малдар союлуп, эти элге 
тартылат. Учаны элдин аксакалына тартылат.

Төшөк талашуу

Жерди терең казып, 4 арканды катар эшип, чубалтып 
таштап коёт. Бүтүн эркек бир тарап боло. Эркектер ат 
менен келип арканды бошотуп жулуп кетүүгө аракет кы-
лат. Суунун боюнда болуп, күл, улпактар менен зайып-
тар эркектерге карай чачып, колдоруна тийгендерди 
сууга салып жыгат. Зайыптарды эркектер сууга салуулар 
болот. Аркан кээде жери менен омкорулуп кеткен учуру 
болот. Эркектер жулуп кетсе, кыз атасы бир нече чапан 
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журтка берет. Зайыптар жулдурбай токтотуп калса, кү-
йөө атасы зайптарга бир тогуз мал берет. Той берилип, 
кызды жөнөтүп жатканда күйөө жагындагылардан би-
рөө кыз атасынан бир баалуу буюмду уурдоого акылуу. 
Келин кайын атасынын айылына жакындаганда аттан 
түшүп жөөлөп алдынан тозуп барган эркек, ургаачылар-
дын бардыгына жүгүнүп бетин басып келет. Келиндин 
атын бир бала минип чаап айылга келет. Келиндин үйүн 
тигет. Келинди «Куш боо бек болсун!» деп келгендер ай-
тышат.

Отко киргизүү

Келинди алып келген күнү кечинде, күйөөнүн ата-
сы мал союп, айылдагыларды чакырат. Аш-тамактарды 
ичип-жеп болгондон кийин келинди кайын атасынын 
үйүнө киргизмекчи болгондо, эшиктин алдына туура ак 
чүпүрөк жайып коюлат. Эң алдынан 3-4 зайып жүгүнүп 
кирет. Келиндин маңдайына бир кадырлуу жоолукту 
илип койгон болот. Келин жүгүнүп кирет. Бир адам тура 
калып жоолукту жулуп алат. Отко май салган болот. 
Отургандар «Алдыңды мал, аркаңды бала бассын!» – деп, 
толгон алкыштарды айтып алкашып турушат. Келиндин 
жүзүн абдан көрөлү дешип «Башыңды өөдө көтөр» деген 
чуу асманга чыгат. Келин чарчаганча жүгүнүп көшөгөгө 
кирет. Кайын ата менен кайын энелер «келинге мал эн-
чилеп жана казан-аяк, туткуч бердим» дешет. Келин эрте 
туруп бүтүн айылдын түндүктөрүн үч күнү тартат. Келин 
жаңы келгенде кайын атасынын куда, достору аш-тамак, 
мал да алып келет. Аларга да куру койбостон буюм бери-
лет. Келиндин келгенине 3 күн болгондо келин кайын 
атасынын үйүнө кызмат кыла баштайт. Келинди кайын 
агалары да отко киргизет.
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Күйөө качуу

Күйөө кайын ата, кайын энесине көрүнбөй качат, 
башкаларынан качпайт.

Келин качуу жана тергөө

Келин кайын ата, кайын агалардан качат, тергейт, 
атынан бир да айтпайт. Алардын караандарын көрбөйт. 
Аларга алда кайдан жүгүнгөндө алар алкайт. Келин ка-
йын жеңе, кайын эже, кайын сиңди, кайын инилерди ат-
тарынан бир да айтпай, тергейт. Мисалы, чоң акем, мер-
генчи акем, уста акем, ортончу акем, кичи акем, аалсын 
атасы, зайнаптын энеси, чоң уул, ортончу уул, кичи уул, 
ортончу бала, кичине бала ж.б. Отунчу деген кайын ага-
сы болсо аны термечик кара болсо ымырт ж.б.лар менен 
тергеген.

Келин көрүү

Куда, достор мал союп келин көрүүгө келишет. Алар-
га келиндин буюмунан берилет.

Өкүл ата

Келинди кайын атасынын үйүнө отко киргизип жат-
канда, күйөөгө да, кызга да өкүл ата дайын кылынат. Кү-
йөөгө кыз атасы жагынан өкүл ата дайындалат. Күйөө 
мал берет, өкүл атасы тон кийгизет. Келинге уул атасы 
жагынан өкүл ата дайындалат. Өкүл атага септен бери-
лет, өкүл ата мал энчилеп берет. Келин өкүл атасына 
төркүлөп да барып мал алат.
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Келин келгенде

Келин келгенден бир нече күндөрдөн кийин эле эне-
си, жеңеси, бөбөктөрү мал союп бышырып жана та-
мактарды камдап, кийимдер алып кызына, кудасына 
учурашууга келишет. Кудагыйдын алып келген кеши-
гин айылдагылар талап жейт. Куда кудагыйына ат, төө 
берип узатат. Жаңы келген келинге да көрүмдүк берип 
көрүшөт. Кыздары жакшы чыкса, эркеги жаман чыгат 
делип, кыздардын жакшы чыгууларына кубанбаган.

Эскертүү: Куда болуу жана ар түрдүү тойлор болсо, 
эң жогорку байлар, чоңдор, орточо оокаттуулар менен 
бечара жарды адамдардыкынан ортосундагы айырма-
лар өз абал туштарына карай болгон. Бирок, жол-жосун, 
каада, нарктары бирдей эле болгон.

Такыя саюу, төшөк талашуу сыяктуу бир канча үрп-
адаттар 1870-жылдарда эле кала баштаган.

ХХ кылымга келип киргенде кыздарды ала качып 
алуу, тартып алуу, кыз атасы түн ичинде кызын өзү атка-
рып берүү адаттары көбөйө баштаганда, айтылган адат-
тар да кала баштаган.

Нике

Кырыгыздар үйлөнгөндө молдо чакырып нике кыюу-
ну бир да билбестен эле күйөөлөп бара беришкен. ХХ-
кылымдын башынан баштап гана нике окутуп, андан 
кийин күйөө, кызды беттештирүү боло баштады.

Келиндин тартиби

Жаңы келген келин эң уяттуу болот: кайын ата, ка-
йын эне жана сакалдуу киши, сакалдуу зайыпга бутун 
сунбайт, аркасын салбайт, шак этип сүйлөбөйт, сылык 
жүрүштөрү менен жүрөт, кайын агалары үйгө келгенде  
көшөгөнүн ичинде туруп да жүгүнөт.
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Төркүлөө

Кыз келин болуп күйөөсүнө келгенден кийин эки жыл 
өтмөйүнчө атасыныкына барбайт. Эки жылдан кийин 
төркүлөп барат. Кыз төркүлөп барганда ата-эне, тууган-
дарына  кийимдер, мал союп, тамактар алып, бир ат же-
телеп барат. Төркүнү да кызды бүт кийгизип, кайын ата, 
кайын эне, балдарга да кийимдер даярдап, кызыдын эн-
чисине малдар берип, каалаган ат, төөлөрүн берип жана 
мал союп, көп тамактар бышырып куржундарды толту-
руп, ат, төөгө жүктөп берет. Муну келиндин кешиги деп 
талап желет. Кыз мындан кийин атасыныкына ар дайым 
бара берет, бирок эркек балдардай энчи кыздарга бе-
рилбейт.

Эскертүү: XIX кылымдын аягына жакындаганда, ке-
линдер бир жылга жетпестен эле төркүлөй баштаган. 
Кай бир кишилер баланча ат, төөнү сурап кел деп төркү-
лөткөн. Тойсуз ала качып, тартыш, түндө аткарып келин 
алгандарга чоң токонаалат айтып карылар безеп болуп 
жүрүшкөн.

Тергөөлөр

Кыргыз аялдары кайын ата, кайын эне жактын туу-
гандарын жана балдарын, кыздарын тергешет.

Кайын атасын ата, кайын энесин эне, кайын агалары 
бир канча болсо аларды ар башка, чоң, ортончу, кичүү 
акем, же Саалынын атасы, Зууранын атасы деп, бий аке, 
уста аке, чебер аке, мерген аке, молдо аке деп, кайын 
агаларынын аялдарын да чоң, ортончу, кичүү жеңем же 
Жанектин энеси, Ажардын энеси деп тергелет. Кайын 
аганын эр, кыз балдары тергелбейт. Кайын инилерди  
чоң же ортончу, кичине, бала деп тергелет да, алардын 
аялдары тергелбейт. Кайын атасынын бир туугандары 
жана жакын туугандарынын бардыгы аялдары, балда-
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рына чейин тергелип, кайын ага, кайын жеңелердин 
бардыгына жүгүнөт жана  качат. Алар алкыш айтат:  бай 
болгула, эркек төрөгүлө, теңир жалгасын деп.

Кайын эненин эркек бир туугандарын чоң, ортончу, 
кичүү таякем, аялдарын таажеңем, кыздарын тая эжем 
деп тергеп, таякелерден да качып, жүгүнөт.

Тергей тургандардын аты Бокбай болсо «бок» деген 
сөздү  тезек деп, кара болсо ымырт деп, Термечик болсо 
майда отун деп, Балта болсо чоң керки деп, Сүтүкө болсо 
саамал деп, Жылкыбай болсо улуу балтыр деп, тергеген. 
Ошондой зайыптарды да өз аттарын айтпастан тергеген. 
Келин эч убактарда тергөөчүлөрдүн үйлөрүнө өтпөгөн. 
Эркектер кайын ата, кайын энеден качкан, бирок XIX- 
кылымдын 60-жылдарынан кийин качылбай да кеткен. 
Тергөөлөр эркектерде бир да болбогон. Күйөөлөр кайын 
атанын төрүнө чыгып отурбаган. Келиндер эч убакта 
тергөөчү ата, кайын ага, таякелерге  жылаңайлак жана 
жылаң баш отуруп, тамактарын көргөзбөгөн. Кайын 
ата менен кайын агалар эч бир убакта жаман сөз айтып 
ачууланбайт. Алар да келинди «силер ушундай кылар бе-
кенсиңер» дегендей сылык сөздөр менен айтышат.

Ажырашуу

Кыргызда күйөөгө берген кызын эң катуу себепсиз 
чыгарып алуу деген иштер бир да болбогон. Себепсиз 
кызын бузуп чыгарып алса анда «бата бузду, бул бата-
га учурайт» деп эл чур деген, узак өтпөстөн бата бузган 
киши  чоң зыянга учурап, бир башы жок болгон. Бата бу-
зуп, баш ачуудан эң катуу корккон күйөөсү өлүп калып, 
алары болсо анда башы ачылган.
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Ата-эне балдарын өстүрүү жана үйлөндүрүп 
энчилер берүүлөрү

Ата-эне ар баланы багып өстүрүп, зайып алып бе-
рип, үйлүү кылып, энчи мал бөлүп берүүгө милдеттүү 
болот. Ар бала атасынан энчи алып, өзүнчө оокатын 
кылып караандаш жүрө берет. Ата менен энени эң 
кенже бала багып калат. Ата-эненин актык малдары, 
үйү-жайы да кенже баланын колунда калып, ал үй чоң 
үй деп аталат. Берки бөлүнүп кеткен балдар да чоң үй-
дөн дайым үмүт этүүлөрү болот. Бул бөлүнүп кеткен 
уулдар ата-энесине карашканы да, карашпагандары 
да болот. Жарды болсо да кенже бала ата-энени ба-
гууга милдеттүү болуп багып калат. Эгер кенже бала-
да мал, оокат көп болуп, бөлүнүп кеткен бала начар-
лап оокатсыз болуп калса, кенже баладан экинчи ирет 
энчи алган убактар да болот.

Ата-энени улук тутуу, батасын алуу деген иш кыр-
гызда эң ыйык иш, Ата-энени ыраазы кылбай каргыш 
алууну эң безер санап келген. Атанын каргышы балага 
ок деп ишенишет.

Туугандар да бири-бири менен эң таттуу, ынтымак-
туу туруулары тийиш. Туугандарына жамандык кылып 
жүргөндөрдү да эл эң жаман көрүп «Тууганга кара сана-
ган туура жарыбайт» деп жек көрүлөт.

Тууган эрегиши

Кыргызда тууган эрегиш деген нерсе эң бир корку-
нучтуу иштердин бири болуп эсептелет. Эки эле бир 
туугандын балдары  ыкташып таттуу тура алышпастан, 
мансаптар талашып душмандашып жана бир-бирине 
колдон келген жамандыктарын аябай жүрүшкөндүктө-
рү анык. Артыкча калк бийлеген мыктылардын балдары 
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тууган эрегиштерин эң катуу жүргүзүшүп, бири-бирин 
өлтүрүшкөн. Өлтүрүп тууларды кандагандыктан «туу-
ган» деп айтылган деген карылардын байыртан бери ай-
тып келген сөздөрү бар. Ошондой болсо да тууганды чет 
душмандан катуу коргогон.

Жесир алуу

Кандай киши болбосун өлүп, зайыбы жесир калганда 
аны өз бир тууганы алат. Өзү менен туушкандар  болбо-
со, аталаш туугандары алат, башка кишилерге эч качан 
берилбеген.

Көп катын алуу

Кыргызда көп катын алуу адаты жана жаш кыздар-
ды сакалдуулар алуу, жаш балага чоң кыздарды алып 
берүүлөр байыртан бери эле эң күчтүү орун алып, 
кээ бир чоңдор, байлар жетилип алган. Мындай көп 
алгандыктын  себеби – «тукум-ужумум өсүп чоң ай-
гырдын үйүрү болоюн, беш камчы кимде болсо, бе-
реке ошондо» деген байыркылардан калган керээз 
сөздөрдү колдонгон. Бул көп зайыптын бир, экөөн 
эле жакшы карап жүргөн болсо да, калгандарынын 
кайсы бирлеринин үйлөрү, малдары бар болуп өзүнчө 
оокаттарын кылышып жүрүшсө да, кайсы бирлери үй-
сүз, малсыз болуп, берки жакшы зайыптын отун, суу-
сун алып, казан-ашын кармап күң катарында калган. 
«Камчы кайраттуу болсо, катын уяттуу болот» деген. 
Эри жакшы көргөн зайып, көрөр көз, алынды катын 
деп айтылып, жаман көрүлгөн катын салбар, салынды 
катын деп айтылган. Салбар катындын балдары да, 
көрөр көз катындын балдарына тең болбостон төмөн 
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турган. Салбар катындын балдарын эл мазактап: «ба-
ланча кишиден туулган» деп аныктап айткандар эң 
көп болгон. «Арамдан бүткөн» деп беттерине салып 
айтуулар да болгон. Кайсы убактарда салбар катын-
дын балдары да мыкты чыгып, эл бийлеген учурлары 
да болгон. «Атанын сүйбөс уулу түн тутат», деген сөз-
дөр ушундайлардан алынып айтылган. Катын эң кор 
саналып уруу-согуулар көп болгон. Катынды акылсыз 
делген, түрдүү жактан укуксуз болгон.

Конок кондуруу 

Кыргызда конок кондуруу эң ыйык милдеттердин да 
биринчиси болуп эсептелген. Кандай чоочун, кандай 
бир аты угулбаган элден конок келип консо, аны сыйлап 
колунда барын конокко берип, атын да тойдуруп баккан. 
Короосунда кою болсо, кой союп бербей жаткырбаган. 
Конок конгон үйдүн короосунан бөрү кой жеп кетсе, ко-
нок уят болгон,  киши өлсө, конок өзү эле аттанып кете 
берген. Конок кууш өлүм катарында эсептелип, конок 
кууган кишини чакыртып келип, ошо элдин бийи бир 
тогуз мал айып салган. Конок кууган кишинин 2-3 малы 
болсо, бир малын айыпка сойдуруп, конокко бир чапа-
нын алып кийгизген. Конок куу деген кыргызда болбо-
гонго эсеп болгон. Эшикке түшкөн кишинин атын алып, 
эшик ачып киргизген. Аткарууда эшик ачып чыгарып, 
колтуктап атка мингизген.

Аксакалды улуктоо

Кыргызда аксакалды сыйлоо, аларды улук тутуу ада-
ты эң эле күчтүү орун алган. Аксакалдар отурган үйгө 
жаштар уруксатсыз бир да кире алышпаган. Аксакалдын 
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алдында бир ооз сөздү да айта алышкан эмес. «Карынын 
каргышы тийсе шексиз өлөт» деген ишенич болгон. «Ка-
рыдан бата алынса узарат» деген.

«Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көбөйөт» 
деген сөздөр байыртан калган сөздөр болот. Карылар-
дан бата алууда күчтүү орун алган. «Сен сыйласаң ка-
рыңды, кудай сыйлайт баарыңды», «Карысы бар жерде, 
касиет бар» деген сөздөр да бар. Кыргызда чечилбей тур-
ган чоң кеңешти карылар чечтирип келген. Ашка, тойго 
уруу-уруу кылып түшүрүлгөн. Мисалы, бир чоң уруунун 
ичинде бир канча майда уруулар болуп, алардын эң ак-
сакалы ашка, тойго мурун түшүрүлгөн, жоого да ошону 
мурун салынган.

Аш-тамак

Дайыма аксакалдар жогору отуруп, улам жашы ки-
чүүлөр төмөн отуруп, тамак тартылганда чоң мүчөлөр 
аксакалдарга тартылып, аксакалдар келиндер, балдарга 
мүчөлөрүн беришет. Тамак бүтүн эле желбестен табак-
тын түбү келиндерге берилет. Аш-тамактарды бүтүн 
айылдагылар жапырт отуруп орток жешет, артыкча кой 
союлганда эти бүт салынып, айылдагылар бүт отуруп 
жешет. Жайкы кымызды ар күн талап ичүү адаты бол-
гон. Чоңдордун, байлардын коңшу-колоңдору жайы-кы-
шы дебей алардан ичип, жеген.

Дос, тамыр

Кыргызда достошуу, тамырлашуу адаты эң орун ал-
ган. Эки киши достошкондо бирөө экинчисин үйүнө ча-
кырып барып коюн союп, ат мингизип антташат. Аксак 
сары атты ортого коюшат. (Эки достун ортодогу анты-
нын аты аксак сары ат болот.) Сары түс кыргыз заңы-
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тында эң жаман болуп, анттан тайган дос аксак сарыга 
кабылат деп кыргызда ишенет. Дос болушкан эки адам, 
дос деген куданын аты деп достошот. Достор өлгөндө-
рүнө аса, тууган балдарына жентектешип турушат. Ко-
шумчалашып, жакшылык, жамандыктарына карашып 
турушат. Зайыптарын аяш деп, балдары аяш ата, аяш 
эне деп айтышат. «Достун түбү доо, миң достон бир сөөк 
артык» деп, эки дос акыры кудалашып да кетет.

 «Дос анданы ант урат,
 Куданданы бата урат», – деп айтылган каккан ка-

зыктай эң таасирлүү сөздөр бар.

Анттан коркуу (жан берүүдөн)

Кыргыз анттан (жан берүүдөн) эң жаман корккон. Ак 
ишке бирөө жан берсе, ал тез аранын ичинде эле бир чоң 
зыянга учурап, бала-чакасынан майып болуп, кайсы бир 
учурда өзү да өлүп калган. Чындык ишке да жан бербес-
тен, мал эле берип кутулууга аракет кылган. Бир урууга 
бир кишинин касамы суралса, ал кишинин өзүнө бил-
дирбестен бир дөңгө алып барып түшүрүп, доо алуучу-
лар жагына көргөзгөн. Касам бергени ошол болот экен. 
Ант берүүгө алып баргандыгын билгенде чочуп кетип, 
үйүнө ооруп түшүп өлгөн учурлар болгон. «Жан берген-
дин жанына турба» деген сөз таасирлүү түрдө айтылган. 
Жан берилсе доо атказ болгон. «Ата-бабанын арбагы 
урусун» деп карганган, «Арбакка койдум» деп тапшыр-
ган. «Арбакка урунду» деген, арбактан катуу корккон.

Жыйын

2-3 гана майда уруулардын аксакалдары жана ал жы-
йынга жумушу бар дагы көп кишилер барган. Бир уруу 
менен экинчи уруу доо-акы, кун, айып алмак болушса, 
бир жерге чогулушуп келишип, жүйөөлөшүп сүйлөшүп, 
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күбө тааныктарды сүйлөтүп сындаган. Эл бийлеген 
бийлер жана чечендер көпчүлүктүн алдында бетме-бет, 
туюк түрдө сүйлөшкөн. Андай туюк сөздөрдү өздөрү 
гана билишкен. Экиден-үчтөн болуп бүжүңдөп сүйлөш-
пөгөн. Доо-чыр ошондой түр менен бүтүлгөн. Күбө таа-
нык болбосо, бир кишинин касамын салып берсе куту-
луп, берилбесе жыгылып доо берилген. Ар бир атанын 
тукуму жана урук, уруулардын башынан бери заңыт 
кылып колдонуп келген. Өздөрүнүн айрыкча салттары 
болгон, ошол ата салтына да нык байланган. Кайсы бир 
ата «мал бергиле, эгерде жан бербегиле» деген. Кайсы 
бир ата «Кызыңардын дегеле баштарын ачпагыла. Жа-
манга берсеңер да ошонун колунда болуп, анын тукуму 
оңолуп, бизге теңелсин» деген. Бул сөздү бугунун Бирна-
зар байы айткан экен. Чыныбайдын атасы Тилекмат да 
«ууру кылбагыла, баш ачпагыла, бара жебегиле» деген.

Топ

Көп чоң уруулар баш кошуп, доо алышканды топ деп 
айтылган. Топто да чоң бийлер кыргыздын каада-салтта-
ры менен иш бүтүргөн. Күйөөгө бергенден кийин ал ке-
лин кандай болбосун бузук иш кылса, кыргыз салтында 
анын айыбын атасы тарткан. Мисалы: кызы башка би-
рөөгө жал кошуп, ашкере болунса, атасын чакыртып   ай-
тылган. Кандай айыбы болсо да атасы айыпкер  болгон.

Кыргыздар диндин көргөзгөн шарыятынын шарттары-
на байланбастан ата-бабаларынан бери колдонуп келин-
ген заңыт, салт, каада, нуска, жорук-жосун, зайыптарды 
эң нык колдонгон. Советке чейин ал салттардын аз гана-
сы жоюла баштаган, негиздүүлөрү баштагы эле күчүндө 
болгон. Мисалы: энчинин эң көбүн эр балдар алуу, жесир-
ди башкага бербөө, кызды сакалдуу кишилерге берүү, көп 
катын алуу жана толгон салттар.                                                                                                                                        
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Убада

Кыргызда оозеки убада эң нык сакталаган. Убадалуу 
сөздөрдөн кылчалык тайгылбаган. Арбакты байлап уба-
да берген.

Уруулардын турушу

Кыргызда ар бир уруулар бир ыңгай конуштарда ту-
рушкан. Ар бир атанын балдары да өздөрүнчө бир айыл 
болушуп, көчкөндөрдө да топтошуп өздөрүнчө көчүш-
көн. Араларынан кандай себептер менен бирөө башка 
жерге, башка уруунун ичине барып турган болсо, аны 
кандай болбосун көчүрүп алууга аракет кылып көчүрүп 
алган. Башка уруунун ичинде жүргөндөр ошол урууга 
букара болуп, аларга тең болуп иш кыла албаган.

Жек көрүү

Кыргыздар ыраакка чыгып көп жерлерди көрбөгөн. 
Көп жер көргөндөрү анда-санда бир, кишилер Анжиян, 
Кашкарларды гана көргөн. Көпчүлүк шаарлардан бир да 
көрбөгөн.

Соода-сатык

Кыргыздар соода-сатык иштерин бүтүндөй билбеген 
деп айтууга да болот. Анжиян, Кашкардан сатык булдар 
алып чыккан соодагерлер-кербендер кыргыздарды ара-
лап келгенде эл бийлеген чоң бийлердин айылдарына 
келип түшүп жамынып соода кылган, башкача айткан-
да «балан бийдин сартымын» деп айткан. Соодагерлер 
булдарын эң кымбат баа менен саткан. «Малдууга сарт 
келди, малы жокко дарт келди» деген сөздөр ошол учур-
да айтылган. Соодагерлерди кыргыздар кээде карактап 
да алышкан. Миңдин бири кокустан соода кылган киши-
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лерди кыргыздар эң эле жаман көргөн. Базарды жаман 
көргөн «Базары жакын байыбайт» деп.

  «Болом деген балаңа,
  Базар жолун көргөзбө.
  Болбойм деген балаңды,
  Коё бергин казанга» – деген сөздөр бар.
«Соодагер кишиден эч бир жакшылык иштер кел-

бейт» деген.
Уурулук

Кыргызда мал уурулугу абдан орун алган. Бир-бири-
нин малдарын жыш уурдап союп, башка ыраак жерлерге 
өткөрүүлөр көп болгон. Уурдалып бара жаткан чоң мал-
ды башка бир киши колго алса, аны ошол киши сасык эт 
деп жейт.

Бегилик

Кол өнөрчүлөр, усталар, өрмөчүлөр, чеберлер, мер-
гендер жана ошо сыяктуулар чоң бийлер, байлар мырза-
ларга сыйлык тартуу кылып иштеп чыгарган буюмдарын 
алып барганда, аларга көп артыгы менен берип ыраазы 
кылган. Мактаган ырчы, комузчуларга да жакшылап 
берген. Мындай берүүлөдү бегилик деп айтылган.

Аңчылык

Аңчылык, мылтык атуу, бүркүт, куш салуу, капкан 
салуулар кыргыздардын эң жакшы көргөн кесиптери 
болуп эсептелген. Бул кесиптерден чоң пайда көрүп, 
ошолор менен күн көрүп, турмуштарын өткөргөн көп 
кишилер да болгон.

Мергендер, бүркүтчүлөр адеп атканын, бүркүттүн ал-
ганын жолдошуна байлап берген. Бүркүттөр күз, кыш 
гана салынган, анткени түлкүлөрдүн жүндөрү толгондо 
гана. Кийик атса, этин жолдоштору орток бөлүп алыш-
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кан. Кийик аткандардын жолдон учурагандар жана 
айылдагылар «Шыралга» деп сураган. Кийиктин «кайбе-
рен» деген колдоочу бири болот деп ишенген. «Мерген-
дин аткан кийиктери бир миңге толгондо бирөө оңко 
турат» деген ишеним болгон.

Таптык (сословие)

Кыргыздарда тапка бөлүнүш жактары да эң күчтүү 
болгон. Мисалы: бий, баатыр, бай, букара, кул, бийлер, 
байлар, баатырларга букаралар эч бир убактарга тең бо-
луп, кыз алышып тең сөөк боло албаган.

Кулдар болсо: чабуулдан, кыздын калыңынан, аттын 
байгелеринен келишкен. Жарты кылым өткөндө кул-
дардын тың-мыкты чыккандары да бий тукумдарына 
теңелишип кеткен.  XIX-кылымдын экинчи жарымынан 
тартып букараларда бийлерден кыз алып, кыз берише 
баштап теңеле баштаган. 

Өмүр

Илгерки заманда кыргыздар көп жашаган. Анда-сан-
да гана кишилер өлгөн. Оорулууларды аралап барып су-
рабастан дөңдөн атчан туруп суралган. Бир киши чечек 
оорусу менен ооруса, бүтүн айыл көчө качып, ооруган 
кишини жалгыз үй таштаган. «Балакеттен машайык ка-
чып кутулуп» деп айтылган.

Тобокол

Кыргыздар ар бир иштерди тобоколго салып иштей 
баштаган. «Кеңешип кескен кол оорубайт» деп тобокол-
чул болгон. «Тобоколдо кайгы жок» деген.
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Ырайым, кечирим

Кыргыздар колго түшкөн душмандарына ырайым кы-
лып боорлору ачыган. Кандай жаман душмандары да моюн 
сунуп жыгылып кечирим сураса, алардын кылмыштары 
кечирилип кетилген. «Алдыңа келсе, атаңдын кунунан кеч, 
сунган моюнду, суурган кылыч кеспейт, атаңды өлтүргөнгө, 
энеңди алып бер» деген сөздөр буга далил боло алат.

Тазалык

Кыргыздар көчмөн калктар арасында бир кыйла ал-
дыңкы тазалыкты сактаган деп айтууга туура болгон. Бүт-
көн бойлорун жууп туруу, кирлерин жуу, идиш-аяктарды 
таза тутуу, жуурканга ак шейшептер тигип, аны кирдет-
пей улам жууп туруулары байыртан бери болгон. Бирок 
көчмөн болуп мончону бир да көрбөгөндүктөн жана эки-
ден көйнөк, ыштан кийүү адаты болбогондуктан, көйнөк, 
ыштандардан бит карап отуруулар орун алган. 

Отуруу-туруудагы жана тамак ичүүдөгү адаттар

Үйгө кирерде эшик ачылып эң мурун аксакалдар 
жаштарына карап кирген, отурууда да төргө аксакал-
дар отурган. Жаштар төмөн отурган. Кыргыздар конок-
ко кой соёрдо жетелеп кыбыланы каратып, конокторго 
бата кылдырып мууздайт. Мал соёо албаган жигит эт 
туурай албаган. Бычаксыз, камчысыз жигиттерди жа-
ман көрүлгөн. 

Этти казанга салып абдан бышырып чыгарганда үй 
ээсине куйруктан кесип ооз тийгизилет, шыйрак, бөй-
рөктөрдү айылдан кирген балдар алат. Этти табактарга 
бөлүп салып аксакалдарга тартылат. Куйрук, куймулчак, 
жамбаш менен аксакал табакка салынып эң улуу акса-
калга тартылат. Бир жамбаш менен баш экинчи аксакал-
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га тартылат. Жото жилик үчүнчү аксакалга, далы, кары 
жилик андан кийин тартылат. Өпкө, боор, жумур, ичеги, 
карындар, моюн конокко тартылбайт. Боор тез бышат, 
аны бышары менен кесип туздап коноктордун ооздору-
на кыдырата сугунтат. Конокко эт тартарда бир киши 
колуна чылапчын, кумган алып, коноктордун колдоруна 
суу куюп, колдоруна суу жоолук берет. Жууп болгондон-
дор «бай бол» деп алкыш айтат. Дасторкондор салынып 
этти тартат. Коноктор колдорун салып, устукандарды 
аксакалдашып алышат. Коноктор устуканды бир аз мүл-
жүп эле төмөндө табак тартылбай отурган от жаккан, же 
келин, кыз, балдарга берет. Баштын кулактары да бал-
дарга берилет. 

Айылдаргы үйлөргө да мүчө жиберилген. Эт туура-
лып, чык куюп аралаштырганда аксакал баштап алат. 
Төмөн отургандарга коноктор берип ашатат. Табакка 
түп калтырып, аны келин, кыздар жейт. Кол арчылып, 
сорпо ичилет. Эң төмөн жактагы бир киши ордунан тура 
калып «Оомийин» айтып эки колун жайып бата кылып, 
колго суу куят. Эшикке чыгарда төмөн отурган жаштар 
жол бошотуп мурун чыгып, артында аксакалдар чыгат. 

Кандай болбосун тилесе, кандай киши болбосун 
үйгө кирген кишиге даам берилет. Жайдын күндөрүндө 
эшикке атчан келгендерге үйдөн алып суусун берилет. 
Аш, тойлордогу жылкынын учасын ар бир уруктан кел-
ген аксакал, көп жашаган абышкалардын эң аксакалына 
тартылган. Мейли кандай начар болбосун, анысына ка-
рабаган. 

Кымыз ичүүдөгү адаттар

Бээ байланып кымыз ачытылган үйлөргө эртең менен 
айылдагы эркек, аял, балдар бардыгы кирип олтурган. 
Үй ээси аял туруп, кымызды бышып, аяктарын жууп, кы-
мызды куюп бир киши отургандарга бир баштан суна 
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баштаган. Бир эле жолу эмес, бир нече аяк сунуп ичирет. 
Кирген кишилер тойбой чыгуу чоң намыстан саналып 
берекесиз болуп эсептелет. Кирген кишилер кымызга 
тоюп бүткөндөн кийин  бата кылып тарашат. Кыргыздар 
бир күндө эң болбогондо 6-7 ирет тамак иче берет.

Эскертүү: Кыргыздарда бири ичкен чыны, аяккка 
экинчилери иче берет, жууп куюлбайт.

Курдаштык

Курдаштык, жолдоштук иштеринде кыргыздарда 
ажыргыс тыгыз байланышкан. «Курдаштын кудайы бир, 
теңтуштун теңир бир» деп айтылган сөздөр буга далил 
боло алат. Курдаштын кандай чоң зыяндарына  орток-
тоштук кыргыздарда болгон.

Көч

Кыргыздар тез-тез орун которуп көчүп турууну сүй-
гөн. Көчкөндө көбүнчө үйлөрүн төөлөргө жүктөгөн. Жүк 
жүктөлгөн төөлөргө, жүктүн үстүнөн калың килемдерди 
жаап, уук учтук, төө моюн, төөгө шурудан тизип буй-
лалар тагылып, жүктүн үстүнө каркылар салынып, төө 
жетелеген кыз-келиндердин ат-тондор, ээр-токумдары 
да абдан  жасалган болот. Төөлөрдүн моюндарына жеке 
сан (чоң коңгуроо), кыздардын аттарынын моюндарына 
да коңгуроолор тагылган. 

Үп

Кыргыздарда чоң бийлер, байлардын жыйган көп 
асыл буюмдарын үп деп айтылган. Үптөрдү ороп койгон 
ороочторду бокчо деп айтылган. Бир жүз койго, же кырк 
байталдарга сатылып алынган алтын күрөөкө тондор, 
килемдер, дейилде, кымкап, шөкүлөлөр, бермет, шуру-
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лар, башайы-шайы, торгун, тубар, дүрдүн, суп, буулум 
тондор болгон.

Салык

Кыргыздар жогорку айтылган асыл буюмдарын жай-
лоого көчкөндө салыктарга салып көчүп кете беришкен. 
Аны салык салуу деп аташкан.

Бакшы

Кыргызда бакшылар деген бир группа адамдар болуп, 
алар эл аралап жүрүп, ооруу-сыркоолорду эмдеп-домдоп 
көрүп жүргөн адамдар бакшы деп айтылган. Бакшы-
лардын адамдарга көрүнбөй өздөрүнө көрүнүп, бакшы-
лардын кызматтарын орундаткан чымындары болот. 
Чымыны көп бакшылар күчтүү бакшылар болот. Бакшы-
лардын эң күчтүүлөрүн кара жүндүү бакшылар деп ай-
тылган. Байлатып койгон жин ооруларды кара жиндүү 
бакшыларга көргөзүшкөн. Бакшылар айкырып-кыйкы-
рып, колдоруна бычак, шамшарларды алып оорулууну 
койгулап, жаргылчак таштарды алып көтөрүп өз төш-
төрүн өзү уруп, жазы темирлерди отко коюп кыпкызыл 
кылып туруп шыркыратып тили менен жалап, ар түрдүү 
укмуштуу сөздөрдү айтып бакырып жана олуя мазарлар-
ды айтып чакырып, аны менен катар ар түрдүү корку-
нучтуу көп сөздөрдү айтып, карап турган кишилердин 
эстери ооп, көңүлдөрү айнып, үйдүн ичи көл болуп, үс-
түндө өрдөктөр сүзүп жүрөт. Көбүнчө оорулуулар сопсоо 
болуп айыгып да кеткен. Кайсы бакшылар чымындарын 
башка бакшыларга алдырып жиберип боростой болуп 
да калган. Эч бир иши жок бекер болуп калган киши-
лерди «чымынын кактырган бакшыдай болуптур» деген 
ылакап сөздөр бар. Бакшыларга да оорулуулар сыйынып 
малдар берген. Бакшылар түндө көргөн.
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Бүбү

Зайыптан чыккан бакшы бүбү деп айтылып, бу да нак 
эле бакшынын жолдорун жолдогон.

Тамырчы

Кыргызда оорулуулардын билектерин кармап «ысык 
ооруу экен», «суук ооруу экен, күчтүү тамак ич» деп  жүр-
гөн тамырчылар да көп болгон. Кыргыздар ооруудан кө-
бүнчө суу ичип айыккан. Суу ичкен кишилерди тамыр-
чылыр тупадан туура тамакка киргизбестен, адегенде 
күчү жок көк сорпо, ак жарманы 2-3 күнү ичирип туруп, 
андан кийин тамакка салган. Кабыргасынан түкүргөн, 
алдынан сезгендерге карандай эле суу ичирилген. Бир 
айлап суу ичкен оорулуулар болгон. Алардын жилик-
тери тамам үзүлгөндө мал болгон. Канчылар да түрдүү 
оорууларды кан алып айыктырган. Кыргызда мындай 
жергиликтүү айыктырган кылдат тамырчы-табыптар да 
көп болуп, оорууларды айыктырып, тартууларына мал-
дар алышкан.

Дарымчы

Оозду кара жама жеген, шишик, жылан менен бөй, 
кара курт чаккандарды дарымчылар түкүрүп айыктыр-
ган. Дарымчы чыныга сууну куюп алып ууртап, ар түрдүү 
дуба сөздөрдү айтып түкүргөн. Жылан, бөй чаккандарга 
ар түрдүү жылан, курттардын аттарын айтып түкүргөн. 
Мындай сөздөрдү айткан: 

«Ала бата бүрү менен, 
Ажыдаардын түгү менен,
Арал-арал аралга көч,
Арал отун оттогон маралга көч» ж.б.лар.
Дарымчылар жылан чаккан киши жана малды да-

рымдаганда  бир бычакты сабынан жерге сайып коюп 
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дарымдаганда жети суудагы жыландар келип бирден 
бычактан оролуп өткөндө, эң акырында чаккан жылан 
оролгондо өлөт. 

Киши менен мал айыгат. Дарымчылар дайыма жы-
ландар менен арбашканда, жылан аяк өөдө тик туруп 
оозун кыбыратат. Киши да дубасын айтып турат. Экөө-
нүн тең ичтери көөп чыгат, аттарын тапса, ошо секундда 
эле жыгылат да, ичи жарылып өлөт. Жылан менен кара 
кой жана торгой да арбашып, көбүнчө торгой жеңилет 
да сордурат. Кара кой дайыма жеңип, башын үзүп сугу-
нат экен.

Албын

Ашуунун белдери – сырт жерлерде суюк аба жетпей 
кишинин деми кысылууну кыргыздар түтөк деп айты-
шат. Түтөк деген албын аттуу шайтандардын бир түр-
күнү болуп, кыздар болот эмиш, ага вульгарный уяттуу 
сөздөрдөң айтылып турулса уялып кача баштап, түтөк-
көн киши эс алат экен. Сырт жерлерине мал багып бар-
гандардын жандарына талкан, өрүк, мейиздерди тигип, 
түтөккөндө ушуларды татып-жыттатса болот деп да кол-
донгон.

Жайчы

Кыргыз ишеничинде киши күндү жаадыра алат деген 
нык ишенимдерден болгон. Күн жаадырчуларды жайчы-
лар деп аташкан.

Жайчылар эт, майларды аябай жеп анан күн жайла-
ган. Жайчыларда кара таштар болуп, ал таштарды кара 
сууга салып жай сөздөрүн айтканда, чайыттай ачык тур-
ган күн бүркөлүп жаай башатаган. 

Жай таштар кызыл чаар таштар болуп, уйдун ичинен 
чыгат экен. Жайдын жайы күнү жети суудан өтө албайт 
деп айтышат. Жайчыларга заказ берип, чоңдор бир уруу-
нун жерине жут түшүртүп, малы, баштарын кырдырган. 
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Эгин, чөптөргө да жайлатып жаадырган. Аттын жалы-
на күн тийгизип, соорусуна күн жаадырган жайчылар 
да болгон. Калмактан чыккан жайчылар кара сууну ай-
ран сыяктуу уютат экен. Жайчылар тирүү кезинде жай 
ташын жерге көмбөсө, ооруугандан баштап тынымсыз 
күн жаап, көргө койгондо да жаап, качан ичи көөп жа-
рылганда күн ачылат. Жайчы өлгөндө ичине бычак жүр-
гүзсө анда күн жаабайт экен. Кай бир учурда, кайсы бир 
кишилер жайчыларды кармап алып өрттөп да жиберген. 
Жайчылар мындай деп айтат: «Таз каранын таңдайынан 
катты, жагалмайдын жанынан катты» ж.б.ларды  айтат.

Дубана

Дубана да тынымсыз эл кыдырып чарк уруп жүрө тур-
ган адамдар болот. Дубаналардын колдорунда аса-муса 
аттуу таягы болуп, үстүнө даакы кийип, башына да күлө 
кийип, селде, чапанын дүнүйөнү эң бир да сүйбөс жек 
көз менен карап түрдүү сөздөрдү айтат.

«Үйүм, үйүм дейсиң сен,
Кулпендем үйүң токой чырпыгы!
Малым, малым дейсиң сен,
Кулпендем малың токой чымчыгы!
Эсил кайран болот деп,
Эми кайдан табат деп,
Ата калды бир чөлдө!
Эсит кайран болот деп,
Эми кайдан табат деп,
Эне калды бир чөлдө!
Солкулдайсың тирүүңдө,
Кулпендем солдоёрсуң өлгөндө!
Шалкылдайсың тирүүңдө,
Кулпендем шалдярсың өлгөндө».

Дубаналардын кай бирлери жолборс терисин жамын-
гандары, куштун тырмактарын жипке тизип моюндары-
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на асынып, Аса-муса деген бир түрдүү өзүнчө жарылып 
турган куу жыгач, узундугу 1,5 метрче, ар жерлерине 
темирден чагарак, жынжырлар кадалган. Дубаналар 
баштарына ак жүндүү айбандын терилерин сыртына 
каратып тыштап бийик кылып кийген, үстүнө да ошол 
сыяктуу даакы тон кийген. Тынымсыз жүргөндө «ак» деп 
ар түрдүү сөздөрдү айтып жүргөн. Айылга келип чарк 
уруп, элдин бергендерин алган.

XIX кылымдын ортосунда Кыргызстанды аралап жүр-
гөн «жылаңайлак дубана» дегенди элдеги абышкалар 
мындай айтышат:

Жылаңайлак дубана бар эле,
Эң жыртык чапан, дамбал, башында күлө эле.
Бугунун Солтонкул байыныкына бир топ байырлап 

кетет.
Ат менен үч күндүк жерди жарым күндө басар 

эле. 
Солтонкул бир күнү айтат: «Дубанам, сени мен жак-

шы кийиндирип коёюн», – деп.
Дубана айтат: «Сенин кийимдериңден өзүмдүкү ар-

тык», – деп, бычак менен өзүн урганда жалт-жулт эткен 
көз уялган кабат кийимдерди Солтонкул көрөт. 

Дубана айтат: «Ээ жакшым, кандай экен?» – деп.
Бир күнү дубана башка айылга кеткенде Солтонкул 

эттен дубанага койбой жеп коёт. Бир убакта дубана ке-
лип: «Эт кана?» –дегенде, «Унуткан экенбиз», – дегенде, 
дубана айтат: «Оомийин жакшым мени унутсаң, бир 
атанын балдары Мекеге барбай калгыла», – деп.

Аалыбай дегендин балдары Меке жүзүн көрбөдү де-
шер эле. Жылаңайлак дубананы Ысык-Көлдөгү Саруу 
уруусунан Кара найза дубана деген ээрчип алып, Кытай 
жери Какшаалга барганда, Чериктин Турдуке деген жин-
ди манабы жылаңайлак дубананы урдурганда, каргаган-
да тез эле Турдуке өлөт. Жылаңайлак дубананы Кара 
найза дубана ээрчип Кытай чөлүнө кирип барганда, ду-
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бана Кара найзага: «Жакшым эми кет, мени менен жүрө 
албайсың!» дегенде, Кара найза ыйлап кайта тартат.

Шаа машрүп дубана

Шаа машрүп дубананын аңгемелери да эл арасында 
жыш айтылат. Анжиян кыргыздарынан Ардай деген уруу, 
Шаа машрүптү кармап алышып, бул жайчы экен дешип, 
камышты тоо кылып үйүп, ортосуна дубананы отургузуп 
өрттөйт. Камыш чатырап күйгөндө, дубана бир камышты 
минип учуп кете берет да ардайларды каргайт:

  «Камыш атым жүргөйдү,
  Капыр ардай билмейди», – деп.
Коңтаажы деген калмактардын каны XVII-кылымда 

кыргыздарды Букарга сүрүп, Кыргызстан территориясы-
на үстөмдүгүн жүргүзгөн. Анын Күлгаакы деген эң сулуу 
кызын «мусулман бол» деп айткан сөздөрүн азыркы биз-
дин күүгө салып чертип жүрүшөт.

Дөө, пери, жин, шайтан, желмогуз, көрүнчү

Дөө, пери, жин, шайтан, желмогуз, көрүнчү, жез тум-
шуктардын бардыгына кыргыздар эң нык ишенет. Алар 
тууралуу эң көп легендалуу сөздөрдү айтышат.

Дөө, перилер дүнүйөнүн бир четинде Кап-кап тоосун-
да, эң кыйын учуп жүрөт. Шайтандары да эң көп болуп, 
адамга көрүнбөй азгырат деп ишенет. Желмогуздар ээн 
жерлерде.

Диний үрп-адаттар

Кут

Бүбү-бакшыларга ырымдатып коргошундан куйду-
руп, төргө жабыкка илип коюп, аны кут деп, эң касиет-
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түү санаган. Бир ишке ишендирмекчи болушса, «Куттуу 
үйдө отурам го» деп таасирлүү, ишеничтүү кылып айт-
кан. Чоң байларды да кутмандуу бай деп айтылган. Кут 
өзүнчө коломтого түшүп калат деп ишенет.

Арбакка сыйынуу

Тилек тилегенде, шашканда «Арбак колдо!» деп аде-
генде оозго алышат.

Жер-суу таюу

Кыргыздар жаз, күз эки убакыт түтүнгө бирден кой 
же улактарын бир таза бош жерге чогулуп алып союшуп, 
жер-сууга жалынып тайып, эттерин жеп, бата кылып 
тарайт. Күн, ай тутулуп, жер титирегенде, оору-сыркоо 
көбөйгөндө да чогулуп жер-суу таюу адаттары эң орун 
алган.

Нооруздама (жаңы жыл)

Жалган курандын он биринчи күнү (февраль) арпа, 
буудайдан көчө бышырып, эт салып, кыдырып ичип-
жеп жүрүшөт. Күн батарда малдарын короого чогултуп, 
арчадан көп чогултуп күйгүзүп жалындатып, эң мурун 
кишилерди бирден өткөрүп, арча менен чаап аластап, 
андан кийин малдарды аластап бу сөздөрдү тынымсыз 
айтып турушат:

«Алас, алас ар балээден калас,
Жаңы жыл келди, эски жыл кетти», – деп жана жалба-

руу сөздөрдөн көп айтып турулат. Эң акырында «капыр-
га каршы» деп чыгышты карай мылтык атылат. Киши-
лер ушул күнү жашка толот.

Ай, Күн тутулганда бир чоң өлгөндө тутулат деп 
ишенет.
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Жылдар

Жыл он экиге бөлүнөт. Алар: чычкан, уй, жолборс, 
коён, балык (мечин), жылан, жылкы, кой, маймыл 
(улуу), тоок, ит, доңуз.

Персиче жылдар

Тушти, бакар, калан, каркуш,  нахан, мар, аспи, кас-
кант, хамдуна, шурк, сак, кок.

Адам ар бир  он эки жыл толгон сайын мүчөйт. Мүчө-
лүү жылы адамга катар жыл толот. Бул жылда адам катуу 
ооруйт же өлөт. Ошондуктан ал жыл башталарда кийим-
дерин талатып, садага чаап, кол кайыр берилген.

Дабыр  таш

Жазында күн алгач күркүрөгөндө көнөккө ташты са-
лып алып калдыратып зайыптар үйдү айланат:

  «Жер айрылып көк чык,
  Желин айрылып сүт чык!» – деп.
Муну дабыр таш деп айтылат. Күн күркүрөп чагыл-

гандын огун бериште шайтанды атат деп ишенет.
  

Моюнга камчы салуу

Бир киши экинчи бир жакынына жазык иш кылган 
болсо, жарашканда ордунан тура калып, моюнуна кам-
чысын салып кечирим сурайт. Мындай болгондо таа-
рынчысыз кечирилет.

Моюнга буурчак салуу, тегеренүү
Бир адам ооруп алеттен өтө албай жатканда, Кудай-

га жалынып эң катуу тилек тилегенде, ата-энеси, же бир 
тууганы «мени ал» деп тегеренет. Же бирөө ооруп өлөр 
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алга келип жатканда, анын жакын туугандары моюнда-
рына кой байлоочу буурчакты салышат да тилешет.

Түлөө

Бир кубанычтуу күндөрдө, же ооруда мал союлуп элге 
берилет. Муну түлөө деп  айтат.

Ак сары башыл

Бир ишке тилек кылынганда, же оорулар болуп жат-
канда назыр айтылат. Мисалы: «Жылкыдан ай туяк, уй-
дан ача туяк, койдон ак сары башыл» айтылат. Тилеги 
орундалганда жолдукка аталгандар берилип жана сою-
луп элге берилет.

Чечкор

Дыйкандар эгинди кызылдан койгон чечтин башына 
күрөктү сайып коюп, күүгүм талаш бир кой же эчкини 
кызылга жаба мууздап, этин салып жешет. Кызылга бир 
да жан жолотпой ээн коюлат. Эгиндин колдоочу бири 
«баба дыйкан» деген куш эгинди көп тезектен төгүп бе-
рет деген. Эгинди этти жеп жатарда сузулат.

Бабедин

Кандай болбосун бир шашкалаңда аты куласа жана 
майдарак иштерде тогуз токоч бабедин деп айтылат. Ти-
лек орундалганда айтылган бабедин өткөрүлөт. Бабедин 
илгери болуп өткөн касиеттүү бир адам экен.

Садага чабуу
Ооруган, жоодон кутулуп келген жана дагы ошо сыяк-

тууларга улактан садага чабуу, кара торпок кескилөө, 
кийимдерин талатуулар болгон.
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Төлгө

Төлгөгө ишенүү да кыргыздарда эң нык орун алып 
келген. 41 ташты ийне менен тигилбеген кийиздин бе-
тине төрт чарчылап, топ-топ кылып тартылат да, болгон 
же болор  иштерди төлгөчү сүйлөйт. «Ачык айтып сүйлө» 
деп тартылат.

Түш

Түштө көргөн окуяларга да кыргыздар ишенет, кай 
бир кишилердин көргөн түштөрү келип калат. Ар бир 
кишилердин өздөрүнүн кармап калган белгилери болот. 
Мисалы: Түштө эгин көрсө пайда табылат. Чоң дарыя суу-
лар көрсө өмүрү узун болот, көргөн суулар өмүрүндө иче 
турган суулары болот. Кой көрсө балаага дуушар болот, 
түштөгү кой душман болот. Өлүк келип тамак ичсе зыян 
чыгылат. Өлүктөн тамак ичүү жакшы. Кандай болбосун 
түштөгү сары нерсе кайгы болот. Жорго минилсе да зыян 
болот. Ыйласа кубанат. Эркектер эшек көрсө, зайыптар 
пахта көрсө эң чоң жакшылыкка дуушар болот. «Эр карып 
эшек, катын карып пахта түшөбөйт» деп айтылат. Түшүн-
дө төө кубаласа да катар  болот. Үйдө кызыл эт чийки кө-
рүнсө зыян болот. Кыздар көрүнсө ал кишини шайтандар 
азгырып жүргөн болот. Жылуу сууга куюнса дөөлөткө же-
тишет. Ай көрсө чоң даражага жетишет. Өз үйүнөн киши-
лерге тамак берсе зыянга учурайт. Түштөгү ак нерселер 
жакшылык болот. Калың мүрзөлөрдө жүрүш жакшылык 
болот. Кайсы кишилердин көздөрү, эттери тартуулары да 
пайда, зыяндар болорду белгилеп билет.

Бал китеп ачуу

Уйгур, өзбек молдолор кыргыздардын араларына 
келишип бал китеп ачып, болор иштерди айтып элди 
ишендирген.
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Баш тегеретүү

Уйгур, өзбек молдолор кыргыздарды аралап келишип, 
эрин аялы, же эри аялын сүйбөсө деп салып, бир-бирин 
жакшы көрүштүрүп койгон. Бул адат баш тегеретүү же 
жылуулук деп айтылган.

Жаман түштөр көргөн киши  эрте туруп көргөн түшүн 
сууга айтып түкүрөт. Түштүн моюну кылдай, башы ка-
зандай, жаман болсо да жакшылыкка жоруйт.

Нарк, нусканы бузгандын баркы кетет

Баркта жана түзчүлүктө жүргөн адамдын бала-чака-
сынан нарк, нусканы бузса анын баркы кетет. Мисалы: 
эч убакта бара жебеген бир калыс кишинин уулу бара-
кор болуп чыкса, шексиз анын кадыры кетип төмөн-
дөйт. Мына ошо сыяктуулар толуп жатат. Малдардын 
туут убагында кишиге мал берилбейт.

Кыдыр

Адамды кыдыр колдойт. 1-кара мурут убагында, 
2-кара сакал убагында, 3-көгала сакал убагында. Үчтүн 
биринде жукпаса, ал түбөлүк жарыбай калат. Кыдыр эң 
жөнөкөй түрдө учурайт.

Кырк чилтен

Тынымсыз эң эле тез жүрүп сүйгөн адамдарга тыгыз-
чылыкта жардам бере турган  жандар.

Бак

Адамга таалай бере турган жана колдоочу. Бул бак 
адамды карап эле койсо болгону токтоосуз даарыйт.
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Шаймерден жигиттер

Менин чоң энем Дилде айтар эле: туугандарынан 
Мала деген бир көзү ачык, б.а. ооруу кайдан тийгенди-
гин анык билген киши экен. Бир күнү Мала ооруп тө-
шөктө жатканда, түн ичинде үйдүн капшытында жатат. 
Түн ортосу мезгилде иттер абалап үйдүн жанына кел-
генде ооруган Мала карап жатат. Кишилер келип үйдүн 
жабыгын ачып, ат деп айтат. Мала дароо ордунан туруп, 
жүктүн бурчуна кирип кыналат, төшөгүн атып атуучу-
лар кете беришет да, бир жакын айылга барат. Эки айыл-
дын тең иттери ичип-жеп абалап жатат. Эртеси Малага 
кабар угулат: «Баланча киши кабыргасынан түкүрүп 
калыптыр»  деп. 4-5 күндө ал киши өлүп калат. «Кабыр-
гасынан түкүргөн кишилерди көк атчан алуучулар атып 
кетет» деген кыргызда ишеним бар. Ар бир ооруулар 
өзүнчө ээлери бар деп нык ишенет. Чагылгандын огун 
таап алганда, түкүргөн кишилерге эзип ичирет.

Мазарларга сыйынуу

Ар бир жердин өзүнчө колдоочу бири бар деген. Ар 
жердеги мазарларга курмандыктар чалынган. Ооруулар 
жана төрөбөгөн зайыптар мазарларга барып, мал союп 
түнөп, маласи (чүпүрөк) байлаган. Мазардан керемет-
түү сырлар көрүүлөрүнө нык ишенген.

Ыйык көтөрүү

Бала элирип ыйлаганда бир кой, же эчкини ыйык кө-
төрөт, ал малды балага шилекей алмаштырылат. Эгер 
бул ыйык көтөрүлгөн малды башкача керек кылмакчы 
болунса, дагы башка бир малга дагы шилекей алмашты-
рып коюлат. Акыры ыйык көтөрүлгөн мал союлуп түлөө 
кылынып, элге берилет.
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Мант байлоо

Колго, бутка же башка бир жерге көз жара түшсө, жи-
бектен колго, бутка, моюнга байлайт. Муну мант байлоо 
дейт. Бул мант өзү түшөт.

Кабыргадан түкүрүү

Кабыргадан түкүргөндү көк аттуулар атып кетти деп 
ишенилгенди суу ичирген. Көк ат минген саналуулар да 
атып кетет экен. Бир жумадан өтсө оору шал болот.

Бертик

Кишинин колу, же буту сынып, же бертинсе, зайыбы 
же энеси айыл кыдырып, үйгө кирбестен тешиктен суз-
гу, чөмүчүн сунуп сурайт. Ун, талкан берилип, аны бер-
тинген адамга берет.

Майда заңыттар
Баш таңуу

Атасы, энеси айылга кеткен эркек, кыз балдар жана 
келиндер айылдагыларын эт салып, же тамак берүүгө 
милдеттүү болот. Муну баш таңуу деп айтылат.

Жыйыш

Айылдагы кыз, келиндер чогулуп үйлөрүнөн тамак 
алып келишип чогулуп жешет. Муну жыйыш деп айтылат.

Жип салуу

Чогулуп өрмөк, таар согулуп, же чогулуп башка бир 
иштерди жасаганда  зайыптар, кыздардын атынан бир 
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оокаттуу үйгө ошол иштелип жатылган иштердин өөн-
дөрүнөн берилип жиберилет. Үй ээси тамак даярдап 
жеткирет. Бул адаттарды эркектер да колдонот.

Мал жашырып берүү

Кыздар атасынан башка айылдын зайыптарына кой, 
чапан жашырып берет.

Доо иштери (суд)

Кыргыздагы доо-чыр иштерди бийлер бүтүргөн. Кан-
дай уурулук болунса, ошол уурдалган буюм, же малдан 
бир тогуз ойлонуп, бирин бий бийлигине алып, мал 
ээсине төлөөчү айыбы менен берилип, калгандарын 
айыл аксакалдарына бөлүп берилген. Бүлөөнү уурдалып 
алынса эч бир айып болунбаган. Көзү чыгып, колу, буту 
сындырылса 60 мал берилген.

Кун

Эркек киши өлтүрүлсө куну 300 кара мал, зайыпты-
кы 150 кара мал болуп, муну да бийлер ойлогон. Өлүк 
ээсине куну бүтүп берилгенде, кийин бийлер бийликте-
рин алып жана уруунун аксакалдарына да кундан мал 
чыгарган. Кай убактарда кун берүүчү менен алуучуну 
кудалаштырып бүтүргөн. Кун бүткөндө бир сары итти 
алып келип, кылыч менен белин кыя чаап жана бир 
жылкынын куйругун бий кырккан. Муну кун куйрук 
кести болуп бүттү деп айтылган. Киши өлтүргөн киши-
ге өлгөндүн эли буурам  деп өкүрүп түшөт. Өлтүрүлгөн 
өлүк даңктуу киши болсо, өлтүргөн жак ак боз атка кыз 
мингизип, ак төөгө тул тартып келет.
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Ажыраш аяк

Бир киши бир айылдан экинчи айылга, же бир уруу-
дан экинчи урууга көчүп кетмекчи болгондо, куда дос-
тору менен ажыраш аяк беришет, чакырышып мал сою-
шуп, ат мингизишип, тон кийгизет. Муну ажыраш аяк 
деп айтышат.

Доонун бел болуусу

Кандай болбосун бир доо көп жылга созулуп алынбай 
кетсе, ал доо бел болуп отказ болот. Муну доонун бел бо-
луусу дешет. Майда-чүйдө уруштар кой союлуп алдыга 
түшүү, чапан жабуулар менен бүтүлгөн.

Чыбык кыркуу

Зайыптардын баштары бийликтердин алдында ачыл-
ган. Бийлер текшерип зайыптардын башын ачканда, 
башкача айтканда ажыраштырганда бий бир жаш чы-
быктын эки башынан карматып туруп  кырккан. Бул иш 
чыбыгы кыркылып бүткөн.

ӨЛҮКТӨГҮ ҮРП-АДАТТАР

Керээз сөз

Өлүк өлбөстөн мурун калгандарына аз да болсо бир 
аз сөз айтат. Муну керээз деп айтылат. Эл бийлеген бий-
лер, баатырлар калкка үгүт-насыяттар айтып кетүүгө 
милдеттүү болгон. Калгандар да айтылган керээз сөздөр-
дү унутпай тутууга милдеттүү болгон.
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Өлүк өлгөндө

Эркек кишилерди үйдүн оң капшыт (ээр) жагына 
коёт. Зайыпты сол  капшыт (эпчи) жакка коюлат. Өлүк-
түн үстүнө жабууга кымбат баалуу бир тон түбөлүк жүрө 
берилет. Өлүк үстүнө бир кадырлуу тонду жаап коюлат. 
Ал тон дайыма өлүккө жабылат. Мындай тондор эч ка-
чан куда-сөөк, досторго берилбейт. Өлүктүн тушуна ты-
шынан чий тартып, эшик түрүлүп коюлат. Өлүктү өлөрү 
менен бүтүн айылдагы кишилер жапырт өкүрүшөт да, 
басылгандан кийин өлүк жаткан үйдөгү бардык баалуу 
буюмдарды көрүнөөгө чыгарып жаят. Үйдү тазалап, ка-
зан-аяктарды башка үйгө алып чыгат. Өлгөндүн үй-бү-
лөлөрүнө жакшы кийимдерин бүт кийгизилип, көшөгө 
тартылып зайыптар көшөгөгө тескери карап отурулат. 
Өлгөндүн зайыбынын элечегин бузуп, ээгин ачып, ба-
шына кара жоолук салып коёт. Өлүккө келген эркектер 
жапырт өкүрүп, зайыптар үн тартып кошуп келишет. 
Өлгөндүн өз зайыбы, кыздары беттерин тытат. Өлгөн-
дүн эркек балдары, жакын туугандары колдоруна таяк-
тар алышып эшик алдында, өлүктүн тушунда өкүрүп ту-
рушат. Ар бир киши өкүрүп келген сайын зайыптар үн 
тартып кошуп, таякчандар өкүрүп турушат. Өкүрүп кел-
гендерге бир киши колуна кумган, чылапчын алып бет-
терин жуудуруп турат. Эшикке көп кийиздер салынып 
келгендер отурат. Бир канча үйлөр тигилип, коноктор 
киргизилет. Өлгөндүн зайыбы белине каткан кайышты 
чырмап байлайт. Муну тасма дешет.

Кара аш

Өлүк өлгөндө кара ашы конок ашы деп малдар сою-
луп, көп аш-тамактар даярдалып, өкүрүп келгендерге 
үзбөстөн чай ичирилип турат. Көп кишилер өлүк өлгөн 
жерге конуп, аларга эт тартылат. Эрте, таң атарда өлүк-
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түн ага-туугандары бүт бир өкүрөт. Кара аштан өлгөн-
дүн үй-бүлөлөрү бир да жебеген.

Мүчө берүү, жуудуруу

Өлүктү бир канча кишилерге сөөгүн карматып  жуу-
дурат, 4-5-6-7-8-9 кишиге. Сөөк кармагандарга өлүктүн 
кийимдерин жана башка чапандар да берилет. Муну 
өтүк тон деп айтылат. Ар бир урууга мүчөдөн мал, чапан 
берилет. Муну мүчө деп айтылат.

Кошумча

Өлгөндүн куда, достору кошумчалар кошот.

Кара ашына ат чабуу (көр байге)

Өлүктү койгон күнү ат чабылат. Тогуз атка байге са-
йылат. Өлгөндүн зайыптары, кыздары ар күнү эрте, түш, 
кечинде үн тартып кошуп ыйлайт.

Суу ууртатуу

Өлгөң үйгө тууганы, дос, сөөктөрү мал союп келип та-
мак ичирет. Муну суу ууртатуу деп айтылат.

Ыскат, бурак ат

Өлгөндүн атына ээр-токумун токуп, жай намаз жана 
кумган, идиштерден да бардыгын бир молдого токуп 
берилет. Дооран деп да бир топ мал, булду бечараларга 
берилет. Үчү, жетиси, кыркы делип малдар союлуп элге 
берилип турат. Молдолорго куран окутулуп турушат.
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Аза күтүү

Өлгөндүн бир тууганы, баласы чачын, тырмактарын 
алдырбай, кирлерин жуудурбай, шак этип күлбөй, ча-
кырбаган айылдарга барбайт. Зайыбы эшикке чүмкөнүп 
чыгат. Чоочун кишинин бетин карабай, тескери карап 
отурат. Зайыбы арык болуп, бетин тырманып күйбөсө 
анда чоң сөзгө калат. Зайып арыктоо үчүн кыл аркандын 
үстүнө жатат.

Аса

Өлгөндүн куда, достору аса деп мал коштоп, тамак 
бышырып алып келишет. Кээ бирлери ат, кунан чаап ке-
лет. Байгени эл алат. Муну да бейит башы делет.

Бейит башына баруу

Өлгөндүн зайып, балдары малды бейитке алып барып 
союп, баргандарга берет.

Тул салуу

Өлүктү коюп, майда-чүйдө кызмат зыйнаттары өт-
көрүлгөндөн кийин өлгөндүн үйүн абдан жасап, асыл 
буюмдардын бардыгын көрүнөө жыйып, бир туу жасап 
түндүктөн чыгарылып коюлат. Муну тул салуу деп айты-
лат. Тул салуулар эң чоң бий, чоң байларга гана болот. 
Өлүктүн көчү көчкөндө, ар бир айылга жакындаганда 
бүтүн зайып, кыздар үн тартып кошот. Аялдар суусун 
алып баарына жуткурат. Өлгөндүн зайыбы кара нерсе-
ден кап сыяктуу кылып башына салынган. Муну кара са-
лынуу деген. Бул адат XIX-кылымдын 60-жылдары ченде 
жоюлган. Башы каралуу, бети жаралуу делген.
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Аш

Өлүк өлгөндөн бир жылга жакындаганда аш берүүгө 
даярдык көрүп, элге кабар жиберип ашка чакырылат. 
Эң чоң аштарга Анжиян, Чүй, Ысык-Көл, Ат-Башы, На-
рын, Кочкор, Жумгал элдери жана Кытай кыргыздары, 
Казакстан да чакырылган. Аш бере турган уруу чоң 
даярдык көрүп, табак кырдырып, союш, күрүч, ун, чай, 
байгелерин шай кылып даярдайт. Байгени эли кошумча 
кылат жана куда, достору да колдорунан келгенче ко-
шумчаларын кошушат. Эң көп кемегелерди казып даяр-
дап, үйлөрдү тигип ашка келген конокторду күтөт. 

Ашка чакырылган эл келгенде тиккен үйлөргө түшү-
рүп конок алынат. Ашка келгендер да кошумчаларын 
алып келишет. Ашка келгендер күлүк аттарын таптап, 
байлап, баатыр, балбандарын камдап келет. Аш берген 
киши ашка келген конокторду күтүүгө бүтүндөй милдет-
түү болот.

Кемеге

Кемегенин башына эң көп малдар союлуп, кемеге-
ге деп ат чабылат. Тогуз атка байге сайылат. Кемегеге 
союлган көп малдардын эттерин бышырып, ашка кел-
ген элди жапырт түшүрүп, табак тартып куран окутулат. 
Кай бир эң күчтүү аштардын эттерин туурап да тарты-
лат. Койдун белинен эки бөлүп туюк бышырып эки эле 
табакка салынып тартылууну «Кабылы» деп айтылган.

Эскертүү:  XIX-кылымдын 60-жылдарынан баштап 
кемегеге эт салып, эт тарттуу адаты калып, эл конокко 
бөлүп алуу адаты тууй баштаган.

Балбан күрөш

Эки урууга балбан күрөш берилет, бир топ мал бай-
геге сайылат. Балбандар күрөшүп жыгышат. Жаккан 
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балбандын эли «балбан көтөр» кылып балбанды көтөрүп 
кетишет. Баш аттоо айып болот.

Ырчы (жарчы)

Ашта, тойдо ырчылар боло турган тамашаны жана 
аштын жүрүшүн жарыялап ырдап турат. Ашта жарчы 
болгон ырчыга жабуулаган бир жакшы атты биротоло 
мингизип, үстүнө баалуу бир тонду кийгизет. Башка 
ырчылар да тулга ырдап өбүлгөлөрүн алышат. Ырчылар 
ашка келген бий, байларды мактайт, алар да ырчыларга 
берет. Эки ырчы айтышкандары да болот.

Кошок

Ашта өлгөндүн зайыбы, кыз, келиндери кошуп туру-
шат. Өлгөндү кошуу чоң мактоолуу иш жана намыс бо-
лот. Чоң ырчыларды багып жатып  зайып, кыз, келин-
дерге кошок үйрөттүрүлөт.

Таз чабышуу

Эки уруудан эки таз чыгып сүзүшүүгө жар салынат. 
Эки таз чыгып сүзүшүп, жеңгени байгени алат. Эки таз 
өпкө менен чабышат.

Төө чечиш

Жерди орточо терең казып, түбүнө казык кагып, бир 
жакшы төөгө килем, кымкап жаап, шурудан буйла та-
гып байлап коюлат. Ким болсо да бир зайып жып-жыла-
ңач ортого басып келет. Зайыптын аркасына жибектен 
чачпак салынат. Зайып көпчүлүктүн ортосуна басып, 
санын шапалактап сөздөр айтат: «Манас, Коңурбай-
ларды тапкан мен өзүм» деп жана өз бетиндеги бийлер, 
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баатырлардын аттарын атап «бардыгын мен тапкамын» 
деп айтып, абдан эңкейип туруп төөнү чечип алып, кым-
капты кийип алып басып кетет. Бул адат XIX кылымдын 
60-жылдарында Россия кыргыздарынан калган. Кытай 
кыргыздары 1900-жылдарда калтырган.

Жөө кишилер чабуу

Жөө кишилер чабылып, тогуз кишиге байге коюлат. 
Эр эңиш да болунат.

Эр сайыш

Эки даңктуу урууга сайыш берилет. Эки уруу даярдап 
келген эки баатырдын ат, кийимдерин, соот, чопкутта-
рын шайдоот кылышат. Катырып даяр кылган жыгач 
найзалар да даяр болунат. Баатырларга бетке, моюнга 
сайышууга уруксат кылынбайт. Чоң баатырларга та-
коол, жолдош кылып экиден төрт баатыр чыгарылат. 
Баатырларды уруунун аксакалдары коштоп чыгып бет-
тештирет. Баатырлар ыраактан качырышат. Бир канча 
найзалар кыйрап сынат. Акыры бирөө сайып аттан тү-
шүрөт. Сайган баатырды коштоп, ураан чакырып алып 
келинет. Кай убактарда сайылган баатыр өлүп да калат. 
Өлгөн баатырга кун болбойт. Батырлардын байгелери 
төө баштаган бир тогуз жылкы болот.

Жамбы атыш

Эң бийик кылынып шыргый орнотулуп, башына чоң 
кулактуу жамбыны бекитип байлап коюлат. Каалаган 
кишилердин бардыгы мылтыктарын октошуп, ыраактан 
чаап келип жамбыны атып өтүп турушат. Ким атып тү-
шүрсө жамбыны ошол алат. Жамбы түшпөй калса, ээси-
не калат. (Жамбы 5 кадак күмүш болот).
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Ат чабуу

Чоң аштарга тогуздан киши, кул, күң, миңдеп жылкы, 
миңдеп кой, жүздөп жамбы, ат байгеге коюлат. Аттар-
дын куйруктары, көкүлдөрү түйүлүп, ат чапкан балдар-
дын баштары кызыл жоолуктар менен буулуп, кызылдан 
кийгизип, аттарды ортого салып ары-бери чубатылат. 
Сынчылар аттарды сынап: «Балан ат чыгат» деп айтат. 
Аттарды колуна туу алган бир канча кишилер айдап 
кетишет. Коно айдаган убактар да болот. Балдардын 
башындагы жоолук, кийимдерди аш берген кийгизет. 
Аттарды айдап кеткенде артынан ат сүрөөчүлөр топтоп 
кетет. Эң четке кеткен сүрөөчүлөр учтан сүрөөчүлөр деп 
айтылат. Сүрөөчүлөр ар жерден күтүп турушат. Баабе-
дин, ак сары башылдарды чуркурап айтып турушат жана 
ата-бабанын арбагына сыйынып, төлгөлөр тартылат. Ат 
айдагандар аттарды белгиленген жерге барганда топ-
топ туруп: «Оомийин жолуңар болсун!» деп айтып коё 
берилет. Сүрөөчүлөр өз ураандарын чакырып сүрөшөт. 
Аттын барып токтоочу жерине туу сайып коюлат. Аны 
«сөөрө» деп айтылат. Аттарды уруу, ууруу болуп батала-
шып сүрөшөт. Сөөрөдө аттарды тактап санап өткөргөн 
кишини даекчи деп айтылат. Даекчи чыккан жана андан 
кийинки аттардан  тиешелүү даекти алат. Байге коого 
киргизилет. Чыккан атка коо бузган күлүк деп наам бе-
рилет. Кай бир убактарда аттар ачык чыкпастан талаш 
кирип чоң чатактар болгон. Жолдон ат кошунда чатак-
тар болот. Кайсы бир аштарда аттар да, балдар да көп 
өлгөн убактар болот. Аттын байгелерин уруунун акса-
калдары бөлөт. Соогатчылар соогаттып, ырчылар ырдап 
алышат. Кайсы убактарда кедейдин аты чыгып байыган 
учурлар да болгон. Ат чабылгандан аш тарайт. Өлгөндүн 
балдары, туугандары, куда, достору, бир уруу бүт бойдон 
тууга өкүрүп дүңгүрөп түшүп, тууну жыгып, жыгачын 
отко жагып, катындын карасын тамам түшүрүлөт. Аса 
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күткөндөрдүн да чачтары, тырмактары алынып, кирле-
ри жуулуп коюлат. Мындан кийин куда, достор өлгөн-
дүн зайып, балдарын чакырып баштарына ак жоолуктар 
салып, кийимдер кийгизип, аттарды мингизет. Мындан 
кийин өлгөндүн үй-бүлөлөрү кадимкидей эле аралап 
оокаттарына киришет.

   
Эрге тийүү

Өлгөндүн тул зайыптары аш берилгенден да бир жыл 
өткөндөн кийин эрге тиет. Белгилүү мында бир тууш-
каны, же ага-ининин балдары  алат, башкага бир да бе-
рилбейт. Жакындан алары болбосо, төркүнүнө берилет. 
Төркүнү эрге берет.

Зайыпка да аш берилет

Чоң бий, чоң байлардын зайыптарына да чоң аштар 
берилет. Бирок эркектердикиндей даңктуу боло албаган.

Эскертүү:  Зайыптарга жыртыштар, ийне, жиптери 
берилет. Карыган абышкаларга да жыртыш берилет.

Эскертүү:  Өлүк кызматы, аш өз алына карата болгон. 
Жарды, бечаралар да өлүк заңытын колдон келгенче 
калтырбастан өткөргөн.

Уруу намысы

Кыргызда уруу намысы эң бир нык коюлган. Мисалы: 
урууудан бир кишинин сөздөн сынышы, кор болушу, 
абийир табышы, намыс алышы, намыс кетиши урууга 
тиешелүү болгон. Бир урууудан бир кишинин акысы 
башка урууга кетсе, же башка уруу уруп койсо, же өлтүр-
сө, андай иштерди бүтүн уруу башына туруп доолашкан. 
Бир киши ууру кылса, эр өлтүрсө, айып менен кунду бү-
түн уруу төлөп куткарган.
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Майда-чүйдө заңыттар

Үлүш

Кыргыздардын малдары семирип, айран, кымыз көп 
болгондо, ар бир байлар мал союп, кымыз жыйып, айыл-
айыл болуп чакырышып түшүрүлөт. Муну үлүш деп ай-
тылат.

Өрүлүк

Жайлоого көчүп чыкканда, жайлоодон жакага келип 
конгондо, мурун көчүп келип конгон киши, кийин кө-
чүп келген кишиге кой союп, этин бүт бышырып алып 
келүүгө милдеттүү. Башка жерден жаңы көчүп келип 
тууганга кошулган кишиге да туугандары өрүлүк кылып 
ат мингизип, эгин берип, жакшы конуш берүүгө мил-
деттүү болгон. «Тууган арбагын издеп көчүп келди» деп 
бий да көтөргөн. Көчүп келген киши да эл чакырып, мал 
союп, даам берген. Аны өтмөк деп айтышкан.

Белдемчи

Эки бала төрөмөйүнчө келиндер белдемчи байланба-
ган (юфко).

Күн оңдулоо

Кыргыздар күндү абдан ылгап, жуманы оор, чаршем-
би жеңил, чейшемби жалгыз, бейшемби өлүктөрдүн 
күнү деген. Отко май салып, майга нан бышырып жеп 
өлүккө жыт салат. Жума күнү жолго чыгып, мал биттеп, 
кишиге мал бербеген. Чейшембиде жалгыздар тилектер 
тилеген. Чаршембиде мал биттеп, кишиге мал берген. 
Ишембиде иш баштаган, «иштин башы ишемби» деп.
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Түндө эшик ачпоо

Кыргыздар конокко түндө эшик ачып чыгарбаган. От 
да чыгарбаган.

Мал бергенде

Кудага, доско мал бергенде желени, көгөндү үйдүн үс-
түнө салып койгон.

Ооруда

Эртең менен оорунун алы суралып, түштөн кийин су-
ралбайт.

Көз тийүү

Кишиге, малга көз тийүүдөн эң катуу сак болунуп, көз 
мончок тагылган.

Күнү катын

Күнү катындар жана балдары эң душман болушкан. 
«Күнүнүн күлү жоо» деген сөздөр бар.

Бармак тиштөө

Адеп эле кийик аткан жигит кой союп, этин элге бе-
рип, бир кишиге бармагын тиштетет.

Кепсен

Сузулган эгинден кепсен деп сурап келгендерге кеп-
сен деп берилет.

Шырылдаң

Жылкычылар оторлордо жылкы багып жатышканда, 
айылдарга келип азык жыйып алышкан, түн ичинде. 
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Муну шырылдаң айтуу деген. XIX кылымдын 60-жылда-
рында шырылдаң айтуу да калган.

Короо кайтаруу

Зайыптар түндө койду кезүү болуп, бекбекей, сакса-
кай деген сөздөрдү айтып кайтарышкан.

Учуктоо

Оору кишилерге күүгүмдө бир темирди отко кызар-
тып алып, аякка суу куюп, темирди сууга салып, түрдүү 
ырымдуу сөздөрдү айтып бүркүп, «учук болсоң учуп 
чык» деп ырымдап оорулуу кишини сууга түкүрткөн.

Суу чачуу

Бир киши ыраакы жерге барып келсе, же бир киши ат-
тан жыгылса, же балбан жыгып, эр сайса идишке суу куюп 
башына айландырып түкүртүп туруп сууну чачышат.

Көчөт көчүрүү

Бакшы, бүбүлөр куу баш сары чүпүрөккө ырымдап та-
лаага, жолго таштап, балакетти оодарып көчүрөт. Муну 
көчөт көчүрүү деп айтылат. Көчөттү ким атаап алса, 
оору ошого ооп көчүп кетет.

Малдардын бири (ээси)

Малдардын да колдоочу бир ээси болот. Мал сураган-
дар ошол ээлерине жалбарат. Койдуку Чолпон ата, эчки-
ники Чычаң ата, уйдуку Заңги баба, жылкыныкы Кам-
бар ата, төөнүкү Ойсул кара ата.



– 191 –

Баатырлар менен күлүк аттардын милдеттери

Баатырлар эл четинде, жоолордун беттеринде болу-
шуп элди кайтарган. Баатырлар жарак-жабдык жана 
шайдоот жигиттери менен дайыма элди күзөтүп жүр-
гөн. Күлүк аттарга өз ээси ээ болбостон, бир уруу эл ээ 
болгон. Күлүк аттардын ээлери аттарды өзү бийлеп куда, 
досторуна эч убакта бере алышпаган. Күлүк аттардын 
кундары да эрдин куну менен тең болгон.

Уруш

Бир уруу экинчи бир урууну баса келип чапканда, 
эки уруунун эр бүлөлөрү беттеше келгенде адегенде эки 
жактан эки баатыр жекеге чыгышып сайышкан. Кээде 
бирин-бири өлтүрүшкөн. Кээде аттан сайып түшүрүлүп, 
аман да калышкан. Урушта эки уруунун туусун эки баа-
тыр кармап туруп, алардын аттарын кишендеп коюлган, 
себеби, туу качканда жеңилип качканга эсеп болот де-
ген. Жеңген жак жеңилген жактын колго түшүрүлгөн ат, 
тондору олжо кылынып, үй мүлктөрүн тамам олжолоп 
жана балдарын, кыздарын да олжолоп алып кетет. Бай-
лап алып кеткен кишилерди кийин ээлери издеп барып, 
тогуздап мал берип кайтарып алышкан. Муну жылоо 
деп айтышкан. Урушта өлгөндөргө кун болбогон.

Кыргыздардын кебете-кешпирлери

Кыргыздар тоо араларында жакшы таза абада, тунук 
суу ичип, эт, майдын көзүндө болуп, эч нерсени ойло-
бой өзүнчө жаткандыктан, бедендери кубаттуу, кандуу, 
ыраңдары да кызыл, өздөрү кубаттуу, көздөрү ыраактан 
көрөгөч, чач, сакалдары кылчык жүндүү, сакал менен 
мурут, чачтарынан башка жүндөрү жок жылма, моңгол 
түрүндөгү эл.
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Кыргыздардын мүнөз, кыял-жоруктары

Кыргыздар бир эшиткен сөздү унутпай турган. Эп-
чил, кандай чоочун улут болбосун алар менен тез ык-
ташып, жумшак сөздөр менен жакындаша турган, сөз-
дү капыстан таба турган эпчилдик менен иш кылган. 
Боорукер, кандай душманы болбосун алдына жыгылып 
келсе, анын бардык иштерин кечип жиберип достошо 
турган. Башкалардын сырларын тез түшүнө турган, тез 
жугуша турган улут. Сабыр кылуу жана артын ойлоп иш 
кылган, коркпогон эл. Иштерин тобокелге салган, бирок 
тез ачуучан, намыстуу жүйөөкеч, жүйөөлүү сөздөргө тез 
көнө тургандар.

Кыргыздарда кишиге коюлган аттар

Кыргыздар көбүнчө ырымдап баласы токтобогон же 
баласыз жүргөн кишилер балалуу боло калышса мындай 
аттарды коюшкан: Бокмурун, Боксары, Бокбай, Боккө-
төн, Бокчу, Итбай, Итике, Күчүк, Козубек, Текебай, Буу-
рабий, Жылкыбай, Кочкорбай, Кийизбай, Коён, Кулжа-
бай, Бөрү, Жолборс, Жайлообай, Кыштообай, Арпачы, 
Буудайчы, Күрүчбек, Тайлак, Маралбай, Бугубай, Абы-
лай, Каршыган, Бектур, Назар, Тыныбек, Акылбек, Ор-
мон, Жантай, Дыйканбай, Сагымбай ж.б.

XIX-кылымдын 60-жылдарынан баштап арабча ат-
тар кире баштайт. Мисалы: Омор, Осмон, Аалы, Сыдык, 
Ибраим, Исмайыл, Исак, Жунус, Абдылда, Абдырайым, 
Абдрахман, Талып, Нуриддин, Акун, Султан, Акмат, Кур-
ман ж.б. 

Аял аттары

Ардак, Болпош, Пал, Үпөл, Айкан, Сейилкан, Бакдагүл, 
Толгонай, Чолпонай, Айымкан, Шааркан, Сайкал, Акылай, 
Канышай, Айсалкын, Айымбача, Үрпүя, Дейилда, Бермет, 
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Күмүш, Алтын, Наал, Баалы, Телегей, Кашкатай, Үмүт, Ку-
субалды, Машакан, Моймол, Кызалак, Күнүтай, Алтынай 
Канымжан, Барпы, Седеке, Жаңыл, Дары, Наапа, Бурма-
кан, Тынымкан, Айдай, Дилде, Асылкан ж.б.

XIX кылымдын 60-жылдарынан баштап мындай аттар 
коюла баштаган:  Зуура, Батима, Ажар, Жамал, Бүбүкан, 
Зайнап, Ракыя, Күлсүн, Зайра ж.б.

Ат суутуу

Кыргыздар жол жүрүп кыйналып келген аттарын таң 
ашырат, андай кылбай тез отко койсо, же суу ичирсе 
жоор чыгып начарлайт. Эң катуу кыйналса таң ашырат. 
Муну суутуу, же таң ашуу деп айтылат.

Чоң кишилердин оюндары

Ордо

Эки жаат болот, экиден жүзгө чейин болуп, көбүнчө 
эки уруу, же айыл болуп атылат. Бир кишиге беш чүкө 
(бирдин үчү чүкө) салынат, беш чүкөгө бир киши үч 
атат. Кырмандын бетине жерди тегерек чоң чиет да, 
кылды ортосун чуңкур кылып коюлат. Ал борбор деп ай-
тылат. Жарты чүкөнү хан деп борборго коёт. Илгери кул-
жанын сакасы бүтүн хан болуп коюлган, томпой менен 
атылган. Кийинчерээк абалак текенин мүйүзүнөн төрт 
чарчылап калың жасаган. Чүкөлөрдү хандын, борбор-
дун тегерегине тизип коюлат, бөгөсүнөн. Атканда жана 
черткенде тегерек чийинден чыгып кетүүлөрү шарт бо-
лот. Бир сологой чүкөдөн күлүк ат деп атап, эки уруудан 
эки киши чыгат да эки чүкөнү жерге коюп, бир калыс 
киши туруп эки чүкөнү калчай берет. Кимдики алчы, же 
таа турса ошол жак ордону бузуп ата баштайт. Адеп ата 
баштаган киши чийинди басып туруп чүкөнү атат. Үч 
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атууга акылуу, үч атканда бир чүкөнү чийинден чыгара 
албаса анын атуу акысы бүтөт. Ар аткан сайын чүкөнү 
чыгара берсе ата берет. Ортодо бир эле жолу чыгара ал-
бай калса оюну бүтүп, эки атуусу калат. Ошол эле тарап-
тан дагы бир киши чыгып атат. Ошондой эки-үч киши 
аткандан кийин, эки оюну калган киши атууга болот. 
Кандай атса да, кимиси атса да өз ыктыярында болот. 
Атып жатканда чүкө чыгып кетип, абалак чүкөгө жакын 
барып токтосо, белгилүү өлчөөдөгү үч карыш менен өл-
чөнөт. Бул жыгачты калыс деп айтышат. Абалак турган 
жерден чүкөлөргө калыс жыгач жетсе черте баштайт, 
бардык чүкөнү чертип чыгарса уткан болот. Абалак тур-
ган жерден чийинге калыс жыгач жетпесе кайта чийин-
ге барып атат. Чертип жатканда кокустан абалак чүкө-
дөн  ыраактаса, кайта чийинге барып атат. Чийинден 
туруп атып жаткандын, же чертип жаткандын абалагы 
ханга, же борборго тийсе, анда бир оюну жыдып калат. 
Атып жатканда бир чүкө өз жагынан бирөөнө тийип, кай-
та чийиндин ичине түшсө, ошо кишинин оюну жыдыган 
болот. Бир тараптан бир киши, чийиндин ичиндеги чү-
көнү басып алса, же какырып, чимкирсе атып жаткандын 
оюну жыдыйт. Чүкө чийинга жакын, чукул турса, же ка-
дап өйүзгө атып чыгарылат, же кайта тооруп чыгаралат.

Чокон чалуу.  Бир тараптын атып чыгарган чүкөсү кө-
бүрөөк болсо, экинчи тараптын оюну кемийт. Туурадан 
калыс турган бир киши «Мага чокон салып бер» деп су-
райт. Бир эле атууга акылуу болот. Баары чүкөнү чертип 
чыгарса да, чокон берген жактын эсебине өтөт. Канды 
кайсы тарап чыгарса, ордону ошол баштап атат.

Эскертүү. Оюн мөрөй болсо чокон берилбейт. Бир 
тарабы ханды үч жолу алса, эки күлүк чүкөнү кайтадан 
чаап, конгон жак ордону атат.

Мөрөй атууда:  мисалы, ондон жыйырма киши эки 
жаат болуп атышса, он адамдын отуз оюну болот. Жы-
йырма беш оюнду утса жеңген болот.
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Ок аттап түшүрүү

Уруштарда ок жаңылып, тулку бойдун бир жерине ок 
токтоп калса, ал окту өз күйөөсүнөн башка эч бирөөгө 
көңүл бурбаган таза зайып аттап түшүрөт. Үч ирет ат-
тайт, биринде ок чоп этип түшүп калат.

Тогуз коргоол

Тогуз коргоолдун эки жагында эки тогуз үйү болуп, 
эки орто ченинде эки бай чарасы болот. Ар үйгө тогуз-
дан коргоол салып коюлат. Эки эле киши ойнойт. Ар бир 
үйдөн көчүп олтурат. Сол тараптан саналат. Тогузунчу 
үй оозгу үй болот, андан туз алынбайт, башка үйлөрдөн 
туз алынат. Туз алынган үйдөгү түшкөн таштын бардыгы 
алган кишиники болот. Өзүнүн колундагы коргоол ме-
нен он болсо бай желет. 3-5-7-9-11-13-15-17-19-21 болсо 
жейт (бул жемек болот). 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 булар 
желбейт. Бир эле коргоол ашык алынса утканы болот.

Чакмак

Бир топ киши, ар кишиге тогуздан таш коюлуп ойно-
лот. Эки киши колдоруна  7-8ден таш алат да экөө ой-
ношот. Мисалы, эки киши  экөө тең ал кандагы ташты 
кайра сыртына калчап туруп жана алаканына серпкен-
де, жерге кимдин ташы аз түшсө, ошол оюнду баштап 
ойнойт. Бүт таштарды алаканына салып туруп, сыртка 
серпкенде, бир тобу жерге түшүп, сыртта токтогон таш, 
мисалы, 3 болсо, бир ташты өөдө жиберип, жерден 3 
ташты тартып, өөдө кеткен ташты тосуп алат. Өөдө жи-
берген ташты тосуп албаса, оюну жыдыган болот. Жер-
деги ташты ошондой жол менен терип алса утканы бо-
лот. Буга да мөрөй сайылып ойнолот.
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Балдардын оюну

Каркыра, турна желе тарт

Бир топ балдар чогулуп кол кармашып алышып:
  «Каркыра, турна желе тарт,
  Желе тартсаң узун тарт,
  Жездекеме салам айт», – деп чурулдап ай-

тышып басышат.
   Уюм тууду

Балдар тогуз коргоол сыяктуу кылып жерди оюн, таш 
салып ойношот.

Ака чөөл

Жыгачтан жоондугун билектей, тутам кылып, түн-
дө ыргытып жиберип, таап алган бала качып, жетерде 
жана ыргытып ойнойт.

Бөрү, кой

Бир топ балдар түн ичинде чогулуп алышып, эки жаат 
болуп, бир тарабы кийимдерин бүт кой кылып жайып 
таштап коюшат да, кой кайтарган болуп жатышат. Бир 
тарабы бүт бойдон карышкыр болуп келип, жайылган 
кой кийимдерди карышкыр болгон балдар бирден ке-
лип ала качат. Койдун ээлери ал карышкырды жабыла 
кууп токмоктоп кармап алат. Бирден кармалып бүт кол-
го алынса, алар кой ээси болуп, кийимдерин кой кылып 
жайып, беркилер карышкыр болот.

Оромпой

Балдар тепе-тең экиге бөлүнөт. Бир тараптан бир бала 
качат, берки жааттын бир баласы оң бутун көтөрүп со-
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роктоп кууйт. Жерди тегерете белгилеп чийип коюшат. 
Бир тепкенде ал бала тышка качат, ордуна ошо жааттын 
дагы бир баласы түшөт. Кууп жүргөн баланын буту жер-
ге тийсе, ал баланын оюну жыдып, калган жолдоштору-
нан бир бала орунун алат. Бир тараптын балдары кууп 
жүрүп үч баланы тепсе уткан болот. Кезектешет.

Кара коюм дүмпүлдөк

Балдар тепетең экиге бөлүнүп алып, эки баланын би-
рөө колуна чөп жашырат: «Чөп кайсы колумда тап» деп. 
Берки бала кармайт. Тапса ошо баланын жааты оюнду 
мурун баштайт. Таппай калса жашырган баланын  жааты 
баштайт. Чөптү таба албай калган бир жаат беш баланын 
төртөө чүмкөнүп жатышат. Бир узун көтөрмөнү кармап 
жатышат, бирөө аркандын учунан кармап балдарды кай-
тарат. Берки жааттын беш баласы колдоруна алган кура-
лы менен жаткан балдарды сабап чыга берет. Бир эле ба-
ланы кармаса уткан болот да, эми берки жаат жатат.

Шабиет

Балдар тепетең эки жаат болот да баягыдай чөп жашы-
рат. Бир тарабы бүт чийиндин ичине кирип төрт аяктап 
турушат. Берки жааттын балдары бүт бойдон сабап чы-
гып турушат. Чөптүн ичиндеги балдардын бирөө эле бир 
баланы тебе алса уткан болот да, уттургандар ичке кирет.

  Аксак кемпир бапалак

  Токту сурамай

  Элден элден элчи бар

  Чүкө атуу (үч таман)2

2 Ы. Абдырахманов бул оюндарга сыпаттама калтырган жок, кол 
жазмада аттары гана келтирилген (с. 80-81).
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Бий (суд)

Кыргыз элинде кандай иштер болбосун кун, доо-ча-
ралардын бардыгын бийлер бүтүргөн. Ар бир урууда 
бирден бий болгон. Уруунун ичиндеги чыр-чатактарды  
уруунун бийи бүтүргөн. Эки уруунун чыр-чатак иштери  
болсо, анда чоң жыйын, көп уруунуку болсо чоң топ бо-
луп, ал топко бир канча бийлер катышкан. Эрдин куну, 
эриштин айыбы текшерилген.

Күдүк чыр-чатактар болсо, уруудан бир кишинин ка-
самы салынып, касам берилсе кутулуп, берилбесе, куну 
же айыбы берилген.

Майда уруш-кериш болсо, аяк сунуу, кой союп, чапан 
жабуулар менен бүткөн. Мисалы: баш айрылуу, кол са-
луу дегендейлер. Эрдин куну 300 кара бодо мал, аялды-
кы 150 мал болгон. Эгер алты санынын биринен ажыра-
са жарым кун болгон. Эгер мал төлөй албаса кыз берген.

Уурулукта эмне уурдаса, ошонун өзүнөн тогуз айып 
төлөнгөн.

Эң чоң чырлуу иш же кундарга кызды ак боз атка 
мингизип келип тарткан.

Эскертүү: Чегиртке күчөгөндө да кызды ак боз атка 
мингизип тартканда, түлөөлөр өткөрүлгөн.

Ыраак, жакындан кыз алышуу

Кыргызда жакын тууган бири-биринен кыз алы-
шуулар  XIX-кылымдын биринчи жарымына чейин орто-
дон жети ата өтмөйүнчө кыз алышпаган. XIX кылымдын 
60-жылдарынан баштап, жети аталардын түрлөрүнө ка-
рабастан, 3-4 ата эле өткөндөр кыз алыша башташкан. 
Мындай жакындан кыз алышуулар адегенде манаптар-
дан башталган. Башталыш себептери  мындай:  бирин-
чиден феодалдардын бийликтеринин күчү кете баштайт. 
Экинчиден феодалдар да тынч турушпастан болуштук 
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бийлик талашып чыр көбөйгөндө, феодал-манаптар ку-
далашканда татуулук пайда болуп жана элден ыгым-чы-
гымды талашсыз жей берерине көздөрү жеткенде, эки 
жакын манаптар кудалаша баштаган. Буга сарбагыш 
уруусунан  бир мисал көрсөтүлдү: Ниязбектин 8 бегинен 
Субан, Ырыскулбек экөө бир тууган болот.

Ниязбек

  Субан   Ырыскулбек

  
  Мусаке  Кайдуу

  
  Байгазы  Чоко
  
  
  Капсалаң

Чоко менен Капсалаң экөө кудалашкан. Чоко манап 
Шергазы аттуу  баласына Капсалаң манаптын Салый ат-
туу кызын алып берген. Бул экөө азыр да бар, кырк жаш-
тарга барган. 

Бугудан бир мисал:  Бирназардан беш уул болуп, би-
рөө Нанжебес, бирөө Муратаалы.  

   
Бирназар

  Нанжебес  Муратаалы
  

  Ыстам   Аламан

  
  Балтабай



– 200 –

Аламан манап баласына Балтабай манаптын кызын 
алып берген. Өзбектер да эки тууган балдарына кызын алып 
беришет, сүт эмишсе боло берет. Мындай болушта эконо-
мияга байлануудан жана да кең, тар турмуштан болгон.

Солто уруусунун Талкан тукумунан чоң Бошкойдун 
төрт уулдарынын бири  Жанчар манап өзү карыган уба-
гында  балдары кыз алыша баштаган.

Букара төмөнкү таптар Советтен кийин гана жакын-
дан кыз алыша башташты.

Эркектердин зайыптар ишмери

Кыргызда эркектерден зайыптар иштемчил болгон. 
Зайыптар колдору менен соккон таар, тереме боолор, 
түрдүү саймалар, оймо, шырдактар, үйдөгү бүтүн керек-
жарактарынын бардыгын да зайыптар иштеп чыгарган.

Кыргызда дин

Кыргызда диндин көрсөткөн шарттарынан өздөрүнүн 
эскиден калган салт, заңыттары эң күчтүү роль ойногон. 
Кыргыздар кымыздан арак тартып үздүксүз ичкен. Арак-
ты көөкөргө куюп сыйлагандарына алып барган. Диндин 
көргөзгөн эрежелеринен  үрп-адаттарды  эле жакшы деген.

Кыргыз элинин үрп-адаттарын 
мындайча жыйнадым

Бир канча абышка-кемпирлер менен аңгеме өткөрүп, 
алардын айткандарын толугу менен  жазып алып, экин-
чи дагы бир канча абышка, кемпирлерге өзүм айтып бе-
рип, кемчилдерин толтурдум.

Үрп-адаттарды жазганда өзүмдүн билүүм да канаат-
танарлык болуп чыкты. Үрп-адаттарды жыйноодо атта-
ры жазылган кишилерден пайдаландым:
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1. Кайып Макеев. 80 жашта. Жакшы билген аксакал.
2. Ноорузбай. 70 жаш.
3. Алымкул. 75 жаш.
4. Жакып.  78 жаш.
5. Сарымсак.  60 жаш.
6. Барктабас.  65 жаш.
7. Кыдырша.  83 жаш.
8. Өскөнаалы.  62 жаш.
9. Сыдыкбай.  65 жаш.
10. Нургазы.  68 жаш.
-------------------------------------------
1. Сейилман.  58 жаш.
2. Эркин. 60  жаш.
3. Бүбү. 70 жаш.
4. Зуура. 74 жаш.
5.  Айымкан. 81  жаш. ж.б. лар.



– 202 –

1916-ЖЫЛДЫН КОЗГОЛОҢУ

Жазган: Ы Абдрахманов
1944–1945-ж.ж.1

МАЗМУНУ

1. 1916-жылдын козголоңу
2. 1916-жылдын үркүнү
  
  

1.1916-жылдын козголоңу2

1916-жылы кыргыз элинин баштарына унутулгуз чоң 
оордуктар түшкөн. 

1916-жылдын мезгилинде кыргыз эли жер-суулары-
нан бүтүндөй ажырап, артык жакырланып тоо башына 
сүрүлүп чыгып, орус, түнгөн, татар, өзбектердин жалда-
ма малайлары болушкан. Кыргыз эмгекчилерин өзүнүн 
бай-манаптарыда кандарын соруп алсыратып турган 
мезгилдери эле. Ал гана эмес ошол учурда дүйнө согушу 
да кадимкидей болуп жаткан учур эле. 

1916-жылдын үстүндө өтө алсырап турган элдин ба-
шына падышанын катуу буйруктары, алык-салыктары 
аны менен катар манаптардын бармак басты, көз кысты 
шумдуктары күчөп кеткен эле.

1 КР УИА Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун Кол 
жазмалар бөлүмү. – Инв. №№ 118.

2 КР УИА Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун Кол 
жазмалар бөлүмү. – Инв. №№ 118. – Дептер № 1. – 1-31 б.
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1916-жыл, июль айындагы катуу буйрук

1916-жылдын июль айынын ичинде падышанын катуу 
буйругу кыргыздын болуштарына чыкты. Мен ошондо 
28 жашта болуп, Ак-Сайда жайлоодо элек. Эл орозо эле. 
Болуштарга келген буйрукта кыргыздан солдат алынсын 
деген буйрук болгондуктан укканда элдин жүрөктөрү 
ооздоруна келип, сөздөрү ооздорунан түшүп далдайган 
болучу. Ак-Сайда бир айга жакын эл кеңешип, кытай же-
рине ооп кетүүгө баталашты. 

Орозо өткөндөн кийин сапырылып Ак-Сайдан Как-
шаалды карай үркө баштады. Какшаал эң тоолуу, же-
ринде бетке саяр чөп жок какыраган борчук кара таш 
экен. Мурун андай катуу багыт жерди көрбөстөн, көлө-
көсү көйкөлгөн, көк шибери жайкалган айкын талаада 
жүргөн эл өлөрүн үч эле күндүн ичинде санашкан. Үч эле 
күнү удаа какыраган кара ташты басканда уйлар чайлап 
өлгөн. Какшаалдын ууру деген жерине барганда кабар 
угулду: Чүй, Ысык-Көл, Жумгалдагы элдер да үркүп келе 
жатат дейт деп.

Көтөрүлүштүн жер жерлерде кандай себептер 
менен башталышы

Кыргыздардан солдат алынсын деген буйрук чыккан-
да, эл башкарган чоң манаптар улуктар менен эптелип 
сүйлөшүп, аскерди токтоосуз берүүгө, бирок өз балда-
рын куткарып алууга аракет кылышкан. Бай-манаптар-
дын балдары бүт бойдон солдаттан бошотулуп, букара 
дыйкандардын балдары гана кетмекчи болоруна анык 
көздөрү жеткенден кийин жер-жердеги дыйкандар да 
көтөрүлө баштаган.

Биринчи көтөрүлүш Токмок чөйрөсүндөгү Тынай 
элинен башталып андан кийин ар жерде көтөрүлө баш-
таган. Ысык-Көлдө 4-августа башталган. 
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Көтөрүлүш башталып калгандан кийин манаптар 
өздөрү да тазаланган менен да кутула албастыктарына 
көздөрү жеткен соң көтөрүлүшкө жол башчылык кылы-
ша баштаган болучу. Пишпек үйөзүнөн белгилүү Шаб-
дандын балдары: Мөкүш, Самидиндер жолбашчылыкты 
колдоруна алышкан. Ысык-Көл тарабынан Ысак Аалы-
малов, Максүт Солтоев, Кыдыр, Баатырхан, Байгазы, 
Үсөн, Кулбарак, Эшимбек, Сооданбек манаптар...

Кочкордон Сарыбагыштын Черикчи уругунан Канаат 
Ыбыке хан көтөрүлүп, Тезекбай Түлкүев, Көбөгөн, Жа-
пай манаптар жолбашчылык кылышкан. Жумгалдан Кө-
күмбай манап. Нарындан Касымаалы манап.

Кыргыздар көтөрүлүштү баштаса да падышанын ку-
ралдуу аскерине туруштук бере албастан кытай тарапка 
кача баштады. Алма-Атадан да көп аттуу аскерлер кел-
ди. Пржевальскийге өтүп 500 бардаңкени Тынай элинен 
Ибраим Төлеев деген Рибачыдан бүт бойдон колго тү-
шүрүлгөн. Ошол мылтыктардын жардамы менен Тынай 
эли аман кутулуп, Ысык-Көл бетине оойт.

Качкан кыргыздардын үйлөрү тигилүү бойдон кал-
ган. Эгини да орулбастан калган.

Ар бир пасилкадагы орустар кача албастан жөөлөп 
жүргөн кыргыздарды терип жүрүп кырат.

Кытай жерине кыргыздар үркүп жеткиче сентябрь айы 
келип калып, Тянь-Шандын асманга жеткен ак кардуу тоо-
лорунун татаал ашууларынан болгон: Төө-Куйрук, Бедел, 
Ак-Өгүз сыяктуу ашуулардын кар аралаш болгон катуу 
борондору кыргыздарды кыйла кыргынга жолуктурган, 
уй малдар болсо ал ашууларды ашпастан мурун эле чай-
лап жүрө албай жолдо өлүп, ал гана турсун бей бечара 
начар кишилердин балдары жана мөгдөгөн абышка, кем-
пир жана жаман оорулардын бардыгы белде калган. Бөрү, 
жору, карга, кузгундарга асмандан ырызкылар жааган.

Ошол үркүндө ар бир жерлерден үрккөн элдин муңда-
рын муңдап ырдаган ырчыларда көп болгон.
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Черик уруусунан узун калпак тукумунан Токтоосун 
деген акын мындай деп ырдаган:

«Ашууда баспай төө калды,
Абышка жүрбөй жөө калды,
Керүүдө баспай төө калды.
Кемпирлер жүрбөй жөө калды.
Жандодо баспай төө калды,
Жаш балдар жүрбөй жөө калды...»

 1916-жылы кытайга үрккөн уруулар булар:

Чүйдөн Тынай уругунан Атаке, Сарыбагыш эки бо-
луш эл.

Жумгалдан Курманкожо деген уруктан Көкүмбай 
баштык.

Нарындан Ажы эли деген элден бир бөлөгү. Тынымсе-
йиттен Жаманак деген уруусу.

Кочкордогу Надырбек, Борукчу элдери бүт. Нарында-
гы моңолдордон Бала Кыйра, Каратукуму деген уруулар.

Ат-Башыдан моңолдордон Улуукыйра деген уругунун 
бир бөлүгү. Чериктенда бир бөлүгү, Черик болушу деген 
болуштан.

Бул жогорку айтылган уруулардын бардыгы Үч-Тур-
фан, Ак-Суу, Какшаал жерлерине үрктү.

Ысык-Көл кыргыздарынан бири да калбастан үрктү. 
Ысык-Көлдүн тескей тарабындагы элдер Какшаал, Үч-
Турфан жакка үрктү. Ысык-Көл көлдүн күңгөй тарабын-
дагы элдер Текес, Жунгарияга үрктү.

Текеске барган элдер

Текес үрккөн Белек, Саяк, Арык элдерин эски кектүү 
калмактар малы-баштарын тыйпыл талаганда, эр бүлө-
лөрүн малай кылган. Анын үстүнө Текеске каттуу жут 
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болуп, эл кырылган. Калмактар олжого алган кыргыз-
дын бүлөлөрүн эң ыраакка жиберип сатат.

Үч-Турфанга барган элдер

Үч-Турфанга барган элдер, Турфан бетине барганда 
эле жылкыдан кол жууйт, анткени делбе чөп деген бир 
түрдүү чөптү жеген жылкы делбе болуп өлгөн.

Кыргыздар алып барган өз мүлк дүнүйөлөрүн Турфан-
дык уйгурларга эгинге саткан, ал гана турсун балдарын 
да саткан.

Какшаал, Турфандын кыргыздары да, эт боор кыргыз 
экен, караганга чымчык корголойт деген мээримдүү ба-
балардан калган жакшы сөздөрдү көңүлдөрүнө албастан 
талаан койгон. Жол менен кетип бара жаткан койлор-
дон чаң кой деп кармап алган. Үйдүн ордуна ат алган. От 
май деп өзү билгенинче эле ала берген. 

Турфандагы уйгурларга жана кытайларга сатылган 
балдар жана кыздар эң ыраакка узатылган. Күмүш ээр, 
токумдарды такунун алып чаап жүргөн Турфандыктар 
дуулаган. Канча кылымдардан берки жыйналган кыргыз-
дардын көп дүнүйөлөрү кытай жерине барып төгүлдү.

Турфанга үркүп барган кыргыз урууларынан эң таң 
болгон бугу болду, анткени алар афёнду эң көп ала бар-
гандыктан. Ыраактан барган Тынай, Саяк, Надырбек 
уруктары артык жүдөгөн. 

Үч-Турфанга ооганда, бай-манаптардын кылыда ко-
рогон жок, төөлөргө артып барган афёндорун алтын, кү-
мүшкө сатып соодаларын жүргүзө беришкен. Шорлору 
кайнаганда эле бечаралардыкы кайнаган. 

Кытай жерине барып эси ооп дел болгон элдин муң-
зарларын Токтоосун ырчы мындай ырдаган:

«Эсебин эптеп билербиз,
Эшигин кантип минербиз
Чокоюн эптеп киербиз,
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Чомуна кантип минербиз.
Бетке саяр чөбү жок,
Жерлеринин такыры,
Боз топурак чаңдаган
Болот экен какыры
Бир күнчүлүк жер экен,
Мынакей деген жакыны!
Таяк алып жөө баскан ,
Тартма кийип кой баккан,
Толуп жүрөт адамы.
Марал шыбак от жаккан,
Элечегин көө баскан,
Кумда жүрүп төө баскан,
Толуп жүрөт катыны.
Какшаал катуу тар жерде,
Гилик жарма табалбай,
Алдырап жүргөн андан көп.
Мууну кетип басалбай,
Жалдырап жүргөн андан көп.
Өлүктү кантип көмөм деп,
Алсырап жүргөн андан көп.
Өңү-түсү бузулуп,
Ооруп жүргөн андан көп.
Азрейил жан алгыч,
Тооруп жүргөн андан көп.
Адам болбойт өлөт деп,
Жоруп жүргөн андан көп.
Өлбөй адам болот деп,
Коруп жүргөн андан көп.
Беш, алтыуюн аксатып,
Айдап жүргөн андан көп.
Кармап алып Какшаалдык,
Камчы менен жүргүзүп,
Эки колун артына,
Байлап жүргөн андан көп,
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Буту шишип жүрө албай,
Чайлап жүргөн андан көп.
Куржунга арпа салынып,
Алтын тапкан эмедей,
Сүйүнүп жүргөн андан көп.
Оокатым калып талаада,
Карабашым келди деп,
Күйүнүп жүргөн андан көп.
Кезенишип оруска,
Кесир кылган андан көп.
Келин, кыздын баарысын,
Жесир кылган андан көп.
Эбин тапкан эпчилдер,
Жыргап жүргөн андан көп,
Тебетейин колго алып,
Жыргап жүргөн андан көп.
Керек-жарак буюмун,
Турфандык тартып алат деп,
Катып жүргөн андан көп.
Чыркыратып балдарын,
Сатып жүргөн андан көп.

Турфан, Аксыга үркүп барган кыргыздар узун аяк мал-
дардан бүтүндөй кол жууп, бир жерге бир түнөп албай, 
алды Кара-Шаар, Хотенге чейин бозуп барган. Ошондо 
кулактарын түрүшүп, Россия жактан кабар күтүп туруш-
кан болучу.

   
Жың-Даарындын Ысык-Көлгө барышы

Кыргыздар кытай жерине үркүп барып, кытай элин 
мал-мүлк, кул, күңдөргө карк тойгузуп болтурганда 
ноябрь айында кытай дотайы (губернатору) Турфанда 
турган эле, Жың-Даарын деген төрөнү Ысык-Көлгө эл-
чиликке жиберген. Жың-Даарын Пржеваль шаарына 
барганда, орус төрөлөрү да аны абдан сыйлап жана көп 
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афён берет. Жың-Даарын кытай жерине үркүп барган 
кыргыздардын баштык кишилерин кармап берүүгө уба-
да берет. Эки жүзчө аттуу аскер менен Ленинграддан 
келген чоң төрө Турфанга барганда, кыргыздын мыкты-
лары кирерге тешик таба албай качкан болучу. Турфан-
дыктар орустарды баштап чыгып, ар жерлерден кыргыз-
дын мыктыларын кармай баштаган.

Кыргыздын мыктыларынан: Тезекбай, Байгазы, Алы-
ке, Балыкчы, Абдылда жана башка дагы бир нечелерин 
кармап кишендеп алып кеткен. Балыкчы жолдо качкан-
да атып таштайт. Кармап барган кыргыздарды түрмөгө 
камап жатып, эки айдан соң аман-соо коё берген. Айтат: 
«Кайта барып элди кайта алып келгиле» – деп.

Мен өзүм Какшаалдан Кара-Булак деген жеринде 
кыштап турдук эле, февраль айы аяктаган убакта таң-
шоор кабар угулду: «Падыша тактан түшүптүр, жаму-
рият деген сурак чыгыптыр, эң адилет өкмөт болот дейт, 
жергебизге кайта барсак бизди коргоп жардам берет 
дейт. Сатылып кеткен мал-баштарыбызды да жыйнап 
алып берип, көзүбүздун жашын тыят!» – дейт. Бул кабар-
ды укканда, үркүп барган кыргыздар кайра сапырылып 
жөө чубай баштаган. Жөө чубагандардын начарлары 
белде, жолдо өлүктөрү калып, ит, кушка тоют толгон.

Кыргыздар кайта келе жатканда жана келгендеги 
көргөн күндөрү

Турфандан кайта кырылып сенделип келе жаткан кыр-
гыздарды поселькалардагы орус кулактар топтошуп жа-
санып чыгышып, сырттрдан жана ашуу, белдерден кыра 
баштаган. Ат-Башынын Босого деген жолунан тозуп, 
Алошке деген 200 сенделип келе жаткан кыргыздарды 
өлтүргөндүгү анык. Алошке өзү Ысык-Көлдүн Байсоорун 
деген кыштагынан болучу, Ат-Башыга келип таможниге 
иштеп жүргөн эле. Бул Алошке Ат-Башыдагы тургун эле 
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кыргыздардын айылдарына келип, бейбаштык кылып 
жүрдү, үйлөрүнөн буюмдарын алып, уруп-согуп, мыл-
тык менен жаза-буза атып. Мындай ыксыз бейбаштык-
тар Ысык-Көл, Чүйдөда эң көп болгон. Мисалы түн бою 
айылдарга келип кырып-жоюп, малдарын, мүлктөрүн 
бүт алуулар болгон. Ысык-Атадан Асыл деген кишинин 
айылына келип, 13 кишини туурап, оокаттарын алган. 
Кытай жерине үркпөй калган кыргыздарда бейбаштар-
дын жаман мыкаачылык кылыктарын көп көргөн. Бул 
сыяктуу бейбаштыктар 1916-жылдан 1918-жылга дейре 
өкүм сүргөн болчу. Ашынган бейбаштарды 1918-жылы 
Совет гана тыя алып, кыргыздын тукумдары калды.

Качып күйзөлгөн кыргыз элине келген жардамдарды 
да, ошол кездеги зулум манаптар жеп алышып, бечара-
ларды шоройлоткон.

Абдырахманов 
1944-жыл, июль.

2. 1916-жылдын үркүнү3

Кыргыз элинин баштарына 1916-жылы катуу бүлгүн-
чүлүк болуп, ал окуяны 16-жылдын чоң үркүнү деп ай-
тылат.

Кыргыз эли бир кылымды да тынчтык менен өткөр-
бөстөн коркуу-үркүүлөр менен өткөргөндүктөрү анык. 
Кыргыз элинин калмактар менен беш кылымдын ичин-
де ары урушкандыктары чындык болуп отурат.

Калмактар, уйгурлар, казактар, өзбектердин орто-
сунда калып, алардан катуу кысымчылыктарды көрүп 
келген. Мына ошондой катуу кысуулар жана кыры-
луулардын натийжасында кыргыз уруулары ар мамле-
кетке таралып, сандары да абдан азайган. Азыркы СССР 
топурагындагы кыргыз уруулары орус падышалыгына 

3 КР УИА Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун Кол 
жазмалар бөлүмү. – Инв. №№ 118. – Дептер № 2. – 32-48 б.
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баш ийгенде гана тынч балдары уктап, байталдары жуу-
шаган. Эгер андай болбогондо кыргыз конушу бүтүндөй 
өчүп, ар улуттардын ичтерине тарап кетер эле.

Кыргыздагы көп жашап, көп билип сүйлөгөн аксакал-
дардын ооздорунда мындай сөздөр айтылар эле: «Орус 
жетим уул, тул катындын улугу оруска караганда кийин 
мал-башыбызга ээ болуп, тынч уктадык, зордук, зомбу-
лук деген бүттү» деп.

Кыргыздар Россия падышалыгына баш ийип жарты 
кылым тынчтык доорду баштарынан кечирсе да, 1916-
жылы баштарына дагы кыйынчылык күндөр тууп, кы-
тайга үркүп чоң зыянга учурады.

1916-жылдын учуруна келгенде кыргыздар жакшы 
жерлеринен бүтүндөй ажырап, кедейленип, тоо башта-
рына сүрүлүп калган болчу. Мына абалга дуушар боло 
баштаганда Чүй, Ысык-Көл өрөөндөрүндөгү кыргыздар 
башы бош жерлерге ооп кетүүгө болор беле деген ойлор-
го келишип Текес, Какшаал жактарына оошууга умтула 
баштап, Ысык-Көл кыргыздарынан бириндеп-сериндеп 
Текеске кеткендери да болгон.

1914-жылы дүйнөлүк согуш башталып, 1916-жылдын 
август айында падышалык өкмөт тарабынан кыргыздар-
дан солдат алынууга буйрук болгон.

Кыргыздардын бай-манаптары жана болуш, бийлери 
орус акимдеринин колтуктарына акча аркылуу кири-
шип, өздөрүнүн жана жакындарынын балдарын солдат-
ка беришмек болгондо, жер-жерлерден чыр чыга баш-
тап, жерлерине келип ээ болгондорго кол сала баштаган.

1916-жылдын 4-августунда Пржевальский чөөрөсү-
нөн көтөрүлүш башталган. Мындан бир аз күндөр ил-
гери Чүй өрөөнун түрдүү жерлеринде Кочкор, Жумгал, 
Нарын да көтөрүлүштөр боло баштаган. Көтөрүлүштөр 
дыйкан калктар тарабынан башталсада манаптар бул 
көтөрүлүштү өз колдоруна алууга умтулуп, колдоруна 
алабаштаган.
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Чүй өрөөнүндөгү көтөрүлүшкө белгилүү Шабдын бал-
дары: Мокуш, Самиддин, Кемел, Аман жана аларга ээр-
чиген кошоматчылары. Дүрманап, Мамбетаалы, Сопу-
бек, булар Тынай уруусунун манаптары болгон.

Солто уруусунан Чолпонкул, Жантай, Алымбек, Су-
лайман, Сарыбагыш деген манаптар. 

Кочкор жериндеги Сарыбагыш уруусунан Канат, Те-
зекбай, Нарын Сарыбагышынан Касымаалы, Эсенгул. 

Ат-Башы Сарыбагышынан Чоконун уулу Казы манап. 
Жумгал саягынан Көкүмбай, Курман, Мырзабек. Нарын 
саягынан Касымбек, Мусакожо, Калпа ажы. 

Ысык-Көл саягынан Баатыркан, Жийдебай, Чыныбек, 
Шыгай, Маамыткан, Максүт, Оторбай, Талканбай, Дүй-
шөмбү. Ысык-Көлдөгү бугу уруусунан Кыдыр, Баатыр-
кан, Сарыбай, Соодамбек, Кулбарак, Мамырбай, Чекир, 
эки Абдылда, Байгазы, Үсөн, Ысакаалы, Сагын, Ырыс-
келди, Эшимбек, Кыдырбай, Дылда. 

Нарындагы Тынымсейит уруусунан Кудайберген, 
Чынгыш, Алай, Нурманбет. Ат-Башыдагы Черик уруу-
сунан Мааке, Чорток, Мамбетимин, Жашаке. Ат-Башы, 
Нарындагы моңолдор уруусунан Боогачы, Сарыбагыш 
молдо, Жайлоо, Чоюбек, Абдырай, Карача, Салмаке.

1916-жылы Ысык-Көл кыргыздары 17, Кочкор, Ат-ба-
шы, Нарын кыргыздары 15 болуш эл эле. Солто 8, Тынай 
5, Жумгал саягы 4, болуш эле. Пишпек үйөзүнө караш-
туу Кочкор Сарыбагышы 3 болуш эле. Кочкор кыргызда-
ры Ыбыкеев Канаатта хандыкка көтөрүп, Ысык-Көл, На-
рын, Ат-Башы кыргыздары жолбашчылыкты Канааттан 
күткөн. Пишпек, Токмокту Солто, Тынай алыптыр деген 
кабарлар угулуп турган.

Көтөрүлүш башталгандан он чакты эле күндөр өт-
көндө Алма-Ата, Ташкент тараптан аттуу аскерлери тол-
куп келе баштаганда, туруштук бере албастан кыргыз-
дар кытай жерин көздөй кача баштаган август айында. 
Ысык-Көлдөгү түнгөндөрда качкан. Качкан кыргыздар-
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дын үй-жайлары талаада кала берген. Биринин малда-
рын экинчилери алышып, канды булаан чоң сапырык-
тар болду. Падышанын аскерлери жана ар жерлердеги 
орношкон отор орустар да жасанып кыргыздарды кууп 
уулап кырып кирген.

Чоң-Кеминдеги кыргыздардын колдоруна түшкөн 
кайсы бир афиссерлердин жандарынан табылган кагаз-
дарда мындай деп жазылат: «Кыргыздарды итине чейин 
атып бүтүрүлсүн, жерлери гана калса болгону!» деп. 
Колго түшкөн кыргыздарды эң бир ырайымсыз түрдө өл-
түргөндүктөрү ар жерлерде көп болгон.

Кыргыздар сапырылып такалуудан тай калбай, кыры-
лып үркүп Тескей тоону таянганда арттарынан аскерлер 
кай бир ашууларда жетип да кырган, Тоңдо чоң кыргын 
болот. 

Кыргыздарды кыруу үчүн Ысык-Көл тарапка арабага 
жүктөп бара жатканда Балыкчыдан Шабдандын иниси 
Төлөжүн уулу Ибраим 500 барданкени ок, дарылары ме-
нен колго түшүрүп, Чүй бетеп качкан Тынайлар ошол 
барданкелердин жардамы менен Тескей тоону таянып 
тукумдары калып, кытай жерине бет алышат. 

Тескейдеги Желдең уругунан Берикбай деген киши 
мергендикке салып атышып көп көчтөрдү аман ашырат. 

Чүйдөн Атаке, Сарыбагыш деп аталган эки болуш ты-
най эли бүт качкан. 

Кочкордогу Надырбек, Борукчу элдери бүт качат, Ка-
нааттын өз эле башы бир канча жолдоштору менен тоо-
го бекинет. 

Жумгалдан Көкүмбайга караштуу бир болуш эл качат. 
Ысык-Көл кыргыздары бүт качат, тескейдеги саяк-

тан Жийдебай ажы деген бир миңге жакын түтүн менен 
жайлоодо калып үркпөй калат.

Нарындагы Сарыбагыштан Ажы эли деген эл, Тыным-
сейиттин жарымы, Нарындагы моңолдордон кара туку-
му, бала кыйра уругу бүт качат.
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Ат-Башыдагы моңолдор менен чериктен чыгыш жагы-
нан 500 түтүнчөлөп качып, Какшаалга жакын эле барат. 

Ысык-Көлдүн тескей тарабындагы, Чүй, Кочкор, Ат-
Башы, Нарындан качкандар бүт бойдон Какшаал басып 
Турпан, Кашкар өрөөндөрүнө барган. 

Ысык-Көлдүн күнгөй тарабындагы Саяк, Арык, Белек, 
элдери бүт бойдон Текеске качат. Текеске кирип барган-
да эле, эскиден берки өчмөнтөй болуп келген калмактар 
жасанып аттанышып, кыргыздардын малдарын жана 
баштарын талап кирет. Сан жылкылуу Сарыбайдын жыл-
кыларына калмактар талаан койгондо, Сарыбай атынан 
ажырап, кемпири экөө жөөлөп карагайдын арасында 
калат, калмактардын талааны басылгандан кийин 5-6 
күндөрдөн кийин балдары издеп келсе, Сарыбай кемпи-
ри экөө эчак өлүп, көздөрүн карга, сагызган ойгон. Дыр 
берген жерде Сарыбай сыяктуулар ачка өлгөндө, башка 
бей-бечараларда эмне сын болот.

Текестин суусуна абышка, кемпирлер, бала-чакалар 
агып кетип жатканда, бир жагынан калмактар кыз-ке-
линдерди коштоп, малдарды айдап кете берет. Ошондой 
окуялар менен катар кышда эртелеп камынып, бир түнөп 
өтөргө басал таппаган кыргыздарды дагы кырат. Текесте 
бир да шаар болбой жайдак жер болгондуктан Кулжа та-
рапка жете албай кыргын болот. 16-жылы калмактардын 
колдоруна бенде болуп түшкөн кыргыздын баштары тү-
бөлүк бенде болуп кала берди, кай бирлери өлтүрүп, кай 
бирлерин качып кетет деп ыраакы Кара-Шаар жактарга 
сатат. Какшаал тарапка үрккөн кыргыздардын артыда 
Какшаалдын качуу кар аралаш бороондоруна кабылып 
ар кайсы ашууларда кыргынга учураган.

Кыргыздар, кытай жерлерине уй малдардан кол жууп, 
төө, кой, жылкылар менен гана барган. Кыргыздар тоо 
ашып Кытай жерине кирери менен ал жердин кыргызда-
ры жана уйгурлар жол акыбыз деп малдарынан кармап 
ала баштаган. Бир күр (6 бут) жүгөрүгө бечаралар бал-
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дарын саткан. Жылкыларын кыйласы делбе чөптөн өлүп 
калган. Кыргыздар бир жерге бир күнү жатып тынч ал-
бастан Ак-Суу, Бай, Хотен, Кара-Шаарларга чейин кирип 
барган. Кытай жеринин көпчүлүгү какыраган кара таш 
болуп, бетке саяр чөп жок, топурак учкан жер экендигин 
кыргыздар барганда көргөн. Үрккөндө эң начарлар бел-
де жөөлөп бөрү, жоруга жем болгон. 

16-жылы Ысык-Көлдө афийим эң мыкты өнүм берген-
диктен, тескейден үрккөн бугу, саяк уруулары жакшы 
болуп турган. Уйгурлар, кытайлар, кыргыздар мал-мүлк-
кө карк болгон, күмүш ээр-токумдарды уйгурлар току-
нуп алышып чапкан. Текеске үрккөндөргө караганда 
Какшаалды бет алып үрккөндөрдүн чыгымдары азыраак 
болгон себеби, шаарлар көп болуп, эгин арзан болгон-
дуктан, эгин бир да көтөрүлбөй бир калыпта турган.

Кытайлар, уйгурларга сатылган кыргыздын баштары, 
кытайдын эң ыраак жактарына узаткан. Кытайга үрк-
көндө кыргыздар чоң үмүт кылышкан болучу: «Бизди 
эми кытай букара кылып алып, жер-суу берет» деп. 

Мен өзүм да Ак-Сайдын башында жаткан элем, черик, 
моңолдор менен бирге үркүп Какшаалга барып Кара-Бу-
лак деген жерге кыргыз ичине кыштап, апрель айында 
кайта көчүп, Ак-Сайга чыктык, малдардын көбүн өлтү-
рүп, арык малдар менен жөөлөп келдик.

Кытай жерине үркүп барган кыргыздар падыша өк-
мөтүнүн бары бир куларына ишениктери бар эле, эң 
четтеги биз ушундай болдук, чордондогу падыша жыгы-
латко деп кулак түрүшүп турган.

Чың-Даарындын Пржевальскийге барышы

16-жылдын ноябрь айында дотай (кытай губерна-
тору) Жың-Даарын деген төрөсүн элчи кылып оруска 
жиберди. Жың-Даарын Пржевальскийге келип, орус 
төрөсүнө учурап, көп афйим жеп, кытай жерине келген 
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кыргыздардын манаптарын кармап берүүгө кол коёт. 
Орус төрөсү бир жүзчөлүк аттуу аскерлер менен Тур-
фанга барып бир топ манаптарды кармап алып кеткен 
болчу. Орустар манаптардан: Тезекбай, Байгазы, Абдыл-
да, Алыке, Балыкчы дегендерди кармап алып кишен-
деп сыртка бир жерге конгондо Балыкчы жөө качканда 
атып салып, башкаларын алып барып түрмөгө камайт, 
бир айча камап жатып: «Эми элди кайра алып кел» деп 
бошотуп жиберген болчу. Мына ушул убакта падышада 
тактан кулагандыгы «Шурай ислим» болгондугу үркүп 
барган кыргыздарга шак эле угулду. Жакшылык кабар 
угулганда кыргыздар кыргыздар сапырылып кайра чу-
бай баштады.

Кыргыздардын кайра чубашы

Кыргыздар сапырылып жөө кайра чубап Какшаал 
тоолорун аша баштаганда ар бир посилколордогу орус 
кулактары камынып жол тозуп ар бир жерлерден кыр-
гыздарды кыра баштаган.

Ат-Башы таможнисинде иштеген Бай-Соорундук 
орустан Алошке деген бир жигит Босого деген жерди 
тозуп, жөө келе жаткан кыргыздардан 47 кишини өл-
түргөнү анык. Алошконун атасы челек жасай турган 
киши болуп, көтөрүлүштө өлгөн экен. Алошко 18-жылы 
кышында кыргыздын айылдарын аралап барып конуп, 
акылга сыйгыз бейбаштыктарды кылып, үйдөгү жакшы 
буюмдарды алып жүргөндүгүн кыш өткөндүгүн өзүм 
көргөмүн. Кыргыздар кытай жеринен өлгөнү өлүп, кал-
гандары дерексиз калып, өлгөндөрүнөн калгандары ата-
мекен конуштарына келип эс алары менен дагы укмуш-
туу күндөрдү көргөн. 

Ысык-Көл, Чүйдөгү орус кыштагындагы орус кулакта-
ры эң бир катуу түрдө уюшуп, жасанып, кыргыз айылда-
рына баса келип кишилерин өлтүрүп, бирин-экин мал, 
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оокаттарын алып киргенде, кыргыздар дагы тоолорго 
качып, кайсы бир тыңдары жана жерине качкан. Бул 
учурда оору-өлүм ыксыз көп болгон.

Кытай жерине үркпөй калган элдер да көп кыйынчы-
лыкка, көп өлүмгө учураган. Шурай исламдын колунан 
бир да жакшылыктуу иш көрүнгөн эмес. Чүйдөгү орус 
кулактары эң адаттан даарып, уюшуп жасанып алып 
кыргыздарга казат кыла баштап, Фрунзе жанындагы 
Покровдон бир топ канкорлор, чылпак уругунан Асыл 
дегенди бүтүн айылы менен өлүм кылган. Мындай ык-
сыз бейбаштыктар ар жерде жыш боло берген.

Нарындык саяктын манабы Касымбек Анжияндан 
келген аттуу аскерге ат, союштарды камсыз кылып, 
өзү баштап жүрүп качкан кыргыздарды кырдырган. Ат-
Башыдагы Казы манап да, Ат-Башы элинен көп аттар, 
союш-азыктарды камдап Касымбекке жардамчы болгон. 
Пржевал, Пишпек, Токмок, Ат-Башы, Нарындагы өзбек, 
татарлардын бай-кулактарыда кыргыздарды эң катуу 
жек көрүп турган. Кыргыздар ошончолук жаман абал-
да калып, дүнүйөдөн биротоло үмүттөрүн үзүп турганда 
Советтин таңы жаркырап ата баштап, кыргыздардын ту-
куму калып журт болду.

Кытай жерине үрккөн кыргыздардын ичтеринен эл-
дин муңун айтып чыккан бир топ акындарда болгон. 
Мисалы: Ысак Шайбековдун «Кайран эл» чыгармасы. 
Алдаш Молдонун «Чоң үркүн» чыгармасы жана башка-
лар... Токтоосун акындыкы. Алдаш Молдонун чыгарма-
сы эң муңдуу көп болсо да колго кирбеди. 

Ысык-Көлдөгү Арык, Белектер калмактарга эң катуу 
чабуул жасоолору 1924-жылдарда тыйылды.

       
Абдрахманов Ибраим.

1945-жыл, январь.
Шаар Фрунзе, ул. Дзержинский, № 38.
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