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КИТЕП ЖӨНҮНДӨ

Окурмандарга Кутпа Бакировна Орузбаева-Даниярованын Базаркул 
Данияровго арналган эки китеби жакшы тааныш. 2000-жылы анын бири 
«Базаркул Данияров – тунгуч агартуучу» деген китеби кыргыз тилинде 
жарык көргөн. 2007-жылы «Базаркул Данияров – первый педагог» деген 
аталыштагы анын жаңыртылып кошумчаланган варианты басылып чыккан.

Бул эки китеп жарык көргөндөн бери изилдөөчүлөргө архивдик 
фонддун жаңы барактары ачыкталып, акырындап репрессияланган жана 
реабилитацияланган тарыхый инсандар жөнүндөгү документтердин 
купуялуулугун алып салуу процессинин жүрүшүндө XX кылымдын 
башталышындагы окуялар жана адамдар жөнүндөгү маалыматтар кеңири 
маалым боло баштады. 

Ошол жаңы маалыматтар мурунку эки китептин түптөлүшүнө 
негизделген бул китепти даярдоого мүмкүндүк берди.

Асел Даниярова
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11КЫРК БЕШ ЖЫЛ

КЫРК БЕШ ЖЫЛ

Биздин баяныбыз 1897-жылдан баштап 1942-жылга чейинки кырк беш 
жылдык мезгилди – бир адамдын өмүр ченемин камтыйт. Биз бул китепте 
аты аталган адамдардын тагдыры кандай болгондугу тууралуу да кыскача 
баяндай кетебиз.

1911-жылдын 3-январында Ала-Тоо койнунда Кеминдин катуу жер 
титирөөсү катталган. Биздин ата бабаларыбызга бул табигый зил-
зала эс-көөнүнөн кеткис так калтырган. Мындай көрүнүштөн акыр 
заман белгилерин көргөн акын Молдо Кылыч өзүнүн «Кыса-и Зилзала» 
поэмасында адам өмүрүнүн табият менен тыгыз байланышын келтирген.

Арийне, кырк жыл аралыгында кыргыз жеринде болуп өткөн саясий 
жана коомдук зил-залалардын бир эле учурдагы кыйраткычтыгы жана 
жаратмандыгы «Асман тиреген тоолорду мекендеген» көчмөн элдин 
тагдырына тийгизген таасири менен алда канча ашып түштү.

Кыргыз жергесинде адилеттиктин орношун, элдин сабаттуулугун 
көксөгөн пассионарийлер1 тобу, жыйырманчы кылымдын 
башталышындагы жаратмандыктын чыгармачыл башаты болуп калды. 
Сталинизм алардын көпчүлүгүнүн өмүрүн кыйып, баштаган ишинин тып-
тыйпылын чыгарып тарых бетинен чийип салуу аракетинде, аттарын 
атоого тыюу салды. 

Бирок Михаил Булгаковдун каарманы айтмакчы, «кол жазмалар күйбөйт» 
эмеспи. Кол жазмалар дегенибиз, сөздүн кеңири маанисинде айтылды. 
Кийинки муун өкүлдөрү анын ичинде биздин замандаштарыбыз дагы, алар 
өндүрүп кеткен мөмөлөрүнүн даамын татып отурушат, аны жаратуучулар 
үчүн оңой болбогондугун, анын куну өмүргө тете болгондугун ойлогондор, 
аңдоо салгандар аз. Биз сталинизм түп орду менен жок кылууга далалат 
кылгандардын ысымдарын атап, эскеребиз. 

Базаркул Данияров ушул жаратмандар плеядасынын2 катарындагы өзүн 
бүтүндөй элди сабаттуулукка үйрөтүүгө бел байлаган алгачкы кесипкөй 
педагог болгон.

1 Пассионардуулук - бул Л.Н. Гумилев тарабынан киргизилген термин (француз тилинде: 
passionner - «аң-сезимди козгоо, сезимди жалындатуу»), - белгилүү бир «биохимиялык 
энергиядан» ашып-ташып, көп учурда бийик максаттар үчүн курмандык чалууга негиз 
берет. Пассионардуулук - бул адамдын жашоосун, айлана-чөйрөсүн, статус-квосун өзгөртүүгө 
багытталган иш-аракеттерге болгон жеңилгис ички каалоо.
2 Плеяда - бир доордогу кайсы бир тармактагы көрүнүктүү ишмерлердин тобу. Грек 
мифологиясындагы түпнуска маанисин алганда, титан Атланттын жети кызы өлгөндөн 
кийин жети жылдызга айланган.
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БАЛАЛЫК ЖАНА ЖАШТЫК.  
БИЛИМГЕ КАРАЙ ЖОЛ

Базаркул Данияров 1897-жылдын 20-октябрында Чоң-Кемин суусунун 
боюндагы кереметтүү өрөөндө, Россия империясынын3 Түркстандык 
генерал-губернатордук Семиречье облусунун Пишпек уездине караштуу 
Сарыбагыш4 болуштугунда, Байбото уулу Даниярдын үй-бүлөсүндө жарык 
дүйнөгө келген. 

Базаркул Данияровдун чоң атасы - Тыныбек уулу Байбото – өзүнүн 
уруусун жетектеген Атаке-Сарыбагыш уруусунан болгон жана манап болуп 
эсептелген. Чоң-Кеминде Байбото атаны көзү ачык деп билишкен, анткени 
анын айткандарынын көбү туш келген. Жердештери ал жөнүндө кызыктуу 
уламыштарды азыр да айтып жүрүшөт.

Чыныгы көчмөн катары ал жайкысын көк шиберлүү Көк-Ойрок 
жайлоосуна малын жайлаган. Кыш келгенде Байбото атанын айылы 
тоолорду ашып Ысык-Көлдүн жээгинин түндүк-батыш өрөөнүндөгү Тору-
Айгырды жердеген, анткени анын кышы жылымык келип, кар аз жааган 
да, кылтыйып кар астында сакталып калган чөп менен малды кыштан 
чыгарууга ыңгайлуу болгон.

Байботонун эки аялы бар эле, экөө тең төрттөн уул төрөп беришкен экен. 
Байбото уулу Данияр Шыныке байбичеден туулган бала. Кийинчерээк, 
1925-жылы Базаркул Данияров өзүнүн чоң атасы жөнүндө: “Бабам атамдын 
айтуусуна караганда, мал чарбасы менен оокат кылган момун адам болгон 
экен. 1870-жылдар чамасында өлгөн экен5 деп жазганы бар.

Базаркулдун атасы Байбото уулу Данияр жана апасы экөөнүн6 ортосунда 
алты бала: үч уул жана үч кыз болгон. Үйдүн кожоюну өз урук-туугандарынын 
арасында өзгөчө урмат-сыйга арзыган, ыймандуу, азыркыча айтканда, 
үлгүлүү үй-бүлө күткөн адам болгон. Сарыбагыш уруусунун чоң манабы 
белгилүү Шабдан баатырдын жакын кеңешчилеринин бири катары анын 
кадырлаган жана жакын ишенген адамдарынын бири эле дешет аны жакын 
билгендер.

Чоң-Кемин жергесинде Шабдан баатыр ал жөнүндө ары ичи жылыган, 
ары жактырган кыязда: «Даниярдын сөзүнөн корком, узун ээк Алыкенин 
3 Азыр ал туулуп-өскөн жер: Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Кемин району, Кайыңды 
айылы деп аталат. 
4 1916-жылдан кийин болуштук башкача аталган, ошондуктан, Базаркул Данияров өзүнүн 
өмүр таржымалында туулуп-өскөн жери катары Быстрореченское болуштугун белгилеген. 
5 Автобиография 1925 // Данияровдордун үй-бүлөлүк архиви (мындан ары ДҮА), Базаркул 
Данияровдун өздүк документтер фонду (БДФ), Л.64а-64б об. - №78 Документ. Көрсөтүлгөн 
номурлары коюлган документтердин сүрөт көчүрмөсү ушул китептин «Архивдик 
документтер» же «Кошумча материалдар» бөлүгүндө келтирилген. 
6 Тилекке каршы, анын аты сакталбай калган.
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көзүнөн корком» деп айтканын аксакалдар уламыш кылып айтып калышчу 
экен. Шабдан баатыр сөз кылган Алымбек уулу Алыке адамдарды дарылаган 
көзү ачык молдо бакшы болгондуктан, сыйкырчылык касиети бар болчу 
деп айтылып келет. 

ХХ кылымдын 70-жылдары азыркы Чоң-Кемин өрөөнүндөгү Көк-Ойрок 
айыл өкмөтүнүн карамагына кирген Тегирменти айылынын тургуну 
Саид аксакал Даниярга тиешелүү мөөрдү таап алган, ошол кезде деле жөн 
адамдын мөөрү болбогонун эске алсак, ал мөөрдүн ээсинин тектүү адам 
экендигин айкын далили болуп саналат.

ХIX кылымдын аягында колодон жасалган 
ал мөөр патина менен капталып, кочкул кы-
зыл күрөң түстүү такта болгон, көлөмү 2х2 
см чарчы, калыңдыгы 3-4 мм, туткасы жок, 
сыягы, жасалганына көп убакыт болгондугу-
на жана ысык-суукта калып, начар сакталган-
дыгына байланыштуу бөлүнүп түшүп калса 
керек. Мөөрдүн алдыңкы бетине эски араб 
жазуусунда «Данияр бен Байбото», башкача 
айтканда, «Байбото уулу Данияр» деген жазуу 
түшүрүлгөн.

Биздин үй-бүлө ал мөөрдү көп жылдан кий-
ин, тагыраагы, 1997-жылдын 24-октябрында, 
биз Чоң-Кеминдеги Кайыңды айылында Ба-
заркул Данияровдун 100 жылдыгын белгилеп 
жаткан кезде, колубузга алдык. Саид аксакал 

биздин туугандарга ал табылгасы жөнүндө айтып берди. Ал киши жаш ке-
зинде Ысык-Көл районуна барып иштеп келчү экен, бригадир катары бир-
де ар кандай талаа иштерин аткарса, бирде Тору-Айгыр айылдык кеңешине 
караштуу Фрунзе атындагы колхоздун  карамагындагы токойду кайтарган. 
Күндөрдүн биринде тоонун эңкейиш жеринен чуңкур казып жатып, казы-
на калдыктарына окшогон буюмдарды таап алат, жогорудагы аталган мөөр 
ошол буюмдардын арасында  экен, башка баалуу буюмдар сакталбай калган 
сыяктуу.

Аксакалдын айткандары биздин ата-бабаларыбыздын эскерүүлөрүнө 
дал келген, себеби Данияр ата 1915-жылы өзүнүн мал-көлүн айдап, үй-
бүлөсү, бала бакырасы, айылдаштары менен жылдагыдай эле кыштап 
келүү үчүн тоолорду ашып Тору-Айгыр жерине көчүп барган. Өзүнүн баалуу 
буюмдарын, алар менен кошо өздүк мөөрүн чоң булгаары баштыгына салып 
чогултуп, капчыгайдын түбүндөгү көрүнөө турган таштын жанына катып 
койгон.

Ал учур тынчы жок мезгил эле, себеби, Биринчи Дүйнөлүк Согуш жүрүп 
жаткан, үй-бүлөсү үчүн тынчсызданган Данияр ата не бар, не жок деген 
кыязда камылга көрө баштаса керек. Бирок тагдыр ташы башкача түшүп, 
белгисиз дартка кабылган ал, күтүүсүздөн көз жумган.

Даниярдын сөөгүн 1915-жылдын соңунда, кыш мезгилинде Ысык-
Көлдүн түндүк жээгиндеги Тору-Айгыр жергесиндеги тоонун этегине 

I-сүрөт: Байбото уулу 
Даниярдын мөөрүнүн изи. 
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жашырышкан. Анын бекиткен буюмдарын таба албай калышса керек, 
балким кылдат издөө салганга убакыт короткусу келбегендир, себеби, 
бизге маалым болгондой, 1916-жылдын жайы аяктап калган кезде, Кеминде 
жашаган кыргыздар падышанын жазалоочу аскерлеринен сактанып туулуп-
өскөн жеринен Кытайга качып кетүүгө аргасыз болушкан.

Ал мөөрдүн тарыхый баалуулугун, Кыргыз Республикасынын 
музейлеринин экспонаттарынын арасында мындай буюмдардын жоктугун 
же сейрек кездешкендигин эске алып, биздин үй-бүлө аны Жусуп Баласагын 
атындагы Кыргыз улуттук университетинин этнографиялык музейине 
өткөрүп берген. 

Кийинчерээк, сталиндик репрессиянын учурунда тектүү үй-бүлөдөн 
болгондугу үчүн  Базаркулга кине коюлган. 1935-жылдын 13-июнундагы 
партиянын Фрунзе шаардык комитетинин жыйналышынын “Фрунзе 
шаардык партиялык уюмду тазалоо жыйынтыгы жөнүндөгү” протоколунда 
анын партиянын катарынан чыгарылгандыгына байланыштуу белгисиз 
бир Фирсовдун жасаган докладында мындай деп жазылган: «Данияров 
Базаркул, ВКП(б)7 мүчөсү – мектеп башкармалыгынын башчысы, ири 
манаптын үй-бүлөсүндө туулган»8. 

Партиядан чыгараардан бир аз убакыт мурда, массалык репрессиянын 
экинчи коркунучтуу толкуну капталаар алдында, 1934-жылдын 10-июнунда 
өздүк делосунун социалдык абалы, тагыраак айтканда, ата теги көрсөтүлгөн 
§5 графасында этияттанып, төмөндөгүдөй жазууга мажбур болгон: 
«а) мурунку ата теги: атасы колунда бар дыйкан болгон; б) ата-энелердин 
негизги кесиби: мал чарбачылыгы, дыйканчылык (революцияга чейин)»9. 
Мындай этият мамиле жасап жаткандыгына Базаркулдун улуу агасы Бакир 
ошол кезде 1931-жылдагы репрессиянын курмандыгы болгондугу себеп 
болгон.

Данияр уулу Бакир10, мусулманчылыкты карманган, сабаттуу адам 
болгон, ал өзүнүн аялы, токмоктук бийдин11 кызы  Аширбий кызы Токтобүбү 
(тегерегиндегилер аны Бүбү деп коюшчу) менен абдан ынтымактуу өмүр 
сүрүшкөн, экөөнүн ортосунда 8 бала болгон12, алардын үчөө 1916-жылдагы 
окуяларга чейин төрөлгөн. Ошол мезгилге чейин Бакир оокатын 
тың өткөргөн. Чоң-Кеминдеги тургундарынын жана туугандарынын 
айткандарына караганда, Бакир бир топ айылдаштарын ээрчитип, Фергана 
облусунун Анжиян шаарындагы базарга койлорун, башка бодо малдарын 
айдап, төөлөргө буюмдарын жүктөп, каттап турган. Ал жерде малдарын 
сатып соода-сатык жүргүзүп же чарбага керектүү товарларга алмаштырган. 

7 ВКП(б) – (б)БКП, (Большевиктердин) Бүткүл Союздук Коммунисттик  партиясы. Бул 
аббревиатура орус тилиндеги кыскартылган аталышынан келип чыккан:  Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков). Мындан ары – ВКП(б)
8 Жыйналыштын протоколу // Партиялык документтердин борбордук мамлекеттик 
архиви (ПД БМА) КР. Ф. 539. Оп. 1. Д. 261. Л. 55, 56.
9  Өздүк делосу // КР ПД БМА. Ф. 10. Оп. 15. Д. 769
10 Орус тилиндеги вариантында Данияр уулу Бакир - Бакир Данияров деп жазылат.
11 Бий – адат боюнча, башкача айтканда, каада-салттар боюнча сот. Россия империясынын 
курамына кирген мезгилде шайлоо аркылуу бекитилген. 
12 Дагы 6 баласы ымыркайында чарчап калган.
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Үркүндөн жана Октябрь революциясынан13 кийин, үй-бүлөсү менен Чоң-
Кеминге кайтып келип, чарба башкаргандыгы маалым, бирок, кандай 
жетекчилик кызматта болгондугу бизге белгисиз бойдон калды. 

Бир тууган ага-инилер Бакир менен Базаркул өтө ынтымактуу болушкан. 
1915-жылы атасы Данияр каза болгон соң, Бакир үй-бүлөнүн улуусу катары 
калгандарына каралашып, инисинин билим алышына жардам берген.

Базаркулду Верный шаарына 22 андан кийин Ташкентке окууга 
жиберип, Бакир ага акча-тыйын жагынан каралашып турган, Базаркул 
кийинчерээк Пишпекте (1926-жылдан баштап – Фрунзе шаары) иштеп 
жүргөндө да колдоп жүргөндүгү белгилүү. Алар бири-бирине кайрымдуу 
бир туугандардан болушкан.

Базаркул Данияров билим берүү жана агартуучулук жолуна кокусунан 
келген эмес. Буга ошол мезгилдин ыңгайы, кылым тогошуусундагы коомдун 
прогрессивдүү өнүгүүсү, анан албетте, өзү туулуп-өскөн үй-бүлөнүн 
тарбиясы оңтойлуу шарт түзүп берген. 

Тарыхчылар, байыркы заманда кыргыздардын көз мелжиген жери, 
өзүнүн күчтүү мамлекети болгонун айтышат, бирок желдей сызган мезгил 
көп нерселерди өзгөрттү, өзү менен кошо көп нерселерди кайрылгыс кылып 
алып кетти, ошол сүрөттөлүп жаткан окуяларды эл азыр уламыштар, 
эскерүүлөр аркылуу гана сүйүп угуп, эстеп калды.

Бир нече жүздөгөн жылдар бою кыргыздар дээрлик өзгөрүлбөй, 
алардын жашоо образы жаратылышка, жаныбарларга жана өсүмдүк 
дүйнөсүнө, көк мелжиген мейкиндикке жакын, киндиктеш өмүр сүрүп 
келишкен. Көчмөндөр жайкысын жайлоого, кышында кыштоого көчүп 
күн кечиришкен. Көчмөн калктын ажырагыс бөлүгү, тагыраак айтканда 
турак жайы - боз үй болгон, боз үйдү алар өздөрүнө керек учурда тигип, 
керек учурда кайра жыйнап алып төөлөргө жана өгүздөргө жүктөп алып, 
ары-бери көчүп жүрүшүнө өтө ыңгайлуу болгон. Кыргыздар өздөрүнүн ата 
тегин, уруусун эң жакшы билишкен жана өздөрүнүн уруусуна тиешелүү 
жерлерден башка бирөөнүкүнө эч убакта өтүшчү эмес. Жаратылышты 
жабыркатпай өтө аяр, сыйлуу мамиле жасашып, алар жайлаган жердин чөбү 
өзү калыбына келгенде гана пайдаланышкан.

Арийне, дүйнө жүзүндөгү элдин баары өз алдынча эле күн кечире 
беришпейт эмеспи. Тээ жер каймактагандан бери алсызы алдуусунун 
курмандыгы болуп, аз сандагы эл көп сандагы элдин кол алдында калуу 
коркунучунда жашап келген. Өз энчисинен ажырап калбаш үчүн, өз 
эркиндигин коргоо үчүн, керек болсо башты сайып, кырчылдашып кан 
төгүп согушууга туура келген же болбосо, кандайдыр бир айла-амалын 
таап, келишимге келүүгө мажбур болушкан. Кыргыздарды Россия, Кытай 
сыяктуу күч-кубаттуу мамлекеттер курчап турганы маалым. Андыктан 
баары бир кайсынысына ыктаарын тандоого туура келген. 18-19-кылымда 
Кокон хандыгынын бийлиги кеңири кулачын жайып, кыргыздардан 
салык чогултуп турган. Бирок он тогузунчу кылымдын 60-жылдарында 

13 Октябрь революциясы - 1917-жылдын 7-ноябры (жаңы календарь боюнча эсептегенде) 
Россия Империясындагы Падыша бийлиги кулатылган Февраль революциясынан  кийинки, 
Улуу Октябрь революциясы катары тарых бетинде калган. 
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кыргыздар толугу менен Россия империясынын курамына кирип калган 
эле. Бул жалпысынан алганда мажбурлоо иретинде ишке ашырылган, ошол 
эле учурда кээ бир жерлерде ыктыярдуу-мажбурлоо түрүндө жүргөнүн 
билебиз, бирок эң негизи, согуш оту жайылган эмес.

Биз окуяны баян кыла турган 1897-жылдары, кыргыздын жерлери 
толугу менен Россия империясынын курамына кирип, Түркстан генерал-
губернатордук аскеринин көзөмөлүндө болгон. Түркстандын башчысын 
Россия императору өзү шайлаган жана генерал-губернатор деп аталган. Ал 
Ташкенттен бери карай эбегейсиз эң көп жерди башкаргандыктан, анын 
ыйгарым укуктары да өтө чоң болгон. Жергиликтүү калк аны «Жарым 
падыша» деп аташкан. Түркстандын баардык аймагы облустарга бөлүнүп, ал 
жерлерди жарым падышага баш ийген аскер губернаторлору башкарышкан. 
Облустарды уезддерге бөлүшүп, ар бирине уезд начальниктерин бекитишкен, 
сөзсүз түрдө аскердик даражасы болгон ал начальниктерди жогору жактан 
падыша генералдары өздөрү тандап шайлаган. Уезд начальниктеринин 
бийлигин жүргүзүүгө участкалык приставдар – жергиликтүү аткаруучулар 
жардам беришкен, ал үчүн уезддерди участокторго бөлүп коюшкан. 
Жергиликтүү калктын өкүлдөрүн эң төмөнкү деңгээлде – ар бир эки жүз 
түтүнгө айылдык старшиналарды жана ар бир эки миң түтүнгө болуштарды 
(волосттук башкаруучуларды) шайлоого катышууга жол беришкен. Көчмөн 
кыргыздардын болуштары кыргыз уруу башчыларынан тандалган. «Ички 
Россиядан» көчүп келгендердин өздөрүнүн өзүнчө болуштуктары болгон.

Орустар жергиликтүү калктын өкүлдөрүн жалпысынан «бөтөн 
жерликтер» (инородцы) же «жергиликтүү тургундар» (туземцы) деп аташып, 
кээде гана «мусулмандар» деп жалпы атап коюшкан. «Бөтөн жерликтердин» 
жалпы этникалык өз аты жок, эбегейсиз Түркстан аймагынын тургундары 
өздөрүн түркстандыктар, түрктөр деп аташкан эмес.

Айрым этникалык жамааттар жөнүндө сөз кылганда, орус бийликтери 
жана эли негизинен тажик жана өзбек элинин тили эки башка экендигине 
карабастан, отурукташкан эки элдин өкүлдөрүнө кайрылганда “сарт” деген 
сөздү колдонушкан. Уйгурларды «таранчи» деп аташкан. Орустар кыргыз 
менен казак көчмөндөрүнө кайрылышканда,  “кыргыздар” (киргизы) деген 
сөздү колдонушкан, кээде тоолук кыргыздарды айырмалаш үчүн “кара 
кыргыздар” (кара-киргизы) деп коюшканы менен, жалпысынан алганда, 
алардын “кыргыз” деген бир уруу экендигин билишкен.

Арийне, ал кезде кыргыздар өздөрүн “кыргыздар” деп таанышчу, ал 
эми казактар өздөрүн өз ара «казактар» деп аташчу. Ушунусу өтө кызык, 
анткени экөөнүн тең жайгашкан жери бирдиктүү административдик 
түзүлүшкө кирген эмес. Кыргыз көчмөндөрү ар кайсы аскердик губернатор 
башкарган төрт облуста - Семиречье, Сыр-Дарыя, Фергана жана Самарканд 
облустарынын карамагында болгон. Бул облустардын деңгээлине шайкеш 
эч кандай бириккен административдик институтка ээ болбой туруп, 
баардык уруулардын башын бириктирген, баары баш ийген бир ханы жок 
болсо да, кыргыздар өздөрүн бирдиктүү кыргыз журту деп билген.

Түркстан көчмөн элдери жайлаган жерлер мамлекеттик, тагыраак 
айтканда, падышалык империянын карамагында, падышага тиешелүү 
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болгон жана жергиликтүү калкка пайдаланууга берилген деп эсептелген. 
Европа тараптан – батыштан улам көчүп келип отурукташып жаткан жаңы 
келгиндер жергиликтүү калктын жерлерин, негизинен, көчмөндөрдөн 
тартып алынган жерлерди ээлеп алышкан.  1897-жылы Түркстан 
формалдуу түрдө сырттан көчүп келгендер үчүн жабык болсо да, «жаңы 
келгиндер»” деп аталган дыйкандардын агымы токтобой көчүп келип, 
«жергиликтүү тургундардын» жерлерин кезектешип басып алып турушкан. 
Колониянын баштапкы этабында көчмөндөр өз чарбасын жайма-жай 
жүргүзүп, жамандыр-жакшыдыр өз оокатын камсыздап келген болсо, жаңы 
көчүп келген келгиндердин-жаңы тургундардын саны өскөн сайын жана 
колониалдык администрациянын колдоосу менен жергиликтүү калктын 
жерлерине ээ боло баштаган сайын, көчмөн калктын турмушу кескин 
начарлап кеткен.

Бул албетте, Түркстанда жашаган калктын катмарындагы ар түрдүү 
топтордун ортосундагы мамилелерге терс таасирин тийгизбей коймок эмес.

Базаркул Данияровдун үй-бүлөсү отурукташкан Жети-Суу (Семиречье) 
облусунда14 ар түркүн эл жашаган. Биринчиден, ал жерде кыргыз көчмөндөр 
мекендеген жана анын анча көп эмес бөлүгү бийликтегилердин колдоосу 
менен турмуш-тиричилигин, мурда алектенип келген ишин өзгөртүүгө 
мажбур болуп, отурукташып калган кыргыздар эле, анткени отурукташкан 
кыргыздарга малдын жайытына караганда, азыраак аянттагы жер 
керектелет эмеспи. Ал жерди ошондой эле «мурунку отурукташкандар» 
жана «жаңы көчүп келгендер» да ээлеп калышкан, анткени алар көчүп 
келээр замат аларга мамлекет жер жана башка жеңилдиктерди берилген, 
балким ошонун негизинде мурунку жана кийинкилердин ортосунда талаш-
тартыштар чыккан болсо керек, ич ара тил табыша албай, жер талашып, 
мамлекет тарабынан берилген жеңилдиктерди бөлүшө албай атаандашып 
келишкен, алардан тышкары, орус казактар да жашашкан (облустун 
түндүгүндө, башкача айтканда, казактар жашаган бөлүгүндө). Кыргыздар 
жана орустардан бөлөк, ал жерде дунгандар, уйгурлар жана татарлар 
жердеген. Бул жерде кыргыздардан жана орустардан тышкары дунгандар, 
уйгурлар жана татарлар жашаган. 

«Жаңы келгиндердин» көбү Малороссиядан ооп келишкен, алардын 
көбү сабатсыз болушкан, алыскы түркстандык Жети-Сууда жерге, мал-
мүлккө ээ болуп, тезирээк байысак деп көксөп келишсе керек. Жергиликтүү 
калкка алар бир жагынан өз мүдөөсүн ишке ашырууга жолтоо болгон 
тоскоолдуктай эле карашса, экинчи жагынан кара жумуштарды аткарууга 
жарай турган малай катары көрүшкөн.

Ошондой шарттарда колониалдык администрация маданий-
агартуучулук милдеттерди коюудан алыс болгон. Жети-Суудагы орус 
мектептер негизинен сырткы келгиндердин балдары үчүн ачылып, анда 

14 Семиречье же Джетысу (кыргыз тилинде Жетисуу) - облусунун карамагына азыркы 
Кыргыз Республикасынын бир бөлүгү болгон түштүк жактан Пржевальск уезди (азыркы 
Ысык-Көл облусу) жана Пишпек уезди (азыркы Чүй облусу), анын ичинде Кемин, кирген. 
Облустун түндүк бөлүгү азыркы Казак Республикасынын карамагына кирген.
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башталгыч класстар болгон, андан тышкары, чиркөө мектептери иштеген. 
Жергиликтүү калктын балдары үчүн ачылган орус-тузем мектебинде 
базалык орус тили окутулган жана эң жөнөкөй арифметикалык амалдарды 
үйрөтүшкөн. Бул билим берүү мекемелеринин максаты – администрация 
үчүн котормочуларды даярдоо болгон менен, окуткан билими чектелүү 
эле, ал билим менен эң жок дегенде гимназияга да өтө алышмак эмес. Ошол 
эле учурда орус-тузем мектептерин жергиликтүү калктан чогултулган 
каражаттардын эсебинен камсыздап турушкан. 

1912-жылы Пишпекте эркектер үчүн орус гимназия ачылган. Ал Пишпек 
уездиндеги кыргыздардын жана Пишпек шаарынын жамааттарынын 
кайрымдуулукка чогулткан каражаттарынын эсебинен курулган, ага 
кошумча, ал мектептер үчүн ар бир кыргыз түтүнүнөн чогулган салык 
акчаларды жумшап турушкан. Ошого карабастан, кыргыздарды ал 
мектептерге кабыл алышчу эмес, ага себеп – кабыл алуу экзамендеринде 
сөзсүз орусча окуп, жазганды билип, дуба кылганды билиши керек деген 
тоскоолдуктар бар эле, кээде тек гана орун жок деп шылтоолоп коюшчу.

Ошол мезгилдерде Түркстандын аймактарында жадид деп аталган 
жаңы усулдагы билим берүү мекемелери жигердүү түзүлүп, кеңири өнүгө 
баштаган эле. 

Бул абдан прогрессивдүү тенденция болгон, анткени алар салттуу 
мектептерден жана медреселерден айырмаланып, куран окуу жана араб 
жазуусун эле эмес, светтик сабактарды да үйрөтүшкөн.

1-сүрөт. Пишпектеги эркектер үчүн ачылган гимназия
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Чүй өрөөнүндө жана Ысык-Көл облусунда жадиддик мектептер 
(мактабдар) жеке менчик түрүндө болгон. Негизинен, аларды белгилүү 
манаптар өз каражаттарына курушкан жана колдоо көрсөтүп келишкен, 
балдарды окутуу үчүн алар айрым мугалимдерди атайын алыстан, мисалы, 
Казань менен Уфадан чакырышкан.

Базаркул Данияровдун билим дүйнөсүнө алгачкы кадамы атасынын 
жана Шабдан баатырдын көзү тирүү кезинде башталган, ал 1909-жылы 
Кеминдеги Тар-Суу айылындагы белгилүү «Шабдания» жадид медресесине 
биринчилерден болуп кабыл алынган. «Шабдания» медресесин 1909-
жылы сарыбагыштардын белгилүү манабы Шабдан баатыр ачкан, анын 
имаратын баласы Исаметдин15 курган. Айрым маалыматтарда Шабдан 
баатырдын Токмоктогу жана Намангандагы окуу жайларын аяктаган уулу 
Исаметдин ошол медреседе сабак берген деп айтылат.

«Жаңы ыкма» менен окуткан мектепте куранды үйрөтүүдөн башка 
математика, географиянын негиздерин окутушуп, ыр жана дене тарбия 

15 Исаметдин, Самудин, кыргыз вариантында - Самүдүн. Ар кайсы маалымат булактарында 
анын аты ар башкача жазылып жүрөт. 

2-сүрөт. Шабдан батыр меймандар менен: 1-катарда солдон экинчи - Дүр 
Сооронбаев (Токмоктун алдында “Дүр мектебин” ачкан), 2-катарда солдон 
оңго карай: 1. Манап Чоко 2. Мухамеджан Тынышпаев 3. Шабдан Жантаев 4. 
Манап Масымкожо 5. Канат Ыбыке уулу (Кочкор районундагы жаңы ыкма 
менен окуткан мектеп ачкан). 
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сабактары өтүлгөн16, ошондой эле табигый илимди, Россиянын жана 
Чыгыш өлкөлөрүнүн тарыхын үйрөтүшкөн17. Балдарды окутуу үчүн 
Оренбургдан жана Казандан атайын чакыртылып алынган мугалимдер 
Шабдан баатырдан жылына 1000 рубль айлык алып турушкан18. 
Салыштырсак – 2012-жылы Россия империясынын гимназияларындагы 
жана училищелердеги мугалимдер айына 85 рубль же жылына 1 020 рубль 
алышкан19, ал эми башталгыч класстын мугалимдери андан аз алышкан. 

Тилекке каршы, «Шабдания» мектебинин ишмердүүлүгү көпкө созулган 
жок, 1912-жылы анын негиздөөчүсү каза болгондон кийин өз ишин 

токтоткон. А бирок ошол кыска убакыт аралыгында 
бул мектептен кыргыз балдар башталгыч билимге 
ээ болушуп, кийин алардын арасынан билим берүү 
тармагындагы көрүнүктүү ишмерлер чыгышкан. Ал окуу 
жайын медресе эмес, мектеп (адатта орусча «мактаб» 
деп жазышат) деген туура болмок. Бирок эл арасында 
Шабдандын медресеси деген аталышта таанымал.

1909-жылы «Шабдания» мектебинде Кеминден, жана 
ошондой эле Кочкордон, Жумгалдан жана жалпы эле Чүй 

16 Кубатова А. Кыргызстандагы жадидизм: мурдагы жана азыркы 2020-жылдардагы 
мурастардын тарыхый баалуулугу 2020, УЦА, №6 илимий доклад
17 Айтмамбетов Д., 1961. - 44-б.
18 Ошол эле жерде, 44-бет.
19 Россиялык эсеп палатасынын маалыматтары. 2016 url: https://www.facebook.com/
auditgov/photos/a.313084188894069/558572084345277 кайрылуу датасы 01.02.2021-ж.

3-сүрөт. Тарсуу айылындагы «Шабдания» мектеби (медресеси), 
1909-1911ж

4-сүрөт.  
Абдраим Чункелеев. 1970-жылдар.
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өрөөнүнөн 150 бала окуп, билим алган20. Алсак, Базаркул Данияровдон 
башка «Шабданияда» Абдраим Чункелеев да окуган, ал Кыргыз ССРинин 
эмгек сиңирген мугалими, орден ээси катары маалым. Азыркы учурда 
Чүй облусундагы Кемин районунун Тар-Суу айылындагы мектеп Абдраим 
Чункелеевдин ысмын алып жүрөт. 

Базаркулдун ошол мезгилдеги турмуш жагдайы жөнүндө маалыматтар 
анча деле көп эмес. Ал өзү 1932-жылы 21-июлда жазган өзүнүн кыскача 
өмүр таржымалында: «1915-жылга чейин ата-энемдин карамагында болдум 
жана ошол учурда ар кайсы мезгилде эски ыкма менен окутуучу мектепте 
жана татар мектебинде (жадид) окуп, болжолдуу түрдө мектептин биринчи 
даражасындай көлөмдө билим алдым жана ошондой эле ата-энеме жардам 
берип жүрдүм»21 деп жазган. 

«Шабданияда» окуп жүргөн кезинде Базаркул Данияров Чоң-Кеминдеги 
Кароол-Дөбө айылынын тургуну, болочок революционер Жолаалы Бапаков 
менен жакын достошуп калат. 

Шабдан баатыр каза болгондон кийин, медресе жабылгандыгына 
байланыштуу, өз билимин жогорулатууга умтулушкан достор 

20 Айтмамбетов Д., 1961, 43-б.
21 Базаркул Данияровдун өмүр таржымалы, 1932-жыл // ДҮА, БДФ. Б. 65-65б об. - №79 
Документ

5-сүрөт. «Шабдания» медресесиндеги окуучулук күндөрү. Солдон экинчи - 
Базаркул. 1909-1912-жылдардын аралыгы.
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баардыгы чогуу 1914-жылы Токмоктогу орус-тузем мектебине кирип, 
ал жерден толук бир окуу жылын аякташкан. 1915-жылдын жайында 
Токмоктогу мектепти аяктагандан кийин Базаркул менен Жолаалы ошол 
кезде Жети-Суу (Семиречье) облусунун борбору болуп эсептелген Верный 

6-сүрөт. Токмоктон анча алыс эмес жердеги Сайлык 
айылындагы орус-тузем мектебинин азыркы көрүнүшү. Балким 
Базаркул так ушул мектепте же ушуга окшогон мектепте 
билим алса керек.

7-сүрөт. Мурунку Верный эркектер гимназиясынын 
имаратынын азыркы көрүнүшү. Азыр бул жерде Абай атындагы 
КазУПУнун имараттарынын бири жайгашкан.
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шаарына гимназияга окууга жөнөшөт. Достор адегенде гимназияда андан 
ары окуусун улантуу максатында даярдоо курсуна тапшырышат, бирок ал 
жерде баш-аягы толук эмес эки жылдай болушат. 

Жаш жигиттер гимназиядан толук окуу курсун аяктай албай калышкан, 
ага 1916-жылдагы окуялар тоскоол болгон. Бул жөнүндө Жолаалынын кичүү 
иниси Абдысадык айтып берген22. Базаркул Данияровдун досу Жолаалы 
Бапаковдун андан кийинки тагдыры кайгылуу аяктаган, Кытайдан кайтып 
келген соң, ал революциялык кыймылга катышып, 1918-жылы социалист 
революционерлер23 тарабынан атылган24.

Базаркулдун, анын үй-бүлөсүнүн жана досторунун 1914-жылдан берки 
турмушу Россия империясынын башка тургундарындай эле дүйнөлүк 
татаал окуялардын коштоосунда жүрүп отурган. Көптөгөн элдерге, анын 
ичинде Түркстан элине азап-кайгы алып келген Биринчи Дүйнөлүк Согуш 
башталган. Согуш башталгандан эки жыл өткөндөн кийин, 1916-жылы 
кыргыздардын тарыхында Үркүн деп аталган кайгылуу окуя катталды25. 

22 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Абдысадык Бапаковдун 
«Базакем жөнүндө бир-эки сөз» эскерүүлөрүн караңыз.
23 Эсерлер - Социалист-революциячылар же эсерлер (СР) — 19-кылымдын аягы жана 
20-кылымдын башындагы Россия империясындагы, андан кийин революциядан кийинки 
Россиядагы, анын ичинде Түркстанда дагы, эң ири саясий партиялардын бири. Бул мезгилдин 
ичинде эң көп сандаган жана эң таасирдүү маркстик эмес социалисттик партия болгон.
24 «Кыргыз тарыхы: Энциклопедиялык окуу куралы». Бишкек, 2003
25 Үркүн - дүрбөлөң, башаламандык, массалык баш аламандык (1916-жылдагы 
кыргыздардын аёосуз басылган көтөрүлүшүнүн аягы жана кыргыздардын Кытайга качып 
кетиши ушундайча аталат) - К.К. Юдахиндин сөздүгүнөн.

8-сүрөт. Ашуудан өтүү. 1916-ж.
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Анда түндүк жактагы кыргыз урууларынын басымдуу көпчүлүгү падышанын 
жазалоочу аскерлеринен качып, өз туулуп-өскөн мекенин – берекелүү Чүй 
өрөөнүн жана гүлдөгөн Ысык-Көлүн таштап, Кытайга кетүүгө аргасыз 
болушкан. Жергиликтүү тургундар ошентип айла жогунан өз жерин, өлөң 
төшөгүн таштап, Россиядан бөтөн жерге барып байып, даяр оокатка ээлик 
кылгысы келген келгиндерге бошотуп беришкен.

Базаркул Данияров энеси, эже-карындаштары, ага-инилери, үч кичинекей 
баласы бар улуу агасы Бакирдин үй-бүлөсү, айтор, урук-туугандары менен 
чогуу 1916-жылдын август-сентябрь айларында Чоң-Кеминден качып 
кетүүгө аргасыз болушкан. 

Качып бараткандарга сарыбагыш болуштугунун жетекчилери, бир 
тууган Шабдановдор жана алардын жакын туугандары баш-көз болуп, жол 
баштап барышкан. Алар бир таман изи жок аска-зоолорду аралап, бийик 
тоолуу ашууларды, ак карлуу, көк муздуу чокуларды ашып, албууттанып 
аккан сууларды кечип, атчаны атчан, төө мингени төөчөн бөтөн эл, бөтөн 
жерге – Кытайдын жерине, Ак-Суу, Үч-Турпанга баш паанек издеп жөнөшкөн. 

Кытайда сарыбагыштар менен бирге болушкан Данияровдордун үй-
бүлөсүнүн башынан оор күндөр өттү, жакырчылык, мал-жанды каптаган 
илдет эки аяктуудан адамдарды, төрт аяктуудан малды аяган жок. Айтор, 
арып-ачып, азап-тозоктуу оор күндөрдө калышса да, бир туугандар үй-
бүлөсү менен балдарын аман сактап калышкан. 

1917-жылдын февраль айында Россия империясындагы падыша бийлиги 
кулатылып, бийлик Убактылуу Өкмөттүн карамагына өткөн. Падыша 
бийлиги кулаганын угушкан кыргыздар адилет издешип, өз мекенине 
агылып келе башташты.

Дүйнөлүк согуш дагы деле болсо уланып жатты, Россиянын ичинде 
айыгышкан саясий окуялар жүрүп жатты. Тогуз айдан кийин, 7-ноябрда, 
жаңы жылнаама эсебине ылайык, Петроградда Октябрь революциясы 
болуп, бийлик  Убактылуу Өкмөттүн колунан большевиктердин колуна 
өткөн26. 

Бөтөн жер, бөтөн элде кедейчилик, ачарчылык, теңсиздик азабын 
тарткан Базаркул да энеси, бир туугандары менен 1917-жылдын октябрь 
айында, Кытайда туура бир жыл жашагандан кийин өзүнүн жерине – 
Чоң-Кеминге кайтып келген. Ошол каргашалуу трагедиянын күбөсү жана 
катышуучусу Бакирдин аялы Бүбү (1891-1981) Кытайдан кайтып келаткан 
жолдон сууктан, ачарчылыктан бийик тоолуу аскаларда, капчыгайларда 
тоңуп, көмүлбөй карайып катып калган эркектердин, аялдардын, кичинекей 
балдардын сөөктөрүн, турган боюнча катып калган аттардын сөлөкөттөрүн 
көргөнүн айтып берген.

Мунун баары өтө оор жана коркунучтуу эле. Элдин жаңы турмушундагы 
26 Эски жылнаамага ылайык - 25-октябрь, мурда Россияда колдонулган Жулиан 
жылнаамасы (календары) Эл Комиссарлар Кеңешинин (ЭКК) 1918-жылдын 24-январындагы 
(6-февралындагы) Жарлыгы менен Григориан жылнаамасына алмаштырылган жана ага 
Эл Комиссарлар Кеңешинин төрагасы Ленин 1918-жылдын 26-январында (8-февраль) 
кол койгон. Жылнаамалардын айырмасы 13 күндү түзгөн. Мында жана мындан ары жаңы 
жылнаама колдонулат.
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жаңы жашоосу мына ушундай башталды. 
Базаркул Данияровдун үй-бүлөсү өз мекенине кайтып келген мезгилде, 

Жети-Суу (Семиречье) облусу мурдагыдай Түркстан чөлкөмүнүн 
курамында болгон. 1918-жылдын апрель айынан тартып бул аймак Россия 
империясынын ордуна жарыяланган Россия Советтик Республикасынын 
курамына кирген Түркстан Автономиялык Советтик Социалисттик 
Республикасына айланган. Верный шаары Жети-Суу облусунун борбору 
бойдон калган.

Ушул коогалаңдуу мезгилде карапайым калк ак-карасын ажыратууга 
дарамети жетпеген саясий окуялар биринен сала бири болуп жатты. 
Империя кыйрап, жаңы өкмөтү орноду, Совет өкмөтү 1917-жылы 8-ноябрда 
Тынчтык жөнүндөгү Декретке (1918-жылы мартта Россиянын Дүйнөлүк 
согуштан чыгып кетиши менен) жана Жер жөнүндө Декретке кол койгонуна 
карабастан, 1920-жылдардын башына чейин кыргыздарга жакшылыктын 
жылт экен жылчыгы көрүнбөй, куураган эл баягыдай эле үстөккө-босток 
эзүүнүн үстүндө болду. Көчүп-конуп жүргөндө бүтүндөй мал-мүлкүнөн 
айрылып, Кытайдан өзүнүн туулуп-өскөн жерине арып-ачып кайтып келген 
кыргыздардын мурунку жашоосун калыбына келтирүүчү негизги булагы, 
жалгыз ишенер-таянаары – өз жери эле, бирок ал да колдоруна тийген жок...

Базаркул 1925-жылы өзүнүн өмүр таржымалына мекенине кайтып 
келгендеги кырдаалды мындайча сүрөттөйт: “Мында, ягыны Түркстанда 
ачарчылык болуп, экинчи жагынан Жети-Сууда орус кулактары жердүү 
калкыны өлтүрүп сабап, көрүнгөн жерде талап жаткан кези экен. Малыбыз, 
үй-жайыбыз жок болуп, анын үстүнө ачарчылыкка урундук»27. Эптеп 
жан багып, күн көрүш үчүн Базаркулдун үй-бүлөсү Даниярдын энеси, 
Шыныке чоң энесинин казак туугандарына көчүп барууга аргасыз болот. 
Бул жөнүндө Базаркул өзүнүн өмүр таржымалында минтип жазган: 
«Ошондуктан мындайыраак бир туугандарбыздан бай казак кайыны бар-
эле (Алматы уйезинде). Ошонун жанына энемди, карындаштарымды алып 
барып тиричилик кылдык»28. Биздин баамыбызда, улуу агасы Бакир аялы 
жана балдары менен (ал учурда ал үч балалуу болуп калган) Чоң-Кеминде 
калса керек. Балким, Бакир үй-бүлөсү, аялы, уулдары Төлөнбай, Апсеке жана 
Насир менен Кытайдан өзүнчө, калган Данияровдордон бир аз эртерээк же 
бир аз кечирээк кайтып келсе керек, азыр бул жөнүндө айтуу кыйын. 

Ошентип көчүп барышкан кыргыз кудаларын Шыныке байбиченин 
туугандары жылуу кабыл алышып, эркектердин эң улуусу Базаркулдун 
үй-бүлөсүнө жамандыр-жакшыдыр жардам беришет. Көп өтпөй Базаркул 
менен Ыйманга жумуш таап беришет. Базаркулдун эмгек жолу ошентип 
башталат, муну анын 1934-жылдын 10-июнундагы өздүк делосундагы 
жазуулар тастыктап турат. 

 «§ Мекеменин же ишкананын жайгашкан жери (району, чөлкөмү, 
облусу)» деген графада төмөндөгүдөй жазылып турат: «1. Мурдагы Алма-
Ата уездинин, казак талаасындагы (азыркы Кордой району) казак байында 

27 Базаркул Данияровдун өмүр таржымалы, 1925 // ДҮА. БДФ. Б. 64а-64б об. №78 Документ 
28 Ошол эле жерде
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1917-1918-жылдары, - бир жыл жана эки ай койчу»29. Базаркул өзү аткарган 
ишти мындайча сүрөттөйт: «Мен өзүм таң аткандан каш карайып күн 
батканча кой кайтарып, үй-тиричилигине кол кабыш кылчумун. Жаз 
келгенден тарта кой-эчкилерди саап сүт иче баштадык. Ошол учурда апам 
каза болду. Жайы бою иним30 кой кайтарды, мен болсо түн ичинде короо 
кайтарчумун. Күз айында мен бир айга чукул “Сулуу-Тор” деген орустар 
жашаган поселкада эгин оруп-жыйдым. Биздин колго илинер бир да баш 
малыбыз калган жок. Өлбөстүн күнүн кечирип жашап жүргөндө, бир тууган 
иним көз жумду»31.

Ошентип, коогалаңдуу Үркүндөн кайтып келгенден кийинки ачарчылык, 
жокчулук турмушту башынан кечирген Базаркулдун жана беш бир 
тууганынын апасына казак жеринен топурак буюрган экен. Казактын 
жеринде кичүү иниси Ыйман да түбөлүк жай тапты. Ал эми казак күйөөгө 
тийген карындаштары ошол бойдон казактардын арасында жашап 
калышты.

1918-жылдын күзү жаңы башталган кез эле. Базаркул кожоюндарынын 
чарбалык тапшырмасы боюнча Кордойдон Верныйга барып-келип жүрдү. 
Ошондой күндөрдүн биринде жердеши Ысак Шайбековго жолугуп калат, 
ал улуу агасы Бакир Данияровду жакындан таанычу. Кайыңды айылында 
Шайбековдор менен Данияровдор коңшу турушаар эле. Биздин оюбузча, 
ошол жолугушуу Базаркул үчүн тагдыр чечкен жолугушуулардын бири 
болгон экен.

Ысак Шайбеков (1882-1957) кыргыз тарыхында коомдук ишмер жана 
«жазгыч акын» 32 катары сакталып калды. Анын белгилүү чыгармаларынын 
катарында Үркүн жөнүндө «Кайран эл» деген кошогун кимдер билбейт?! 
Белгилүү адабият таануучу Осмонакун Ибраимов ал жөнүндө мындай 
деп жазганы бар: «Ы.Шайбековдун чыгармасы 1916-жылы эле белгилүү 
болуп, ооздон-оозго көчүп айтылып кеткен. Аалы Токомбаев жазгандай 
<...> эл Кытайда жүргөндө эле поэманын үзүндүсүн жатка билип алышкан. 
А.Токомбаевдин романында баяндалгандай, бөтөн эл, бөтөн жерде ач-
жылаңач калган кыргыздардын көбү Ы.Шайбековдун ырынан үзүндү 
айтышып, үймө-үй кыдырышып, кайыр сурашкан. Кийинчерээк «Кайран 
элдин» автору өзүнүн ыр-кошогун улап жазып, «Азган эл» жана «Кайткан 
эл» деп атаган. Жыйынтыгында бул чыгарма көтөрүлүшкө чыккан элдин 
тагдыры жөнүндөгү поэтикалык трилогия болуп калган»33. 

29 Кадрлар эсеби боюнча өздүк баракчасы // СД БМА, Ф. 10. Оп. 15. Д. 769. Л.3
30 Кичүү иниси Ыйман
31 Базаркул Данияровдун өмүр таржымалы, 1925 // ДҮА. БДФ. Б. 64а-64б об. №78 Документ. 
Ушул китептин “Кошумча материалдар” бөлүмүн караңыз.
32 «Жазгыч-акындар» - адабий окумуштуулар 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын 
башындагы оозеки поэзиянын каада-салттарын жана ыкмаларын колдонгон, бирок 
өзүнүн чыгармаларын жаза баштаган акындардын бүтүндөй плеядасын ушинтип атап 
коюшкан, алардын айрымдары 1917-жылга чейин жарыкка чыккан. «Кыргызстан». Улуттук 
энциклопедиясы: 1 томдук. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия 
борбору, 2006. 
33 Ибраимов О. XX кылымдагы кыргыз адабият тарыхы: окуу китеби. 2-басылышы, кош. 
Бишкек: Издательство КРСУ басмаканасы, 2014, 44-бет
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Ысак Шайбеков, 1900-жылдарда эле 
Токмоктон башталгыч билим алган, 
революцияга чейин Кеминде балдарды 
сабаттуулукка үйрөткөн34. Ал окуунун 
маанисин эң сонун түшүнүп гана тим 
болбостон, жаштардын билим алуусуна 
жардам берүүгө аракеттенгендиги ачык 
байкалып турат.

Базаркул бул маанилүү жолугушууну 
мындайча сүрөттөйт: «Андан казактар35 
уулу менен Алматыдан эгин ташыды. 
Анда казактын киресин тартыштым. 
Экинчи жолу төөгө минип барганда 
Шайбеков деген тааныш адам учурап 
калды. Ал Пишпектен батырактардын 
атынан областной съездге барган 
экен. Ошондо Алматыда курс ачылуун 
сүйлөп, менин мурун сабаттуу экенимди 
билгендигинен, алып барып курска 

киргизип койду. Ягыны 1918-жыл октябр чамасы эле»36 .
Баяндалган окуя анын жашоосунда чечүүчү ролду ойногон. Дал ошол 

учурдан баштап Базаркулдун мугалимдик кесипке жолу ачылып, агартуу 
жолу башталган.

Базаркул 1918-жылы октябрда Верныйдагы биринчи баскычтагы 
мугалимдерди даярдоо боюнча алты айлык курска кирип, 1919-жылдын 
май айында аны аяктап, мугалимдин күбөлүгүн алган.

Курсту аяктаар замат ошол эле Верныйдагы улуттук билим берүү 
бөлүмүнө ишке кирет37. Кыязы, бул иш жай мезгилде болгонуна жана 
мектепте сабак өтүлбөгөндүгүнө байланыштуу, эки ай бою ал Кызыл 
Армиянын аскерлеринин үйүнө жумушчуларды чогултуу боюнча 
администрациянын көрсөтмөлөрүн аткарган. 

Ушул күндөрү облустук билим берүү башкармалыгына Ташкенттен 
кыргыздар менен казактардын арасынан 15 окуучуну кошумча билим 
алуу үчүн тартуу өтүнүчү келип түшкөн. Базаркул окуусун улантууга 
мүмкүнчүлүк алган бактылуу адамдардын катарына кошулган. 1919-
жылы күзүндө Базаркул билиминин кийинки баскычына көтөрүлүү үчүн 
Ташкентке жөнөп кеткен.

34  Ирисов П. Ырчылар чыгармачылыгы. Оңдолуп, экинчи басылышы. Бишкек: Бийиктик. 
2004. 144-бет.
35 Ал өзү жалданып иштеп жүргөн үй-бүлө 
36 Өмүр таржымалы, 1925 //ДҮА БДФ Б. 64а-64 боб. №78 Документ. 
37 «Бир ак милли бөлүмүнө» - Базаркул Данияровдун өмүр таржымалында ушинтип 
жазылган (ДҮА. ФБД. Л. 64а-64б об. №78 Документ). Сөз билим берүүнүн улуттук бөлүмү 
жөнүндө жүрүп жатат деп болжолдоого болот.

9-сүрөт. Ысак Шайбеков
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ТАШКЕНТ - ТҮРКСТАН АССРНИН  
БИЛИМ БОРБОРУ

1919-жылы Ташкент шаары Түркстан облусунун борбору бойдон 
калган. Мурунку Түркстан генерал-губернаторлугунун ордуна, 1918-жылы 
30-апрелде Россия Федерациясынын курамындагы Түркстан Автономиялык 
Социалисттик Советтик Республикасы (ТАССР) деп жарыяланган38. Ошол 
эле учурда Россия империясынан калган аймактык-административдик 
бөлүнүү сакталып калган. TAССРнин курамына 1924-жылы чек аралар 
белгиленип бөлүнгөндөн кийин түзүлгөн СССРдин союздук жана 
автономиялуу республикаларынын, андан кийин дээрлик жетимиш жыл 
өткөн соң, Советтер Союзу кулаганда, 1991-жылы декабрь айында өз 
алдынча мамлекет болуп өзгөрүлгөн Борбордук Азия мамлекеттеринин 
аймактарынын көбүрөөк бөлүгү кирген. 

Түркстандагы жана бүтүндөй Россия Федерациясындагы экономикалык 
абал оор бойдон сакталып, саясий кырдаал да туруксуз болуп турган. Мына 
ушундай катаал шарттарга карабастан, Ташкентте жашоо кызуу жүрүп 
жаткан. Жаңы билим берүү тутумун түзүүнүн жана өнүктүрүүнүн жигердүү 
процесси жүрүп, Базаркул Данияров дароо эле ошол окуяларга баш оту 
менен аралашып кетти.

Ташкенттин борбордук статусуна байланыштуу, дал ушул жерде Түркстан 
автономиясынын бүткүл жетекчилиги, анын ичинде анын Эл агартуу 
Комиссариаты (Наркомпрос), азыркы «Билим берүү министрлигине» 
шайкеш келген, Эл агартуу комиссары (Эл агартуу наркому) башында 
турган башкаруу органы жайгашкан эле. Билим берүү тутумун куруу 
процесси, анын ичинде жогорку билим берүү жарандык согушка, электр 
энергиясынын жетишсиздигине, материалдык муктаждыктарга жана 
башкаруу аппаратындагы жетекчилердин байма-бай алмашуусуна алып 
келген аймактын «блокадасына» карабастан, үзгүлтүксүз жүрүп турган. 
Ошол эле жылы Түркстан тарыхындагы биринчи жогорку окуу жайы 
Ташкентте түзүлгөн.

1917-жылдын ноябрында аскер, жумушчу жана дыйкан депутаттардын 
Кеңешинин III чөлкөмдүк (түркстандык) съезди Ташкентте жогорку окуу 
жайларды түзүү зарылчылыгын белгилеген39.

38 Түркстан Республикасынын аталышы ал 1924-жылы жоюлганга чейин бир нече жолу 
өзгөрүлгөн: Түркстан Советтик Федеративдик Республикасы, Россиялык Социалисттик 
Советтик Федерациясынын Автономиялуу Түркстан Республикасы, Түркстандык 
(автономиялуу) Социалисттик Советтик Республикасы. Кээ бир документтерде «А» тамгасы 
жок – ТССР деп жазылып жүрөт, бирок баардык жерде ал Россия Федерациясынын курамына 
кирген автономия болгон.
39 Лунин Б.В. Востоковедение в республиках Средней Азии после Великой Октябрьской 
социалистической революции. // Становление Советского востоковедения. Сборник статей. 
Москва: Наука, 1982. - 89-б
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II-сүрөт. Түркстан крайы. 1893-жылдагы карта

III-сүрөт. Түркстан АССРнин 1920-1924-жылдардагы 
абалы боюнча карта.
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1918-жылдын февраль айында40  Ташкенттеги интеллигенттердин 
чөйрөсүндөгү демилгелүү топ «Жогорку билимди жактоочулардын коомун» 
түзүшкөн. Алтымышка жакын окутуучулар, негизинен Ташкенттеги орто 
мектептин мугалимдери жана ар түрдүү техникалык кесиптердин адистери 
Элдик университетти түзүүгө катышкан.

Түркстан Эл Комиссарлар Кеңеши (СНК)41 1918-жылдын 18-мартында 
чыгарган №48 буйругунун негизинде Эл Комиссариатына Ташкентте Элдик 
университет уюштурууну тапшырган, ал үчүн 2 миллион рубль бөлүп берүү 
менен бирге, мурунку аскер окуу жайынын имаратын жана мурдагы улуу 
князь Николай Константинович Романовдун сарайын алууну белгилеген. 
Чыгымдарды «улутташтырылган пахта, мунай зат жана көмүрдү айлантып 
соодалоонун эсебинен жүргүзүү» каралган42.

1918-жылдын 30-мартында Түркстан республикасынын Эл агартуу 
Комиссариаты «политехникалык типтеги демократиялык жогорку окуу 
жайын түзүү жөнүндө өзүнүн төрагасы большевик Федор Колесовдун 
колу коюлган декрет чыгарган. Ал декретте «окутуунун шарттары 
төмөнкүдөй болушу керек деп белгилеген: 1) окутуу акысыз болушу 
керек <...> 2) политехникумга окууга кирүү жогорку, атайын билим алууну 
каалагандардын баары үчүн, биринчи кезекте, революциялык эмгекчил 
40 Черданцев Г.Н. К истории первых лет Туркестанского университета (1918-1922). - «Наука 
и просвещение». Таш. 1922, №2. - 90-91-б. // «Становление...» 1982. - 200б.
41 Эл комиссарлар Кеңеши (Совнарком, СНК) – Советтик Россиянын, СССРдин жана Союздун 
республикаларынын өкмөтүнүн аталышы, бул аталышы 1917-жылдын 27-октябрынан 
баштап, 1946-жылга чейинки мезгил аралыгында колдонулуп келген. 
42 Лунин Б.В. Востоковедение в республиках Средней Азии после Великой Октябрьской 
социалистической революции. // Становление ..., 1982 - 89-б

10-сүрөт. Улуу князь Николай Константинович Романовдун 
Ташкенттеги сарайы.
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жаштары үчүн эркин болушу 
керек» деп белгиленген43.

Ошентип, 1918-жылдын 
21-апрелинде Түркстан Ре-
спубликасынын Эл Комис-
сариатынын Кеңешинин че-
чими менен Түркстан Элдик 
университети (ТНУ – Турке-
станский Народный Универ-
ситет)44 ачылган. 

1918-жылдын күзүндө эле 
ТНУнун курамында беш фа-
культет болгон: адабий-фи-
лософиялык, техникалык, 
социалдык-экономикалык, 
айыл чарбалык жана та-
бигый математикалык фа-
культеттер45. Түркстандын 
тургундары үчүн алыс барып отурбай эле ТНУдан жогорку билим алуу мүм-
күнчүлүгү биринчи жолу түзүлгөн.

Дээрлик бир учурда удаа эле Москвада дагы Ташкент университетин ачуу 
боюнча иштер башталып, Москва жана Петрограддагы окутуучулардын 
арасынан Ташкентке барып иштөөнү каалагандарды тандоо жана 
жабдууларды бөлүштүрүү боюнча иштер жүргүзүлгөн. Бирок Түркстан 
Россиянын европалык бөлүгүнөн «бөлүнүп» тургандыктан, Москвадан 
жана Петрограддан баруучу мугалимдер Ташкентке 1920-жылы араң 
жетишкен. Алар менен бирге жабдуулар жүктөлгөн эшелон да жеткирилген. 
Ошентип университеттин «экинчи жаралышы» башталган. 1920-жылдын 
8-сентябрында В.И. Ленин Түркстан мамлекеттик университетин – ТГУ 
(Туркестанский Государственный Университет) түзүү жөнүндөгү декретке 
кол койгон, кийинчерээк, 1923-жылы ал ЖОЖ Орто Азия мамлекеттик 
университети – ОАМУ (САГУ) деп аталган46. 

Учурда, Борбор Азиядагы бул эң байыркы жогорку окуу жайдын 
мураскери - Мирзо Улугбек атындагы Өзбекстандын Улуттук Университети.

Бул билим берүү мекемесинде билим берүү орус тилинде гана 
жүргүзүлгөндүктөн, жергиликтүү элдердин - өзбектердин (сарттар), 
тажиктердин, казактардын, кыргыздардын жана башкалардын үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн ага кирүү мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгон. Анткени ал 
мезгилде орус тили түпкүлүктүү калк арасында кеңири жайыла элек эле. 

43 Ошол эле жерде. - 90-б
44 Баранов П.А. Средне-Азиатский университет. Исторический очерк. // «Средне-Азиатский 
государственный университет к десятилетнему юбилею Октябрьской революции» 
китебинде. Ташкент: Издание Средне-Азиатского государственного университета, 1927. – 3 б
45 Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1924 
годы) (Түркстандагы билим берүү тарыхы боюнча очерктер). Москва: Издательство 
Академии педагогических наук РСФСР, 1960. 482-б
46 Бендриков К.Е., 1960. 485-б

11-сүрөт. Түркстан Элдик Университетинин 
ачылышы жөнүндө жарыялоо. 
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Мындан тышкары, жогорку окуу жайларында окуй турган дарамети бар 
сабаттуу жаштар өтө эле аз болгон.

Туңгуч университет түзүлгөндөн жарым жылдан кийин – 1918-жылдын 
ноябрында Ташкентте Чыгыш тилдеринин институту же Түркстан 
Чыгыш институту (ТВИ – Туркестанский Восточный Институт) түзүлгөн, 
кийинчерээк, тагыраак айтканда, 1924-жылы ал САГУга өзүнчө факультет 
болуп бириктирилген. «Жалпы Чыгышты, айрыкча, Түркстан аймагын 
изилдөө үчүн атайын көзкарандысыз жогорку окуу жайын түзүү идеясы 
<...> Мамлекеттик Университеттин биринчи ректору Л.В. Попов тарабынан 
алгачкы реалдуу ишке ашырылышына демилгечи топ түрткү болгон»47. 

Институтту түзүү боюнча демилгечи топ 1918-жылы 16-октябрда 
Түркстан АССРнин Эл агартуу комиссариатынын буйругу менен уюштурулган. 
Институтту уюштуруу боюнча демилгелүү топ Түркстан Автономиялык 
Советтик Социалисттик Республикасынын Эл агартуу Комиссариатынын 
1918-жылдын 16-октябрындагы буйругу менен түзүлгөн. ТВИни түзүүнүн 
негизги демилгечилеринин бири – Түркстан мугалимдер семинариясынын 
тарбиялануучусу жана Хивадагы орус-тузем мектебинин окутуучусу казак 
Мухаммед Али Кучербаев (В.Н. Кучербаев) болгон48.

Ал топ институт жөнүндө жобону иштеп чыккан, аны 1918-жылы 
8-ноябрда Түркстан АССРнин Эл агартуу комиссариатынын коллегиясы 
бекиткен жана 25-ноябрда (!) биринчи лекцияларды окуу башталган! Бул 
мезгил эл агартуунун күйөрмандарынын укмуштуудай чыгармачыл өсүү 
мезгили болду.

Төрт жылдык окуу курсу менен жаңы түзүлгөн жогорку окуу жайынын 
алдында анын уюштуруучулары төмөндөгүдөй милдеттерди коюшкан: «а) 
Түркстанда жана коңшу өлкөлөрдө өзүлөрүн тигил же бул иш-аракеттерине 
арнаган адамдарга керектүү маалыматтарды жеткирүү максатында 
Чыгышты изилдөө, б) Түркстан Республикасында билимдүү талаа 
ишмерлерин даярдоо, в) жергиликтүү калктын түрк тилинде европалык 
илимди үйрөнүшү»49.

Чыгыш Тилдер Институтунда студенттер жана угармандар Түркстан 
жана коңшу мамлекеттердин элдеринин тилдерин үйрөнүшкөн, 
бирок бул жерде, ТЭУдагыдай эле, окуу процесси орус тилинде жүргөн. 
Анын объективдүү себептери болгон. Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, 
институттун ректору профессор А.Э. Шмидт докладында 1922-жылга чейин 
«.. түрк тобунун тилдерин изилдөөнүн нормалдуу жөнгө салынышы үчүн, 
кыргыз тилин окутуу керек, мурунку жылдарда квалификациялуу адистин 
жетишпегендигинен, [бул] кыргыз тилин окутууга мүмкүн болгон эмес» 

47 Ошол эле жерде
48 Лунин Б.В. Улуу Октябрь социалисттик революциясынан кийин Орто Азия 
республикаларында чыгыш таануу // Советтик Чыгыш таануунун калыптанышы. 
Макалалардын жыйнагы. М: Наука, 1982-ж. 200 с. - 93-б.
49 1922-жылдын 15-июнуна чейинки институттун абалы жөнүндө Түркстан Чыгыш 
Институтунун ректору проф. А.Э. Шмидттин доклады. // РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 2588. Л. 312-
316об - Russian Perspectives on Islam боюнча цитата, 
url: https://islamperspectives.org/rpi/items/show/12758 кайрылуу датасы 25.09.2020
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дегенин өзгөчө белгилеп коюу керек50.
Элге билим берүүнүн жетекчилери квалификациялуу адистерди даярдоо 

керектигин жана биринчи кезекте Түркстан элдеринин өкүлдөрүнүн 
ичинен мугалимдерди даярдоонун эбегейсиз зор муктаждыгын билишкен.

ТАШКЕНТТЕГИ КЫРГЫЗ (КАЗАК) АГАРТУУ 
ИНСТИТУТУ – КИРИНПРОС

Университеттерди түзүү зарылдыгынан тышкары, Түркстанда 
башталгыч жана орто билим берүү маселеси дагы курч болгон. Бул айрыкча, 
жергиликтүү элдер, анын ичинде көчмөн элдер үчүн дагы актуалдуу 
маселе эле. 1918-жылы 12-ноябрда Түркстан Автономиялуу Советтик 
Социалисттик Республикасынын Эл агартуу комиссариатынын коллегиясы 
Ташкентте кыргыз педагогикалык курстарын ачуу чечимин кабыл алган. 
20-ноябрда алардын ачылышы мурунку кадет51 корпусунун имаратында 
өткөн. Жатакана үчүн студенттерге Карл Маркс, 58 көчөсүндөгү мурунку 
«Вырский дом» берилген.

Окутууну баштоо үчүн ар кайсы жерден келген мугалимдерди «чогултуп» 
алуу керек болгон, бул ыкма андан кийин да уланган. Курстардын 
ачылышына буга чейин Ташкентте жашагандардан тышкары, Перовск 
шаарынан «Аймактык кыргыз курстарында сабак берүү үчүн, Хивадан Абдул-
Азиз Байсеитов, Чимкент шаарынан Сегизбай Айзунов чакырылган»52.

Курстардын убактылуу жетекчиси болуп Иса Тохтыбаев шайланган53.
Алардан тышкары мугалимдердин курамына Садык Утегенов, Хайрутдин 

Болганбаев, Султанбек Ходжанов, Райхан Лапина, Емберген Табынбаев, 
Жагбар Лапин, Хадича Лапина, Сара Есова, Шамгали Сарбаев, Тангберген 
Утарбаев жана башкалар кирген54.

Бул курстар «Кыргыз» деп аталып калганы менен, сөз казак тилинде 
окутуу жөнүндө эле. Чындыгында, Россия империясынын мезгилинен 
тартып, мамлекеттик башкаруунун баардык баскычтарында европалыктар 
же орус тилдүү адамдар турганда, казактарды   дагы, кыргыздарды 
дагы бирдей - «кыргыздар» деп атап келишкен. Алар баардык расмий 
документтерде ошентип жазышкан. Императордук бийликтин өкүлдөрү 
кыргыздар менен казактардын ортосундагы айырмачылыкты айырмалай 
алышчу эмес, бирок кээде тоолук элди казактардан айырмалап «жапайы таш 
кыргыздар» (дикокаменные киргизы) же «каракыргыз» (каракиргизы”) 

50 Ошол эле жерде
51 Кадет корпусу – революцияга чейинки Россияда ак сөөктөрдүн уулдарын офицердик 
кызматка даярдоочу жабык орто аскердик окуу жайы.
52 Ташкенттеги аймактык кыргыз педагогикалык курстары жөнүндө // ӨзР. BMA. ф. 34, 
Оп.1, Д.97, Л.37. «Первый Казахский...» боюнча цит., 2005, 5-б
53 Ошол эле жерде
54 Ошол эле жерде
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деп атап коюшкан, ал эми айдың түздө жашаган казактарды «кыргыздар» 
(киргизы) же «кыргыз-кайсактар» (киргиз-кайсаки) деп аташкан.

Түркстан АССРде  иш кагаздары да орус тилинде жүргүзүлгөн55, ал эми 
казак менен кыргызды жалпы жонунан «кыргыздар» деп атоону орус 
тилдүү өкүлдөр басымдуулук кылган жаңы бийликтегилер да 1925-жылга 
чейин улантып келишкен.

Ал ортодо окуялар тездик менен өнүгүп жатты, ошол революциялык 
кырдаалда баардыгы көз ачып жумганча болуп кеткендей сезилди. 1919-
жылы 1-июлда, башкача айтканда, түзүлгөндөн алты ай өткөндөн кийин, 
Аймактык педагогикалык курстар өз алдынча Педагогикалык училищеге 
айланган56. 

Түркстан Эл агартуу комиссариаты мектептин башчылыгын мурунку 
курстардын башчысы Иса Тохтыбаевге тапшырган, ал бир эле учурда Эл 
агартуу комиссариатынын инструктор бөлүмүнүн инструктору кызматын 
ээлеген57. Билим берүү тутуму жаңы түзүлүп жаткан мезгилде анын пио-
нерлери ар тараптуу иштерди жүргүзүп келишкен: Иса Тохтыбаев педу-
чилищеде уюштуруу иштери менен гана алектенбестен, студенттерге өзү 

география сабагынан сабак берген, ошондой эле 
Ташкентте араб тамгалары менен казак тилинде жа-
рык көргөн «Ак Жол», «Казак тили» гезиттеринин, 
«Шолпан», «Сауле» журналдарынын биринчи редак-
тору болгон58. Бул гезиттер казак жана кыргыз эл-
деринин аң-сезимин көтөрүүдө эбегейсиз зор роль 
ойношкон. Ушул мезгилде калктын сабаттуулук дең-
гээлинин төмөндүгүнө карабастан, казактар менен 
кыргыздардын алдыңкы ишмерлери бул басылма-
ларды окуп, макалаларын жарыялап турушкан.

1919-жылы күзүндө, Түркстан Автономиялуу Со-
веттик Социалисттик Республикасынын Эл агартуу 
комиссариатынын өтүнүчү менен Ташкентке 15 ка-
зак жана кыргыздан турган топ келген, ал топтун 
курамында Базаркул Данияров да болгон. Шабда-
ния медресесиндегидей эле ал дагы бир жолу жаңы 

түзүлгөн окуу жайынын биринчи топтомунда болуп калды. Аны менен бир-
ге Касым Тыныстанов жана Осмонкул Алиев бул мектепке кирген. Касым 
менен Осмонкул 1919-жылы Ташкентке окууга келишкени белгилүү, кий-
инчерээк документтерде тастыкталгандай, 1920-жылдан баштап Базаркул 
Данияров менен чогуу окушкан.

55 1918-жылы Түркстан Республикасы түзүлгөндө орус жана «түрк» тилдери мамлекеттик 
тил деп жарыяланган. Бирок түрк тилдеринин кайсынысын «түрк» деп эсептей тургандыгы 
белгисиз бойдон калган, анткени тилдер бир кыйла айырмаланып турат.
56 Киринпростун пайда болушу жөнүндө кыскача маалымат //ӨзР БМА. Ф.372. Оп.1. Д.60. Л. 
5. «Первый Казахский...» боюнча цит., 2005 – 15-б. №18 док.
57 Талап кылган билдирүү (ведомость) // ӨзР БМА.  Ф.372. Оп.1 Д.8. Л.25-27об «Первый 
Казахский...» боюнча цит., 2005 - 11-13-б, док. № 14
58 Сманов Б. Казак жогорку мектебинин тарыхы №1 // «Мысль». Республикалык коомдук-
саясий журналы. 2015, №9 (сентябрь), 28-б.

12-сүрөт. Иса 
Тохтыбаев
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Жаңы жарыкка келген Педагогикалык окуу жайынын окуу программасы 
төмөнкү сабактарды камтыган: география, математика, эне тили59, табигый-
физика, тарых, сүрөт, музыка жана гимнастика. Өтө таңсык болуп турган окуу 
куралдарын даярдоо боюнча иш токтоосуз башталганын байкоого болот. 
Иш ыргагы кызуу жүрүп жатты. Эл агартуу комиссариатынын Түрк бөлүмү 
белгилүү орус тилдүү окуу китептерин «түрк тилдерине» которууну колго 
алды60. Белгилүү болгондой, ушул мезгилдерде түрк тобунун тилдеринде 
жазууда алар араб жазуусун колдонушкан.

Студенттерге дагы, мугалимдерге дагы кийим-кече, бут кийим, тамак-аш 
абдан муктаж болуп тургандыгына карабастан, чыгармачыл, жаратмандык 
демилгелүү иштер кайнап турган. Окуу жай Эл агартуу комиссариатына 
сунуш кылган тизмеде 12 мугалимден тышкары, 5 тикмечи жана 4 өтүкчү, 
ошондой эле азыр биз үчүн экзотикалык болуп калган арабакеч, бука 
кайтаргыч кызматчылары да бар эле61. 

Базаркул Данияров башка окуучулар менен бирге Педагогикалык 
училищеде 1919-жылдын күз айларынан баштап, окуу жылы аяктаганга 
чейин окуу курсунан өткөн. 

Ал аталган курсту аяктап жаткан учурда, 1920-жылдын жайында, 
билим берүү тармагында кезектеги тарыхый окуя болгон – Педагогикалык 
училищенин базасында Кыргыз билим берүү (агартуу) институту түзүлгөн, 
бул окуу жайды кыскача Кир.Ин.Прос («Киргизский Институт Просвещения») 
деп коюшкан, окурмандарга Киринпрос деген аталышы жакшы тааныш 
болгондуктан, биз да мындан ары ушул вариантты колдонобуз. 

Мурунку эки окуу жайындагыдай эле, б.а. Аймактык кыргыз 
педагогикалык курстары сыяктуу эле Кыргыз педагогикалык училищесинде 
да билим берүү иштери казак жана орус тилдеринде жүргүзүлүп келген, 
бирок 1925-жылга чейин «Кыргыз» деген аталыш колдонулуп келген. 
Киринпросто казактар   дагы, кыргыздар дагы окушкан, бирок алар аз санда 
гана болгон.

Ошол 1920-1921-жылдары - Түркстан эл агартуу комиссарынын кызматын 
казак элинин көрүнүктүү саясий ишмери, дипломат, чыгыш таануучу Назир 
Тюрякулов (1892-1937) ээлеген. Тюрякулов сүрөттөлгөн окуялардан жүз 
жыл өткөндөн кийин, Сауд Аравия Падышачылыгында СССРдин дипломаты 
катары көбүрөөк белгилүү. Падышанын болуп көрбөгөндөй ишенимине 
ээ болгон дипломат Назир Тюрякуловду өзүнүн жакын досу деп эсептеген 
падыша анын жогорку билимине жана адептүүлүгүнө таазим эткен62. 
Тилекке каршы, ал адам кийинчерээк, ушул китепте сөз болуп жаткан өзүнө 
окшогон көп адамдар сыяктуу, 1938-жылы “эл душманы” катары атылып 
кеткен. 

59 Бул кыргыз тили деп аталган казак тили болгон
60 Эл агартуу комиссариатынын жыйналыш протоколу, 10/11/1919 // Өз. МБА. Ф.34. Оп. 1. 
Д. 37. Л. 303 “Первый Казахский...” боюнча цит., 2005. - 14-бет.  №15 Доклад
61 Талап кылган билдирүү (ведомость) // Өз.Р БМА, Ф. 372. Оп. 1. Д. 8. Д. 25-27об “Первый 
Казахский” боюнча цит., 2005 - 12-13-бет. №14 Доклад
62 Мансуров Т.А. Полпред Назир Тюрякулов. М: Молодая гвардия 2004. 371 б. / “Жизнь 
замечательных людей” сериясынан: Биогр. Сер. Чыгарылышы 896
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Ийгиликтүү дипломатиялык иш-аракеттерден тышкары, ал Түркстан 
Республикасында жетекчилик кызматтарда, анын ичинде Эл агартуу 
комиссары кызматында иштеп турганда, Ташкентте Инпростун түзүлүшүн 
колдогон. Кийинчерээк ал латын алфавитинин комитетинин ишине 
активдүү катышып, түрк тилдерине латын алфавитинин киргизилишине 
байланыштуу Бакуда өткөн I Түркологиялык съезддин жүрүшүндө 
кызыктуу доклад менен чыгып, дебатка активдүү катышкан.

Эл агартуу комиссары кызматынан жана Түркстан Республикасындагы 
башка жетекчи кызматтардан кеткенден кийин, 1922-1928-жылдары 
Чыгыш Элдеринин Борбордук басмаканасын (Центриздат) жетектеген, ал 
жерде китептер 12 тилде чыгып турган, анын ичинде кыргыз жана казак 
тилдеринде да китептер басылып чыккан. Ал Бүткүл Союздук Чыгыш таануу 
илимий ассоциациясынын Президиумунун мүчөсү, Түркстандан келгендер, 
анын ичинде кыргыздар окуган Москвадагы Чыгыш элдери институтунун 
ректорунун орун басары болгон.

Кыргыз Эл агартуу институтун уюштуруу боюнча убактылуу 
комитеттин жыйыны 1920-жылы 15-августта өткөн. Катышуучулар: 
«[Педагогикалык окуу жайын] жоюу мөөнөтү 1-сентябрга белгиленсин <...> 
Кыргыз педагогикалык окуу жайынын баардык мүлкү Кыргыз Эл агартуу 
институтуна берилсин <...>. Кыргыз педагогикалык окуу жайынын жана ага 
караштуу Эмгек мектебинин баардык студенттери 1-сентябрдан тартып 
жумуштан бошотулган деп эсептелет жана институттун жобосуна ылайык, 
Кыргыз Эл агартуу институтуна (негизги жайкы курстар, 1-даражадагы 
эксперименталдык мектеп ж.б.) жеке арыздары боюнча кабыл алынат» 

13-сүрөт. Назир Тюрякулов жана Сауд Арабиянын падышасы 
Фейсал ибн Абдул-Азиз аль-Сауд. 1934-ж.
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деген чечим чыгарышкан63.
Дал ушул институт Казакстанда дагы, Кыргызстанда дагы жалпы билим 

берүүнүн өсүп-өнүгүшүн шарттады деп толук ишеним менен айта алабыз.
Белгилей кетүүчү нерсе, Киринпрос Түркстан элдери үчүн атайын 

түзүлгөн жалгыз мекеме эмес эле. Киринпростон тышкары, ошол эле 
мезгилде Эл агартуу комиссариаты Татар, Өзбек, Өзбек Аялдар, Түркмөн жана 
Туземдик Еврейлер үчүн билим берүү институттарын түзгөн64. Түркстанды 
мекендеген 5 миллион элдин ичинен ушул этапта кыргыздардын (ошол 
мезгилдин кабыл алынган терминологиясы боюнча каракыргыздар), 
тажиктердин жана каракалпактардын өздөрүнүн билим берүү институту 
болгон эмес. 

Базаркул Данияров училищеден Киринпроско өтүү жөнүндө жогоруда 
белгиленген жеке арызын биринчилерден болуп жазгандыгы шексиз, 
анткени ал бул окуу жайга алгачкылардан болуп кабыл алынган биринчи 
курстун студенти болгон.

Биринчи курска болгону 54 адам кабыл алынган, алар төмөнкүдөй үч 
класс боюнча бөлүнгөн: 1-Негизги, 2-Негизги жана 1-параллель. 

63 №3 журнал. Убактылуу комитеттин отуруму //ӨзР БМА Ф. 372. Оп. 1. Д. 17 Г. 5. “Первый 
Казахский...” боюнча цит., 2005 - 18-21-бет. 2-бөлүк. №4 док.
64 №2 Протокол //ӨзР БМА Ф. 372. Оп. 1, д 43. Д. 10. «Первый Казахский...» боюнча цит, 2005 
– 52-бет, № 36 документ.

14-сүрөт. Ташкенттеги Киринпростун имараты. 1924-ж.
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Ага Ташкенттеги бир жылдык кыргыз педагогикалык училищени 
аяктаган кыргыз жаш жигиттер – Базаркул Данияров, Касым Тыныстанов, 
Осмонкул Алиев, жана ошондой эле Адигине Рысбеков жана Абдусамат 
Садыковдор кабыл алынган.

Ошол окуу жылында “А” жана “В” даярдоо класстарына он беш жаштагы 
өспүрүмдөр Ажыгабыл (ал Ходжакабул Камилов деп жазылган) Ажыйман 
(ал тизмеде Аджиман Мокушев деп жүрөт) жана Мажит Шабдановдор 
(тизмеде Абдулмажит Самудинов деп жазылган), жана ошондой эле 
Касымалы Баялиновдор кабыл алынган65. Белгилүү кыргыз манабы 
Шабдандын неберелери өздөрүнүн аталары, Шабдан баатырдын уулдары - 
Кемел, Мөкүш жана Самүдүндөрдүн аттары менен жазылган.

Ошол мезгилден тартып, мекендеш жаштар, бирдей максат, окшош 
кызыкчылыктар менен байланышкан чыныгы жолдошторго айланды, 
алардын айрымдарынын тагдыры дагы окшош чыкты. Чыныгы жана терең 
достуктун жана үзүрлүү кесиптик кызматташтыктын тыгыз байланышы 
Базаркул менен Касымдын ортосунда болгон. Алар Осмонкул Алиев 
менен да туруктуу достук мамиледе болушкан. Тилекке каршы, репрессия 
мезгилиндеги алардын жашоосунун кайгылуу барактары бир учурда 
башталган - 1930-жылдардын ортосунда идеологиялык куугунтуктоолорго 

65 Киринпростун окуучуларынын тизмеси // ЦГА РУз, Ф. Р-34. Д. 687. Д. 36, 36об, 37, 38, 38 
об, 39, 39 об. «Первый Казахский…» боюнча цитаталар. 2005 -133-135-б.

15-сүрөт. Солдон оңго: Базаркул Данияров, Ажыйман Шабданов, Ажыгабыл 
Шабданов, Абдумажит Шабданов, Абсамат Садыков –  Шабдановдордун чоң 
атасы Шабдан баатырдын тарбиялануучусу. 1920-ж. Ташкент. 
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кабылышып, андан кийин 
үчөө тең бир жумага жетпеген 
убакыт аралыгында камакка 
алынган.

Шабдан баатырдын небе-
релери Ажыйман, Ажыгабыл, 
Мажит жана Шабдановдор-
дун үй-бүлөсүндө тарбия-
ланган Абдусамат Садыков 
менен Базаркул Данияров 
мурда эле Кеминдик жердеш 
катары жана Үркүндө Кы-
тайга бирге качкан коогалаң 
учурунан тааныш болушу 
ыктымал. Бирок аларды бул 
гана эмес, кызыкчылыкта-
рынын дал келиши, алдыга 
койгон кесиптик максаттары 

да байланыштырып турган. Биз азыр баяндап берип жаткан мезгилден кий-
инчерээк, окуу жайын аяктагандан кийин, Ажыйман Шабданов Пишпекте-
ги Киринпроско жумушка кабыл алынат, ал кезде Базаркул окуу бөлүмүнүн 
башчысы болуп иштеп жүргөн эле.  Ажыйман Шабданов менен эки окуу 
китебине авторлош болгон. Ал эми Ажыгабыл Шабданов менен ГУЛАГда66 
бирге отурушкан. Бир тууган Шабдановдор менен достук мамиледе болгону 
үчүн партиянын «тазалоо» жыйналыштарында Базаркулга күнөө тагышкан...

Жаштар ага чейин өз өлкөсү үчүн эбегейсиз эмгек өтөп кетишкени да 
тарыхый чындык. Ташкент Киринпросу түзүлгөндөн бир жарым жылдан 
кийин, 1921-жылы ушундай эле аталыштагы билим берүү мекемеси Алма-
Ата шаарында ачылган жана ошол учурда Ташкенттеги даярдоо бөлүмүндө 
окугандар ошол жакка которулган. Ажыйман Шабданов, Ажыгабыл 
Шабданов, болочок жазуучу Касымалы Баялиновдор Алма-Атадагы 
Киринпросто окуусун улантышып, 1925-жылы ушул окуу жайын аякташкан.

Алгач, Киринпрос жөнүндө жобонун долбоорунан белгилүү болгондой, 
анын уюштуруучулары беш бөлүмдөн турган жогорку окуу жайын 
түзүүнү көздөшкөн: педагогикалык, медициналык, айыл чарба жана 
физика-математика. Бирок ошол учурда, каржылык жана кадрдык чоң 
кыйынчылыктардан, программанын, окуу куралдарынын жоктугунан, 
уюштуруу комитети дароо эле берилген билимди орто билим менен 
теңдештирип, бир педагогикалык багыттан баштоо жөнүндө реалдуу чечим 
кабыл алган. 

Арийне, ар бир эле жож мындай мыкты окутуучулардын курамы 
жана өзүлөрүнүн - казак жана кыргыз элдеринин билим жана маданият 

66 ГУЛАГ – ЛАГББ, Түзөтүү-эмгек лагерлеринин башкы башкармалыгы (1930-1956). 
Кыскартылган сөздөр орус тилиндеги аталышынан келип чыккан (Главное Управление 
Лагерей). Мындан ары китепте – ГУЛАГ. Бул системасында кылмышкерлер менен бирге 
саясий туткундар да жазасын өтөшкөн.

16-сүрөт. Солдон оңго: Ажыйман Шабданов, 
Борис Бройдо (Григорий Исакович Бройдонун 
баласы), Ажыгабыл Шабданов. Верный 
шаарындагы гимназия. 1914-ж. 
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тарыхында из калтырган мыкты студенттеринин саны менен мактана 
албаса керек. Киринпростун жетекчилери жана мугалимдери Эл 
агартуу комиссариатынын колдоосу менен окууга, илимге, билимге, 
чыгармачылыкка, жалпы билимге, билим процессин эң жогорку баалуулук 
катары кабыл алууга кызыккан, умтулган чөйрө түзүүгө далалаттанышкан. 
Ошол дүйнө таанымы кыргыздар менен казактардын жаштарын билим 
берүү жана маданий иш-чараларга көбүрөөк тартуу менен, суудагы айлампа 
сымал өзүнө тартып, коомдо кулачы жайыла баштаган.

Жаңы жана жападан-жалгыз билим берүү мекемеси болгон Институт, 
институт жөнүндө жобонун долбоорунда белгиленген максатты ишке 
ашырып, «кыргыз элинин маданиятынын жана агартуусунун чыныгы очогу 
болууга жетише алды»67. Мындай зор максаттарга жетүү үчүн төмөнкүдөй 
милдеттерди белгилешкендиги көңүл кубандырат: 

«Педагогикалык практика сунуш кылган жалпы маселелерди да, атайын 
маселелерди да илимий жактан иштеп чыгуу, мисалы: 

 ∙ кыргыз мектептеринин типтерин өнүктүрүү, программаларды иштеп 
чыгуу жана эне тилиндеги окуу китептерин түзүү ж.б.;

 ∙ европалык илимдерди эртерээк изилдөө үчүн кыргыз тилин 
өркүндөтүү; 

 ∙ илимий талаш-тартыштар үчүн терминологияларды иштеп чыгуу;
 ∙ кыргыз илимий жана көркөм адабияттарды чогултуу жана иштеп 

чыгуу;
 ∙ кыргыз элинин байыркы эстеликтерин жана искусствосун чогултуу 

жана тутумдаштыруу;
 ∙ кыргыз элинин тарыхын изилдөө жана жыйноо;
 ∙ мурунку жана азыркы учурдагы турмуш-тиричилик көрүнүштөрүн, 

үрп-адаттарын, адеп-ахлактарын жана жашоо образын изилдөө; 
 ∙ калктын кеңири катмарынын арасында жаңы мектептин жана жаңы 

системанын идеяларын уюштуруу жана эпизоддук окуулар жана 
лекциялар ж.б. аркылуу популярдаштыруу;

 ∙ эл агартуу боюнча жыйнактарды, монографияларды, брошюраларды, 
мезгилдүү басылмаларды жарыялоо»68.

Биздин мезгилде «дымактуу» деп атала турган тизмеленген бул 
милдеттер Киринпросто Эл агартуу комиссариатынын колдоосу менен 
ишенимдүү жана ийгиликтүү чечилген. Билим берүү мекемесинин түзүмү 
жүз жылдан кийин деле алдыңкы түзүлүш экендигин белгилеп коюу 
жетиштүү. Институт сегиз бөлүмдөн турган: «1. Негизги педагогикалык беш 
жылдык курстар; 2. Бир жылдык курстар; 3. Мектепке чейинки билим берүү 
курстары; 4. Мектептен тышкары билим берүү курстары; 5. Китепкана 
курстары; 6. Физикалык өнүгүү курстары; 7. Биринчи баскычтагы 
тажрыйбалуу эмгек мектеби; 8. Бала бакча»69. Башкача айтканда, билим 

67 Киринпрос жөнүндө Жобонун долбоору // ӨзР БМА, Ф.372. Оп.1 Д.20. Л.20 об. «Первый 
Казахский...» боюнча цит., 2005 - 16-б.
68 Ошол эле жерде, 16-17-б.
69 Киркрайдын агартуу комиссарына // ӨзР БМА. Ф.372. Оп.1. Д.15. Л.74. «Первый 
Казахский...» боюнча цит., 2005 – 22-23 бет
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берүү программасына комплекстүү мамиле жасалып, студенттер үчүн 
«Тажрыйба» эксперименталдык эмгек мектебинде педагогикалык 
практикадан өтүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп, окуу процесси үзгүлтүксүз жүргөн.

Киринпросто сабактар   1920-жылы 1-октябрда башталган. Билим берүү 
мекемесинин биринчи башчысы Иса Тохтыбаев болгон, ал буга чейин 
Ташкент Киринпросун түзүүгө негиз болгон Кыргыз педагогикалык окуу 
жайын башкарган.

Эгерде биз белгилүү этнограф жана тарыхчы Лев Гумилев сунуш кылган 
сөз айкашын колдонсок, профессордук-окутуучулук жамааттын баардык 
жан аябас ишмердүүлүгү, студенттердин ынтызарлыгы биздин алдыбызда 
«пассионардуулуктун» жаркын мисалы катары көрүнөт. Буга институттун 
иштөө шарттары, уюштуруу комитетинин Эл агартуу комиссариатына 
жолдогон докладдарында жана кайрылууларында көркөм сүрөттөлгөндүгү 
далил.

Мекеме ачылган учурда, уюштуруу комитети тарабынан жүргүзүлгөн 
эбегейсиз аракеттерге карабастан (бул анын Эл агартуу комиссариатына 
бир нече жолу жасаган отчетторунан жана кайрылууларынан көрүнүп 
турат), толук кандуу өнүккөн билим берүү мекемесинин иштеши үчүн 
алгылыктуу шарттарды түзүп берүү мүмкүн болгон жок.

17-сүрөт. «Ак жол» газетасынын редакциясы. Биринчи катардан солдон оңго 
карай: Алибек Коныратбаев, Жусипбек Аймауытов, Иса Тохтыбаев, Кошке 
Кеменгеров. Ташкент, 1926-ж.
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Окуу корпусунун имаратындагы класстарда жана коридорлордо, ошондой 
эле окуучулар жашаган интернатта электр лампалары жоктугунан электр 
жарыгы болгон эмес, көпчүлүк терезелерде жана эшиктерде айнектер жок 
эле, жаан-чачын жааганда чатырлардан суу агып үйдү жаба каптап  кете 
турган, бети-кол жуугучтар жок болчу, жуунуп келүү үчүн суу арыктарына 
барып жуунуша турган, андан да өкүнүчтүү – муктаждыктар боюнча баруу 
үчүн, студенттер бут кийимге кезекке туруп күтүүгө аргасыз болушкан, 
анткени, дааратканалар алыс болчу, ал эми бут кийимдер жетишсиз эле!70

Мугалимдердин абалы оңой болгон эмес. Көпчүлүгү Ташкентке, 
тагыраагы, институтта сабак берүү үчүн алыстан келишкендиктен, 
алар жеринде суукта калышып, тамак-аш тартыштык көйгөйлөрүнө 
кабылышкан, ошондуктан жетекчилик мугалимдерге тамак-аш жана 
кийим-кече, «Кызыл Армияга берилчү тамак», медициналык жардам алуу 
боюнча жеңилдиктер менен камсыз кылуу өтүнүчү менен кайрылган71.

Иштин мындай абалы студенттердин жана мугалимдердин ден соолугуна 
коркунуч туудурган, айрыкча аба ырайынын сууктап башталышы менен 
алардын абалы ого бетер оорлогон. 1920-жылы 5-декабрда аздыр-көптүр 
мугалимдердин штатын толуктап, окуу процессин орнотууга жетишкен 
институттун администрациясы ишин токтотуп, Киринпросту жаап 
салууга аргасыз болгон. Аргасыз өргүү 1921-жылдын 15-январына чейин, 
имараттарды жайына келтиргенге чейин созулган72. Дал ушул мезгилде 
Касым Тыныстанов катуу ооруп, кышкысын ооруканада көп жатып, 
кийинчерээк окуусун үзгүлтүккө учуратууга аргасыз болгон окшойт.

Ташкент Киринпросуна жакынкы калктуу конуштардан келишкен 
студенттерден үйлөрүнө убактылуу барып келишин суранышкан. Баардык 
кыргыз студенттери Пишпек же Пржевальск уездинин жергиликтүү 
тургундары болушкан, ал жакка барууга мүмкүн эмес эле, эң негизгиси, ал 
коопсуз эмес болчу, ошондуктан болсо керек, көпчүлүгүнө, алардын ичинде 
Базаркулга да Ташкентте калууга туура келген.

«Ошого карабастан, кыш мезгилиндеги баардык кыйынчылыктарды 
жеңип, Институттун студенттери дагы, жетекчилери дагы алдыга коюлган 
милдеттерди аткаруу үчүн колдон келгендин баардыгын жасашкан»73 
– деп жазат, Киринпростун уюштуруу комитетинин төрагасы Емберген 
Табынбаев, 1920-21-окуу жылы боюнча Эл агартуу комиссариатында 
жасаган докладында.

Ушундай оор мезгилде, бүткүл Түркстан боюнча, айрыкча казактар   менен 
кыргыздар арасында сабаттуу адамдар өтө аз болгон, ошого байланыштуу 
эң негизгиси сабаттуулукту жайылтуу үчүн мугалимдерди даярдоо маселеси 
курч турган кезде, Киринпроско жогорку билимдүү адамдар, мугалимдер, 

70 Түрк Республикасынын Эл комиссарларынын кеңешине берилген доклад // ӨзР БМА. 
Ф.372. Оп.1. Д.20. Л.14-14 об. «Первый Казахский..» боюнча цит, 2005 - 26-27-б.
71 Наркомпростогу доклад // ӨзР БМА. Ф.372. Оп.1. Д.7. Л.28 об. «Первый Казахский...» 
боюнча цит, 2005 - 23-25-б.
72 Түрк Аткаруу комитетинин Кыргыз бөлүмүнө // ӨзР БМА, Ф. 372. Оп. 1. Д. 20. Л. 20-20 об 
«Первый Казахский…» боюнча цит, 2005 - 2-бөлүм, Док № 14; Окуу иштери боюнча отчет // 
ӨзР БМА Ф.372 Оп.1. Д.20. Л.1-1 об, 2. «Первый Казахский...» боюнча цит., 2005 - 30-32-б.
73 Ошол эле жерде.
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белгилүү инсандар, негизинен илимде, билимде, саясатта из калтырган 
казак интеллигенциясынын өкүлдөрү чогултулган. 

Алардын басымдуу бөлүгү казак интеллигенциясынын өкүлдөрү болгон, 
алардын айрымдары Россия империясынын мыкты университеттеринде 
жогорку билимге ээ болушкан, бир нече адам Ташкент мугалимдер 
семинариясынын бүтүрүүчүлөрү болушкан. Киринпрос түзүлгөнгө чейин, 
бул мугалимдер автономиянын алкагында казак элине көзкарандысыздыкка 
жетүүнү көздөгөн Алаш кыймылынын мүчөлөрү болушкан. Кыймыл 
1905-жылдагы орус революциясынан кийин пайда болуп, кийинчерээк 
Алаш партиясында калыптанган.

1917-жылы Алаш автономиясы жарыяланганда, алардын айрымдары 
«Алаш Ордого» кирген - бул Алаш Республикасынын лидерлер тобунун 
аталышы болгон. 1920-жылы автономия жоюлгандан кийин, партия бийлик 
үчүн саясий күрөштү токтоткон. Анын жетекчилери, тактап айтканда, «Алаш 
Ордонун» мүчөлөрү, Совет өкмөтү менен түзгөн келишимдерди бекем тутуп, 
өздөрүнүн ишмердүүлүгүн толугу менен билим берүү жана чыгармачылык 
иш-аракеттерине арнашкан. Бирок, буга карабастан, «Алаш» кыймылына 
катышуу, «Алаш-Ордого» кошулуу келечекте бул адамдарга каршы катуу 
репрессияларга шылтоо болгон.

1922-жылдан тартып Киринпростун директору болуп иштеген Иса 
Тохтыбаевдин ордун Сегизбай Айзунов74 ээлеген. Ал бул кызматта 

74 Эл агартуу комиссариатынын соцпроф билим берүүсүнүн башчысынын буйругу // ӨзР 
БМА. Ф.372. Оп.1. Д.67. Л.133. “Первый Казахский...” боюнча цит., 2005 – 76-б

18-сүрөт. Ташкент Киринпросунун мугалимдери. Биринчи катарда солдон 
оңго: Полина Джаленова, Магжан Жумабаев, Сегизбай Айзунов, Карим 
Джаленов, Мадина Касимова, Гүл-Айым Байчурина. Экинчи катарда солдон 
оңго: Зейнел Иманжанов, Файзулла Галимжанов, Николай Венедиктов, 
Николай Меркулович, Михаил Шамшин, Петр Юдахин. Болжол менен 1923-
жыл, Ташкент.
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1925-жылдын май айына чейин, тагыраак айтканда, Киринпрос Казпедвузга 
айланганга чейин иштеген. 

Педагогикалык кеңештин мүчөсү жана математика мугалими Айзунов 
Сегизбай Айзунович (1877-?) Ташкент мугалимдер семинариясында билим 
алган, Киринпрос түзүлгөн мезгилде ал 22 жыл стажы бар элдик мугалим75 
болгон. Ташкентке келгенге чейин ал Педагогикалык окуу жайына айланган 
Чимкент педагогикалык окуу жайынын биринчи директору болгон жана 
кеткенден кийин Аулие-Ата шаарына которулган. Учурда бул билим берүү 
мекемесинин укуктук мураскери Абай атындагы Жамбыл гуманитардык 
колледжи болуп саналат. 

Киринпростун студенттерине жана даярдоо бөлүмүндө сабак берген 
белгилүү мугалимдер жөнүндө түшүнүк алуу үчүн, төмөндө мугалимдердин 
тизмеси келтирилген. Бул тизмеде алардын аты-жөнү, аяктаган мектептери 
жана окуткан сабактары көрсөтүлгөн76:

Айзунов Сегизбай – Ташкенттеги мугалимдер семинариясы – Инпростун 
директору, математика

Юдахин Петр – Ташкенттеги мугалимдер семинариясы – Орус тили жана 
математика, директордун жардамчысы, инспектор;

Жумабаев Магжан – Омскидеги мугалимдер семинариясы – кыргыз тили 
(казак) жана адабияты;

Касимова (Касымова) Мадина – кыргыз тили (казак) жана адабияты
Аймауытов Юсупбек (Жусипбек) – Ташкенттеги мугалимдер семинариясы 

– кыргыз адабияты жана драма ийрими
Иманжанов Зейнель - педагогика, математика 
Джаленов Карим Джаленович - математика
Досмухамедов Халил - Петроград университети, мед.фак - Гигиена (жана 

Инпростун догдуру)
Байтасов Абдулла – Ташкенттеги мугалимдер семинариясы - География 

жана эне тили
Галимжанов Файзулла – Ташкенттеги мугалимдер семинариясы – 

Табигый илим жана математика
Тынышпаев Мухамеджан - Санкт-Петербургдагы Александр I атындагы 

Императордук Темир жол инженерлери институту - Математика, тарых 
Шамшин Михаил – Казань университети - Математика 
Францен Николай Георгиевич - физика жана химия
Меркулович Николай - Жогорку физика-математика факультети – 

Табигый илим жана химия
Венедиктов Николай - Москва университети – орус адабияты
Байчурина Гуль-Аим – Орус тили жана адабияты
Джаленова Полина – Орус тили жана адабияты
Скорбачев Иван - Мугалимдер институту – Орус тили

75 Айзунов Сегизбайдын мүнөздөмөсү // ӨзР БМА, Ф.372. Оп.1. Д.70. Л.1 «Первый 
Казахский...» боюнча цит., 2005, 46-47-б.
76 Мугалимдердин тизмеси // ӨзР БМА. Ф.372. Оп.1. Д.70. Л.23-23 об. «Первый Казахский...» 
боюнча цит., 2005. 74-б; Приказ №23 // ӨзР БМА. Ф.372. Оп.1. Д.30. Л.10об. «Первый 
Казахский...» боюнча цит., 2005. 45-б.
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Бибиков Иван - Мугалимдер институту – Орус тили
Лейске Лидия – Орус тили
Степанов Василий - география
Бен Евсей - Медицина факультети – Коом таануу, саясий сабаттуулук
Рыков Николай – Көркөм академия – Сүрөт тартуу
Перетт Василий – Ташкенттеги мугалимдер семинариясы - Ырдоо
Надеждина Александра - кооперация
Равинский Георгий - Атайын – Дене тарбия
Джаленов Карим Джаленович
Зик Иван - Музыка.
Шартка жараша, мугалимдер бири кетип жатса, бири келип эмгек 

жамаатка кошулуп жатты. Мисалы, бул тизмеге башка мезгилдерде сабак 
берген мугалимдерди да кошуу зарыл, алар: Киринпростун Уюштуруу 
комитетинин мүчөсү болгон Емберген Табынбаев, Ахмед Байтурсынов, 
Султанбек Ходжанов, Киринпростун биринчи башчысы - Иса Тохтыбаев, 
Конгир Хожа Ходжиков, Жусипбек Аймауытов, Хайретдин Болганбаев, 
Фазил Култасов, Садык Утегенов, Динмухамед Адилов,77 Байтасов Абдулла.

Мухамеджан Тынышпаев (1879-
1937) - тарыхты, кээде математика 
сабагын окутчу. Ал - казактын 
көрүнүктүү коомдук ишмери, казактын 
алгачкы темир жол инженери, Түркстан-
Сибирь темир жолун долбоорлоонун 
жана куруунун активдүү катышуучусу 
болгон. Тээ Россия империясынын 
тушунда, ал Түркстандан келген 
Экинчи Мамлекеттик Думанын 
депутаты болгон, андан кийин бийлик 
алмашканда, Түркстан автономиясынын 
биринчи премьер-министри болгон (ал 
бул кызматта 3 айга жетпеген убакыт 
болгон - 1917-жылдын 28-ноябрынан 
баштап 1918-жылдын 22-февралына 
чейин), бирок башка лидерлер, айрыкча 
Мустафа Шокай менен саясий карама-
каршылыктардан улам өз эрки менен бул 

кызматтан баш тарткан. Мухамеджан Тынышпаев Алаш автономиясынын - 
«Алаш Ордонун» жетекчилигинин мүчөсү болгон. 

Ал 1916-жылдын жайындагы Жети-Суу окуяларын кайгыруу менен 
кабыл алган. Алардын чыныгы тек-жайын түшүнүп, ал улуттар аралык 
кагылышууну болтурбоого аракет кылып, болгон окуяны Түркстан 
бийлигине атайын жүргүзүлгөн өз иликтөөсүнүн негизинде билдирген. 
Тынышпаев окуучуларга бир эле мезгилде математика жана тарых 

77 Пайда болушу жөнүндө кыскача маалымат // ӨзР БМА. Ф.372. Оп.1. Д.60. Л.5-6. «Первый 
Казахский...» боюнча цит., 2005 - 18-б.

19-сүрөт. Мухамеджан 
Тынышпаев
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сабактарын берген. Киринпростун 3-курсунун 
студенттери үчүн ал түрк-монголдордун тарыхы 
боюнча программа түзгөн78.

Адамдын анатомиясы, физиологиясы жана 
гигиенасы боюнча сабактарды 1909-жылы 
Санкт-Петербург аскердик медициналык 
академиясын бүтүргөн, дарыгер, мугалим, 
илимпоз Халел Досмухамедов (1883-1939) 
окуткан. Ал Алаш кыймылынын лидерлеринин 
бири болгон, айрым маалыматтарга караганда, 
1918-жылы аты уйкаш Джаханша Досмухамедов 
экөө Алаш-Ордолуктардын атынан В.И. Ленин 
менен жолугушкан. Халел Досмухамедов 
мугалимдиктен тышкары, бир нече билим берүү 
мекемелеринде, анын ичинде, студенттер жана 
Киринпростун кызматкерлери үчүн дарыгер 
болуп иштеген.

Студенттердин гигиена маселелерине көп 
көңүл бөлүү менен бирге, ал интернаттагы 
жана институттун имаратындагы шарттарды 

78 Түрк-монголдор тарыхы боюнча курстун программасы // ӨзР БМА, Ф.34. Оп.1. Д.1339. 
Л.256.  «Первый Казахский...» боюнча цит., 2005 - 46-47-б.

20-сүрөт. Халел 
Досмухамедов

21-сүрөт. Халел Досмухамедовдун Ташкент Киринпросунда иштеп жүргөндө 
жазган китептери – зоология боюнча, эки басылышы, студенттер үчүн 
гигиена, тил илими, тарых боюнча окуу китептери болуп саналат. Мукабалар 
жана барактар.



47ТАШКЕНТТЕГИ КЫРГЫЗ (КАЗАК) АГАРТУУ ИНСТИТУТУ – КИРИНПРОС

жакшыртууну көздөгөн. Ошол эле учурда, ал САГУнун хирургиялык 
клиникасынын жана Изилдөөнүн физикалык методдору институтунун 
ординатору79, ошондой эле Түркстан Эл агартуу комиссариатынын 
Мамлекеттик илимий кеңешинин алдындагы Кыргыз (Казак) Илимий 
комиссиясынын төрагасы жана 1923-жылдын сентябрынан тартып, 
Мамлекеттик илимий кеңештин төрагасы болуп иштеген. Мындан 
тышкары, ал Орто Азия мамлекеттик басмакананын жана Кыргыз 
мамлекеттик басмакананын Чыгыш бөлүмүнүн коллегиясынын мүчөсү 
жана Казакстандын «Сана» илимий журналынын башкы редактору болгон 
(анын эки номуру жарык көргөн).

Ушундай иштер менен алек болуп, убактысы тар болгонуна карабастан, 
ал 1922-жылы студенттерге зоология80 боюнча окуу китебин жазууга жана 
басып чыгарууга, 1926-жылы зоология китебинин кезектеги басылышын 
даярдоого, студенттер үчүн гигиеналык колдонмону, «кыргыз» (казак) 
тилинин сингармонизми боюнча эмгек жазууга, «Исатай - Махамбет» 
- Махамбет жөнүндө поэмалар жана анын чыгармалары менен кошо 
1830-1845-жылдардагы революциялык кыймылдын кыскача тарыхын 
жазууга жетишкен.

Тилекке каршы, мына ушундай жогорку билимдүү жана эмгекчил 
көрүнүктүү инсан Халел Досмухамедов эки жолу репрессияланып, 1939-
жылы түрмөнүн ооруканасында көз жумган. Бирок 1920-1924-жылдары 
Данияров, Тыныстанов, Алиев, Шүкүров, Карасаевдер окуп жүргөн мезгилде 
ал активдүү иштеп жүргөндүктөн, көптөгөн пайдалуу иштерди аткара алган 
жана студенттерге таасири тийгендиги шексиз.

Эне тили жана адабияты сабагынан акын, 
публицист, мугалим, жаңы казак адабиятынын 
негиздөөчүлөрүнүн бири, Алаш партиясынын 
мүчөсү Магжан Жумабаев (1893-1938) 
окуткан. Көптөгөн филологдордун айтымында, 
Магжан Жумабаев 20-кылымдын башындагы 
түрк тилдүү дүйнөсүндөгү поэтикалык 
сөздүн жаркыраган жылдызы болгон. 
Анын чыгармалары Базаркул Данияровду 
шыктандырган, ал өзү мугалим болуп иштей 
баштаганда, Магжандын чыгармаларын 
окуучуларына окуп берген. Ал окуп берген 
ырлардын окуучуларга таасири ушунчалык 
күчтүү болгондуктан, ал ырларды жаттап 
алышып, көп жылдар өткөндөн кийинки 
эскерүүлөрүндө цитаталарын келтиришкен 
(мисалы, ушул китепте келтирилген Зияш 
Бектеновдун эскерүүлөрүн айтсак болот).

79 Ординатор – бөлүм башчысынын жетекчиси алдында иштеген оорукананын, 
клиниканын ж.б. дарыгери.
80 Кыргыз тилиндеги илимий колдонмолордун тизмеси // ӨзР БМА, Ф. 34. Оп.1. Д.1624. 
Л.315 об. «Первый Казахский…» боюнча цит., 2005 - 48-б.

22-сүрөт. Магжан 
Жумабаев
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Базаркул Данияров 1923-жылы Мухтар Ауэзов жана Жаханша 
Досмухамедов менен бирдикте, Магжан Жумабаевдин жетекчилиги астында 
жана түздөн-түз катышуусунда этнографиялык экспедицияда иштеген81.

Институтта Жумабаев 1923-жылга чейин гана иштеген, андан кийин 
РСФСРдин Эл агартуу комиссары Анатолий Луначарскийдин чакыруусу 
менен Москвада Чыгыш жумушчулар коммунисттик университетинде 
чыгыш тилдеринен сабак бере баштаган. Москвада жана ошол эле учурда 
Советтик Россиянын борборунда өзүнүн билимин уланткан.

Тилекке каршы, Магжан Жумабаев катуу репрессияга туш болуп, 1934-
жылы камакка алынган. Максим Горькийдин биринчи жубайы Екатерина 

Павловна Пешкованын өтүнүчү боюнча, ал 
бошотулуп, бирок кайра камакка алынып, 
1938-жылы атылган...

Окуу бөлүмүнүн башчысы болуп Файзулла 
Галимжанов (1891-1942) иштеген, ал кесиби 
боюнча мугалим болгон, ал да ошондой 
эле Алаш кыймылынын активисти болгон. 
Файзулла Галимжанов табият таануу жана 
математика сабактарын окуткан. 

Ал физика боюнча окуу китебин казак 
тилине которгон. Кийинчерээк котормочу 
квалификациясын алып, казак тилинен 
орус тилине которуу менен алектенген, аны 
менен бирге эле орус жазуучулары үчүн казак 
жазуучуларынын чыгармаларын муун-мууну 
менен которуп берип турган.

Ушул билим берүү мекемесинде болжол 
менен 1923-жылдан баштап, инспекторлук, 
андан кийин директордун орун басары 

кызматын Петр Кузьмич Юдахин аткарган82, ал Кыргызстандагы 
билим берүү тутумунун калыптанышында жана Базаркул Данияровдун 
тагдырында маанилүү роль ойногон, төмөндө ал жөнүндө өзүнчө сөз болот. 
Петр Кузьмич административдик иштер менен бирге эле окутуучулук 
иштери менен алектенип, студенттерге орус тили жана адабиятын окутууга 
катышкан. Ал казак тилин билгендиктен, студенттер менен эркин сүйлөшө 
алган.

Кыска убакыттын ичинде Ташкент Киринпросунун мугалимдери окуу 
программасын иштеп чыгып, окуучуларын окуу китептери менен камсыз 
кылышкан. 20-кылымдын башында эле Киринпрос мугалимдери жана 
Илимий комиссиянын мүчөлөрү студенттер жана мектеп окуучулары 
үчүн кыргызча (б.а. казак тилинде) алфавит, арифметика, география, 
зоология, анатомия, адабият жана башка окуу китептерин жазышып, 

81 Экспедицияга кирген адамдардын тизмеси // ӨзР БМА. Ф. 34. Оп. 1. Д. 1191. Л. 92. - 
№1 Документ.
82 Окутуучулардын тизмеси // ӨзР БМА, Ф. 34. Оп.1. Д.1339. Д. 140 «Первый Казахский...» 
боюнча цит., 2005 – 47-бет.

23-сүрөт. Файзулла 
Галимжанов
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ал китептер Ташкентте 
басылып чыккан. Окуу 
китептеринин авторлору 
Ахмед Байтурсынов, 
Миржакып Дулатов, 
Халел Досмухамедов, Иса 
Тохтыбаев, Магжан Жумабаев 
жана башкалар тарых 
барактарында эл агартуунун 
алдыңкы ишмерлери болуп 
калышты83.

Кийинчерээк, Базаркул 
Данияров мугалим болуп 
иштей баштагандан кийин, 
ушул материалдардын ай-
рымдарын кыргыз тилине 

которуп, өзүнүн кесиптештери менен бирге окуучуларды окутуу програм-
масында колдонушкан. Атап айтканда, Базаркул Миржакып Дулатовдун 
«Арифметика боюнча маселелер», ошондой эле Султанбек Ходжановдун 
арифметика боюнча окуу китебин казакчадан кыргызчага которгон.

«Түркстан правдасы» гезити 1923-жылдын 15-февралында жазгандай, 
окуу куралдарынан тышкары, «1922-жылдын ичинде эле Ташкенттеги 
Түркстан мамлекеттик басмаканасында ар кандай аталыштагы 622 
басылмалар басылып чыккан. Анын ичинен 36,3% өзбек тилинде, 33,7% 
казак тилинде болгон». Өлкөдө кыргыз тилиндеги китептер али чыга элек 
эле. Мындай мүмкүнчүлүк Кыргыз автономиясы түзүлгөндө, башкача 
айтканда, 1925-жылдан кийин пайда болгон. Ошол эле учурда, жарыяланган 
адабияттар Киринпрос жайгашкан шаарда, окутуу жүргүзүлүп жаткан 
тилде болгондуктан,  студенттерге программадан тышкары окуу үчүн китеп 
берүү маселеси жигердүү чечилген. Мындай мүмкүнчүлүк Улуттук Илимий 
комиссиялары түзүлгөндөн кийин пайда болгон.

Башында Эл агартуу комиссариатында окуу китептерин басып чыгаруу 
маселелери түрк, өзбек, кыргыз, түркмөн жана татар чакан бөлүмдөрүнөн 
турган түрк бөлүмү тарабынан көзөмөлдөнүп турган. Андан тышкары 
дагы 1918-жылы Ташкенттеги «Просвещение» гезитинин №43-санында 
«РСФСРнын Түркстан Республикасынын Эл агартуу комиссариатынын түрк 
бөлүмү жөнүндө жобо» жарыяланган84. Бирок билим берүү мекемелеринин 
көбөйүшү менен Түркстан элдеринин тилдеринде билим берүү иштери 
мындан да кеңири талап кылынганы белгилүү болгон. 

1920-жылы түрк бөлүмү жоюлуп, анын милдеттери кеңейтилген түрдө 
улуттук Илимий комиссияларга өткөрүлүп берилген, алгач алар Өзбек, 
Кыргыз (сөз казак тили жөнүндө болуп жатат) жана Түркмөн Илимий 
комиссияларына берилген. 1920-21-окуу жылынын аягында Түрк эл агартуу 

83 Кыргыз тилиндеги илимий колдонмолордун тизмеси // ӨзР БМА РУз, Ф. 34. Оп.1. Д.1624. 
Л.315 об. «Первый Казахский…» боюнча цит., 2005 - 48-49-бет.
84 Бендриков К.Е. - 451-бет.

24-сүрөт. Ахмед Байтурсыновдун алиппеси.
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комиссариатында Илимий комиссияларды түзүү менен бирге, Илимий 
Кеңеш түзүлгөн, ал кийинчерээк Мамлекеттик илимий кеңеш (МИК) деп 
аталып, ал бир жагынан алардын ишин көзөмөлдөсө, экинчи жагынан 
аларга усулдук жардам көрсөтүп турган.

Бул өзгөрүүлөр РСФСР Эл агартуу комиссариаты кайра түзүлгөндөн кийин 
жасалды, анда В.И. Ленин катышып, Эл агартуу комиссариатынын түзүмү 
жөнүндө жаңы жобого кол койгон. РСФСР Эл агартуу комиссариатынын 
академиялык борборунун курамына РСФСР МИКтин үч бөлүмү: а) илимий 
жана саясий, б) илимий-техникалык в) илимий-педагогикалык кирген85.

Кыргыз (казак) Илимий комиссиясынын курамына ошол учурда “өзүнүн 
күчтүү илимий курамы менен айырмаланган”86 үч адам: төрагасы - Халел 
Досмухамедов, кызматкерлери - филолог Иса Тохтыбаев жана башкыр 
улутундагы белгилүү этнограф Абубакир Диваев87 кирген. Алар өздөрү 

85 Эл агартуу академиялык борбору жөнүндө Жободон. // РСФСР БМА, Ф. 2308. Оп. 1, ед. хр. 
26, лл. 93-94. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында илимди уюштуруу боюнча цит. (1917-
1925). Документтер жыйнагы. Ленинград: Наука, 1968, 37-бет.
86 Бендриков К.Е. - 453-бет.
87 Жумабаева Ж.К., Сарбалина Ж. Халел Досмухамедов жана кыргыз (казак) Илимий 
комиссия (1921-1923). 2014

25-сүрөт. Биринчи катарда солдон оңго карай: Халел Габбасов, Миржакып 
Дулатов, Ахмед Байтурсынов, Мухтар Ауэзов. Экинчи катарда солдон оңго 
карай: Жусипбек Аймауытов, Алькей Маргулан, Абдулла Байтасов.
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мугалим болушкан жана Киринпрос менен тыгыз кызматташып иштешкен. 
Казактардын жашоосу жана маданияты боюнча эксперт Абубакир 
Диваевдин изилдөө талантынын аркасында Сырдарыя жана Семиреченск 
аймактарындагы казактардын этнографиясы жана адабий мурасы боюнча 
эбегейсиз көп материалдар топтолгон. Бул материал Кыргыз (Казак) 
Илимий комиссиясы тарабынан жарык көргөн.

Көрүнүктүү фольклорист, этнограф, тилчи Абубакир Диваевдин 
(1856-1933) басып өткөн жолу өзгөчө 
көңүл бурууга арзыйт. Ал теги боюнча 
башкыр болгондуктан, ал, негизинен, 
казак, ошондой эле кыргыз жана өзбек 
элдеринин топтогон чыгармаларынан 
көп материалдарды мураска калтырган. 
Аскердик билими болгондуктан (Кадет 
корпусу), Түркстан облусунун райондук 
администрацияларында жана Сырдария 
облусунун аскер губернаторунун алдында 
котормочу болуп иштеген. Саякаттап 
жүрүп, ал өзү жашаган элдердин 
маданиятына кызыгып, этнографиялык 
материалдарды чогултуу менен активдүү 
алектенген.

Ал өзүнүн эскерүүлөрүнүн негизинде 
«Туркестанские ведомости» гезитине 
системалуу түрдө илимий макалаларын 
жарыялап турган. Илимий макалаларын 
жана сын-пикирлерин жарыялагандан 
тышкары, ал Ташкенттеги коомдук 
китепканада Түркстан фондусун 
түзгөндөрдүн бири болгон. 1904-жылы 
Абубакир Диваев Ташкентте ышкыбоздор театрын түзүүгө катышкан.

1906-жылы ардактуу эс алууга чыккандан кийин ал өзүн толугу менен 
этнографияга арнап, 1906-жылдан баштап Ташкенттеги татар мектебин 
жетектеген. Ал 1918-1925-жылдары мугалим болуп иштеген Түркстан элдик 
университетинин ачылышынын демилгечилеринин бири болгон жана 
ошондой эле Түркстан Чыгыш Институтунда да эмгектенген. 1919-жылдан 
баштап Ташкенттеги Түркстан эл музейинин этнография жана археология 
бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1924-жылы Россия Илимдер 
академиясынын аймак таануу борбордук бюросунун мүчө-корреспонденти 
болуп шайланган88.

Абубакир Диваев Түркстандагы археологияны сүйүүчүлөр ийриминин, 
Сырдарыя облустук статистика комитетинин, Казан университетинин 

88 Диваев Абубакир (Абубекр) Ахметжанович // «Ата мекендик этнографтар жана 
антропологдор. XX век» интернет-энциклопедиясы. url: http://ethnographica.kunstkamera.
ru/w/index.php?title=Диваев_Абубакир_(Абубекр)_Ахметжанович Кайрылуу датасы 
29.03.2021

26-сүрөт. Абубакир Диваев
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тарых, этнография жана археология коомунун, Москва университетинин 
табигый илимдерди, антропологияны жана этнографияны сүйүүчүлөр 
коомунун мүчөсү болгон. 1920-1923-жылдары Абубакир Диваев Түркстан 
Республикасынын эл комиссариатынын кыргыз (казак) Илимий 
комиссиясынын мүчөсү катары Сырдарыя жана Жети-Суу аймактарына бир 
катар экспедицияларды уюштурган. Экспедициялардын максаты - Түркстан 
элдеринин этникалык жамааттарын аныктоо болуп эсептелген.

Бул экспедициялар үчүн түзүлгөн 
программа этнографиянын дээрлик баардык 
маселелерин: күнүмдүк турмуш, материалдык 
жана руханий маданият, фольклор, үй-бүлөлүк 
мамилелер, дин, медицина, билим берүү жана 
башка көптөгөн маселелер камтыган.

Мугалимдер баштаган Киринпрос студент-
тери окуу программасын өздөштүрүү менен 
чектелип калбастан, Илимий комиссиянын 
иш-чараларына жана этнографиялык экспе-
дицияларга дагы катышып турушкан. Бул 
иштин алкагында 1923-жылы «Түрк Респу-
бликасынын ар кайсы аймактарына этногра-
фиялык, тарыхый, лингвистикалык жана баш-
ка материалдарды чогултуу үчүн экспедиция 
уюштурулган»89. Экспедициянын курамында 
комиссиянын мүчөсү М.П. Жумабаев, Комис-
сиянын илимий кызматкери С.О. Османов, 
адвокат Д.Д. Досмухамедов90, Казакстандын 
«Шолпан» журналынын редколлегиясынын 

мүчөсү М.О. Ауэзов, Киринпростун студенттери Баймаханов жана Б.Д. Дани-
яров болгон91.

Балким, Базаркул Мухтар Ауэзов менен бул экспедицияга чейин тааныш 
болушу мүмкүн, биз аны так билбейбиз. Тааныш болушу мүмкүн дегенибиз-
дин себеби, Ташкенттеги жаш мугалимдер, казак жана кыргыз студенттери 
активдүү баарлашып, иш-чараларга чогуу катышып турушкан. Бирок, бул 
биргелешкен саякат алардын жакындашуусуна өзгөчө өбөлгө түзгөндүгү 
шексиз, айрыкча, экөө тең оозеки элдик көркөм чыгармачылыктын бай-
лыгын сактоо маселесине абдан кызыкдар болушкан. Базаркул Данияров 
менен казактын эң сонун жазуучусу жана филологу Мухтар Ауэзовдун ор-
тосундагы достук ошол кезде жаралып, Базаркулдун өмүрүнүн акырына 
чейин тыгыз карым-катнаш жана кызматташтык уланганын ишенимдүү 
айтууга болот. 
89 Косанбаев С.К. 1918-1924-жж. казак этнографиялык илиминин түзүлүшү жана өнүгүшү.
90 Джаханша же Жаханша (Жанша) Досмухамедов (1887-1938), казактын көрүнүктүү 
коомдук ишмери, юрист, «Алаш» партиясынын түндүк канатынын жетекчилеринин бири. 
Фамилиясы Халел Досмухамедовдун фамилиясына уйкаш.
91 Экспедицияга кирген адамдардын тизмеси // ӨзР БМА. Ф. 34. Оп.1. Д.1191. Л.92. - 
№1 Документ; Косанбаев С.К. 1918-1924-жж. казак этнографиялык илиминин түзүлүшү 
жана өнүгүшү.

27-сүрөт. Жаханша 
Досмухамедов
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Ошол учурда Мухтар Ауэзов 
Орто Азия мамлекеттик уни-
верситети (ОАМУ-САГУ) деген 
аталышка жаңы гана ээ болгон 
Түркстан мамлекеттик универ-
ситетине эркин угуучу катары 
кирген эле. 

Балким дал ушул мезгилде 
Базаркул Данияров кыргыздар 
жана кыргыздардын жашоо-
су жөнүндө этнографиялык 
материалдарды чогултуунун 
маанилүүлүгүнө терең сүң-
гүп кирген болсо керек. Андан 
топтолгон тажрыйбасын жана 
билимин фольклордук коллек-

цияны түзүүгө жана ошондой эле окуучуларына сабак өтүүдө пайдаланган.
Ташкент Киринпросунун студенттери экспедицияларга чыгуу менен эле 

чектелбей, макалаларын жана чыгармаларын Ташкентте чыккан казак ге-
зит-журналдарына жарыялап турушкан. 

Касым Тыныстановдун макалалары өзгөчө жигердүү басылып турган, ал 
казак тилинде жарык көргөн бир нече гезиттерге ыр жазган, ошол эле учур-
да ал Кыргыз (казак) маданиятынын «Талаб» ынтызарлар коомунун (Обще-
ство ревнителей киргизской культуры «Талаб») демилгечи мүчөсү болгон92. 

Осмонкул Алиев «Кошчи» бирлигине93, Түркстан жаштар БКнын Комму-
нисттик союзунун көчмөн жаштары арасында иш алып баруу боюнча бюро-
суна жана «Жас Алаш» газетасынын редколлегиясына кирип, коомдук-са-
ясий ишмердүүлүк менен алектенген, ал тургай төмөнкү курстарда окуп 
жүргөндө Ташкент шаарынын Новогород райондук аткаруу комитетинин 
саясий агартуучу бөлүмүнүн башчысы да болгон. Базаркулдун “Ак жол” га-
зетасына жарыялаган макаласы жөнүндө алдыда сөз кылмакчыбыз. 

Ушундан улам, Киринпростун студенттеринин арасында жашоо кызуу 
жүрүп турганын көрөбүз, алар көп окушкан, мыкты мугалимдер менен 
баарлашып, азыркыча айтканда, ар түрдүү долбоорлорго катышкан.

1920/21-окуу жылындагы Ташкенттеги Киринпростун отчетунда:
 «Институт, бул бир гана билим берүү мекемеси эмес, ошондой эле кыргыз 

элинин маданий жана билим берүүчү илимий борбору катары, эне тилинде 
окутуу менен келечектеги жогорку окуу жайынын негизи болушу керек. 
Биринчи жолу эзилген элдердин маданий өзүн-өзү аныктоосун жарыялаган 
Совет өкмөтү алардын билимге жана жарыкка болгон каалоосун ар кандай 
жолдор менен колдоп, дем-күч берип, кыргыз элинин караңгы бурчтарына 

92 Кыргыз Илимий комиссиянын жооптору // ЦГА РУз. Ф.34. Оп.1. Д.1188. Л.21 - №2 Документ
93 Союз «Кошчи» (өзбекче - «кошчи», кыргызча - «кошчу») – Мурда түзүлгөн кембагалдардын 
комитеттерин жана союздарын өнүктүрүү боюнча Түркстан компартиясынын 5-съездинин 
чечими боюнча 1921-жылдын июнь айында түзүлгөн, Туркстан АССРдагы жумушчу 
дыйкандардын уюму. 

28-сүрөт. Алькей Маргулан (казак 
окумуштуусу - археолог, чыгыш таануучу, 
адабиятчы), Мухтар Ауэзов, М. Хабибуллин  
Ташкент. 1926-жыл.



54 МУГАЛИМДИН ТААЛИМИ 1897-1924 

билим нурун жайылтып жаткан ушул аймактык мекеменин иш-аракеттерин 
кеңейтүү керек»94 деп жазылган.

Ташкент шаары казак интеллектуалдык элитасынын гана эмес, 
кыргыздардын да башын кошкон борбору болгон. Дал ушул жерде элдин 
саясий жана маданий өнүгүүсүнүн курч маселелерин коргош керек эле. 
1922-жылдан тартып Абдыкерим Сыдыков үй-бүлөсү менен Ташкентте 
иштеген, 1923-24-жылдары Ташкентке ГУСка95 иштөөгө Эшенаалы Арабаев 
келген96.

Абдыкерим Сыдыковдун кызы Нуржамалдын эскерүүлөрү боюнча, 
студенттер жана улуу устаттар жума сайын Сыдыковдордун үйүнө чогулуша 
турган. 

«Алардын арасында Кусейин Карасаев, Касым Тыныстанов, Сыдык 
Карачев, Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев, Аалы Токомбаев, Юсуп 
Абдрахмановдор болгон. Алардан улуу Иманалы Айдарбеков, Турдалы 
Токбаев, Ишеналы Арабаев болгон. Менин эсимде, ар жума күнү - ал күн 
баарыбыз үчүн эс алуу күнү болчу - биз эртең менен түшкү тамак жасай 
баштачубуз. Бул күнү кыргыз студенттери, ошондой эле менин атамдын 
достору жана кесиптештери дайыма топтошуп келип калышчу. Бул күн 
баарыбыз үчүн майрам болоор эле. Атам конокторду абдан көңүл буруп, 
жылуу тосуп алчу. Ал келген конокторду эч качан арак коюп тосчу эмес. Ал 
спирт ичимдиктерине жана тамеки тартууга тап-такыр каршы болгон»97.

1923-жылдын августунан бери, башкача айтканда, институтта окуган 
акыркы жылы Базаркул мугалимдик практиканы баштаган. Анын 
фамилиясы Киринпростун мугалиминин билдирүүсүндө көрсөтүлгөн98. 

Эң кызыгы, август айында анын эмгек акысы кээ бир кадырлуу-сыйлуу 
мугалимдердикине, мисалы, Мухамеджан Тынышпаевдикине караганда 
көбүрөөк болгон. Бул сабактын сааттарынын санына байланыштуу болсо 
керек. Базаркул келерки жылы ошол билим берүү окуу жайынын студенти 
болгондон кийин да, өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүн Ташкенттеги 
Киринпростун штатында уланткан, 1924-жылдын январында март айына 
чейин күчүндө болгон анын күбөлүгү 1924-жылдын сентябрына чейин 
узартылган99. Базаркул институттун алдында иштеген Үлгүлүү мектепте 
сабак берген.

Студент Базаркул Данияров үчүн Ташкент шаарындагы Киринпросто 
өткөн акыркы окуу жылы анын педагогикалык ишмердүүлүгүнүн 
94 Ишмердүүлүгү жөнүндө кыскача отчет // ӨзР БМА. Ф. 372. Оп. 1. Д. 20. Л. 13-13 об. 
«Первый Казахский...» боюнча цит., 2005 - 41-бет. Курсив бул китептин авторлорунун
95 ГУС – МОК, Мамлекеттик окумуштуулар кеңеши. ГУС - Кыскартылган сөздөр орус 
тилиндеги аталышынан келип чыккан: Государственный ученый совет. Китепте мындан 
ары - ГУС
96 Бул көрүнүктүү агартуучу, окумуштуу жана коомдук ишмердин аты ар кайсы маалымат 
булактарында ар кандай жазылган: Ишеналы, Эшеналы, Эшенаалы. Биз мында жана мындан 
ары (башка авторлордун сөздөрүнөн алынган тексттетин кошпогондо) акыркы вариантты 
колдонобуз.
97 Н. Баирова-Сыдыкованын эскерүүлөрү. «Мой отец был честным человеком». З. Курманов 
жазып алган //«Комсомолец Киргизии» газетасы. 1990, 9- май.
98 ӨзР БМА, Ф. 372. Оп. 1. Д. 48. Д. 31, 32. Цит. по «Первый Казахский...», 2005 - 53-55-б.
99  Окутуучунун күбөлүгү //ДҮА. БДФ. Б.2. №4 Документ
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башталышы менен гана эмес, дагы бир жагымдуу окуя менен коштолот. 
Базаркул Данияров үлгүлүү мектептин ийгиликтүү окуучусу жана 
окутуучусу катары ушул шаардын жана РСФСРдин борбору Петрограддын 
кооз жерлери менен таанышуу үчүн айыл чарба көргөзмөсүн көрүүгө 
Москвага жиберилген100.

Бул жерде сөз 1923-жылы уюштурулган Москвадагы 1-айыл чарба 
көргөзмөсү жөнүндө болуп жатат. Көргөзмөнү курууга жана өткөрүүгө 
Борбордук Аткаруу Комитетинин 1922-жылдын 15-декабрындагы «Бүткүл 
Россиялык айыл чарба көргөзмөсү жөнүндө» токтому негиз болгон жана 
анын ачылышы 1923-жылы 19-августта өткөн.

Кеңири масштабдагы көргөзмөнү өткөрүү үчүн Москва дарыясынын 
жээгиндеги аянт жана Москвадагы “Воробьевые Горы” тандалып алынган, 
азыр бул М. Горький атындагы Маданият жана эс алуу паркы жана 
Нескучный бакчасы жайгашкан жер. Көргөзмөнүн аянты болжол менен 
100 гектар аянтты түзүп, ага 255 имарат курулган, алардын айрымдары 
архитектуранын тарыхына инновациялык объект катары кирген. Саны өтө 

100 Москва жана Петроградга иш сапарга жиберүү жөнүндө күбөлүк //ДҮА. БДФ. Б.1. 
№3 Документ 

29-сүрөт. Москвадагы Бүткүл союздук айыл чарба көргөзмөсү. ТҮРКСТАН 
Павильону. 1923-жыл.
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чоң болгон көргөзмөнүн павильондорунда өлкөнүн ар кайсы аймактарынан 
келген буюмдар коюлган, андан тышкары, 600дөн ашык чет элдик 
компаниялар катышкан.

«Мен көргөзмөгө чоң маани берем, - деп жазган мамлекет башчысы В.И. 
Ленин, баардык уюмдар ага толук жардам көрсөтүшөт деп ишенемин. Чын 
жүрөктөн мыкты ийгиликтерди каалайм”101. В.И.Ленин 1923-жылдын 
19-октябрында, Москвага акыркы жолу келген учурда, көргөзмөнү көрүп 
чыккан102. Көргөзмөнүн ачылышына РСФСРдин биринчи Эл агартуу 
комиссары А.В. Луначарский катышкан. Көргөзмө бар болгон мезгилде ага 
1,5 миллионго жакын адам барган. 

Киринпрос дагы өз кезегинде мындай кеңири масштабдуу иш-чарага 
даярданган. Бул жөнүндө Киринпростун отчеттордуна мындай деп жазы-
лат: «1923-жылдын 11-июлунда Халил Досмухамедов103 Москвадагы Бүт-
күл Союздук айыл чарба көргөзмөсүнө казактардын күнүмдүк тиричилиги 
жана этнографиясы бөлүмү боюнча ырчы катары катышууга Ташкенттеги 
Киринпростун студенти Жандарбеков Курманбекти сунуштагандыктан, ал 
эс алуудан чакыртылып алынат. Казактардын Бүткүл союздук айыл чарба 
көргөзмөсүнө катышуусуна Киринпростун мугалими, Ташкенттеги Кыргыз 
Илимий комиссиясынын мүчөсү Магжан Жумабаев активдүү аракеттенет. 

Көргөзмөгө ар кандай документтер, 
китептер, материалдар жыйнакта-
ры жөнөтүлгөн. Алардын саны 100гө 
жакын жеткен. Алардын арасында 
Түркстан мечитинин Азрети Яссо-
ви Тимур берген «Ыраазычылык 
грамотасы»104, Иса Тохтыбаевдин 
«Түркстандын географиялык очер-
ки» китептери, Турар Рыскуловдун 
«Жети-Суу маселелери» болгон»105.

Ошондон кийин Базаркулдун 
классташы, кооз баритондун ээси 
Курманбек Жандарбеков казак 
профессионалдык театрынын 
негиздөөчүлөрүнүн бири болуп 
калды, ал эми Киринпросту аяктаган 

101 Ленин В.И. Чыгармалардын толук топтому, 5 басм., т. 45. 298-б.
102 Г. Лебедев, А. Хейфец. В.И. Ленин алгачкы айыл чарба көргөзмөсү // Огонёк. 1958. №6. 
– 7б.
103 Ал кездеги көптөгөн фигуралардын аталыштарынын жазылышы ар кандай 
документтерде ар кандай болгон. Цитата келтирүүдө оригиналдын жазылышын кармандык. 
Буга байланыштуу Х. Досмухамедовдун ысымы китепте Халел жана Халил деген эки 
вариантта берилген. 
104 Тимур же Тамерлан (1336-1405) - Борбордук, Түштүк жана Батыш Азиянын, ошондой 
эле Кавказ, Поволжье жана Россиянын тарыхында маанилүү роль ойногон түрк-монгол аскер 
башчысы жана басып алуучусу. Самарканддагы борбору менен Тимуриддер империясынын 
негиздөөчүсү (болжол менен 1370-жыл).
105 1923-жылы айыл чарба көргөзмөсүнө катышкан студенттер жөнүндө // ӨзР БМА, Ф. 34. 
Оп.1. Д.1594. Л. Т 41 обр., 79, 107. «Первый Казахский...» боюнча цит., 2005 - 52-б

30-сүрөт. Курманбек Жандарбеков 
«Амангелди» тасмасындагы 
Жакастын ролунда, 1938-ж.
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соң, Бүткүл союздук мамлекеттик кинематография институтун - белгилүү 
ВГИКте билим алып, тасмаларда роль жараткан.

Ташкенттен Петроградга жана Москвага сапары 1923-жылы сентябрда 
болгон окшойт. Институттун 1923-24-окуу жылындагы отчетунда 
«1-сентябрдан баштап, мугалимдердин жамааты толукталып, сабактары 
1-октябрдан баштап гана баштала турган класстардын акыркы, негизги 
эки сабагынан тышкары, баардык класстарда кадимки сабактар өтүлүп 
жаткандыгы айтылган (студенттер Москвадагы Бүткүл союздук айыл чарба 
көргөзмөсүнө жөнөтүлгөн)»106.

Базаркул Данияров жана башка студенттеринин бул сапарындагы 
сүрөттөрү бизге жеткен жок, бирок сапар кызыктуу жана мазмундуу 
болгонунда шек жок деп ойлойбуз.

Көрүнүп тургандай, Ташкент Кыргыз билим берүү институтунда 
материалдык ресурстардын чектелүү болгондугуна жана мугалимдердин 
жетишсиздигине карабастан, окуу процесси өтө жогорку деңгээлде 
уюштурулган.

Казак жана кыргыз калкы үчүн жогорку квалификациялуу мугалимдерге 
муктаждык өтө курч болгондугуна байланыштуу, жогорку курстун 
студенттерин эрте бүтүрүү жана окутуу сааттарын кийинки курстардын 
пайдасына бөлүштүрүү идеясы пайда болгон. Бул кадам кийинки курстарды 
окутуу үчүн мугалимдердин бош сааттары болушун камсыздаган.

Мындай сунуш студенттердин окууга болгон ынтызарлыгы жана 
билим алуусунун ийгиликтүү шартында гана келип чыгышы мүмкүн эле. 
Сөз төртүнчү курстун баардык студенттери жөнүндө эмес, 7 гана студент 
жөнүндө болуп жатат. 1920/1921 окуу жылында Ташкент Киринпросуна 
1-Базалык, 2-Базалык, 1-параллель деп аталган класстар боюнча окууга 54 
адам кабыл алынган.

Ушундай маанилүү маселени чечүү үчүн 1924-жылы 17-январда 
4-курстун мугалимдеринин жана Кыргыз билим берүү институтунун 
администрациясынын конференциясы болуп өткөн. Ага директордун 
милдетин аткаруучу Динмухамед Адилев, директордун жардамчысы Петр 
Юдахин, мугалимдер: Михаил Шамшин, Халел Досмухамедов, Мухамеджан 
Тынышпаев, Николай Венедиктов, Виктор Насибов, Николай Меркулович, 
Файзулла Галимжанов жана Витасов катышкан»107.

«Ал конференцияда 4-курстун студенттери Алиев, Баймаханов, 
Бухарбаев, Данияров, Нурбеков, Мусаев жана Ходжамкуловдорду эрте 
бүтүрүү маселесин ар тараптуу талкууланып, алардын баардыгы биринчи 
уюштуруу деңгээлиндеги мектептердеги педагогикалык ишмердүүлүккө 
жана ошондой эле административдик ишке жетишерлик даяр деп бүтүм 
чыгарылган»108. Өкүлчүлүктүү комитет тарабынан мүнөздөлгөн 7 
бүтүрүүчү окуу жана административдик ишке толугу менен даярдалып, 

106 Түркпрофкесип берүү. Киринпростун абалы жөнүндө отчеттук доклад //ӨзР БМА, 
Ф.372. Оп.1. Д.50. Д.79, 79 об, 80. «Первый Казахский...» боюнча цит., 2005 – 58-б.
107 Мугалим Витасовдун ысымы жана атасынын аты бизге белгисиз бойдон калды.
108 IV класстын мугалимдери менен администрациясынын жолугушуусунун протоколу. 
БМА ӨзР, Ф.372. Оп.1 . Д.56. Л.4-4 об. - №5 Документ 
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30дан ашык сабак   боюнча экзамендерди камтыган окуу курсун аякташты. 
Киринпрос бүтүрүүчүлөрүнө «Эл мугалими» наамын ыйгарган, бул аларга 
биринчи деңгээлдеги мектептерде сабак өтүүгө укук берген. 

Базаркул Данияров кыргыздардын арасынан алгачкылардан болуп 
атайын педагогикалык билим алган эки кыргыздын бири болгон.

Базаркул Данияров менен бирге ал курсту мөөнөтүнөн мурда 7 адам 
ийгиликтүү аяктаган, конференциянын протоколунда109 алардын ичинен 
Осмонкул Алиевдин окутулган сабактарга өзгөчө кызыгып, аларды 
өздөштүрүүдө жетишкен ийгиликтери өзгөчө белгиленген

1924-жылдын 8-февралында, Базаркул Данияров, башка 6 бүтүрүүчү 
сыяктуу эле, 16 (!) адамдан турган комиссиянын колу коюлган институттун 
бүтүрүү жөнүндө Убактылуу күбөлүгүн алган, комиссияныын курамында 
П.К. Юдахин да болгон. Документ Түркстан АССРнин Эл агартуу 
комиссариатынын атынан чыгарылган110. Документтин текстинде «Бул 
убактылуу берилген күбөлүк Б. Данияров бир жылдык педагогикалык 
практикалык ишти аткаргандан кийин жана институтка ал жөнүндө жазуу 
жүзүндө отчет бергенден кийин туруктуу күбөлүккө алмаштырылат» деп 
жазылган. 

Алгачкы бүтүрүүчүлөр бири-бири менен кийин да кездешкен. Алсак, 
Осмонкул Алиев көп өтпөй Базаркул Данияров уюштурууга катышкан 
«Эркин Тоо» гезитинин биринчи башкы редактору болуп калды. Эки 
бүтүрүүчү тең латын алфавитинин кыргыз комитетинин ишине катышкан, 
бул тууралуу китептин кийинки бөлүмдөрүндө сөз болот.

1920-жылы Киринпроско кирген Касым Тыныстанов катуу оорудан улам 
окуусу үзгүлтүккө учурагандыктан, аяктагандыгы жөнүндө күбөлүгүн алты 
айдан кийин алган. Бирок, бул окуу жайды аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн орто-

сундагы кызматташтык жана достук 
байланыштар өмүрүнүн акырына 
чейин сакталып калган. Жада кал-
са, алар 1937-жылы сталиндик мез-
гилде репрессияга кабылганда, бир 
жума айырмачылыгы менен камак-
ка алынышкан...

Ажыйман жана Ажыгабыл 
Шабдановдор, Касымалы Баялинов 
кийинки 1925-жылы111 Алма-
Атадагы Билим берүү институтун 
аяктагандыгы жөнүндө документ 
алышкан. Жогоруда белгиленгендей, 
алар бул окуу жайга Ташкенттеги 
даярдоо курсунан кийин 
которулуп барышкан. Алар окууну 

109 Ошол эле жерде
110 Окууну аяктагандыгы тууралуу убактылуу күбөлүк // ДҮА. БДФ. Б.3а-3б.об №6 Документ
111 Бектенов З.Б. Замандаштарым жөнүндө. Адабий эскерүүлөр. Үчүнчү басалышы. 
Бишкек: Салам, 2016, 138-б.

32-сүрөт. Алма-Атадагы (адегенде 
кыргыз деп аталган) Эл агартуу 
институту.
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аяктагандыгы тууралуу күбөлүк алаар учурда Түркстан АССР жоюлуп, Алма-
Ата Казак АССРнин борбор шаары, ал эми Ташкент Өзбек ССРинин шаары 
болуп калган.

Базаркул Данияровдун өмүрүнүн ушул мезгилине баа берүү менен, 
бир нече маанилүү жагдайларды белгилей кетүү керек. Базаркул өз 
мезгилиндеги эң алдыңкы билим берүү мекемесинде, бүткүл Түркстан 
тарыхында окутуу жергиликтүү элдердин тилинде жүргүзүлгөн биринчи 
институтта билим алган.

Борбордук Азия чөлкөмүнүн эң квалификациялуу маданий күчтөрү ушул 
жерге топтолгон. Киринпростун мугалимдеринин басымдуу көпчүлүгү 
жана Эл агартуу комиссариатынын жетекчилери өз өлкөсүнүн тарыхында, 
анын ичинде педагогика, билим берүү, маданият, искусство, филология, 
тил илими, этнография, искусство тарыхында, жана ошондой эле саясатта, 
мамлекеттик курулуштарга катышуу менен, 
өлбөс-өчпөс из калтырып кетишти. Алардын 
баардыгы таланттуу, ар тараптуу жана жигердүү 
инсандар болушкан. Алардын чөйрөсүндө 
жарандык согушка байланыштуу материалдык 
кыйынчылыктарга, оор экономикалык 
кырдаалга жана кадрлардын жетишсиздигине 
карабай, көркөм чыгармачылык жашоо кызуу 
жүрүп турган. 

Институтта жигердүү иш да, инновациялык 
дух да өкүм сүрүп, иш жүзүндө дароо сыналган 
окутуунун жаңы методикалары изилденип, 
изделип турган деп ишенимдүү айта алабыз. 
Жаңы окуу китептери түзүлүп, ири көлөмдөгү 
адабияттар биринчи жолу жергиликтүү түрк 
тилдеринде, негизинен казак тилинде басылып 
чыгып турган.

Тилекке каршы, бул жалындуу демилгечил 
инсандардын, мугалимдердин, билим берүүнү 
уюштуруучулардын ишмердүүлүгү, алардын 
эмгекке болгон дилгирлиги, келечек муундар-
дын жыргалчылыгы үчүн талыкпаган эмгектери 
көпкө чейин көмүскөдө калып келди. Алар ста-
линизмдин башталышына байланыштуу жалпы 
коомчулукка белгисиз бойдон калып кетишти, 
ошол кезде бул кыйын адамдардын дээрлик ба-
ардыгы репрессиялык машинанын жардамы 
менен жок кылынган - алар лагерлерде атылып 
өлтүрүлгөн же ошол жерден өлүмгө дуушар 
болушкан... Мугалимдер дагы, студенттер дагы. 
Бирок, алар Кыргызстанда жана Казакстанда би-
лим берүү тутумунун жана маданий курулуштун 
өнүгүшүнө күчтүү түрткү бере алышты.

34-сүрөт. Базаркул. 
Ташкент. 1923-жылдын 
1-декабры. 
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Базаркул Данияров өзүнө берилген мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга 
жетишкен: ал ийгиликтүү окуп, өзүнүн кесипкөйлүгүн мектептерде прак-
тика менен бекемдеп, этнографиялык экспедицияларга барып, болгон баар-
дык мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалыматтарды сиңирип алган. Буга, айры-
кча, анын мындан аркы кесиптик кадамдары, окутуучулук ишмердүүлүгү, 
өлкөдөгү маданий жана илимий курулуштарга жигердүү катышуусу айкын 
далил болот.

ПЕДАГОГИКАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН 
БАШТАЛЫШЫ

1924-жылы февралда Кыргыз билим берүү институтун ийгиликтүү 
аяктагандан кийин, Базаркул Данияров ошол эле жерде, Ташкентте 
педагогикалык ишин баштаган, тагыраак айтканда, Киринпрос алдындагы 
Үлгүлүү мектепте ишин уланткан десек туура болот. Мындан тышкары, ал 
шаардагы дагы эки өнөр жай мектебинде, кыргыз тили мугалими болуп 
иштөөгө жетишкен. Бул мектептерде окутуу кайсы тилде жүргүзүлгөнү 
жөнүндө бизде так маалымат жок, сыягы, орус тилинде, жергиликтүү 
тилде болсо керек, анткени бул мезгилдерде кыргызды деле казак деп атап 
келишкен.

20-кылымдын башында Ташкенттеги өндүрүш ишканаларында 
кыргыздардын саны өтө эле аз болушу мүмкүн. Анын үстүнө, ошол кезде 

кыргыз тили Түркстан АССРинде 
али «жок эле». Кийинчерээк, 
1933-жылдын 3-мартындагы 
жазуу түрүндөгү жеке делосунда 
тилдерди билүү тилкесинде 
Базаркул: «Мен орус, казак, 
өзбек, татар тилдеринде эркин 
сүйлөйм» деп көрсөткөн»112.

Базаркул Киринпросту 
аяктаган учурда Ташкентте 
үч жогорку окуу жайы иштеп 
турган – Орто Азия мамлекеттик 
университети (ОАМУ), адатта аны 
орус тилинде САГУ деп аташкан, 
Чыгыш институту жана жаңы 

түзүлгөн Борбор Азия коммунисттик университети (БАКУ) адатта аны 
САКУ деп аташкан (китепте мындан ары САГУ жана САКУ деп кыскартылып 
аталышы колдонулат).

Педагогикалык билимди улуттук агартуу институттары (Инпростор) 

112 Базаркул Данияровдун өздүк делосу // ЦГА ПД. Ф.10. Оп.15. Д.770. Л.1-4

35-сүрөт. Ташкентте гидротехникалык 
мектепти түзүү жөнүндө Жарлык. 
1901-ж.
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камсыз кылган. Ташкенттеги педагогикалык орто окуу жайларынан 
тышкары, механикалык, курулуш, токой чарбасы жана гидротехникалык 
окуу жайлары иштеп турган113.

Базаркул Данияров Гидротехникалык техникумда сабак берген, анын 
студенттери орто кесиптик билим алышкан114. Мелиорация маселелери 
Түркстанда өтө курч болгон. Гидротехникалык окуу жайы, тагыраак 
айтканда, адегенде Айыл чарба гидротехникалык мектеби 1902-жылы 
ачылган115, башкача айтканда, жаш мугалим Түркстандагы алгачкы билим 
берүү мекемелеринин биринде иштөөгө тартылган. Гидротехникалык 
мектепти түзүү идеясы 1895-98-жылдары «башталгыч айыл чарба 
билимине» болгон өтө зарылчылыктан улам пайда болгон. Албетте, ага 
болгон муктаждык убакыттын өтүшү менен азайган жок, Түркстанда сугат 
иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жаткандыктан, тескерисинче, көбөйгөн.

Кызыгы, революцияга чейин бул гидротехникалык мектепти 1924-жылы 
Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун ревкомунун биринчи төрагасы 
болгон Иманалы Айдарбеков116 аяктаган. Базаркул Данияров болочок 
гидротехниктерге «кыргыз» тили жана адабиятын окуткан.

113 Весь Ташкент на 1925 год: адресная и справочная книга / А.З. Бродскийдин редакциясы 
астында. Ташкент: Комитет Ташкентской биржи труда: Издательская секция коллектива 
безработных, 1925, 34-б.
114 Гидротехникумдун маалым каты // ДҮА. БДФ. Б.5. - №8 Документ
115 Ташкентте айыл чарба жана гидротехникалык мектепти түзүү жөнүндө // РГИА. 
Ф.1153. Оп.1. 1901. Д.21.
116 Курманов З.К. Национальная интеллигенция 20-30 годов: вклад в возрождение 
государственности кыргызского народа и борьбу с тоталитарно-авторитарным режимом. 
Бишкек: 2005. - с. 88

36-сүрөт. Трамвай №4. Жизак көчөсү жагынан 
(Чыгыш правдасы) Романовский (Ленин) 
көчөсүнө чыгуу. Өзбекстан, Ташкент. 1925-1927-
жж. 
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Базаркул Данияров сабак берген дагы бир өндүрүштүк окуу жайы - ал 
Ташкент мамлекеттик трамвай башкармалыгына баш ийген117 Фабзавуч118 
мектеби болгон.

Ташкенттеги трамвайлар жүргүнчүлөрдү 1914-жылдан баштап 
ташый баштаган. 1917-жылдагы революциядан кийин трамвай паркын 
жана трассаларын тейлөөнү токтотуп, кыймыл толугу менен токтоп 
калган Бельгия коому деп аталган 40 чакырым жолду, 40 моторлуу жана 
25 чиркегич вагондорду ишке киргизген. Трамвай компаниясы 1918-
жылы улутташтырылгандыгына карабай, жаңы бийлик 1920-жылы гана 
транспорттук кызматты калыбына келтирүүгө жетишкен, кийинки, 
1921-жылдан баштап шаар тургундары үчүн трамвай кыймылы үзгүлтүксүз 
болушу үчүн баардык чараларды көрүшкөн. 1924-жылы «Ташкент 
мамлекеттик трамвайынын» жумушчуларынын жана кызматчыларынын 
жалпы саны 745 адамды түзгөн119.

Калктын басымдуу көпчүлүгү дагы деле сабатсыз болуп турган мезгилде, 
кадрларды тезинен даярдап, кызматкерлерге баштапкы билим берүү 
канчалык маанилүү болгонун элестетүү кыйын эмес, бул жооптуу милдетти 
Киринпростун бүтүрүүчүсү Базаркул Данияров сабак берген Фабзавуч 
мектеби аткарган.

Ошентип, Базаркул Данияров өзүнүн педагогикалык эмгек жолун башта-
ган үч билим берүү мекеменин экөөсү - сабаттуулук деңгээли боюнча бирин-
чи баскычтан жогору көтөрүлгөн жашы улуу адамдар үчүн болгон. Келечек-
те, ал педагогикалык факультеттин негизги практикалык ишмердүүлүгүн 
студенттерди жана окутуучуларды окутууга арнаган. Эне тили жана адаби-
яты менен таанышуу128, кийинчерээк Сталин жок кылган түпкү саясаттын 
бир бөлүгү  болгон.

Бул мезгилдин ичинде Базаркул Данияров буга чейин «бутуна туруп», 
көзкарандысыз мугалим катары калыптанып калган кез эле, ал жакын адамда-
рына жардам берип, билимдүү болушуна кам көргөндү да унуткан жок. 

Улуу агасы Бакирдин баласы, өзүнүн аталаш иниси Төлөнбай Данияровду 
Ташкентке алып келген. Ошол учурда Төлөнбай 14 жашка чыгып калганды-
ктан, аны орто окуу жайында окуусун улантууга даярдоо керек эле. Балким, 
ал Киринпростун алдындагы Үлгүлүү мектепке же даярдоо курсуна окууга 
кирсе керек. Муну Ташкентте тартылган жана Базаркулга белекке берилген 
сүрөт далилдеп турат. Ушул сүрөттө Төлөнбайдын оң жагында турган Жоро-
бек Сарногоев ошол мезгилде Ташкенттеги Киринпростун жогорку курста-
рында окуп жүргөн.

Ошол мезгилде Түркстанда жаңы билим берүүнүн жаңы тутумун куруу 
процесси аймактагы динамикалуу өнүгүп жаткан саясий окуяларды 
чагылдырып турган.

117 Ташкент мамлекеттик трамвайдын күбөлүгү // ДҮА. БДФ. Б.4-4 об. №7 Документ
118 Фабзавуч - ишканада массалык кесиптин кызматкерлерин даярдаган фабрика-
заводдордогу шакирттердин мектеби (1920-жылдан баштап, 1940-жылга чейин иштеген). 
Орус тилинин сөздүгү: 4 томдуу. / РАН, Лингвистикалык изилдөөлөр институту; 
А.П. Евгеньеванын редакциясы менен. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.
119 1925-жылдагы Ташкент: даректери жана маалымдама китеби. 1925-ж. - 143-145-б
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Бул чөлкөмдүн элдери 
үчүн оңой эмес болгон тур-
муштук мааниси зор масе-
ле - 1920-жылы башталган 
Түркстан Автономиялык 
Советтик Социалисттик Ре-
спубликасынын улуттук-ай-
мактык бөлүштүрүү маселе-
си курч талаш-тартыштарга 
жана саясий салгылашуулар-
га алып келген. Бийликтин 
жогорку жагында Түркстан-
ды өз алдынча мамлекеттик 
билим берүүгө бөлүү боюнча 
ар кандай варианттар кара-
лып, ал үчүн айыгышкан иде-
ологиялык күрөш жүргөн.

Бул процесстин алкагын-
да, ошол мезгилде «Каракыр-
гыз» деп аталган кыргыздар, 

өзүлөрүнүн улуттук автономиясын түзүү зарылдыгын коргоп, улуттук ав-
тономиянын жоктугу билимдин өсүшүнө, маданияттын өнүгүшүнө жана 
экономикалык калыбына келтирүүгө тоскоолдук жаратып жатканын туу-
ра белгилешкен. элдин 1922-жылы Тоо Республикасын түзүүдө Абдыкерим 
Сыдыков, Эшенаалы Арабаев жана Жусуп Абдрахмановдун демилгеси ишке 
ашпай калгандыгына карабастан, өнүккөн кыргыз интеллигенциясынын 
көзкарандысыздыкка жетүү аракеттери токтогон эмес.

1924-жылдын башында жаңы административдик-аймактык бирдиктерди 
белгилөө жана түзүү боюнча иштер күч алган. Ташкент Киринпросунун 
мугалимдеринин конференциясы анын алгачкы жети бүтүрүүчүсүнө окуу 
мөөнөтүнөн мурда аяктагандыгы жөнүндө күбөлүк берүү чечимин кабыл 
алаардан бир жума мурун, Ташкент шаарында 1924-жылдын 1-январынан 
8-январына чейин Түркстан АССР Советтеринин XII съезди өткөн. Кыргыз 
делегаттар120 РКП (б) Борбордук Комитетине жана СССРдин Борбордук 
Аткаруу Комитетинин Улуттук Кеңешине кыргыздарды (ошол мезгилде 
кабыл алынган терминологияга ылайык «каракиргиздерди») эгемендүү 
эл катары таануу, өкүлдөрүн башкаруу аппаратына кошуу жана маданий-
агартуу иштерин кыргыз тилинде жүргүзүүгө каражат бөлүү зарылдыгы 
жөнүндө баяндама кат менен кайрылган121.

120 Делегаттар: Абаев, Нарын районунан Баялинов; Абдрахманов, Ачаакеев, Тойчинов 
- Каракол шаарынан; Айдарбеков, Садаев - Пишпектен; Иманходжаев, Карабеков, Туленов, 
Умарбеков - Оштон; Кулбосунов, Сарыбаев - Анжиян шаарынан; Ботбаев, Мамбеталиев, 
Салихов - Наманган шаарынан; Абланов, Бабаджанов, Маймулов жана Токбаев Аулие-Ата 
районунан. Джунушалиев Ж. Жаралуу жана трагедиялар мезгили. XX 20-30-жылдар Бишкек: 
Илим, 2003. – 248-б. -29-б.
121 Каракыргыз делегаттарынын жазган каттары //БМА ПД РК. Ф. 391, по. 3. Д. 68. Л.71. 
Цит. по: Джунушалиев Дж., 2003. – 248-б.- 29-б.

37-сүрөт. Солдон оңго карай: Төлөнбай Дани-
яров, Жоробек Сарногоев. Сүрөттүн артында 
орус тилинде жазылган: «На память много-
уважаемому брату Базаркулу Даниярову от 
Сарногоева, Тулембая. 1924/IV-24 г. Ташкент» 
(Улуу урматтуу агабыз Базаркул Данияровго 
Сарногоев жана Төлөнбайдан). 
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Аталган баяндама каттан тарыхчы Жеңиш Жунушалиевдин эмгегинде 
келтирилген билим берүү көйгөйүнө байланыштуу сөздөрү кызыктуу: 
“Революция маалында122   журналдар, брошюралар, гезиттер гана басылып 
чыкпастан, гезит беттеринен каракыргыз тилинде жарык көргөн  бир 
да бет макала сунушталган эмес, натыйжада улуттук маданияттын 
өнүгүшү «бир орунда тоңуп» калган, эгерде олуттуу көңүл бурулбаса, 
анда бул маданият акыры келип кайтарылгыс түрдө жок болот”123. 
Улуттук-аймактык чек араны бөлүү процессинин алкагында 1924-жылы 
10-мартта Түркстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин Аткаруу 
бюросу аймактын алдыңкы эмгекчилеринин жолугушуусун уюштурган. 
Жолугушууда белгилүү кыргыз агартуучусу, биринчи кыргыз алфавитинин 
автору жана мамлекеттик ишмер Эшенаалы Арабаев сөз сүйлөгөн. Ал 
кыргыз автономиясын түзүү зарылдыгын дагы бир жолу белгилеген. Ошол 
эле учурда, баяндамачы, улуттук иденттүүлүктүн идеологу, талкууланып 
жаткан автономиялуу областы - Түркстан АССРине, же Кыргыз (башкача 
айтканда, Казак) АССРине же РСФСРге кошулуусу керектигин тандоо укугу 
кыргыз элинин өзүндө калууга тийиш деген124.

Автономияга ээ болуу жолдору жөнүндө кызуу талкуулар, 
комиссиялардын жыйналыштары, съезддер жана кеңешмелер Түркстандын 
баардык башкаруу органдары жайгашкан Ташкентте өтүп турган, так ошол 
жерден Киринпростун бүтүрүүчүсү Базаркул Данияровдун да педагогикага 
алгачкы кадамы ташталган.

1924-жылы 11-майда Түркстан Коммунисттик партиясынын VIII съезди 
жана РКП (б) БКнын Орто Азия бюросу Кара-Кыргыз Автономиялуу облусун 
(ККАО) түзүү зарылдыгы жөнүндө макулдашкан. 1924-жылы 4-июнда РКП 
(б) Борбордук Комитетинин Уюштуруу бюросу Кара-Кыргыз автономиялуу 

122 Б.а. 7 жыл ичинде - 1917-жылдан 1924-жылга чейин.
123 Каракыргыз делегаттарынын жазган каттары // БМА ПД РК. Ф. 391. Оп. 3. Д. 68. Д. 74. 
БМА ПД РК. Ф. 391. Оп. 3. Д. 68. Д. 71. Цит. по: Джунушалиев Дж., 2003. - 248 - 30-б.
124 Э. Арабаевдин доклады // РК ПД БМА Ф. 391. Оп. 3. Д. 68. Д. 31-32. Джунушалиев Дж., 
2003.  боюнча цит. 34-б.

38-сүрөт. Солдон оңго: Абдыкерим Сыдыков, 
Турдалы Токбаев, Эшенаалы Арабаев. 1920-жыл.
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облусун РСФСРдын курамына түздөн-түз кирүү менен бөлүп берүү жөнүндө 
токтом кабыл алган125, ал эми РКП (б) Борбордук Комитетинин Саясий 
бюросу бул чечимди 1924-жылдын 12-июнунда бекиткен.

Ошентип, автономия маселеси боюнча акыркы чечим кабыл алына электе 
эле, 1924-жылдын жай айларына чейин Түркстан Республикасы жоюлуп, 
анын ордуна жаңы республикалар түзүлүп, бир эле учурда РСФСРдын 
курамындагы көзкарандысыз Кара-Кыргыз Автономиясы бөлүнүп чыгаары 
белгилүү болуп калган. 

1924-жылдын июнь айында Түркстан Эл агартуу комиссариаты саясий 
окуялардын динамикалуу өнүгүшүн, республикалардын чек араларын 
белгилөөгө даярдануунун жигердүү жүрүшүн эске алып, буга чейин өз 
алдынча педагогикалык иш тажрыйбасы бар жаш адис Базаркул Данияровду 
Жалал-Абад шаарындагы мугалимдерди кыска мөөнөттүү кайра даярдоо 
курстарынын окутуучусу болуп иштөөгө жиберген. Буга чейин Фергана 
облусунун курамында болгон бул шаар келечектеги автономиялуу район 
катары эсептелген.

Ошол эле мезгилде Базаркулдун курсташтары кыргыздар жашаган 
аймактагы ушул сыяктуу жумуштарга жөнөтүлгөн: Касым Тыныстанов 
1924-жылдын жай айларында Киринпросту бүтүргөндүгү жөнүндө күбөлүк 
алып, Караколго кыргыздардын мугалимдерин кайра даярдоо боюнча 
педагогикалык курстарга жалпы билим берүүчү предметтер боюнча лектор 
катары жиберилген126. Осмонкул Алиев Түркстан Республикасынын Эл 
агартуу комиссариатынын Алма-Ата районундагы инспектору болуп 
иштегенге жөнөтүлгөн. 

Киринпрос Базаркул Данияровго 1924-жылдын сентябрь айына чейин 
берилген жана анын мугалим болуп иштегендигин тастыктаган Түркстан 
Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасынын Эл агартуу 
комиссариатынын күбөлүк катына жана Базаркулдун өзүнүн баштапкы 
пландарына караганда, Ташкенттеги педагогикалык ишмердүүлүгүн жок 
дегенде сентябрга чейин, балким кийинки окуу жылына чейин андан ары 
улантууга тийиш болгон127. Жайкы каникулга уруксат берген күбөлүк 
дагы ушуну тастыктап турат128. Пландар өзгөрүлүп, 1924-жылы 15-июнда 
Базаркул Түркстан АССРнин борбору статусунда акыркы айларын 
башынан кечирип жаткан Ташкенттен чыгып кеткен. Түркстан Эл агартуу 
комиссариаты Базаркулду Фергана облусуна, Жалал-Абад шаарына 
педагогикалык ишке жөнөткөн. Бул дайындоо Базаркул Данияровдун эмгек 
таржымалында жаңы барак ачты.

125 РКП(б) БК Уюштуруу бюросунун «Орто Азия элдерин улуттук мамлекеттерге бөлуу 
жөнүндө» токтому («О национальном размежевании среднеазиатских республик»). 
Постановления II сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XI созыва 
(XI чакырылыштагы Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин II сессиясынын 
токтомдору). Москва: ВЦИК басмасы, 206-бет.
126 Болпонова А.К. Тыныстанов – Кыргызстандын окумуштуусу жана мамлекеттик 
ишмери. Каракол: ЫМУ, 2011, 26-б.
127 Киринпростогу кызматы жөнүндөгү күбөлүк // ДҮА. БДФ. Б. 2. - №4 Документ.
128 Жайкы эс алууга уруксаат берген күбөлүк // ДҮА. БДФ. Б. 6. №9 Документ
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ЭРКТҮҮ КАРА-КЫРГЫЗ ТУҢГУЧ ДАЯРДОО  
ТАРБИЯ КУРСУ. ОШ ОКРУГУ

Базаркул Данияровдун өз мекениндеги билим берүү ишмердүүлүгү 
азыркы Кыргыз Республикасынын аймагын Түркстан Автономиялуу 
Советтик Социалисттик Республикасынан өз алдынча административдик 
бирдикке бөлүү процесси жигердүү жүрүп жаткан мезгилде баштаган.

Ушул чоң өзгөрүштү юридикалык күчкө ээ кылган мыйзам актылары 
кийинчерээк күчүнө кирген: 14-октябрда, XI чакырылыштагы Бүткүл Рос-
сиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин II сессиясынын Токтому менен  

республикалардын улуттук чек арасын 
белгилөө жана РСФСРдин курамында Ка-
ра-Кыргыз Автономиялык Советтик Соци-
алисттик Республикасын түзүү жөнүндө 
Түркстан Борбордук Аткаруу Комитети-
нин мурунку токтому бекитилген, ал эми 
1925-жылы 27-30-мартта Кыргызстандын 
эгемендигине карай жол салууга негиз 
болгон РСФСРдин курамындагы биринчи 
көзкарандысыз мамлекеттик администра-
тивдик-аймактык бирдик түзүлгөндүгүн 
документтештирген Кара-Кыргыз Автоно-
миялуу облусунун (ККАО) Советтеринин I 
Уюштуруу съезди өткөн. 

Бул өтө маанилүү иш-чара кыргыз 
элинин буга чейин болуп көрбөгөндөй 
өнүгүүсүнө, биринчи кезекте билим берүү 
тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн. 
Эгерде борбордук бийлик тарабынан өзүнчө 
этникалык топтун - «кыргыздардын» 
бар экендиги расмий таанылганга чейин 
мамлекеттик мекемелер кыргыз тилинде 
түзүлбөгөн болсо, ККАО түзүлгөндөн 
кийин (1925-жылдын май айынан баштап 
КАО - Кыргыз Автономиялуу облусу) 

калкты сабаттуулукка тарбиялоого жол ачып берген.
1924-жылы 17-июнда Базаркул Жалал-Абаддагы ишке бөлүнгөн жерине 

келген күнү ачылган педагогикалык курстарда иштей баштаган129. Ал 
шаарга келгенге чейин эле ал курстарга Түркстандын Фергана облусундагы 

129  Ош облустук ревкомунун Президиумунун Чогулушунун №14 протоколунан көчүрмө // 
КР БМА. Фонд 647, оп1 Д.16. Л.6

39-сүрөт. Кара-Кыргыз  
Автономиялуу облусунун  
революциялык комитетинин 
биринчи төрагасы Иманалы 
Айдарбеков
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ошол бөлүгүнөн, т.а. болочок Ош районунан 80 студент кабыл алынган. 
Курстардын максаты 1-баскычтагы мектептер жана сабатсыздыкты жоюу 
үчүн мугалимдерди даярдоо болгон130. Үч айдан кийин ал курстар Ош 
шаарына которулуп, окуучулар өздөрүнүн мугалимдери менен кошо көчүп 
барышкан. 

Республиканын элге билим берүүсүнүн өнүгүү тарыхын изилдөөчү, 
философия илимдеринин кандидаты Бирлик Солтонбеков «Кутбилим» 
гезитине 1997-жылда берген маегинде: “«.. жергебизде 1924-жылы бир эле 
мезгилде эки жерде мугалимдерди даярдоо боюнча бир жылдык курстар 
ачылат. Анын бири Бишкекте131 ачылып, «Борбордук даярдоо тарбия 
курсу», - деп аталат, экинчиси – Ош калаасында «Эрктүү кара-кыргыз 
туңгуч даярдоо тарбия курсу» аталып, акимдин кара багында атканасынын 
имаратында ачылган. Ал жай биздин күнгө чейин сакталып турат132, азыр эс 
алуу үйүнүн чарбалык короосуна айланган. Курстун биринчи мугалимдери: 
Шарип Халыбжанов, Базаркул Данияров, Жоробек Сарногоев болушкан»133.

1924-жылы «эрктүү кара-кыргыз» курстары ачылган учурда, Базаркул 
Данияров атайын билими бар жалгыз кыргыз мугалими болгон. Жоробек 
Сарногоев да Киринпросто окуган134, бирок бир жыл кийин тапшырган, 
1924-жылы али Түркстандын борборунда окуп жүргөн кези эле. 1925-жылы 
Ташкенттеги окуусун аяктаган соң ал адегенде Караколго, андан кийин 
Ошко барган.

1924-жылы 14 жашка толгон Базаркулдун аталаш иниси Төлөнбай 
Данияров Ташкент Киринпросунун даярдоо курсуна кирген кезде, Жоробек 
Сарногоев жогорку курстарда окуп жүргөн. Алардан бөлөк, ошол учурда 
Базаркул Данияровдон кийин Ташкенттеги Киринпросто окуусун улантып 
жаткан кыргыз студенттеринен: Мурат Салихов, ошондой эле Кусейин 
Карасаев, Токо Абдрахманов, Жапар Шүкүров, Мустафа Акматовдор 
болгон135. Эки жылдан кийин, Базаркул Оштон кеткенден кийин, Жоробек 
Сарноев Ош Педагогикалык Техникумдун директору болуп дайындалган 
(Базаркул Данияров кеткенден кийин - Султан Курманов).

1924-1925-жылдары Ош жана Жалал-Абад136 аймактарынын 
мугалимдерин кайра даярдоо боюнча курстун окутуучуларынын тизмесине 
«мусулман» жана «европалык» тилдерде сабак өткөн мугалимдер кошулган.

Жаңы түзүлгөн автономияда бир дагы жогорку окуу жайы 
болбогондуктан, өздөрү билим алган окуу жайын көрсөткөн мугалимдердин 
тизмеси:

130 Ликбез («ликвидация безграмотности» - орус тилинде) - сабатсыздыкты жоюу, 
башкача айтканда, жаш курагы жеткен калкты окуганды жана жазганды үйрөтүү. Бул чоң 
мамлекеттик өнөктүк жөнүндө кененирээк төмөндө сөз кылабыз. 
131 1924-жылы шаар Пишпек деп аталган.
132 Имарат макалада цитата келтирилген маалда сакталып турган.
133 Солтонбеков Б. «Джалал-Абад-Кыргыздын кичи энциклопедиясы». «Кут Билим» 
газетасы. 2-декабрь, 1997-ж.
134 Бектенов З.Б., 2016, 41, 138-бб.
135 Ошол эле жерде
136 Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курсунун окутуучуларынын 
тизмеси // КР БМА, Ф.647. Оп.1. Д.16. Л.440
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Данияров - Киринпрос – эне тили (кыргыз) - мус. курсу
Гарифжанов - Татинпрос - арифметика - мус. курсу
Ахтямов - Татинпрос - география, коом таануу, чийме чийүү - мус. курсу
Ахтямов - ийримдер
Хабибулин - Татинпрос – орус тили, табият таануу – Мус. курсу
Калембетов137 - Киринпрос – саясат таануу, саясий экономия - мус. курсу
Устинов - Мед. Жана а.  уч. - А/ч - Европ.
Далина – 3 курсттан турган а/ч – мал чарбасы - Европ.
Петрин – Ленин атындагы ком.жож – саясий сабаттуулук, саясий 

экономия - Европ.
Көрүнүп тургандай, «мусулман» тобунда сабак берген мугалимдер 

Ташкенттеги татар Инпросунда билим алышкан. Базаркулдан тышкары, 
мусулман тобунун окутуучулары татар тилинде сабактарды өтүшкөн. 
Угуучулардын арасында бир гана кыргыздар эмес, өзбектер дагы болгон. 
Дал ушул себептерден улам документтерде «кыргызча» эмес, «мусулман» 
курсу деп көрсөтүлгөн. 1920-жылы Ташкенттеги Инпростун жаралган 
жалпы тарыхын эске алып, мугалимдердин бүт тобу ушул курстар ачылаар 
алдында билим алышкан деп айтууга болот.

Базаркул «Эрктүү кара-кыргыз туңгуч даярдоо тарбия курсу» иштеп 
жүргөндө, сыягы, биринчи жолу өзүнүн эне тили боюнча сабак бере 
баштаган. Жалал-Абад жана Ош шаарларына келгенге чейин, Ташкенттеги 
мектептерде иштеп жүргөндө, жогоруда айтылгандай, Базаркул өзү жакшы 
билген казак “эне” тилинде жана, балким, өзбек тилинде сабак берген. Эми 
болсо мугалим кыргыз тилинде сабак өтүүгө мүмкүнчүлүк алса, ал эми 
анын окуучулары эне тилинде билим алууга мүмкүнчүлүк алышкан.

Бул иш-чаранын тарыхый мааниси бар, айрыкча ошол мезгилде 
кыргыздардан орус же башка түрк эмес тилдерде сүйлөгөндөр аз 
болгондугун эске алганда, алардын билим алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү 
болгон. Ошол мезгилге чейин балдарды кыргыз тилинде окуткандыгынын 
бир дагы түздөн-түз далилин тапкан жокпуз. Башталгыч билимди кыргыз 
балдарына эне тилинде берүүнүн биринчи тажрыйбасы 1913-жылы 
Эшенаалы Арабаев мугалим болуп иштеген «Курмания» мектебинде болгон 
деп эсептесек болот138. Революцияга чейинки139 орус-тузем мектептеринде 

137 1920-жылы окууга кирген студенттердин тизмеси түшүрүлгөн Киринпростун 
документтеринде, башкача айтканда, Базаркул Данияров менен бирге окуган Калимбетов 
Еркисеб деген адам бар, ал сыягы казак болсо керек. Бирок ал 1924-жылдын февраль 
айындагы 7 бүтүрүүчүнүн арасында жок, балким ал окууну мөөнөтүнөн мурда эмес, жарым 
жылдан кийин бүтүрүшү ыктымал. Алма-Атадагы Киринпростун биринчи студенттери 
окууну бир жылдан кийин - 1925-жылы бүтүрүшкөн. Дагы бир божомол, тизмеде көрсөтүлгөн 
мугалим Калембетов Оренбургдагы Киринпростун бүтүрүүчүсү, бул окуу жайы 1919-1926, 
1928-1933-жылдары иштеген (Казак улуттук энциклопедиясы, 3-т., 2005-ж.) Балким, ал 
казак тилинде, же татарча сабак берсе керек.
138 Эсенгулова М.М. Просветительская деятельность и педагогическое наследие Эшенаалы 
Арабаева. Бишкек: Maxprint, 2013. – б 52
139 Революцияга чейинки дегенде биз Россия империясындагы толук кыйратууга жана 
мамлекеттик түзүлүштү түп-тамырынан бери өзгөртүүгө алып келген 1917-жылдын 
февраль жана ноябрь революцияларын айтып жатабыз.
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жана жаңы усулдук (жадид) мектептерде жана медреселерде чанда гана 
казактар окутпаса, негизинен мугалимдердин баары татарлар болгон, 
ошондой мектептердин катарына жогоруда белгиленип кеткен Базаркул 
Данияров баштапкы билим алган «Шабдания» медресесин кошууга болот. 
Исаметдин Шабданов «Шабдания» мектебинде кыргыз тилинде окутушу да 
мүмкүн, бирок азыр бул жөнүндө так айтуу кыйын. 

1924-жылдын 21-октябрында, ККАО Советтеринин I уюштуруу съездине 
чейин эле, Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин (ББАТ – 
ВЦИК орус тилинде, мындан ары - ВЦИК) II сессиясы РСФСРдин курамында 
ККАОнун түзүлүшү жөнүндө токтомду (14-октябрь) бекиткенден кийин 
дароо эле ВЦИК Президиуму Иманалы Айдарбеков жетектеген 17 кишиден 
турган Революциялык комитетти (Ревком) бекиткен. Кара-кыргыз 
Илимий комиссиясынын төрагасы Эшенаалы Арабаев дагы Революциялык 
комитетке кошулган140. 

Ревком Советтердин Уюштуруу съездине чейин 6 ай бою Кара-Кыргыз 
Автономиялуу облусунун негизги бийлик органы болуп турган. Ошол 
учурдан тартып, башкача айтканда 1924-жылдын октябрь айынан баштап, 
кыргыздар жашаган аймак, анын ичинде түштүк аймактар   - Ош жана 
Жалал-Абад эгемендикке ээ  болгон. Ош гуманитардык педагогикалык 
институтунун (ОГПИ) сайтында маалымдалгандай, тарыхый чечим кабыл 
алынганга чейин «Фергана облусунун Аткаруу комитети жергиликтүү 
кыргыз балдары үчүн мектептердин санын көбөйтүүгө кошумча каражат 
бөлгөн эмес. Мисалы, эгер Кыргызстандын түндүгүндө жергиликтүү балдар 
үчүн мектептердин саны 266га жеткен болсо, анда Фергана облусунда 
кыргыз мектептеринин саны 24 болгон, анда окуган кыргыз балдардын 
саны араң эле 1298 адамга жеткен»141. 

1924-жылы декабрда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун мамлекеттик 
аппараты Ташкенттен Пишпекке көчкөндөн кийин, Революциялык 
Комитеттин чечими менен Ош округу түзүлгөн142. Ага мурда Фергана 
облусунун курамында болгон кыргыздар жашаган жерлер кирди. Ушуга 
ылайык, 1925-жылдын 1-январынан баштап Фергана Аткаруу Комитетинен 
билим берүү мекемелерин каржылоо токтоп, бул жоопкерчилик Ош жана 
Жалал-Абад уездик комитеттерине өтүп, кыргыз мектептеринин өнүгүү 
келечеги ачылган. 

Жалал-Абад шаарындагы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу 
курстарында иштегенден баштап эле, Базаркул Данияров окуу бөлүмүнүн 
башчысы, андан кийин курстардын башчысы болуп дайындалган143. Бул 

140 Кара-Кыргыз автономиялуу облусу боюнча маалымдама 1925-ж. Аулие-Ата: 
Жергиликтүү экономика бөлүмүнүн басмаканасы, 1925-ж. Аулие-Ата: Жергиликтүү чарба 
бөлүмүнүн басмаканасы, 1925, - 10-б.
141 «Окуу жайдын Тарыхы» // Ош гуманитардык-педагогикалык институттун сайты. Url: 
https://ogpi.kg/ogpi/okuu-zhaydyn-taryhy/page,1,2,10-okuu-zhaydyn-taryhy.html Кайрылуу 
датасы 01.10.2020
142 Түркстан АССРи чек араларга бөлүнүп, ККАО түзүлгөндөн кийин административдик-
аймактык реформа жүргүзүлүп, 4 округ: Пишпек, Ош, Жалал-Абад, Каракол-Нарын түзүлгөн. 
143 Автобиография 1925 // ДҮА. БДФ. Б. 64а-64б об.; Ош аймактык билим берүү бөлүмү // 
ДҮА. БДФ. Б. 12, 12 об. №21 Документ
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жерде таң калыштуу эч нерсе жок, ал атайын кесиптик билими бар кыргыз 
тилинде окуткан биринчи мугалим болгон жана ошол мезгилге чейин алган 
педагогикалык чеберчилигинин жогорку деңгээлин иш жүзүндө көрсөтө 
алган. Ал башкаруу жана ага байланыштуу административдик милдеттерди 
эне тили жана адабиятын окутуу менен айкалыштырган.

1924-жылдын сентябрында алгачкы 18 мугалимди окутуп даярдашкан. 
Дагы 15 адам күбөлүктөрүн 1925-жылдын 1-январында алышкан. Кийин 
Базаркул өзүнүн өмүр баянында жазгандай, бүтүрүүчүлөрдү Ош жана 
Жалал-Абад райондоруна бөлүштүрүшкөн. Жергиликтүү мектептерде 
аларды кандай чыдамсыздык менен күтүшкөнүн элестетүү кыйын эмес!

Базаркулдун Ош шаарында иштеген акыркы айында түшкөн сүрөтү анын 
бир эле мезгилде Айыл чарба курстарында сабак бергендигин айгинелейт. 
Бизде бул ишмердүүлүктү тастыктаган документтер жок, ошол эле учурда, 
ал билим берүү тармагында аябай көп иштерди аткарган. Базаркул окуу 
бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген бир эле учурда өзү студенттерге 
сабак өткөн, андан тышкары, мугалимдер үчүн биринчи жолу окутуу 
программасын түзүүгө, окуу китептери менен камсыздоо жана аны менен 
катар эле калк арасында агартуу иштерин жүргүзүүгө туура келген.

КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНДАГЫ БИРИНЧИ 
ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНИКУМ

ККАОнун Ош аймагындагы жергиликтүү тургундарына - балдарга 
жана чоңдорго билим берүүнүн абалы өтө оор болгон, ал кырдаалды 
чектен чыккан десе да болчудай эле. Кырдаалды жакшы жакка өзгөртүү 
үчүн жан аябай берилгендик менен башын сайып иштөө талап кылынган. 
Мектептердин саны өтө аз эле, аларды каржылоо аябай кыйынга турган, эң 
негизгиси, кыргыз мугалимдер дээрлик жок эле жана окуу китептери жана 
колдонмолор да болгон эмес.

Бул жөнүндө Жалал-Абад облустук элге билим берүү инспекция 
башчысынын орун басары Резникова өзүнүн докладында мындайча деп 
билдирет: мамлекеттин бюджетинде (алар аз санда), жергиликтүү бюджетте 
же келишим боюнча (башкача айтканда көпчүлүгү элдин эсебинен) отурган 
мугалимдердин баарына «өтө начар жана өз убагында төлөнбөйт»144. Кара 
кыргыз кыштактарында мектептер дээрлик жокко эсе. Докладдын автору 
санап өткөн 16 мектептин көпчүлүгү – «европалык», 3 өзбек жана Сафаров 
кыштагында 1 мусулман жатак мектеп бар, ал жердеги 50 окуучунун 
44 окуучусу – кыргыз балдар. «Жакында эле Ош шаарынан келген 10 
мугалимди уезддерге жиберишкен, бирок алар кыйналып жатышат, 
анткени окуу колдонмолору жок» – деп билдирген, инспекция башчысынын 
орун басары Резникова, көрүлө турган чаралардын катарына «кара кыргыз 

144 Инспектор Резникованын доклады // КР БМА. Ф.647 Оп.1 Д.16. Л.18-19
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кыштактарында мектеп тармагын кеңейтүү керек» деген сунушун айткан. 
Анын докладынан кийин облустук эл агартуу бөлүмүнө 1925-жылдын 

февраль айында Ош округуна инспектор болуп бекиген А. Чолпанкулдун145 
доклады келип түшкөн:

Мектептердин жалпы абалы өтө кейиштүү: каражат жок, окуу куралдары 
жетишпейт. Эмгек акы убагында төлөнбөйт, кээ бир жерлерде тап-такыр 
төлөнбөйт, ошондуктан айрым мугалимдер өз мектептеринен чыгып, кыйла 
пайдалуу жерлерге кетип жатышат. Эң коркунучтуу абалда 2 интернат бар, 
анда балдар ач-жылаңач жана жууркан-төшөктөрү жок отурушат, ал жерде 
болгону 120 бала бар. Эмне кылуу керек? Билбейм. <...> Кандай кылса болот? 
Көңүл бурууңуздарды суранабыз. Мектептерге да акы төлөнбөйт, бирок 
дагы деле болсо иштеп жатышат. Ушул отчетту сунуштап жатып, мен 
жаш Кара кыргыз республикасынын агартуу абалы өтө кейиштүү экендигин 
дагы бир жолу баса белгилейм - тез арада интернаттарды, мектептерди 
жана элге билим берүү бөлүмдөрүн каржылоого насыя ачууну суранам. Элге 
билим берүү бөлүмү «аты бар, заты жок» дегенди билдирет. Алар өздөрү 
жетекчиликке ала тургандай насыясы, штаты жана шаймандары жок, 
алар бир жерден каражат алууга мүмкүнчүлүктөрү жок, анткени аймактык 
ревком өзү каражаты жок отурат146.

Чынында эле эмне кылуу керек? Ош шаарында мугалимдерди кайра 
даярдоо курстарынын жетекчиси буга байланыштуу кандай чараларды 
көрдү? Базаркул Данияров курстарды түштүк райондору үчүн керектүү 
сандагы мугалимдерди даярдай турган педагогикалык техникумга 
айландыруу маселесин көтөрүп чыкты жана эң маанилүүсү, аларды бир 
жыл ичинде туруктуу каржылоо менен жакшылап окутуу керек.

Ош педагогикалык техникумунун мураскери болгон Ош гуманитардык-
педагогикалык институтунун (ОГПИ) сайтында:  «Б. Данияров 
педагогикалык техникумдун ачылышына, анын пайдубалын түптөөгө 
эбегейсиз зор салым кошкон. Ал 1924-жылдан бери иштеп келе жаткан 
педагогикалык курстардын базасында техникалык окуу жайын түзүү 
жөнүндө Ош Революциялык Комитетинин алдына маселе койгон. Ош 
Революциялык комитетинин Президиуму Б. Данияровдун педагогикалык 
курстарды түзүү боюнча ишмердүүлүгүн эске алып, аны педагогикалык 
техникумду түзүү боюнча комиссиянын мүчөлүгүнө кабыл алган. Буга 
Ош райондук революциялык комитетинин Кичи Президиумунун № 12 
токтомунун көчүрмөсү далил»147.

1925-жылдын январь айында Ош Округдук Революциялык Комитетинин 
Президиуму 1925-жылдын 15-январындагы Педагогикалык курстарды 
145 Абжалилбек Чолпонкулов. Бул документте фамилиясы Чолпанкул деп берилген. 
1925-жылдан кийин инспектордун фамилиясы Чолпонкул же Чолпонкулов деп жазылган. 
Ал жөнүндө «Петр Кузьмич...» деген бөлүмдөн окуңуз.
146 Эл агартуу комиссариатынын облустук инспекторуна жиберилген доклад // КР БМА. 
Ф. 647 Оп. 1 Д. 16. Л. 16-16 об.
147 «Окуу жайдын Тарыхы» // Ош Гуманитардык-педагогикалык Институтунун Сайты 
url: https://ogpi.kg/ogpi/okuu-zhaydyn-taryhy/page,1,2,10-okuu-zhaydyn-taryhy.html кайрылуу 
датасы: 01.10.2020; Кичи президиумдун кеңешмесинин №12 токтомунун көчүрмөсү. Кичи 
Президиумдун отурумунун №12 протоколунан көчүрмө // КР БМА. Ф.647 Оп.1 Д.16. Л.11
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120 орундуу бир жылдык Педтехникумга айландыруу зарылдыгы жөнүндө 
№14 токтомун кабыл алган. «Педагогикалык курстардын Кара-Кыргыз 
дыйкандарынын эмгекчилерин элге билим берүүдөгү эбегейсиз зор 
маанисин эске алуу менен, Облревкомдон чукул арада Педагогикалык 
техникумду уюштурууну жана камсыздоону облустук бюджеттин эсебинен 
ачууну суранат» - деп жазылат  ал токтомдо148.

ОГПИнин сайтында адилеттүү белгиленгендей: 
«Бул демилгени Ош революциялык комитетинин 
төрагасы, ошол кездеги кыргыздын көрүнүктүү 
ишмерлеринин бири Дали Зулфибаев колдогон». 
1925-жылы кышында Зулфибаев Дали Мырза149 
облустук Революциялык Комитеттин да (Иманалы 
Айдарбеков баш болгон 17 кишинин бири), 
жана Ош Округдук Революциялык комитетинин 
да мүчөсү болгон. ККАОнун Революциялык 
комитетинин мүчөсү катары  ал Кара-Кыргыз 
облусунун Революциялык Комитетине Ош Округдук 
техникалык окуу жайын түзүү боюнча сунуштама 
берген:

«7 жылдан ашуун убакыттан бери бийлик 
жумушчулар менен дыйкандардын колуна өтүп 
жатат, бирок ушунча мезгил өткөнүнө карабастан, 
Кара-Кыргыз калкынын маданий деңгээли өтө 
төмөн; айылдарда мурункудай эле караңгылык 
жана сабатсыздык өкүм сүрүүдө, анын себеби, 

мектептердин жетишсиздиги менен түшүндүрүлөт, ал эми  кара-кыргыз 
мугалимдери дээрлик жок болуп жаткан учурда, аларды жетиштүү санда 
камсыздоого мүмкүн эмес»150 – деп баштаган, ККАО Ревкомго өзүнүн 
кайрылуусун Ош округдук Ревкомдун төрагасы Зульфибаев. Ал андан 
ары, Революциялык комитеттин Ош президиумунун №14 жана Ош кичи 
президиумунун №12 токтомдорунун тиркемесин келтирүү менен, так жана 
ынанымдуу түрдө, Педтехникумду тез арада түзүү зарылдыгын далилдейт.

Тарыхчы Зайниддин Курманов151: «Дали-Мырза Зульфибаев - 
1920-1930-жылдардагы Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик 
ишмерлерине таандык. 1896-жылы Ош районунун Ак-Буура волостундагы 
Төлөйкөн кыштагындагы «Алай ханышасы» Курманжан датканын 
жээни, айыл старшинасы Зулпукар саркердин үй-бүлөсүндө туулган. <...> 
Зульфибаев Фергана облусунун ишмерлеринин ичинен эң көрүнүктүү 

148 Ош аймактык революциялык комитетинин Президиумунун отурумунун №14 
протоколунан көчүрмө // КР БМА. Ф. 647. Оп.1. Д.16. Л.6
149 Зульфибаев Дали  - Зулпубаев, Далибай, Дали Мырза, Далы-Мырза – булактарда аты ар 
башкача көрсөтүлгөн
150 Шашылыш билдирме. Облустук революциялык комитетке // КР БМА. Ф.647. Оп.1. Д.16. 
Л.13-14
151 Курманов З.К. 20-30-жылдардагы улуттук интеллигенция: кыргыз элинин 
мамлекеттүүлүгүн жандандырууга салым жана тоталитардык-авторитардык режимге 
каршы күрөш. Бишкек, 2005, 361-б.

41-сүрөт. Дали 
Зульфибаев, ККАОнун 
жана Ош Аймактык 
Революциялык 
комитетинин мүчөсү
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кыргыз кызматкери болгон <...>. 1924-жылы күзүндө ал партиялык 
бюронун уюштуруу комитетинин жана облустук революциялык 
комитеттин курамына кабыл алынып, облустук революциялык комитеттин 
төрагасынын орун басары - Ош аймактык революциялык комитетинин 
(аткаруу комитетинин) төрагасы болуп дайындалган» – деп жазат.

Эң кызыгы, Дали Зулфибаев да Базаркул Данияров сыяктуу эле 
Ташкенттеги Киринпрос боло элек кезде, ошол эле педагогикалык курстарда 
окуган. 1920-жылы Дали Зулфибаев Ташкенттеги Кыргыз (казак) Аймактык 
Педагогикалык Курстарында окугандардын тизмесине киргизилген жана 
курстун педагогикалык кеңеши тарабынан курстардын жыйынтыгы 
боюнча мугалимдик ишмердүүлүккө ылайыктуу деп таанылган152.

Андан кийин Дали Зулфибаев көптөгөн жооптуу кызматтарды 
аркалап жүргөн кезде ага эл үчүн зарыл болгон, бирок өзүнүн кызматы 
үчүн тобокелдүү чечимдерди кабыл алууга туура келген. 1938-жылы 
репрессияланып, Чоң-Ташта табылган 137 шейит кеткендердин катарында 
Ата-Бейит мемориалына коюлган. 

1986-жылы Ош педагогикалык окуу жайы жөнүндө жарыяланган 
Кыргыз ССРнин тарыхына ылайык: «1925-жылдын башында бир жылдык 
окутуу менен өткөрүлүп берилген педагогикалык курстардын базасында 
уюштурулган Ош педагогикалык техникуму сентябрда үч жылдык окуу 
болуп которулган». Ушул маалыматтардын негизинде Ош педагогикалык 
окуу жайын Кыргызстандагы биринчи билим берүү мекемеси деп атасак 
болот»153. 

Ош педагогикалык техникуму кийинчерээк Педагогикалык институтун, 
Ош кыз-келиндер педагогикалык Институтун, азыркы учурда Ош 
гуманитардык педагогикалык институтун түзүүгө негиз болгон154.

152 Курсанттардын тизмеси // ӨзР БМА. Ф.372. Оп.1. Д.16. Л.39. «Первый Казахский.», 
боюнча цит. 2005. - 130-б.
153 «Окуу жайдын Тарыхы» // Ош Гуманитардык-педагогикалык институтунун 
сайты. url: https://ogpi.kg/ogpi/okuu-zhaydyn-taryhy/page,1,2,10-okuu-zhaydyn-taryhy.html  
Кайрылуу датасы: 01.10.2020
154 Ошол эле жерде

42-сүрөт. Ош гуманитардык 
педагогикалык институту. 
2020-жылдагы сүрөт.
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Ошентип, Базаркул Данияров Кыргызстандын аймагында кыргыз 
тилинде жогорку билим берүүчү биринчи билим берүү мекемесин түзүүнү 
демилгелеген. Ушул мезгилде өлкө мугалимдерге өзгөчө муктаж болгон, 
ошондуктан техникумда мугалимдер даярдалганы мыйзам ченемдүү 
көрүнүш.

Базаркул безгек менен катуу ооруп калгандыгына байланыштуу, 
убактылуу - 1924-жылдын март айынан июнь айына чейин Оштогу 
техникумду башкарууну токтотууга аргасыз болгон155. Ооруп 
жаткандыгына карабастан, ал жерде сабак берүүнү уланта берген, анткени 
ал мектеп мугалимдеринин билимин өркүндөтүүгө багытталган билимге 
жана күч-аракеттерге канчалык муктаж экендигин түшүнгөн.

Базаркул 1925-жылы сентябрда Пишпекке которулганга чейин, Ош 
педагогикалык техникумунун башкы окутуучусу жана жетекчилик милдетин 
кыргыз тили жана адабиятын окутуу менен айкалыштырып иштеген. 
Аны Кыргыз Автономиялуу облусунун борборундагы Киринпростун окуу 
бөлүмүнүн башчысы болууга чакырышкан. 

БААРДЫК КҮЧТӨР ЭЛДИН САБАТСЫЗДЫГЫН 
ЖОЮУГА ЖУМШАЛАТ 

ПАРТИЯНЫН КАТАРЫНА ӨТҮҮ

Белгилүү болгондой, 1924-жылы республикалардын чек араларын 
белгилөө учурунда, СССРдин калкынын көпчүлүгү сабатсыз болушуп, жалпы 
билим берүү менен камтыла элек болчу. Жаңы өкмөттүн - Советтердин 
алдында өлкөнүн жашоочуларынын жалпы сабаттуулугуна жетишүү 
максаты турган.

Бул жолдо мамлекет тарабынан кандай кадамдар жасалды?
1917-жылдагы Октябрь революциясынан кийин дароо Эл агартуу 

комиссариаты түзүлүп, анын карамагына өлкөнүн баардык билим берүү жана 
маданият мекемелери өткөрүлүп берилген. Башкаруу органын Анатолий 
Васильевич Луначарский (1875-1933) жетектеген, анын пикирлеши жана 
«оң колу» Надежда Константиновна Крупская (1869-1939) болгон156. 

А.В. Луначарский жогорку билимдүү, маданияттуу жана таланттуу, 
терең ойлонгон адам болгон, калыпка салгандай эмес, иштерди ошол 
шартка ыңгайлуу,  ылайык аткарууга аракеттенген. Ал өзүнүн пикирлеши 

155 Базаркул Данияровдун өмүр таржымалы, 20-июнь, 1925-жыл. // ДҮА. БДФ. Б. 64а-64б 
об. - №78 Документ; Базаркул Данияровдун өздүк баракчасы. // ДҮА, БДФ, Б. 66-67 
156 Крупская Н.К. – В.И.Лениндин аялы жана пикирлеши болгон. Жаштарды окутууга 
жана тарбиялоого көп күч-аракетин жумшаган коомдук ишмер. Педагогика илимдеринин 
доктору. СССР ИАнын ардактуу мүчөсү (1931). СССР Жогорку Советинин Президиумунун 
мүчесү. ВКП(б) Борбордук Комитетинин мүчөсү. 
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Н.К. Крупская менен бирге демократиялык принциптер менен башкарылган, 
үй-бүлөлүк абалына, жынысына, улутуна көз каранды болбогон, 
баардыгына бирдей жеткиликтүү боло турган светтик мектептерди түзүү 
жана сабатсыздыкты жоюуга багыт алган элге билим берүүнү уюштуруу 
боюнча совет бийлигинин биринчи көрсөтмөлөрүн даярдаган авторлордун 
бири болгон. А.В. Луначарскийдин Эл агартуу Комиссары катары 
ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири – политехникалык157 
билим берүүнү өөрчүтүү болгон. 

Ал «Алдыдагы келечекте агартуу агымын таптык рухтан тазалоо керек, 
ошондо илимдин, искусствонун жана чындыктын таза суулары гана 
балдардын жан дүйнөсүнө агып турушу керек, билим берүү биринчи жолу 
таптык эмес, адамдык, демек, коммунисттик агартуу болуп калат» 158 - 
деп эсептеген. Ал буржуазиялык билим берүүнүн жетишкендиктеринин 
бирин илимий жана реалдуу деп эсептеп, билим берүү чөйрөсүндөгү 
үзгүлтүксүздүктү, биринчи кезекте америкалык жана швейцариялык 
тажрыйбаны колдонууну жана өнүктүрүүнү жактаган.

Жаңы башкаруу органынын пайда болушу менен катар билим берүү 
тутумунда түп-тамырынан бери өзгөрүү болду - жеке менчик билим 
берүү мекемелери иштебей калды, мамлекет бүт билим берүү тутумун өз 
канатына алды. Чиркөө мамлекеттен бөлүнүп калган, башкача айтканда, 
дин адамдын жеке иши болуп калган. Билим берүү милдеттүү жана акысыз 
деп жарыяланып, балдарды окутуу биргелешип жүргүзүлүп, уландар менен 
кыздардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн теңдештирди. Бул принциптер 
1918-жылы октябрда ВЦИК бекитилген РСФСРдин Бирдиктүү Эмгек 
мектеби жөнүндө жободо мыйзамдаштырылган.

Бирдиктүү мектеп эки баскычка: 8 жаштан 13 жашка чейинки балдар 
үчүн 1-этап жана 13 жаштан 17 жашка чейинки балдар үчүн 2-этап 
болуп бөлүнгөн. Бирдиктүү мектепке ошондой эле 6 жаштан 8 жашка 
чейинки балдар үчүн бала бакча дагы кирген159. «Бириккен» деген сөзгө 
байланыштуу Н.К. Крупская ал биримдик эмнени түшүндүргөндүгүн 
мындайча чечмелеген: «Бул мектептер төмөнкү жана жогорку жактар 
үчүн эмес, бирок баардыгы үчүн бирдей дегендик»160, башкача айтканда, 
сөз программалардын жана окутуу методдорунун бирдейлиги жөнүндө 
эмес, тескерисинче, кандайдыр бир класска же социалдык топко тиешелүү 
артыкчылыксыз билимдин жалпыга жеткиликтүүлүгү жөнүндө болгон.

Балдарга жана акысыз мектептерге жалпы билим берүү жолу оңой 

157 Мектепти политехнизациялоо – мектептин окуучуларына өндүрүштүн негизги 
тармактарын теория жана практика жүзүндө тааныштыруу.
158 Луначарский А.В. О воспитании и образовании (Тарбия жана билим берүү жөнүндө). 
Москва: Педагогика, 1976, 134-бет.
159 Советтердин Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин Жарлыгы. Россия 
Социалисттик Федеративдик Советтик Республикасынын Бирдиктүү Эмгек мектеби 
жөнүндө (Жобо) // 1917-1918-жылдардагы өкмөттүк мыйзамдаштыруу жана буйруктардын 
жыйнагы. СССР Эл комиссарлар кеңешинин иш башкармалыгы M. 1942, 1026-1030-бб.
160 Крупская Н.К. Педагогиканын жалпы суроолору. СССРде элге билим берүүнү уюштуруу 
/ П.И.Куликовдун даярдаган тексти жана эскертүүлөрү. Москва: РСФСР Педагогика Илимдер 
Академиясынын Педагогика теориясы жана тарыхы институту, 1958-ж. 
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болгон жок жана белгилүү себептерден улам, билим берүү мекемелеринин 
материалдык базасынын жетишсиздигинен, кадрлардын жоктугунан жана 
окуу китептеринин тартыштыгынан дароо эле ишке аша койгон жок. 

Ошол эбегейсиз чоң тапшырма менен бир эле мезгилде, алдыда андан 
да чоң максат турган, ал – СССР түзүлгөн мезгилдеги (1922-жыл) Россия 
калкынын басымдуу сабатсыз бөлүгүн ээлеген бойго жеткен жаштарды 
билимге тартуу эле, ал эми кыргыздар жайгашкан аймактарда, айрыкча 
жергиликтүү калк арасында абал өтө оор болчу. 

Эшенаалы Арабаев жана анын пикирлештери туура белгилешкендей, 
кыргыздар деген эл бар экендиги мамлекеттик деңгээлде таанылганга 
чейин алардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрү өтө эле чектелүү бойдон 
калган.

Сабатсыздык көйгөйүн жоюу үчүн РСФСР Эл комиссарлар кеңеши (СНК) 
1919-жылы 26-декабрда «РСФСРда сабатсыздыкты жоюу жөнүндө» жарлык 
кабыл алып, 9 айдан кийин, башкача айтканда, 1920-жылы 17-сентябрда 
Түркстан АССРи «РСФСРдин Түркстан Республикасынын калкынын 
арасындагы сабатсыздыкты жоюу жөнүндө» декрет кабыл алган. Эл 
комиссарлар кеңеши ушул акты менен республиканын 8 жаштан 50 жашка 
чейинки окуй албаган же жаза албагандар жарандарынын баарын өз эне 
тилинде же орус тилинде окууну жана жазууну үйрөнүүгө милдеттендирген. 
Кайсы тилде окууну ар бир жаран өзүнүн каалоосу боюнча тандаган.

Бул документтерге ылайык, жергиликтүү элге билим берүү бөлүмдөрү 
«ликбездерди» – сабатсыздыкты жоюу пункттарын түзө башташкан. Бул 
мезгилдеги «сабатсыздыкты» сөзмө-сөз алганда “окуганды жана жазганды 
билбегендик” деп түшүнүшкөн, абал чындыгында эле ошондой болгон.

 Окуу программасы ачык басылган жана жазылган тамгаларды окууга, 
турмушта жана ишке керектүү кыскача белгилерди жазууга, бүтүн 
жана бөлчөк сандарды, пайыздарды окуп жазууга, диаграммаларды 
жана схемаларды түшүнүүгө үйрөтүүгө багытталган, андан тышкары, 
окуучуларга Совет мамлекетин куруунун негизги маселелери жөнүндө 
кошумча түшүндүрмөлөр берилген.

Ар бир «сабатсызды» окутуу бир нече айга созулган, ал адам окуу, 
жазуу жана эсеп чыгарууга жөндөмдүү болуп калганда “чала сабаттуу” 
деп эсептелген. Иштеп жүргөн сабатсыз адамдардын окуусун жеңилдетүү 
үчүн, ошол эле эмгек акысы сакталып, жумуш күнү кыскартылган. Расмий 
деңгээлде, билим берүү борборлорун билим берүү куралдары жана жазуу 
шаймандары менен биринчи кезекте камсыздоо сунушталган.

Ансыз да аз санда болгон мугалимдер мектептерге да, ликбез 
пункттарында да талап кылынганы айтпаса да түшүнүктүү болсо керек. 
Сабатсыздыкка каршы күрөшүү аракети ойдогудай болбой жатты. 1923-
жылы күзүндө Бүткүл россиялык «Сабатсыздык жоголсун» деген ыктыярдуу 
коом түзүлгөн. Кыскартылган сөздөр орус тилиндеги аталышынан 
келип чыккан: «ОДН» - Общество «Долой неграмотность!» Бул өнөктүк 
мамлекеттин стратегиялык багыты катары каралгандыктан, «бүткүл 
союздук старостасы» М.И. Калинин коомду жетектеген. Калктын улуу 
муундарын тартуу милдети ушунчалык кеңири кулач жайгандыктан, бул 
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маселеге массалык катышуу талап кылынган. СБТ коомунун башкалардан 
айырмалоочу өзгөчөлүгү анын мүчөлөрүнүн  окутуу иштерин ыктыярдуу 
түрдө жүргүзгөндүгү болгон. Кесиби мугалим болбогон деле катышуучулар 
сабатсыздарды окутууга катышкан. 

Ош педагогикалык техникумун түзүүнүн демилгечиси, биринчи 
даражадагы мектептердин жана Оштогу сабатсыздыкты жоюу (ликбез) 
пункттарынын мугалимдерин окутуучу педагогикалык курстардын 
башчысы, мугалим болуп иштеген мезгилде Базаркул Данияров иштен колу 
бош убагында элди сабаттуулукка окутуу үчүн «Сабатсыздык жоголсун» 
коомуна кирген. Мугалим жана Педагогикалык курстардын башчысы болуп 
иштеген мезгилде Мугалимдердин курстарынын окутуучусунун мындай 
кадамы табигый нерсе, ал өзүнүн умтулуусуна толук дал келген кыймылдан 
четте кала алган эмес.

Эл агартуу комиссариатынын тутумунда үч түзүмдүк бөлүмчөлөр болгон: 
«Саясий агартуу» (Политпросвет) деп аталган бөлүм сабатсыздыкты жоюу 
жана баардык маданий-агартуу иштери (кинотеатрлар, спектаклдер, 
ийримдер), үчүн жооп берген, мектептердин жана мектепке чейинки 
мекемелердин ишин «Социалдык тарбиялоо» бөлүмү (Соцвос), ал эми орто 
жана жогорку окуу жайларынын ишин «Кесиптик билим берүү» бөлүмү 
(Профобр) көзөмөлдөгөн161.

Райондук Эл агартуу бөлүмүнүн (ЭАБ) инспектору Мурат Салихов кол 
койгон Базаркулдун иши жөнүндө билдирген пикиринен улам маалым 
болгондой: 

«Жолдош Данияров коомдук, ийримдик саясий агартуу маселелери 
боюнча уюштуруу иштерине талыкпастан катышкан жана жүргүзгөн. Ал 
убактысына карабастан, ар дайым иштеп, белгиленген сабактын сааттарына 
карабастан, айылдарда жана кыштактарда мектеп ишинин маанилүүлүгү 

161 Эл Комиссарлар Кеңешинин «Эл агартуу комиссариаты жөнүндө» декрети. (Жобо) Док. 
№ 12 / Совет бийлигинин алгачкы жылдарында илимди уюштуруу (1917-1925). Документтер 
топтому. Ленинград: Наука, 1968, 38-б.

43-сүрөт. «Сабатсыздык 
жоголсун» коомунун мүчөсү 
Базаркул Данияровдун 
күбөлүгү. ДҮА. БДФ. Б. 68
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жөнүндө маектешүүлөрдү байма-бай өткөрүп турган»162.
Бул жогорку бааны кийинчерээк Кыргыз ССРнин жетекчилеринин 

бири болгон адам берген. Мурат Салихов Базаркул Данияровдон кийин 
Ташкенттеги Киринпросту аяктаган163. Окууну аяктагандан кийин эле Ош 
аймактык эл агартуу бөлүмүнүн инспектору кызматына жиберилген. Мурат 
Салихов, республиканын түштүгүндө туулган, эл агартуунун таланттуу 
уюштуруучусу, 1937-жылы Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Кеңешинин 
төрагасы болгон, кийинки жылы ал кыска мөөнөткө Кыргыз ССРнин 
Борбордук Аткаруу Комитетинин төрагасынын милдетин аткарган. 1938-
жылы ал күнөөсүз кандуу репрессиянын курмандыгы болуп, атылып 
кеткен. 1957-жылы Кыргыз ССРинин Жогорку Сотунун чечими менен ал 
акталып чыккан164.

Мурат Салиховдун мындай баасына арзыган Базаркул Данияровдун 
эмгеги эбегейсиз болгонун элестетүү кый-
ын эмес. Айылдардагы жана кыштактарда-
гы билим берүү иштери, безгек оорусуна 
карабастан Педагогикалык техникумда 
сабак берүү, курстарды жетектөө, андан 
кийин техникумда мугалимдин иши менен 
айкалыштыруу, педагогикалык техникум-
ду түзүү демилгеси - ушулардын баардыгы 
Базаркул Данияров мүмкүн болушунча көп 
адамдардын сабаттуу болушу үчүн умту-
луп, баардык күчүн жумшагандыгын ай-
кын далилдейт. 

Бул тыянакты кийинчерээк, 1925-жылы 
күзүндө Пишпекте андан жогору кызматта 
иштеп жүргөн кезинде, 1926-жылы жайын-
да эс алуу маалында, мектептер үчүн муга-
лимдерди кайра даярдоо курстарына жана 
ликбез пункттарына сабак берүү үчүн Ош 
шаарына келгендиги тастыктайт165. 

Ош педагогикалык техникуму түзүл-
гөндөн кийин, мугалимдердин шашылыш муктаждыгына байланыштуу 
мугалимдерди кыска мөөнөттүү кайра даярдоо улантылды. Кутпа Бакиров-
на Даниярова-Орузбаеванын эскерүүлөрү боюнча, Базаркул бул курстарды 
«Мугалимдерди бышыктоо курсу» деп атаган.

Ош шаарына сапары аяктап калган кезде, Базаркул Данияров Коммунист-
тик партиянын мүчөлүгүнө өтүнмө берип, мүчөлүккө талапкер болуп кабыл 
алынган. Бул кадам партиялык линиянын тууралыгына ички ишениминин 
162 Пикир. ОшОББ // ДҮА, БДФ. Б. 12-12об. - №21 Документ
163 Бектенов З.Б., 2016, 138-б.
164 Турдубаев Т. Один из советских халифов (Советтик халифтердин бири) // Веч. Бишкек. 
1998. 13-октябрь (№199.). Амирбек Азам уулу. Мурат Салихов - таанылбаган тагдыр 
url: https://www.azattyk.org/a/victims_repression_soviet_stalin_dictatura/24682831.html 
Кайрылуу датасы 14.01.2021
165 Ош аймактык билим берүү бөлүмүнүн справкасы // ДҮА. БДФ. Б.21. №31 Документ.

44-сүрөт. Мурат Салихов. 1938
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натыйжасы болду деп эсептейбиз. 
1916-жылдагы Үркүн деп атал-
ган баш аламандыкта жердеште-
ри жана бүт үй-бүлөсү менен Кы-
тайга качып барып, бөтөн жерде 
башынан өткөргөн кыйынчылык-
тар, мекенине кайтып, өз жерине 
келгенде деле аларды жана башка 
жердештерин күтүп жаткан жокчу-
лук жана ачарчылык, токтобогон 
баш аламандык, жакындарынан 
айрылуу сыяктуу кайгылуу окуя-
лардан кийин Базаркул, 1920-жыл-
дардын башында акыйкаттыктын 
калыбына келтирилгенине күбө 
болгон.

Тарыхтын ушул этабында элден 
тартып алган жерлер элге кайта-
рылып берилип, кыргыздар шай-
лоого катышып, күч түзүмдөрүнө 
жумушка алынып, акыры, кыргыз 
эли мамлекеттик көзкарандысыз-
дыкка жетишип, эң негизгиси, би-
лимге ээ болгон Базаркулдун өзү 
да бул процесстин маанилүү бөлү-
гү болгон.

Ага КАОнун баш калаасында-
гы Киринпростун башчылыгына 
дайындалып жаткандыгына бай-
ланыштуу партияга өтүү сунушу 
берилгендигин жокко чыгарууга 
болбойт. Бирок, анын өмүр баянынын фактыларынан Базаркул саясий ман-
сапка же бийликке умтулбаганы, мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдарды 
сабаттуу кылууга убакыт табууга аракет кылганынан кабар берет. 

Ал өзү кийин эрки байланып, ой-максатын ишке ашыруу мүмкүнчүлү-
гүнөн ажырап калганда, ГУЛАГдан жубайы Гафифага жазган катында мын-
дай деп жазган: «Мен ак жүрөк менен иштеген чын эл мугалими элем, ошол 
жолдо өлөм <...>. Аздыр-көптүр өз колуман келчү ишти эмгекчи элге тарка-
та алдым»166.

Партияга өтүп жаткандыгына байланыштуу, ВКП(б)нын төрт мүчөсү 
ага мүнөздөмө берген167, ар бири анын мугалим катары чынчылдыгы, 
жоопкерчиликтүүлүгү жана кадыр-барктуу болгондугу жөнүндө сөз 
кылышат. 

166 Ушул китептеги «Туткундун каттары» бөлүмүндөгү №3 катты караңыз.
167 Булатов, Газиуллин, Мамашев жана Медведевдин Базаркул Данияровго берген 
кепилдемелери // ДҮА. БДФ. Б. 8, 9, 10, 11; № 17, 18, 19, 20 документтер.

45-сүрөт. Базаркул Данияров. Болжол 
менен 1924-жыл.
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Албетте, студенттер үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы окуу китептери 
жана окуу программасы боюнча маселе курч болуп турган. Кыргыз тилинде 
даяр окуу куралдары болгон эмес. Аларды түзүүгө жана жарыялоого каражат 
да жетишсиз болгон. Окуу китептерин жаңы жазып чыгыш керек болчу же 
башка тилдерден кыргыз тилине которуп, басып чыгарыш керек эле.

Сабатсыздыкка каршы күрөшүү учурунда алдыңкы катарда жүргөн 
Базаркул күн сайын мугалимдер үчүн да, окуучулар үчүн да даяр окуу 
китептеринин тартыштыгына, тагыраак айтканда, жоктугуна байланышкан 
кыйынчылыктар менен бетме-бет кездешип жаткандыктан, тез арада 
негизги билим берүү каражаттары менен камсыз кылуунун актуалдуулугун 
эң жакшы билген. Ошол мезгилден тартып программаларды, окуу 
китептерин түзүү иштерине баш-оту менен киришип, кесиптик 
ишмердигинин ажырагыс бөлүгү болуп калган.

КЫРГЫЗЧА БАСМА СӨЗ.  
ЖАШТАРДЫН УСТАТЫ ЭШЕНААЛЫ АРАБАЕВ

ИЛИМИЙ КОМИССИЯ, АКАДЕМИЯЛЫК БОРБОР

1924-жылы, Октябрь революциясынан дээрлик жети жыл өткөндөн 
кийин, кыргыз агартуу тарыхында мурда болуп көрбөгөн, ошол доордун 
өзгөчө окуясы болду. Алгачкы жолу кыргыз тилинде китептер басылып 
чыкты, анын ичинде окуу китептери бар эле, кээ бир китептер мамлекеттик 
масштабдагы 10 миң нускада жарык көргөн. Эске сала кетсек, ал кезде 
кыргыздардын саны бир миллионго жеткен эмес. Ошол мезгилден тартып, 
кыргыз тилиндеги китептер жыл сайын үзгүлтүксүз басылып чыгып келе 
жатат. Ошол эле жылы туңгуч кыргыз гезити «Эркин Тоо» жарыкка чыккан.

Бул окуялар Түркстан Автономиялуу Советтик Социалисттик 
Республикасынын чек салып бөлүү процессинин башталышынын жана 
ошол этапта Кыргыз автономиясынын ККАО болуп бөлүнүшүнүн аркасында 
ишке ашып отурат. Чек салып бөлүү иштери менен коштолгон татаал 
талкуулардын жүрүшүндө жана кыргыз интеллигенциясынын алдыңкы 
бөлүгү бир нече жыл бою көрсөткөн туруктуулугунун натыйжасында, 
кыргыздар деген өзүнчө көзкарандысыз элдин бар экендигин расмий 
таануу процесси башталган. Мындай таануунун алгачкы көрүнүштөрүнүн 
бири - Түркстан Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасынын 
Эл агартуу комиссариатынын курамында Эшенаалы Арабаев башында 
турган Кара-Кыргыз Илимий комиссиясынын түзүлүшү болгон.

Эске салсак, буга чейин - 1919-1920-жылдарда Түркстан Эл агартуу 
комиссариатынын Өзбек, Түркмөн жана «Кыргыз» Илимий комиссиялары 
болгон, бирок ал чындыгында кыргыздардыкы эмес, казактардыкы эле. 
Кара-Кыргыз Илимий комиссиясы түзүлүп иштей баштаганга чейин, кыргыз 
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элинин сабаттуу бир ууч чөйрөсү башка түрк тилдериндеги, негизинен 
казак тилиндеги, кез-кезде татар, башкыр же өзбек тилиндеги китептерди, 
окуу китептерин жана гезиттерди колдонушкан. 

Киринпростун кыргыз студенттери - Базаркул Данияров жана Касым 
Тыныстанов - «кыргыз» комиссиясынын ишине казакстандык студенттер 
менен бирге катышкан. Эшенаалы Арабаев жана студенттер Осмонкул 
Алиев, Касым Тыныстанов жана Базаркул Данияров макалаларын казак 
гезиттеринде казак тилинде жарыялап жүрүшкөн. Алардан тышкары, 
1921-1923-жылдары Ташкенттеги В.И. Ленин атындагы Түркстандагы Аскер 
инструкторлор мектебинде окуган Сыдык Карачев да аңгемелерин активдүү 
жарыялап турган. Ошол мезгилде, 1920-жылы Ташкентте казак тилинде 
«Жаңа өріс» (“Жаңы өрүш”) гезити, андан кийин 1920-1925-жылдары «Ак 
Жол» гезити чыккан168. 

Советтик тарыхчы К.Е. Бендриковдун маалыматтары боюнча, Кара-
Кыргыз Илимий комиссиясы жаңы пайда болгондон кийин «Кыргыз» 
комиссиясы казак иштери менен гана алектенип, ал эми «Кара-Кыргыз» 
комиссиясы биринчи кыргыз адабий тилинин графикалык жана 
орфографиялык принциптерин орнотууга киришкен169. Ушул учурдан 
баштап кыргыз китеп басып чыгаруу жана мезгилдүү басылмалардын 
тарыхы башталат. Алгач китептер жана гезиттер араб жазуусу менен 
басылып чыккан. Кыргыз эли үчүн эң маанилүү бул окуяга чейинки  
белгилей кетүүчү окуянын тарыхы болгон.

Россия империясынын мезгилинде 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын 
башында кыргыз акын-жазуучуларынын чакан тобу чыгармаларынын кол 
менен жазылган тексттерин өз урпактарына калтырып кетишкен170. Бул 
тексттер кыргыз тилинде араб арибин колдонуп жазылган. Учурда алар 
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Кол жазмалар 
фондусунда сакталууда171.

168 1925-жылдан 1926-жылга чейин «Ак жол» Шымкентте чыгып жүргөн. 
169 Бендриков К.Е. - 451-бет.
170 Ибраимов О. 2014. - 17-21-бет.
171 КР УИА - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы 

48-сүрөт. Солдон оңго:
Осмонаалы Сыдык 
уулунун үй-бүлөсү: 
Осмонаалынын аялы 
Алтынай Ботбаева 
кичүү кызы Бурул 
менен, кызы Гульбара, 
Осмонаалы кызы 
Шарифа менен, кызы 
Нурия, бир тууганы 
Самүдүн. XX кылымдын 
20-жылдары.
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Басмаканада кыргыз тилинде басылып чыккан алгачкы 5 китеп чакан 
басмаканадан элдин эки агартуучусу - Эшенаалы Арабаев менен Осмонаалы 
Сыдыковдун жеке демилгесинин аркасында жарык көргөн.

Арабай уулу (Арабаев) Эшенаалы, казак кесиптеши Хафиз Сарсекеев 
менен биргеликте, 1911-жылы Уфа шаарындагы Шарк басмаканасында 
кыргыз жана казак балдары үчүн «Алип бээ жаки төтө окуу» (Ыкчам окууга 
үйрөтүү) жазып, басып чыгарган. Ошол эле 1911-жылы Арабай уулу Казан 
шаарында акын-жазуучу жана ойчул Молдо Кылыч Шамыркан уулунун 
«Кысса-и-Зилзала» («Жер титирөө») аттуу чыгармасын жарыялап, ошол 
китепке баш сөз жазган. Кийинки 1912-жылы Эшенаалы Арабаев «Жазуу 

46-сүрөт. Молдо Кылыч Шамыркан уулунун «Кысса-
и-Зилзала» китебинин мукабасы. Эшенаалы Арабаев 
1911-жылы Казань шаарында басып чыгарган.

47а жана 47б-сүрөт. Осмонаалы Сыдык уулунун «Мухтасар тарыхыи 
Кыргызийа» (1913-ж.) китептери жана мукабалары, сол жагындагы 
сүрөттө жана оң жагындагы сүрөттө «Тарых-и Кыргыз Шадманыйа» (1914).
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өрнөктөрү» (Орфографиянын негиздери) колдонмосун жазган. Өзүнүн жеке 
китебин Оренбургдагы басмаканада басып чыгарган.

Сыдык уулу Осмонаалы ошол эле мезгилде 2 китеп чыгарган - 1913-
жылы анын «Мухтасар тарых-и Кыргызийа» (Кыргыздын кыскача тарыхы) 
аттуу китеби, андан кийинки жылы - «Тарых-и Кыргыз Шадманыйа» 
(Шабданга арналган кыргыздардын тарыхы), жарык көргөн, ага ылайык, 
көпчүлүгүбүздүн ата тегибизди текшерип келишет.

Кыргыз тилиндеги басма сөздүн андан ары өнүгүшү үзгүлтүккө 
учураганы таң калыштуу эмес, баардыгы 1916-жылы Жети-Сууда жана 
андан кийинки Үркүндө болуп өткөн каргашалуу окуялардын учурунда 
баш аламан аралашып кеткен. 1920-жылга чейин кыргыз элинин абалы 
ушунчалык оор болгондуктан, маданий-агартуу демилгелери жөнүндө 
ойлонууга да чамасы жок эле. 

Дагы бир олуттуу тоскоолдуктарды жараткан күч – бул  эгемендүү элдин 
- кыргыздардын «жоктугу» болгон. Мамлекеттик деңгээлде таанылган 
этноним172 жок болгондуктан, китеп жана гезит басып чыгаруу үчүн эч 
кандай акча жөнүндө сөз болушу да мүмкүн эмес эле.

20-кылымдын башындагы эң көрүнүктүү ишмерлердин бири 
Эшенаалы Арабаев калктын кеңири сабаттуу болушу мамлекеттин көз 
карандысыздыгына жетишинен түздөн-түз көз каранды экендигин жакшы 
түшүнгөн. Мында биз өз элинин кеңири катмары билим алуу укугуна 
жана билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу үчүн бир топ жылдар бою 
көшөрүп жол издеген бул адамдын укмуштуудай берилгендигине жана 
туруктуулугуна таазим этүүбүз керек. Ал мында өзүнүн педагогикалык 
ишмердүүлүгүн өз эли эркин эл катары таанылуусуна жана автономия 
алышына жумшап, тынымсыз күрөшүп келген.

Ал максатка жетүү үчүн абдан ырааттуу кадам таштап жүрүп отурган - 
алгач жөнөкөй алфавит түзүп, алгачкы китептерин басып чыгарган, андан 
кийин жадид тибиндеги мектептерди түзүүгө жана аларда окутууга өткөн. 

1917-жылдагы төңкөрүштөн кийин, өзүнүн жеке умтулуусу боюнча 
саясатчы болбосо да, анын каармандык менен жан аябай жасаган 
аракеттеринен көрүнүп тургандай, өзүнүн көңүлүн кыргыздын сабаттуулугун, 
тилин жана маданиятын өз алдынча өнүктүрүү маселесине бурган жигердүү 
коомдук жана саясий ишмер болуп калыптанган. 

Буга биз бул жерде тандап сунуштай турган анын өмүр баянынын 
фактылары күбө.

1920-жылы Эшенаалы Арабаев кыргыз элинин каргашалуу, ал тургай 
катастрофалык абалынан чыгууга жардам сурап В.И. Ленинге кайрылып 
кат жазган билимдүү он кыргыздын катарына кирген. Кайрылуунун 
авторлорунун таң калыштуу көрөгөчтүгү 21 абзацтагы биринчи кезекте эл 
билимине байланыштуу чаралар көрсөтүлгөндүгүнөн көрүнүп турат:

1) Мектеп жашындагы кыргыз балдарына милдеттүү түрдө жалпы билим 
берүү жөнүндө буйрук чыгаруу 2) Адамзатты маданият менен [таанышуу] 
172 Этноним (грек. Έθνος - уруу, эл жана όνυμα - ат, аталышы) - элдердин, улуттардын, 
уруулардын, уруу биримдиктеринин, уруктардын ж.б. этникалык жалпылыктардын 
аталыштары.
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үчүн мектептердин жана техникумдардын имараттарын куруп баштоо 
<...> 9) Баардык окутуу колдонмолору, мисалы: химия, табият таануу ж.б. 
баары ушул жылдын сентябрь айына чейин эне тилинде түзүлүп, даяр болуп 
жеткирилиши керек173.

Бул кат кыргыздардын башына түшкөн мүшкүлдү жеңүү учурунда 
кыргыздар үчүн оң натыйжаларды бергендиги маалым, бул жөнүндө 
тарыхый изилдөөлөрдөн окусаңыз болот174.

Эки жылдан кийин, 1922-жылы Эшенаалы Арабаев Тоо Республикасын 
- кыргыздардын автономиясын түзүү долбоорун сунуштаган 
демилгечилеринин бири болгон. Аны менен бирге Абдыкерим Сыдыков, 
Иманалы Айдарбеков жана Жусуп Абдрахманов аны түзүү боюнча Түркстан 
Республикасынын жетекчилигине сунуш киргизишкен. 

Саясий окуялардын жүрүшүндө Түркстан АССРи менен Кыргыз 
АССРинин (Кыргыз АССРи деп аталган, чындыгында, Казак АССР) 
ортосундагы аймактарды бөлүштүрүүнүн айланасында болуп өткөн саясий 
окуялардын жүрүшүндө «ушул чечүүчү учурда, Семиречье облустук Аткаруу 
Комитетинин төрагасы А. Сыдыков жана Аткаруу комитетинин бөлүм 
башчысы Э. Арабаев кыргыз элинин өз тагдырын өзү аныктоо маселесин 
көтөрүп, анын ТАССРнин алкагында өз аймагына болгон тең укуктуулугу 

173 1920-жылга чейин Жети-Суу кыргыздары кандай кырдаалда калгандыгы 
жана андан чыгуу жолдору жөнүндө кыргыз элинин өкүлдөрүнүн каттары. Жолдош 
Ленин жана жолдош Бройдого кайрылуу// Санжарбек Данияровдун фондунун сайты: 
http://daniyarov.kg/2017/11/09/pismo-ot-1-maya-1920-goda-vozhdyu-rossiyskoy-r// 
кайрылуу датасы 01.02.2021
174 Шварц В. Жарандык согуштун фонунда биринчи майдагы он каттын тарыхы. Санжарбек 
Данияровдун фондунун сайты. url: http://daniyarov.kg/2020/05/26/istoriya-pervomayskogo-
pisma-desyati/ Кайрылуу датасы 01.02.2021

49-сүрөт. 21 абзацта 
көрсөтүлгөн, сунуш 
кылынган чаралардын 
тизмесинин фрагменти 
башталышы менен. 
Авторлор:
Жунус Баижанов,
Эшенаалы Арабаев,
Ысак Шайбеков,
Самүдүн Шабданов,
Дооткул Шыгаев,
Атыкан Тезекпаев,
Султангазы Сраилов,
Кашымбек Түмөнбаев,
Кайбылда Алматаев,
Лагир Янсанчин
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жөнүндө айтып чыгышкан»175. Белгилүү болгондой, ошол этапта, саясий 
себептерден улам, бул сунуш ишке ашпай калган. Ошого карабастан, 1924-
жылы март айында Түркстан Автономиялык Советтик Социалисттик 
Республикасынын улуттук-аймактык чек арасын аныктоо боюнча кызуу 
талкуу жүрүп жатканда, Эшенаалы Арабаев кайрадан Кыргыз автономиясын 
түзүүнүн зарылдыгы жөнүндө тезис жасаган. Анда билим берүү маселесин 
биринчи орунга койгон176.

Тарыхый эң маанилүү максат 1924-жылы ишке ашкан - биринчиден, 
адегенде «Каракыргыз» деген ат менен болсо дагы иш жүзүндө кыргыздар 
өзүнчө этникалык топ экендиги таанылган, ошол жылдын аягына чейин 
мыйзам жүзүндө таанылган. Элдердин аталышын алардын өзүлөрүнүн 
аталышына ылайык расмий түрдө калыбына келтирүү (кыргыздар 
жана казактар) буга чейин эле талкууланып келген, бирок аны дароо 
ишке ашырууга мүмкүн эмес болчу, анткени 1920-жылдан бери Түндүк 
Казакстанда мыйзамдаштырылган Кыргыз АССР бар эле, бирок бул дагы 
жакынкы келечектеги маселе болчу (май 1925).

Эшенаалы Арабаев үчүн кыргыздардын автономияга ээ болгон 
учуру, анын билимин жана күчүн элдин сабатсыздыгын жоюу жана 
агартуу маселелерин чечүүгө багыттаган учурдун башталышы болгону 
логикалуу десек болчудай. Экинчи жагынан, так ушундай адамдын окуу 
программаларын, окуу китептерин жана лингвистиканы иштеп чыгууга 
жооптуу болгон Илимий комиссиянын төрагасы кызматын ээлегени 
табигый нерсе. Ошентип, 1923/1924-окуу жылында Эшенаалы Арабаев 
Түркстан Автономиялык Советтик Социалисттик Республикасынын Эл 
агартуу комиссариатынын кара-кыргыз Илимий комиссиясын жетектеген. 
Бир эле учурда САГУда177 мугалим болуп иштегендиктен, ал Ташкентте 
жашап турган. 

Кара-кыргыз Илимий комиссиясы пайда болгон учурда Базаркул 
Данияров, Осмонкул Алиев жана Касым Тыныстанов Киринпростун акыркы 
курстарында окуп жүрүшкөн. Базаркул менен Осмонкул февраль айында, 
ал эми Касым 1924-жылы июнь айында дипломдорун алышкан. Белгилүү 
болгондой, Базаркул, 1924-жылдын жайына чейин Ташкентте Түркстан 
борборунун билим берүү мекемелеринде мугалимдик ишин уланткан.

Курсташтары сыяктуу эле, Базаркул Данияров дароо эле «Кара-кыргыз» 
Илимий комиссиясынын курамында ишке ашырылып келген демилгенин 
уландысы болгон «Кыргыз» Илимий комиссиясынын ишине активдүү 
киришкен. 

Базаркулдан бир нече жыл кечирээк Киринпроско кирген Кусейин 
Карасаев эскергендей, «Ташкенттеги Түркстан Эл агартуу комиссариатынын 
карамагында болгон Кара-кыргыз билим берүү комиссиясын178 Эшенаалы 

175 Курманов З.К. 2005, 133-б.
176 Э. Арабаевдин доклады // РК ПД БМА, Ф.391. Оп.3. Д.68. Л.31-32. Жунушалиев Ж., 2003. 
боюнча цит. - 34-б.
177 Курманов З.К. 2005, 91-б.
178 Билим берүү, тагыраак айтканда, Илимий комиссиясы.
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Арабаев жетектеген. Биринчи курстардын179 арасында Касым Тыныстанов, 
Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев сыяктуу кыргыз жаштары ошол 
комиссиянын мүчөсү катары белгилүү бир иштерди аткарып турушкан. 
Ошол учурда белгилүү манасчы Сагымбай Орозбаковду чакырып, 
аны менен келишим түзгөн Эшенаалы Арабаев «Манасты» жаздырып 
жаткан. Андан кийин кыргыз жаштары оозеки элдик чыгармачылык 
боюнча материалдарды чогултууга активдүү катыша башташкан. Элдик 
адабияттын кандай үлгүлөрүн чогултуу керек деген суроого активдүү 
катышкан Базаркул Данияров, буга кандайча кам көргөнү дагы эсимде. Бул 
маселе боюнча ал план-долбоорлорду түзүп, газетасында жарыялаган»180.

Кадрлардын жетишсиздиги курчуп, билим берүү тутумундагы 
квалификациялуу адистер таңсык болуп турган шарттарында 
Киринпростун студенттери агартуу жана изилдөө долбоорлору үчүн 
эң сонун иштеген «ресурс» болушкан, андан тышкары алар маданий 
курулуштун ышкыбоздору болушкан, ага айрыкча, Базаркулдун Магжан 
Жумабаев жетектеген этнографиялык экспедицияга катышуусу181, Касым 
Тыныстановдун «Талаб» кыргыз маданиятын жактагандар коомунун ишине 
катышуусу182 айкын далил.

Буга байланыштуу Эшенаалы Арабаевдин казак тилдүү басма сөздө 
жарыяланган эки макаласы ушул жагынан кызыктуу. 1921-жылы, 
4-январда, башкача айтканда, жаңы гана ачылган Ташкент Киринпросунун 
биринчи окуу жылында Базаркул Данияров, Касым Тыныстанов, Осмонкул 
Алиев жана Адигине Рысбеков окуунун «биринчи базалык курсуна» 
киргенде, «Ак Жол» газетасынын №1 санына “Кыргыз студенттери” деген 
аталыштагы макала жарыялаган. Алар менен баарлашуудан шыктанган 
автор, оптимизмге толгон сезимин ачык билдирип, студенттер элди билим 
алууга үгүттөп, алар үчүн үлгү болооруна ишенимин билдирген. Арабаев 
үчүн Билим берүү институту жөн гана билим берүү мекемеси эмес, элдин 
кеңири агартуу жолундагы баа жеткис жетишкендиги да болгон183.

Кийинки айда насаатчынын демилгесин колдогон таризде, Базаркул 
Данияров ушул эле гезитке «Кыргыз Азаматтарына» деген макаласын 
казакча эмес, кыргыз тилинде жарыялаганы, адаттан тышкаркы көрүнүш 
катары бааланган. Анда ал сабаттуу кыргыздарды четте карап турбоого, 

179 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Кусейин Карасаевдин 
«Базаркул Данияров жөнүндө» эскерүүлөрүн караңыз.
180 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Кусейин Карасаевдин 
“Базаркул Данияров жөнүндө” эскерүүлөрүн караңыз. Жогорудагы фрагментте К. Карасаев 
Б. Данияровдун «Колдонмосун» айтып жатат, башкача айтканда, №66 1925-жылы «Эркин 
Тоо» гезитине жарыяланган фольклорду чогултуу боюнча Колдонмо.
181 Экспедицияга дайындалган адамдардын тизмеси. // ӨзР БМА. Ф.34. Оп.1. Д.1191. Л.92. 
- №1 Документ
182 Кыргыз Илимий комиссиясынын жооптору // ӨзР БМА. Ф.34. Оп.1. Д.1188. Л.21 - 
№2 Документ; Тыныстановдун илимий ишмердүүлүгүнүн тизмеси // КР БМА Ф.647 Оп.1 Д.32 
Л. 16
183 Ишенгали Арабаев. Кыргыз шакирттери. «Ак Жол» 4.01.1921. №11. «Байдилдеев Ж. 
Кыргыз-казак интеллигенциясынын байланыштары (ХХ башы). Бишкек: Махprint 2015, 
163-164-б» боюнча цит.  Ушул китептин «Кошумча материалдар» бөлүмүнөн «“Ак Жол” 
газетасына жарыяланган макалалар» бабына караңыз.
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кыргыз тилиндеги материалдарды казак газеталарына жөнөтүүгө үндөгөн, 
алар кыргыз боордошторун колдошоорунан күмөн санаган эмес184.

Үч жылдан кийин ушул эле «Ак жол» газетасынын №402 санына Эшенаалы 
Арабаев «Кыргыз-Казак институтунан эмне күтөбүз?» деген макаласын 
жарыялаган. Анда ал Киринпростун алгачкы бүтүрүүчүлөрүнө байланыштуу 
чоң кубанычы менен бөлүшкөн. Бул макала 1924-жылы 8-февралда - 
Базаркул Данияров жана Осмонкул Алиев, беш казак курсташтары менен 
биргеликте, ушул билим берүү мекемесин аяктагандыгы185 жөнүндө 
күбөлүк алышкан күнү жарыялангандыгы көңүлдү бурат: «... биз бул 
көптөн күткөн күндү улуу майрам сыяктуу белгилеп жатабыз. Бул - казак-
кыргыз эли үчүн тарыхый күн. Өлкөнүн келечегинин жарыгы жанган күн. 
Бул күнү биз миңдеген жылдарга билим жана маданият менен куралданган 
кыргыз-казак элин улуу маданиятка жана агартууга карай алып бара турган 
мугалимдерди жөнөтөбүз». Арабаев эл агартуусуна негиз салуучу жана 
жаштардын насаатчысы катары билимдүү адамдардын катары толуктала 
баштаганына кубанганын билдирген: «Элибизди маданияттуу улуттун 
деңгээлине жеткирүү үчүн бизге ушул институттун бүтүрүүчүлөрү керек 
эле, алар бизге ошондой ишеним туудурду»186.

Биринчи үч бүтүрүүчү - Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев, Касым 
Тыныстанов - ошондой эле билим берүү мекемесин алардан кийин 
аяктагандар: Жоробек Сарногоев, Мурат Салихов, Кусейин Карасаев, Жапар 
Шүкүров, Токо Абдрахманов жана Мустафа Акматов Эшенаалы Арабаевдин 
үмүтүн акташты деп ойлойбуз. 

«Мугалимдердин устаты» Эшенаалы Арабаевдин Кара-кыргыз Илимий 
комиссиясынын төрагасы кезиндеги эң маанилүү демилгелеринин бири 
- алгачкы кыргыз газетасынын жаралышы болгон. «Эркин-Тоо» кыргыз 
газетасынын биринчи санынын чыгышы Октябрь революциясынын 
жети жылдыгына туш келип, 1924-жылы 7-ноябрда чыккан. Зияш 
Бектенов жазгандай, «1924-жылы Ташкент шаарында кыргыздын илимий 
комиссиясынын төрагасы Ишеналы Арабаев, анын орун басары Базаркул 
Данияров, илимий комиссиянын мүчөсү Касым Тыныстанов болгон. Ошол 
илимий комиссия өз ара акылдашып отуруп, газетага «Эркин-Тоо» деген 
атты ыйгарышып, ал кат ЦК ВКП(б)нын Орто Азия бюросу тарабынан 
бекилет»187.

Аты, биздин оюбузча, абдан кооз, өтө символикалуу жана «Тоолуу 
республикага» уйкаштыгы бар.

Гезиттин биринчи номурунда Эшенаалы Арабаев бул аталышы жөнүндө: 
«Мына эми өзүнчө облус болуп, эңсеп жүргөн тоосу энчисине тийген соң, 

184 Данияр уулу Базаркул. Кыргыз азаматтарына. «Ак Жол» 06.02.1921. № 11.  «Байдилдеев 
Ж.- 161-162-б» боюнча цит. Ушул китептин «Кошумча материалдар» бөлүмүнөн «“Ак Жол”  
газетасына жарыяланган макалалар» бабынан караңыз.
185  Данияр уулу Базаркулдун «Бүтүрүү жөнүндө убактылуу күбөлүгү» // ДҮА, БДФ. Б. 3а-3б 
об. №6 Документ.
186 Э. Арабаев. Кыргыз-казак институтунан эмне күтөт? «Ак Жол» 08.02.1924 № 402  
«Байдидеев Ж. - 2015. - 156-157-беттер» боюнча цит. Ушул китептеги «Кошумча материалдар» 
бөлүмүнөн «“Ак Жол” газетасына жарыяланган макалалар» бабынан караңыз.
187 Бектенов З., 2016, 40-б.
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Кеңеш өкмөтү кыргыздар да жаңы турмуштан, саясаттан, маданияттан, 
илим-билимден кабардар болсун деп мына бул газетаны чыгарып олтурат. 
Бул газетанын табын аягы көңүлдү элжиретип, көздүн жоосун алган 
эркиндик менен тоону кошуп «Эркин-Тоо» деп койдук...»188.

Өлкөнүн тарыхында түбөлүккө сакталып калган газетанын биринчи 
редактору Базаркулдун таланттуу окуучусу Осмонкул Алиев болгон, ал 
1926-жылдын аягына чейин ушул кызматты аркалаган. Ортодо эки ай - 
1925-жылдын август жана сентябрь айларында башкы редактордун ишин 
башка курсташы - Касым Тыныстанов аткарган, ал редакциядагы жумушту 
Илимий комиссиянын төрагасы кызматы менен бирге аткарган. Биринчи 
күндөн баштап Сыдык Карачев газетанын чыгаруучу редактору болгон. 
Эркин Тоого ишке киргенге чейин Кызыл Армиянын катарында кызмат 
өтөөгө жетишкен, андан кийин 1921-1923-жылдары Ташкенттеги аскер 
окуу жайына тапшырып, аны аяктаган. Сыдык Ташкент Киринпросунун 
студенттери менен окуп жүргөндө баарлашкан болушу мүмкүн. Редакцияда 
ошондой эле ал окуу жайдын төмөнкү курстарынын студенттери 
Кусейин Карасаев жана Мустафа Акматов да иштеген. 1925-жылы Касым 
Тыныстанов башкы редактор болуп иштеп жүргөн кезде, Базаркул 
газетанын Пишпек аймагы боюнча кабарчысы болгон189, бул Базаркулдун 
Оштон автономиянын борборуна көчүп келген кезине дал келет.

Бул газета кыргыз маданий курулушунун жана билиминин тарыхында 
эбегейсиз зор роль ойногон. Анда өлкөнүн дээрлик баардык жазма 
интеллигенциясынын макалалары жарыяланып, аны окуй билгендердин 
баардыгы окушкан. 

188 Арабай уулу Эшенаалы. «Эркин Тоо» // «Эркин Тоо» 7-ноябрь, №1, 1924. Макаланын 
тексти «Кыргыз туусу» газетасында жарыяланган боюнча цит. 05.11.1994. №94 (20525).
189 Газетанын кабарчысынын күбөлүгү // ДҮА. БДФ. Б.16. №26 Документ

50-сүрөт. «Эркин-Тоо» газетасындагы макаланын аталышы. № 62 1927-жыл.
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Базаркул Данияров да четте калбай, 1925-жылы №66 санына өзүнүн 
Илимий комиссиядагы тажрыйбасына, этнографиялык изилдөөлөргө 
катышуусуна негизделген «Фольклорду чогултуу боюнча колдонмо» 
деген макала жарыялаган. Автор элдин маданий мурасын сактоо милдети 
илимпоздордун гана иши эмес экендигин белгилеп, ошондой эле баа жеткис 
материалдарды издөө жана түбөлүккө калтыруу ишине элди массалык 
түрдө катыштырууга умтулган.

Жарыяланган көрсөтмөлөрдүн шилтемесинде ал мындай деп жазган:
Бул программа иштин жөнөкөй багытын берүү максатында жазылган. 

Программа эч кимди мажбурлабайт жана анын эркин чектебейт. 
Биздин кайрылуубуз төмөнкүчө: ушул программанын негизинде кыргыз 
элинин уулдары маалымат чогултуп, материалдарды Кыргыз Илимий 
комиссиясына жөнөтүп, ошону менен улуттук маданиятка өз салымын 
кошууга мүмкүнчүлүк алышсын. Мурда чогултулган материалдар басмага 
басууга даярдалып жатат.

Изилдөөчүлөр кыргыздардын турмушун так чагылдырган материалдарды 
чогултууга аракет кылышсын. Ал үчүн улгайган адамдардан элдин өткөн 
турмушу жөнүндө маектешип, ар бир материалга конспект жазып, кайсы 
райондон, кайсы улуттан, волосттон жана бул материал кимден алынганын 
жана укканын көрсөтүү керек. 

Тапшырманы жакшы аткаргандар Билим берүү комиссиясы тарабынан 

51-сүрөт. Базаркул Данияров доскага: «Кыргыз эл оозеки адабиятын жыйноо 
үчүн» деп жазып жатат. 1928-жыл.
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кызмат акысын алышат. Сабаттуу жана өзүлөрүн элге кызмат кылууга 
арноого даяр адамдар, ошондой эле кызыл мугалимдер, эл алдында 
жоопкерчиликти жан аябастык менен алып кетишсин.

Түркстан Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасынын Эл 
агартуу комиссариатынын алдындагы Кара-кыргыз Илимий комиссиясы 
республиканын өзү жана анын Эл агартуу комиссариаты жоюлганга 
чейин иштеген. Эл агартуу комиссариатынын эстафетасын Кара-Кыргыз 
Автономиялуу областынын Эл Агартуу башкармалыгы алган. 1924-жылы 
20-декабрда Кара-Кыргыз Автономиялык облусунун Жаңы түзүлгөн 
Революциялык Комитетинин Президиумунун №14 Указы менен Эл агартуу 
бөлүмүнүн Академиялык борбору түзүлүп, ал негизинен Кара-Кыргыз 
Илимий комиссиясынын ишин уланткан, бирок эми Облустук Эл агартуу 
бөлүмүнүн карамагында - ОблЭАБ ККАО болгон. Эшенаалы Арабаев 
Академиялык Борбордун төрагасы болгону таң калычтуу эмес.

ККАОнун Эл агартуу бөлүмүнүн (ОблОНП) «Академиялык борбору» 
деген аталышы РСФСРдин Эл агартуу комиссариатынын (Наркомпростун) 
алдыңкы бөлүмүнүн аталышына дал келген, анын функциялары Эл 
комиссарлар Кеңешинин (СНК) 11.02.1921-жылдагы токтому менен 
аныкталган190:

5. Академиялык борбор же жалпы теориялык жана программалык 
жетекчилик борбору эки бөлүмгө бөлүнөт:

А) үч бөлүмдөн турган илимий секция (Мамлекеттик илимий кеңеш): а) 
илимий жана саясий, б) илимий-техникалык жана в) илимий-педагогикалык;

B) беш бөлүмдөн турган көркөм сүрөт бөлүмү (Башкы Көркөм Комитет): 
а) көркөм, б) театр, в) музыка, г) көркөм сүрөт жана д) кинематография.

Андан тышкары, Академиялык борборго төмөнкүлөр кирет: архив иштери 
боюнча башкы башкармалык жана музей иштери боюнча башкы комитет, 
түздөн-түз башкаруу коллегиялары аркылуу академиялык борбордун 
коллегияларына баш ийет. 

Эл агартуу комиссары А.В. Луначарскийдин жана ККАОнун Академиялык 
борборунун эбегейсиз чоң аппаратынын мүмкүнчүлүктөрү жана ыйгарым 
укуктары жана каржылык ресурстары, ошондой эле адамдык ресурстары 
жагынан теңдешсиз болгон. Бирок, облустук билим берүү башкармалыгы 
РСФСР Эл агартуу комиссариатынын курамында болгонун эске алганда, 
ККАОнун жетекчилиги, аймактык ЭБББ жана ККАОнун Академиялык 
борбору акыркысынын максаттарына жана ыйгарым укуктарына кандай 
көз карашта болгондугу жөнүндө түшүнүк алууга болот. 

Биринчи жана эң маанилүү маселелер: кыргыз элин окуу китептери, 
көркөм адабият менен камсыз кылуу, башкача айтканда, Касым 
Тыныстановдун сөзү менен айтканда “маданий куралдарды өндүрүү”191, 
экинчи жагынан, алгачкы илимий мекемелерди түзүү болгон. ККАОнун 
Ревкому Академиялык борбордун штаттык жүгүртмөсүн бекиткен, ага 

190 СНК декрети, 11.02.1921-ж. Док. № 12// Илимди уюштуруу. Жыйнак, 1926. - 38-б.
191 Кара-кыргыз академиялык борборунун келечектүү иш планы // КР БМА Ф.647 Оп.1. 
Д.21 Л.6-8
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ылайык: төрагасы Э. Арабаев, орун басары К. Тыныстанов, окумуштуу 
катчысы К.К. Юдахин, штаттан тышкаркы кызматкерлер - П.К. Юдахин 
жана Архангельский, кийинчерээк - техникалык катчы Иванов болгон. 
Жогору жактан келген кызматкерлердин кыскартылышына байланыштуу 
чечимге ылайык, Константин Юдахин 1925-жылдын 1-январынан 
1-апрелине чейин иштеген. Петр Юдахин убактылуу жумуш аткарган, ал 
Пишпектеги Киринпроско арналган кийинки бөлүмдө баяндалат. Ушул 
ишке байланыштуу, Касым Тыныстанов 1925-жылы январда Ташкентке 
көчүп келген, анткени Академиялык борбор мурдагы Кара-кыргыз Илимий 
комиссиясынын ордунда - Ташкент шаарындагы Коммунистов проспектиси, 
33 дарегинде калган.

Белгилүү болгондой, Базаркул Данияров Академиялык борборду түптөө 
мезгилинде Ош шаарында мугалимдик ишмердүүлүк жана бир жылдык 
техникумга айланган Ош Педагогикалык курстарын башкаруу менен 
активдүү алектенип жүргөндүктөн, Академиялык борбордун курамына 
кирген эмес. Бирок, ал борбордун алдында эң маанилүү иш аткарган. 
Тактап айтканда, ал жаңы окуу китептерин жазып, болгон окуу китептерин 
кыргыз тилине которуп, басмаканага даярдап, аларды чыгаруу боюнча 
уюштуруу иштерине катышып, терминологияны түзүү менен алектенип, 
Э. Арабаевдин көрсөтмөсү боюнча тексттерди корректурадан өткөргөн. 

1925-жылы апрелде Облустук Эл агартуу бөлүмүнүн чечими менен 
Академиялык Борбор Илимий комиссия деп аталып, эми ал Кара-кыргыз 
эмес, Кыргыз болуп өзгөрүлдү. Ошол эле айда Касым Тыныстанов Пишпекке 
көчүп барган, Константин Юдахин, штат кыскаргандыгына байланыштуу, 
андан жасалган иштерге жогорку баа алып, комиссиядагы ишин аяктаган192. 
Эшенаалы Арабаев аялынын оорусуна байланыштуу Ташкентте калган. Ал 
ыйгарым укуктарын Касым Тыныстановго убактылуу өткөрүп берген.

Эң башкысы, Илимий комиссиянын жана Академиялык борбордун иш-
аракеттеринин натыйжасында, Кыргыз автономиясынын калкы китептерге 
ээ болушкан!

192 К. Юдахинге берилген күбөлүк // КР БМА Ф.647 Оп.1 Д.32 Л.18

52-сүрөт. 
1924-жылдагы биринчи окуу 
китептери:
- Арабай уулу «Кыргыз алип-
бээси», 
- Тыныстан уулу «Окуу 
китеби»
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Кыргыз окурманы жана окуучусу алгачкылардан болуп колуна тийген 
китептер - 1924-жылы, Кара-кыргыз Илимий комиссиясы иштеп турган 
мезгилде да басылып чыккан:

 Эшенаалы Арабаевдин «Кыргыз алип-бээси» (Кыргыз алиппеси) - балдар 
үчүн окуу куралы. Ташкенттеги Орто Азия мамлекеттик басмаканасында 
4 000 нуска менен басылып чыккан;

Касым Тыныстановдун «Биринчи баскыч мектеби үчүн окуу китеби» 
(Биринчи баскычтагы мектептер үчүн хрестоматия). Ал Ташкенттеги Орто 
Азия мамлекеттик басмаканасында 5000 нуска менен чыгарылып, Мусулман 
басмаканасында басылып чыккан.

Тарыхчы К.Е. Бендриков маданий курулушка арналган документтердин 
жыйнагына таянуу менен: «1924-жылы «Кара-кыргыз» Илимий комиссиясы 
кыргыз тилиндеги алгачкы төрт окуу китебин (алиппе, хрестоматия, 
арифметикалык проблемалар китеби жана география) жана кыргыз 
фольклорунун алгачкы үч жыйнактарын жана жаңыдан пайда болуп жаткан 
советтик кыргыз көркөм адабияттарын даярдап жаткан193 - деп жазган. 

Кийинки окуу китептеринин жана китептердин топтому 1925-жылы 
жарык көргөн. Академиялык борбордун 1925-жылдын январь айындагы 
журналы ошол эле жылдын февраль айында чыгууга пландаштырылган 
басылмалардын тизмесин камтыйт. Ал документте194 мындай деп 
көрсөтүлгөн:
«Саамалык», мугалимдер үчүн орфография боюнча колдонмо, автору - Э. 
Арабаев, 10 000 нуска.
«Алиппе», 2-басылышы, автору - Э. Арабаев, 3 000 нуска.
«Ырлар жыйнагы», автору - К. Тыныстанов, кириш сөзүн жазган - Б. Данияров, 
10 000 нуска.
«Секетбай», акын Боогачы Жакыпбек уулунан жазылып алынган элдик лирика 
ырлары, 5 000 нуска.
«Канаттуу», автору – жазгыч акын Молдо Кылыч, кириш сөзүн жазган 
Б. Данияров, жыйнак «Тамсилдер» деген ат менен жарык көргөн, 10 000 нуска.
«Тапшырмалар (задачник) 3-бөлүгү», автору - Б. Данияров, 10 000 нуска.
«Семетей», элдик эпос, Манас үчилтигинен манасчы Тыныбек Жапый уулунан 
жазылып алынган. Кириш сөзүн жазган Э. Арабаев. 5 000 нуска.
«Насихат», насаат сөздөр, элдик жанр, акын Тоголок Молдонун оозунан 
жазылып алынган, 5 000 экз.
«Баштапкы география», котормонун автору - Э. Арабаев, 5 000 нуска.
«Эне тилинин методикасы», автору - Б. Данияров, 3 000 нуска.
«Тапшырмалар (Задачник) 2-бөлүгү», автору - Ж. Сарногоев, 10 000 нуска.
«Арифметиканын методикасы», автору - Б. Данияров, 3 000 нуска.
«Маданият тарыхы», жамаат менен жазылган, 3 000 нуска.

Бул тизме өтө терең ойлонулуп түзүлгөнү көрүнүп турат, мааниси эл 
агартуунун жана жалпы эле окутуунун кеңири максаттарына жооп берет. 

193 Бендриков К.Е., 1960. - 455-б.; Кыргызстандагы маданий курулуш 1918-1929-ж. 
Документтердин жана материалдардын жыйнагы, т. 1, Фрунзе: 1957. - 239-240-б.
194 Басылма ишмердүүлүгү бөлүгү боюнча № 1 ведомосту № 1 //КР БМА. Ф.647. Оп.1. Д.19. 
Л.36
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Анда Эшенаалы Арабаевдин жаңы эле жарык көргөн «Балдарга арналган 
алиппеси», мугалимдер үчүн колдонмо да бар. Кийинчерээк Арабай уулу, 
Касым уулу жана Данияр уулу биргелешип жазган чоңдорго арналган 
алиппени даярдап чыгарышкан, бул 1926-жылы болгон.

1925-жылдагы чоң окуя Касым Тыныстановдун «Касымдын ырлар 
жыйнагы» аттуу биринчи поэтикалык жыйнагы болгон, ал жалпы эле 
кыргыз поэтикалык жыйнагынын биринчи басылышы болгон. Китеп 
Базаркул Данияровдун кириш сөзү менен жарык көргөн. Бул кириш сөзүндө 

Базаркул жазуучунун чоң адабий келечеги бар экендигин алдын-ала айткан. 
Албетте, Базаркул өзүнүн кесиптешинин, замандашынын, пикирлешинин 
жана досунун талантын жогору баалап, жаңылышкан жок (эки достун жана 
курсташтын андан аркы кесиптик кызматташтыгы дагы уланып, Базаркул 
Касымдын көрүнүктүү чыгармасын - «Кыргыз тилинин морфологиясын» 
редакциялаган, бул жөнүндө алдыда сөз кылмакчыбыз).

Базаркул Данияров андан тышкары да Молдо Кылыч чогулткан мыкты 
тамсилдер жыйнагын басмага даярдап, баш сөз жазган.

Кийинчерээк, идеологиялык куугунтуктоолор учурунда, элдик акын-
жазуучунун чыгармачылыгына берилген жогорку баадан улам бир нече 
адам жапа чексе да, бирок көз караштарын өзгөртүшкөн жок, мисалы, 
Базаркул Данияровдун шакирти Тазабек Саманчинди алсак болот.

Ушунча кыска убакыттын ичинде даяр китептер менен окуу 
китептеринин тартыштыгы эле эмес, аларды түзүүгө жана басып чыгарууга 
жол-жоболор жок кезде, 1924-1925-жылдары Кара-кыргыз Илимий 
комиссиясынын, андан кийин анын улантуучусу - ККАОнун ОБББнын 
Академиялык Борбору эң керектүү китептерди тандоо, аларды жазуу, 
которуп басып чыгарууга даярдоо боюнча эбегейсиз зор иштерди кантип 
аткарышканына таң калбай кое албайбыз. Чындыгында, ал мезгилде бул иш 
менен үч гана адам алектенишкен: Эшенаалы Арабаев, Касым Тыныстанов, 
Базаркул Данияров. Базаркул 1924-1925-жылдары бул ишти башка, өтө 

53а жана 53б-сүрөт. «Касымдын ырлар жыйнагы», Молдо Кылычтын 
«Тамсилдери». Мукабасы жана кээ бир барактары. Эки китепке тең баш 
сөздү жазган автор - Базаркул Данияр уулу. Борбордук басмакана, 1925-жыл.
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жооптуу иш менен айкалыштырган, ал эми Касым аны Академиялык 
борборго кызматка кетээрге чейин эки ишти бирдей аткарган.

Ошол кезде Эшенаалы Арабаев Ташкентте, Базаркул Данияров Ошто, 
андан кийин 1925-жылдын августунан Пишпекте, Касым Тыныстанов 
Караколдо болуп, 1925-жылдын январынан 1925-жылдын апрелине чейин 
Ташкентте болгонун дагы эске алышыбыз керек. Ошол эле учурда, 1925-
жылы китептер Москвадагы СССР Элдеринин Борбордук Басмаканасында, 
Никольская 10 дарегиндеги басмаканада басылып чыгып турган.

Академиялык борбордун отчеттук документтеринде Базаркул 
Данияровго Ташкенттен Ошко жана Оштон Ташкентке жүктөр үзгүлтүксүз 
жөнөтүлүп тургандыгы жөнүндө маалыматтар сакталып турат. 
1924-жылдын декабрынан 1926-жылдын ноябрына чейин ККАОнун, кийин 
КАОнун Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин Москвадагы 
ыйгарым укуктуу өкүлү болгон Турдалы Токбаев аркылуу Москвадан 
басылып чыккан кыргыз китептерин жиберип тургандыгы жөнүндө 
маалыматтар бар. 

1924-25 жылдары жазылган китепти иш жүзүндө басып чыгаруу процесси 
канчалык кыйын болгонун элестетүүгө болот. ГУСтун Кара-кыргыз Илимий 

54-сүрөт. 
Москвадагы Никольская 
көчөсүндөгү имараттын 
10-корпусу, анда 
1924-жылдан бери СССР 
элдеринин борбордук 
басмаканасы (Центроиздат) 
жайгашкан. 
Азыркы көрүнүшү.

55-сүрөт. 
Никольская көчөсү Кызыл 
аянттан башталат. 
Алдыңкы планда Гознак 
революциядан кийин 
жайгашкан Синодалдык 
басмакананын имараты, 
Борбордук басмакананын 
имаратынан алыс эмес 
жерде жайгашкан. 
Борбордук басмакананын 
типографиясы ушул 
имараттардын биринде 
орун алган.
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комиссиясы Базаркул Данияровго эне тилинде биринчи окуу китептерин 
басып чыгаруу боюнча эң маанилүү ишти тапшырган. Ага ККАОнун атынан 
керектүү макулдашууларды жүргүзүүгө жана келишимдерди түзүүгө 
ыйгарым укук берилген, 1924-жылы 11-ноябрда, Ташкенттеги Кара-
кыргыз Илимий комиссиясынын иши аяктап калган акыркы айларында, ага 
атайын мандат берилген195. 1924-жылдын 20-декабрынан бери ишти ушул 
эле адамдар аткарып келишкен, бирок ал кезде Кара-Кыргыз облусунун 
академиялык борборунун карамагына карап калган.

1925-жылы февралда Базаркул ОБББнын 1924-жылдын декабрындагы 
чечиминин негизинде Ташкентке жөнөтүлгөн196, ал жерден «Арифметика 
маселелери» китебинин 1-бөлүгү үчүн эмгек акысынын бир бөлүгүн төлөп 
беришкен. Окуу китеби жогоруда аталган китептердин тизмесинен тышкары 
1925-жылдын март айында жарыкка чыгышы керек болчу. Математикалык 
окуу китептерин даярдап жаткан учурда Базаркул Данияров дагы бир өтө 
маанилүү ишти аткарган - 135 математикалык терминди иштеп чыккан197, 
кийин алар арифметика маселелери жана колдонмолору китептеринде 
колдонулган. 

1925-жылы август айында Эшенаалы Арабаев Кыргыз Илимий 
комиссиясынын төрагасынын кызматынан четтетилген. Анын кызматтан 
алынышына тарыхта белгилүү болгон 1925-жылдын 24-июнундагы198 
Академиялык борбордун ишине эч кандай тиешеси жок «отуздун каты» 
себеп болгон.

Анын мотиви таза саясий мүнөздө болгон: катка кол койгон Арабаев, 
өзүнүн шериктештери сыяктуу эле, РКП(б) Борбордук Комитетинин 
Орто Азия бюросуна КАОнун шовинист башчысы Каменскийди сындаган 
кайрылуунун демилгечилеринин бири катары чыгып, чечкиндүүлүгүн жана 
туруктуу көз карашын көрсөтө алган. Чындыгында, бул автономиянын көз 
карандысыздыгы үчүн күрөштүн уландысы эле... Арабаев РКП(б) Борбордук 
Комитетинин Орто Азия бюросунун Аткаруу комиссиясынын аны партиядан 
чыгаруу боюнча адилетсиз жана негизсиз чечимине макул эместигин 
билгизген, анткени андан кийин аны сөзсүз түрдө сүйүктүү жумушунан 
четтете турганын билгендиктен, Борбордук көзөмөл комиссиясына, 
башкача айтканда, Москвага арыз жазган199. Тилекке каршы, кырдаалды 
өзгөртүүгө мүмкүн болгон жок. 

Кызматтан алынгандан кийин Эшенаалы Арабаев Педагогикалык жана 
Медициналык техникумдарда мугалим болуп иштеп, окуу куралдарын 
түзүүнү уланткан, бирок 1933-жылы камакка алынып, сталиндик 

195 Илимий комиссиянын басмакана иштерин жарыялоого уруксаат берилген мандат // 
ДҮА. БДФ. Б.7. №10 Документ
196 Данияровдун академиялык борборго болгон иш сапары // КР БМА Ф.647 Оп.1 Д.32 Л.9 
- №14 Документ
197 Илимий комиссиянын президиумунун отурумунун №8 протоколу // КР БМА. Ф.647 
Оп.1. Д.37 Л.23. - №16 Документ
198 Кыргыз автономиялуу облустук аткаруу комитетинин төрагасы Уразбековдун каты // 
РГАСПИ Ф.121 Оп.2. Д.10. Л.200-203
199 Э. Арабаевдин арызы // РГАСПИ. Ф.121. Оп.2, Д.14. Л.146-150 Көчүрмөсү. Ушул китептин 
“Кошумча материалдар” бөлүмүнөн караңыз.
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репрессиянын курмандыгы катары каза болгонго чейин эч кандай жооптуу 
кызматтарда иштеген эмес. Элге көрүнүктүү агартуучу, ак ниет патриот, 
таланттуу адам, эгерде ал зарыл болгон ыйгарым укуктарга ээ болсо, дагы 
канча пайда алып келмек. Белгилүү болгондой, тарых этиштин шарттуу 
ыңгайын билбейт, тилекке каршы...

Эшенаалы Арабаев кызматтан четтетилгенден кийин Илимий 
комиссиянын төрагасынын ордун Касым Тыныстанов ээлеп, Базаркул 
Данияров орун басар болуп дайындалган, ал 1925-жылы август айында 
Оштон Пишпекке көчүп келип, Киринпростун окуу бөлүмүнүн башчысы 
болуп иштеген. Ошол учурдан тартып Базаркул ушул эки жооптуу кызматты 
айкалыштырып иштеген.

Жыйынтыктап айтканда, башаламандыкка жол бербөө үчүн, агартуу 
чөйрөсү үчүн бул эң маанилүү органдын аталышын жана аны жетектеген 
адамдардын ысымдарын кайталайбыз:

56-сүрөт. Медициналык техникумдун студенттери жана окутуучулары.
Солдогу кыргыз тебетейчен - Эшенаалы Арабаев, ортодогу - Төлөнбай 
Данияров, Данияровдун оң жагындагы ак көйнөкчөн – Э. Арабаевдин жээни, 
болочок белгилүү хирург Какиш Рыскулова. Төлөнбай Данияровдун артында 
кепкачан отурган медтехникумдун директору, Базаркул Данияровдун 
окуучусу Жүкөш Мамбеталиев, анын жанында – болочоктогу белгилүү акын 
Тенти Адышева (Жунушбай кызы) Фрунзе. 1931-жыл.
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 − 1923/24-окуу жылында (так датасын азырынча тактай элекпиз) – 
Түркстан АССРнин Эл агартуу комиссариатынын Кара-кыргыз Илимий 
комиссиясы, төрагасы - Э. Арабаев. Кызматкерлер - Б. Данияров жана 
К. Тыныстанов

 − 1924-жылдын 24-декабрынан баштап - РСФСРдин Кара-Кыргыз 
Автономиялуу облусунун Элге билим берүү бөлүмүнүн академиялык 
борбору, төрагасы - Э. Арабаев (бул мезгилде ал ККАОнун ревкомунун 
мүчөсү да эле), К. Тыныстанов – орун басары, К. Юдахин – илимий катчы. 
П. Юдахин жана Б. Данияров – штаттан тышкаркы кызматкерлер.

 − 1925-жылдын апрелинен баштап – РСФСРдин Кыргыз Автономиялуу 
облусунун Элге билим берүү башкармалыгынын Кыргыз Илимий 
комиссиясы, төрагасы - Э. Арабаев, орун басары К. Тыныстанов;

 − 1925-жылдын августунан баштап – РСФСРдин Кыргыз Автономиялуу 
облусунун Элге билим берүү башкармалыгынын Кыргыз Илимий 
комиссиясы, төрагасы - К. Тыныстанов. Орун басары - Б. Данияров.

Ошентип, Эшенаалы Арабаев, Касым Тыныстанов жана Базаркул Данияров 
кыргыз эли өз көзөмөлүнө кыргыз тилинде алгачкы окуу китептерин жана 
китептерди алышы үчүн, ушул төрт удаалаш программалык жетекчилик 
органынын ишинин алкагында, керектүү иштерди аткара алышкан. Китеп 
жаратуу бир күндүк иш эмес болгондуктан, аны даярдоо иштери тээ 
Кара-кыргыз Илимий комиссиясы кезинде эле башталып, андан кийин 
Академиялык борбор, андан кийин Кыргыз илим комиссиясы тарабынан 
улантылган.

Баяндалып жаткан мезгилден кийинчерээк, Кыргыз Автономиялуу 
Облусу 1926-жылы февралда Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик 
Республикасы (Кыргыз АССР) болуп өзгөрүлгөндөн кийин, Фрунзе 
шаарында «Кыргызмамбас» басмаканасы ачылган. Ошол учурдан баштап, 
китептердин көпчүлүгү Кыргыз АССРинин борбору - Фрунзе шаарында 
басыла баштаган, анткени ошол мезгилде борбор калаа Пишпек аталып 
калган.

Илимий комиссияны жана Академиялык борборду жетектеген Эшенаалы 
Арабаев билим берүү мекемелерин окуу китептери жана адабияттар менен 
камсыздоону гана эмес, адабий жана расмий тилдин белгилүү стандарттарын 
орнотууну көздөгөн. Анткени ал кезде орфографиянын, грамматиканын 
кандайдыр бир илимий негизделген ченемдери али киргизиле элек 
болчу. Академиялык борбордун төрагасы Базаркул Данияровдун билимин 
жогору баалап, жооптуу кызматкерлерге: «Адабияттарды, протоколдорду, 
бланктарды ж.б. орус тилинен кара-кыргыз тилине туура эмес которуп 
жибербөө үчүн, котормолорду Академиялык борбордун ыйгарым укуктуу 
кызматкери, Педагогикалык курстардын директору жолдош Данияров 
Базаркул алдын-ала оңдоосу керектигин Сизге билдиремин. Ошондуктан 
бул жөнүндө сиз көзөмөлдөгөн баардык мекемелерге билдирип коюңузду 
суранамын»200. 

200 Жооптуу кызматкерлерге берилген инструкция №744 // КР БМА Ф.647. Оп.1. Д.31. Л.25. 
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Мындан тышкары, 1925-жылы февраль айында Эшенаалы Арабаев 
Базаркул Данияровго расмий тексттерди, айрыкча, Ош жана Жалал-Абад 
райондорунун уюмдары үчүн оңдоо укугуна ээлик кылган дагы бир күбөлүк 
берген. Бул ыйгарым укуктар адабияттын, протоколдордун жана бланк 
формаларынын баардык түрлөрүнүн котормолоруна жайылтылган201.

Базаркул окуу китептерин басып чыгаруу иштери менен бирге 
педагогикалык окуу жайынын студенттерин кыргыз тили жана адабияты 
боюнча окутуунун жылдык программасын түзгөн, ал 1925-жылы 28-июнда 
Илимий комиссия тарабынан бекитилген202.

Илимий комиссиянын жана анын баардык мүчөлөрүнүн билим берүү 
жаатындагы иши андан ары уланып, алар жаңы окуу китептерин, китептерди 
жазып, басып чыгарышкан, элдик көркөм чыгармачылыктын үлгүлөрүн 
кылдаттык менен чогултушкан, аларды изилдеп, терминологияны иштеп 
чыгышкан. 

1924-25-жылдар алгачкы агартуучулардын гана эмес, бүтүндөй кыргыз 
элинин тагдырында да бурулуш учур болгонун белгилей кетүү маанилүү. 
Ушул мезгилде, элдердин тарыхында биринчи жолу кыргыз тилиндеги 
китептер жана окуу китептери массалуу нускада чыгып, ал китептер 
окуганды билгендерге же жаңы гана окуганды үйрөнүп жаткандарга жетип, 
кыргыз элинин тун гезити пайда болгон.

ЖЕКЕ ТУРМУШУ ЖӨНҮНДӨ. БАКТЫЛУУ 
ЖОЛУГУШУУ

Базаркул Данияровдун Ош шаарында иштеп жүргөн мезгили жалгыз 
эле өзү аздектеген окутуучулук иши жагынан эмес, анын жашоосундагы 
маанилүү окуянын орун алышы менен да бактылуу болду десек болот. 
Анткени ал Ош шаарына келгенден кийин, 1924-жылы өзүнүн болочок 
өмүрлүк жары Гафифа Халикова менен таанышкан. Гафифа өзүнүн 
фамилиясын «Даниярова» деп өзгөрткөнүн, кыргыздардын «үнсүз баш 
ийүү» салты деп кароого болбойт эле, анткени ал кездерде күйөөгө тийген 
көпчүлүк кыздар өзүнүн мурдагы фамилияларын өзгөртүшчү эмес, бул 
азыркы күнгө чейин деле уланып келет.

Базаркулдун Гафифага болгон мамилеси жөнүндө 1923-жылы Ташкентте 
түшкөн сүрөтүн жаш жубайына белекке тартуулаган жазуусу далилдейт:

«Ж. Гафифа! Ушу карточкамды чын жүрөгүмдөн чыккан махабат менен 
кошуп, алдыңызга тартуулаймын. Жана дагы мен сизди жүрөгүмдүн түбүнө 
сактап унутпастык сырымды билдирем. Жолдошуң. 17 декабрь 1924-жыл».

№13 Документ
201 Академиялык борбордун кызматкерине берилген күбөлүк// КР БМА, Ф.647. Оп. 7, Д.32. 
Л.7. - №12 Документ
202 Бир жылдык педагогикалык техникумдун программасы // КР БМА, Ф.647. Оп.1. Д.75. 
Л.7-8.
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Базаркулду Гафифа менен анын 
кесиптешинин жубайы жана Хафифанын 
курбусу Хаят тааныштырган.  

Гафифа 1905-жылы Ош шаарындагы көп 
балалуу татар үй-бүлөсүндө жарыкка кел-
ген. Анын атасы Хусеин Халиков оокат-аштуу 
адам болгондуктан, өздөрүнүн кыздарына 
башталгыч билим берип окутууга мүмкүн-
чүлүгү бар эле, ал кыздарын өз алдынча-
лыкка тарбиялоого умтулган адам болгон. 
Гафифа өзүнүн күйөөсүнөн 8 жашка кичүү 
эле, экөө таанышкан кезде ал педагогикалык 
курстарда билим алып жүргөн. Ошол кез-
де Гафифа Хусеиновна сабаттуу болуп, араб 
жазуусун жакшы билген жана татар, кыргыз 

жана орус тилдеринде сүйлөгөн.
Ош шаарында жаш жубайлар Гафифанын чоң үй-бүлөсүндө анын туу-

гандары, жээндери, Базаркулдун аталаш иниси Төлөнбай Данияров менен 
чогуу жашашкан, Базаркул инисине баш-көз болуп Ташкентте иштеп жүр-
гөндө алып келип, ошол жактагы 
өзүнүн окуу жайына окууга кир-
гизген. Данияров менен Халиков-
дордун үй-бүлөлөрүнүн ортосунда 
дароо эле бир туугандык мамиле-
лер түзүлгөн.

Бакирдин сегиз баласынын 
төртөө, Гафифанын сиңдилери 
менен бирге өсүп чоңоюшкан, ан-
дан кийин да тыгыз байланышта 
катышып жүрүшкөн, Базаркул 
менен Гафифа баарына мээрим 
төгүп карап, алардын келечегине 
кам көрүшкөн. Гафифанын эжеле-

57-сүрөт. Базаркул Данияров. 1923-жылы 
Ташкентте түшкөн сүрөтүн арткы 
бетиндеги жазуулар менен 1924-жылы 
Гафифага тартууланган.

59-сүрөт. 
Солдон оңго карай отургандар: 

Рабига, Абида Халиковалар.
Солдон оңго карай тургандар: 

Төлөнбай Данияров, Гафифа 
Даниярова, Фатима Халикова. Ош 

шаары, 1924-жыл.



105БАСЫП ӨТКӨН ЖОЛГО КЫЛЧАЙЫП: БИР ӨМҮРГӨ ТЕТЕ БИР ЖЫЛ

ринин Базаркулдун жээндери менен ар кайсы мезгилдерде бирге түшкөн 
сүрөттөрү бар. 

Базаркул менен Гафифанын колунда чоңойгон тарбиялануучуларынын 
эскерүүлөрү боюнча, үй-бүлөлүк жашоодо гармония өкүм сүргөн, алар эч 
качан урушкан эмес, бири-бирине аяр мамиле жасашкан. Гафифа Базаркул 
экөө баш кошуп, бирге түтүн булатып жашай баштагандан тартып, Гафифа 
Базаркулдун кызыкчылыктарын жогору коюп, анын педагогикалык ишине 
дилгирлигин түшүнүү менен кабыл алып, ар дайым кадырлап турган.

Кийинки окуялар көрсөткөндөй, бул экөө үчүн бактылуу нике болгон, 
алар бири-бирин жакшы түшүнүп, колдоо көрсөтүп турушкан.

БАСЫП ӨТКӨН ЖОЛГО КЫЛЧАЙЫП: БИР ӨМҮРГӨ 
ТЕТЕ БИР ЖЫЛ

Базаркул Данияров Жалал-Абадда жана Ошто бир жылдан ашыгыраак 
убакыт, тагыраак айтканда, 1924-жылдын 17-июнунан 1925-жылдын 
18-августуна чейин жашаган. Бир караганда өмүрдүн бир үзүмү сыяктуу 
эле... Бирок ошол кез анын жеке өзү, анын жакындары, алар менен бирге 
бүтүндөй эл үчүн да орошон окуяларга толуп-ташкан учур болду!

Өлкөнүн саясий картасы өзгөрүлдү. Түркстан АССР жоюлду. Кыргыздар 
мыйзам менен бекитилген мамлекеттик автономияга ээ болушту, алгачкы 
жолу өз алдынча эл бар экени расмий түрдө таанылды – адегенде «кара-
кыргыз», анан «кыргыз» (орус тилинде «киргиз») деген аталышы мыйзам 
түрүндө бекитилди. «Киргизы» деген этноним  менен баш чаташтыруу 
акырында жоюлуп, 1925-жылдын майында Кыргыз АССРи - Казак АССР203 
болуп аталса, Кара-Кыргыз автономиялуу облусу РСФСРдин курамына 
кирген Кыргыз автономиялуу облусу (КАО) болуп оңдолуп аталган. 

Ушул окуялар менен тыгыз байланышкан процесстерде - билим берүү 
мекемелеринде кыргыз тилинде окутуунун алгачкы тажрыйбалары, 
кыргыз мектептеринин жана педагогикалык курстарынын тармагын 
кеңейтүү, алгачкы кыргыз техникалык окуу жайларын түзүү, караңгы 
элдин сабатсыздыгын жоюу өнөктүгү, алгачкы көркөм китептерди жана 
окуу китептерин басып чыгаруу, кыргыз тилиндеги биринчи газетаны 
чыгаруу сыяктуу өлкөдө болуп жаткан эң маанилүү иштердин баарына 
Базаркул Данияров эң жигердүү катышкан.

Ушул жылдын ичинде Базаркул өлкөбүз үчүн абадай зарыл болуп турган 
бир топ кыргыз мугалимдерди мектептерде иштегенге даярдап, бир эле 
мезгилде алар үчүн окутуу программасын иштеп чыгууга, биринчи Кыргыз 
автономиясындагы биринчи педагогикалык техникумдун пайдубалын 
203 1924-ж Казак АССРи деп аталган, бирок бул аталыш орус тилинде «орус казак» деп 
айтылышына жакын болгондуктан, 1936-жылы автономиялуу республикадан союздук 
республикага айланганда, орус казактарынан айырмалоо үчүн «к» тамгасы «х» менен 
алмаштырылып, Казах ССРи болуп өзгөргөн, 
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түптөөгө, студенттерди кыргыз тилиндеги окуу китептери менен 
камсыздоого, ошондой эле сабатсыздыкты жоюу жана билим берүүнү 
илгерилетүү жаатында жигердүү иш алып барууга жетишкен. Балдарды 
окутуу менен катар эле бир мезгилде ал Академиялык борбордо активдүү 
кызматташып, окуу китептерин жазып, аларды басып чыгарууга катышкан, 
кыргызча тексттерди оңдогон, жолдошторуна биринчи «Эркин-Тоо» 
гезитин түзүүгө жардам берген.

Окутуучулук ишине шыктануу менен берилип иштөө, жеке жашоосундагы 
бактылуу жагдайлар - анын ишенимдүү, өзүнө берилген, жан дүйнөсү 
жакын, түшүнүктүү жубайы Гафифага баш кошуусу, ушунун баардыгы 
өлкөдө болуп жаткан масштабдуу тарыхый өзгөрүүлөр менен кошо анын 
жашоосуна да өзгөрүүлөрдү алып келген. Кыргыз элинин энчисине тийген, 
автономия түрүндө мыйзамдар менен бекитилген административдик жана 
аймактык көз карандысыздыгы, анын жетекчилеринин маданий курулуш 
жаатындагы алгачкы кадамдары жашоого жаркын көз караш менен кароого 
негиз түзүп, өзүнүн болгон күч-аракетин элдин билим алуусуна арноого 
шыктандырган.

Базаркул Данияров Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүү учурунда, 
калктын көпчүлүк бөлүгү жөнөкөй сабаттуулукка да жетише электе, 
агартуу боюнча эң батыл пландарын ишке ашырууга катышкандыгы 
табигый нерсе. КАОнун облустук билим берүү бөлүмү (ОблБББ) 1925-жылы 
август айында Базаркулду Пишпекте кайрадан түзүлгөн мекемеде - Кыргыз 
агартуу институтунда иштөөгө чакырган204.

204 Партиянын облустук комитетинин мандаты // ДҮА. БДФ. Б. 15. - №16 Документ 
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ТАРЫХЫЙ ЧЕЧИМ

1925-жылы түзүлгөн, педагог Базаркул Данияров иштей турган жаңы 
окуу жайы alma mater205 Ташкенттегидей эле, алгачкы аталышы Кыргыз 
агартуу институту, же кыскартып айтканда Киринпрос деп аталган. Бирок 
эгерде Түркстандын борбору Ташкенттеги «Кыргыз» деп аталган агартуу 
институтунда окуу казак жана орус тилдеринде жүргүзүлсө, мында 
окутуу кыргыз жана орус тилдеринде болоору айтылган. Кыргыз элинин 
тарыхында биринчи жолу жергиликтүү калктын ичинен билим берүү 
түзүмүнө квалификациялуу кадрларды даярдоо милдети коюлган.

Кийинчерээк, 1929-жылы Борбордук Кыргыз педагогикалык техникуму 
(БКПТ) деп аталган Киринпрос, билим берүү түзүмү үчүн кадрларды 
даярдоо милдетин гана аткарбастан, улуттук маданияттын каймагы 
болгон бүтүндөй плеяданы206 тарбиялаган мекеменин жаркын мисалы 
болуп калды. Бул билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрү белгилүү 
жазуучулар жана акындар, көрүнүктүү филологдор, котормочулар, 
этнографтар, композиторлор, музыканттар, ырчылар, сүрөтчүлөр, 
сынчылар, журналисттер, мамлекеттик ишмерлер жана, албетте, 
мугалимдер. Техникумдун программасы орто кесиптик билим берүү 
мекемесинин деңгээлине төп келген, ошондуктан, кийин аны аяктаган 
көптөгөн бүтүрүүчүлөр республиканын жогорку окуу жайларында жана 
ошол мезгилде ачылган башка жерлерде окуусун улантышкан. Бирок дал 
ушул билим берүү мекемесинин босогосунан чыккандар чыгармачыл иш-
аракетке, өз оюн билдирүүгө, эл үчүн маанилүү бир нерсе жасоого жана 
талантын ачууга умтулушкан жана андай жигерди так ушул окуу жайдан 
алышкан.

Анын түптөлүшүндө башында тургандар – Киринпростун «жарык 
дүйнөгө жаралышына» көп эмгек жасаган алгачкы директору Петр Кузьмич 
Юдахин, студенттер үчүн окутуу программаларын жана окуу китептерин 
даярдаган, окуу бөлүмүнүн биринчи башчысы, 1929-жылы П.К.Юдахин 
дүйнөдөн мезгилсиз кайтканда, анын ордуна директор Базаркул Данияров 
болгон.

Кара-кыргыз, ошол эле учурда Тажик Инпросун түзүү жөнүндө чечим 
1924-жылдын июль айында өткөн Түркстан Компартиясынын Борбордук 
Комитетинин207 II пленуму тарабынан республикалардын расмий 
жоюлушуна алты ай калганда кабыл алынган. Башкача айтканда, бул Кара-
Кыргыз Автономиялуу облусунун (Өзбек ССРинин Тажик автономиясы 
сыяктуу) түзүлүшү али мыйзамдарда бекитиле элек эле, бирок ал буга 

205 Alma mater (лат тили) (Альма-матер) – «эмизген эне». Азыркы лексикада каймана 
мааниде алганда, адам билим алган же алып жаткан билим берүү мекемесин билдирет.
206 Плеяда - №2 шилтемени караңыз.
207 Бектенов З. 2016, 63-б.
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чейин «пландаштырылган» жана бийлик түзүмдөрүнүн баарында 
жигердүү талкууланып жаткан. Пленумдун чечими кокустан, күтүлбөгөн 
жерден болгон жок. Ага чейин эле, 1924-жылдын биринчи жарымында 
активдүү өнүгө баштаган өз маданияты жана тили менен жашаган өзүнчө 
эл - кыргыздар (ошол мезгилдин расмий терминологиясы боюнча кара-
кыргыздар) бар экендиги жөнүндө маселени бир нече жолу көтөрүп 
келишкен кыргыздардын арасынан чыккан лидерлердин саясий аракеттери 
башталган208. Элдердин тең укуктуулугун эң бийик баалуулуктардын бири 
катары жарыялаган түзүмдө бул фактынын таанылышы, аны башка элдер 
менен бирдей деңгээлде агартуу иштерин жүргүзүү боюнча чараларды 
кабыл алууну, маданий-агартуу мекемелерин түзүү үчүн бюджет бөлүү 
зарылдыгын талап кылган.

Бирок, келечекте жаңы өкмөттүн стратегиялык көрсөтмөлөрүнөн 
түздөн-түз чыккан чечим 1924-жылдын ноябрына чейин кагаз жүзүндө 
калган.

1924-жылдын 14-октябрындагы Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу 
Комитетинин (ВЦИК) Кара-Кыргыз Автономиялык облусун түзүү жөнүндө 
тарыхый Жарлыгынан кийин дароо Иманалы Айдарбеков жетектеген 
он жети кишиден турган Революциялык Комитет түзүлгөн. Бул орган 
1924-жылдын 12-ноябрынан 1925-жылдын мартына чейин - ККАОнун 
убактылуу жетекчилигин өзүнө алган, жана 1924-жылдын ноябрында 
тезирээк административдик көз карандысыздыкты алуу, ККАОнун 
башкаруу түзүмдөрүн Пишпекке өткөрүп берүү жана уюмдарды Ташкентке 
көз карандысыз, өз алдынча каржылоо тартибин өзгөртүү үчүн жигердүү 
чараларды көрүүгө киришкен. Революциялык комитеттин жетекчилиги 
астында ККАОнун Облустук эл агартуу бөлүмү (Обл ОНП) активдүү иштей 
баштаган. Облустук эл агартуу бөлүмүнүн тарабынан эң алгач каралган 
маселелердин бири Кара-кыргыз агартуу институтун түзүү боюнча 
Пленумдун чечиминин аткарылышы жөнүндө маселе болду.

Кыргыз коомунун сабаттуу бөлүгү бул тарыхый мезгилде чоң саясий 
активдүүлүктү көрсөтүшкөн жана аны өкмөттүк деңгээлде көрсөтө алганы 
абдан маанилүү. Кылымдын призмасы аркылуу ал кездеги жергиликтүү 
интеллектуалдык элита элди агартуу жана жашоосун жакшыртуу боюнча 
асыл максаттарды койгон инсандардан турган деп ынанымдуу айтууга болот. 
Алар үчүн административдик-аймактык жана саясий көз карандысыздыкты 
коргоо, элге билим берүү жана маданий өнүгүү милдеттери менен тыгыз 
байланышта болгон.

1924-жылы 16-декабрда эле Петр Кузьмич Юдахин Кара-Кыргыз 
Автономиялык аймагынын жаңы түзүлгөн Облустук эл агартуу  бөлүмүнүн 
(ОблЭАБ, орусчасы - ОблОНП) коллегиясына Кара-кыргыз агартуу 
институтун түзүү маселесин талкуулоо үчүн чакырылган209. Кыязы, бул 
Түркстандын борбор статусун жаңы эле жоготкон жана Өзбек ССРинин 
борбор статусун али ала элек Ташкентте уюштурулган коллегиянын 

208 Кыргыз лидерлеринин ишмердүүлүгү жөнүндө ушул китептеги «Мугалимдин таалими. 
1897-1924» бөлүмүнөн «Педагогикалык ишмердүүлүгүнүн башталышы» бабынан караңыз.
209 П.К. Юдахинге жиберилген чакыруу // КР БМА. Ф.658. Оп.7. Д.8. Л.19
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тарыхындагы алгачкы жыйыны болсо керек. Ноябрь-декабрь айларында 
жаңыдан уюшулган кыргыз автономиясынын жетекчилиги өз мекенине 
«көчүп» кетүүгө үлгүрө элек кези болчу.

Ал эми 24-декабрда, ОблБББ коллегиясынын 3-отурумунда, Базаркул 
Данияровду Оштон Ташкентке Киринпростун директорунун башчысынын 
орун басары кызматына210 чакыртып алуу чечими кабыл алынган. 
Ырасында, андан кийин кайра чакыртып алуу чечиминин аткарылышы, 
билим берүү мекемесинин иши башталганга чейин кийинкиге 
калтырылганы маалым, анткени ар бир мугалим эсепте болгондуктан, 
алардын педагогикалык иштерин үзгүлтүккө учуратууга мүмкүн эмес эле.

Базаркул Ташкенттеги Киринпросту аяктап, Пишпектеги агартуу 
институтунун биринчи курсун аяктаганга чейин, эбегейсиз чоң кошумча 
жүктөмдөрдү – Илимий комиссиядагы иши, китептерди жана окуу 
куралдарын басып чыгаруу, терминологияларды иштеп чыгуу, тексттерди 
жана сабатсыздыкты жоюуга байланышкан иштерди аткаргандыгына 
байланыштуу, эс алууга чыккан эмес211.

Ошентип, жаңы билим берүү мекемеси - Кыргыз агартуу институту 
(Киринпрос) алгачкы студенттерди кабыл алуу жөнүндө биринчи чечим 
кабыл алынгандан бир жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин - 1925-
жылы 20-октябрда ачылган. 1929-1930-жылы анын алгачкы бүтүрүүчүлөрү 
колдоруна диплом алышкан.

210 Облустук ЭАБнын коллегиясынын отурумунун №3 протоколу // КР БМА, Ф.647. Оп.1. 
Д.24. Л.57.
211 Облустук ЭАБнын коллегиясынын отурумунун №30 протоколу // КР БМА, Ф.647. Оп.1 
Д.118. Л.38
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Студенттердин биринчи жылы кабыл алуу учурунда, өлкөдө кайрадан 
чоң саясий өзгөрүүлөр болуп өткөн. 1926-жылдын 1-февралында 
РСФСРдин Кыргыз автономиялуу облусу РСФСРдин курамындагы Кыргыз 
Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы болуп түзүлгөн, 
башкача айтканда, Кыргыз автономиясынын жогорку даражасына 
жеткирилген. СССРдин Борбордук Аткаруу Комитетинин Президиумунун 
1926-жылдын 12-майындагы чечими менен борбордун аты да өзгөртүлүп, 
Пишпек шаары Фрунзе шаары деп аталып калган.

Аны менен бирге билим берүү мекемесинин аталышы да өзгөргөн. 
Биринчи бүтүрүүчүлөргө берилген бүтүрүү документтеринде Борбордук 
Кыргыз Педагогикалык техникуму деп жазылган, анткени түзүлгөндөн 
үч жыл өткөндөн кийин «Киринпрос Кыргыз Борбордук педагогикалык 
техникуму деп аталып, анын бир бөлүгүн Кыргыз педагогикалык училищеси 
кылып түзүшкөн»212 – деп жазат, СССРдин 50 жылдыгы атындагы кыргыз 
мамлекеттик университетинин ректору, бул окуу жайдын тарыхына 
арналган монографиясында.

Борбордук кыргыз Педагогикалык Техникуму деп аталган себеби, ал 
кезде Кыргыз АССРинде мугалимдерди буга чейин бир нече педагогикалык 
техникумдар, анын ичинде Ош жана Жалал-Абад шаарлары даярдаган.

Ошентип, 1925-жылы РСФСРдин Кыргыз Автономиялуу облусунун 
Пишпек шаарындагы Кыргыз агартуу институтуна окууга кирген биринчи 
студенттер, РСФСРдин курамындагы Кыргыз АССРинин Фрунзе шаарындагы 
Кыргыз Борбордук педагогикалык техникумун (КБПТ,  орусчасы - ЦКПТ) 
аякташкан.

Киринпроско киргенде, алар араб жазуусуна негизделген алфавитти 
колдонушкан, ал эми күбөлүктөрүн латын алфавитинде алышкан.

Салморбек Табышалиевдин айтымында, 
Кыргыз улуттук интеллигенциясынын калыптанышында, республикада 

маданий революциянын ишке ашышында Кыргыз педагогикалык 
техникумунун ролу чоң болгон. <...> Республикада биринчи жогорку окуу 
жайынын түптөлүшүндө, калыптанышында, ошондой эле кийинчерээк 
маданий революциянын негизги маселелерин чечүүгө жөндөмдүү болуп 
чыккан улуттук интеллигенциянын биринчи отрядынын даярдалышында, 
башкы ролду Кыргыз педагогикалык техникуму ойногон213.

Университеттин ректору Киринпростун – Кыргыз Борбордук 
педагогикалык техникумунун тарыхый ролу «маданий революция» 
болгондугунун так аныктамасын тапкан. Кийинки бөлүмдөрдө кененирээк 
баяндалгандай, Петр Кузьмич Юдахин жана Базаркул Данияров баштаган 
мугалимдер жамааты, билим берүү бөлүмүнүн, кийинчерээк билим берүү 
комиссариатынын башчыларынын колдоосу менен, кыргыз элине эң зарыл 
болгон кесипкөй педагогдорду эле даярдабастан, басымдуу көпчүлүгү бул 
билим берүү мекемесинин 1929-31-жылдагы бүтүрүүчүлөрүнөн турган 

212 Табышалиев С.Т. Кадрларды даярдоо устаканасы (СССРдин 50 жылдыгы атындагы 
Кыргыз мамлекеттик университетинин тарыхы). Фрунзе: Кыргызстан, 1975. - 13-б.
213 Ошол эле жерде, 1975, 16-б.
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совет интеллигенциясынын тунгуч муунун түзгөн.
Кыргыз Борбордук педагогикалык техникумун базасында 1932-

жылы Педагогикалык институт түзүлүп, ага М.В. Фрунзенин ысымын 
ыйгарышкан, ал эми техникумдун бүтүрүүчүлөрү жаңы жогорку окуу 
жайынын 1-курсунун студенттери болуп калышкан214.

Билим берүү мекемесинин тарыхындагы кийинки кадам 1951-жылдын 
24-майындагы СССР Министрлер Советинин токтомунун негизинде, 
Кыргыз ССРнин Компартиясынын БКнын жана өкмөтүнүн демилгесин 
колдоо иретинде биринчи Кыргыз Мамлекеттик Университетинин (КМУ) 
түзүлүшү болгон, анда мындай дейт: «1951-жылы Фрунзе шаарында Кыргыз 
мамлекеттик педагогика институтунун базасында Кыргыз мамлекеттик 
университети уюштурулсун» деп белгиленет215. 2002-жылдан бери Кыргыз 
Улуттук университет Жусуп Баласагындын атын алып жүрөт. 

Ошентип, 1925-жылы Пишпекте ачылган, 1929-жылы Борбордук 
педагогикалык окуу жайы деп аталышын өзгөрткөн Киринпрос, 
Кыргызстанда «маданий революция» жасап, билим, кыргыз чыгармачыл 
интеллигенциясынын бүтүндөй толкуну үчүн кесиптик жашоого жолдомо 
берген жана ошондой эле биринчи Кыргыз улуттук университетинин 
башталышы болуп калган. 

1925-26-ЖЫЛДАРДА КАОДО БИЛИМ БЕРҮҮ 
АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ

Азыркылар үчүн Киринпрос уюштурулган жылы билим берүү тутумунун 
абалы кандай болгондугун элестетүү кыйын. Окурман колуна кармап турган 
китепти басып чыгаруу учурунда Кыргыз Республикасында 64 жогорку окуу 
жайы216 - 32 мамлекеттик жана 32 жеке менчик окуу жайы бар. Алардын 
билим берүү деңгээлине ар кандай баа берүүгө болот, бирок азыркы 
абитуриенттер каалаган окуу жайды тандай ала турган мүмкүнчүлүгү 
бар экенин белгилөө маанилүү, мындан тышкары, башка өлкөлөрдөгү 
окуу жайлардын эшиги да Кыргыз Республикасынын 2236 мектебинин 
бүтүрүүчүлөрү үчүн ачык. Бул тандоо негизинен үй-бүлөнүн материалдык 
мүмкүнчүлүктөрүнө жараша гана байланыштуу болоору анык.

1925-жылга чейин азыркы Кыргызстандын аймагында бир дагы жогорку 
окуу жай болгон эмес, болгон күндө да аларда иш жүзүндө эч ким окуган 
эмес жана окуткан эмес, анткени балдарда эң негизги даярдыктар жок эле, 
ал эми аларды окута турган чоңдордун басымдуу көпчүлүгү өздөрү окуп 
жана жаза алышчу эмес.

214 Ошол эле жерде, 1975, 13-б.
215 Ошол эле жерде, 1975, 49-б.
216 Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун тизмеси // Улуттук Эразмус+: Кыргызстандагы 
кеңсеси.url: https://erasmusplus.kg/higher-education-in-kyrgyz-republic/list-of-kyrgyz-heis/ 
Кайрылуу датасы 25.02.2021
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Ошол кездеги билим берүү тармагындагы абал Жумушчу-дыйкан 
инспекциясынын (ЖДИ - ал РКИ же Рабкрин катары көбүрөөк белгилүү 
болгон) элдик комиссариаты тарабынан даярдалган «Кыргыз автономиялуу 
облусундагы эл агартуу иштерин жүргүзүүнүн абалы жөнүндөгү докладда» 
ачык жана таасын көрсөтүлгөн. 

1920-жылы түзүлгөн ЖДИ адегенде Бүткүл россиялык217, кийин СССР 
мамлекеттик көзөмөлдөө органы катары 1934-жылга чейин иштеген. 
Азыр ал Россия Федерациясынын Эсеп палатасы деп аталат218. КАОдо 
Россиянын изилдөө институтунун бир нече кызматкерлери улук инспектор 
Москалевдин жетекчилиги астында билим берүү тутумунун абалына, 
анын баардык деңгээлдерине ошол кездеги өлчөм боюнча масштабдуу 
изилдөө жүргүзүшкөн219. Тилекке каршы, инспектор Москалевдин аты 
жана атасынын аты бизге белгисиз бойдон калды. Материал 1925-жылдын 
15-ноябрынан 1926-жылдын 15-июлуна чейинки мезгил аралыгында 
чогултулган жана машинкада басылган 247 беттеги текст боюнча докладда 
баяндалган билим берүү мекемелеринин баардык деңгээлдери боюнча 
маалыматтарды камтыйт. 

Изилдөөгө баардык алдыңкы уюмдарга - ОблОНПге жана 4 райондук 
эл агартуу бөлүмдөрүнө барган учурда чогултулган материалдар 
камтылган220. Ал эми айылдык жана шаардык биринчи баскычтагы 
мектептер, жети жылдык мектептер, балдар үйлөрү, кесиптик билим берүү 
жана саясий агартуу мекемелери221, райондук инпекцияларга тандалма 
түрдө барышкан жана алынган маалыматтар бүт облуска жайылтылган. 
Экинчи баскычтагы мектептердин баарына барышкан, анткени Пишпек, 
Каракол жана Ош шаарларында болгону 3 гана мектеп бар болгон жана 
баардыгында окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн.

Изилдөөнүн жүрүшүндө окутуучулардын жана окуучулардын билим 
деңгээли, мугалимдер жамааты менен иштин абалы, мектептеги иштин 
материалдык шарттары, айылдык жана шаардык калкты билим берүү 
мекемелери менен камтуу, окуу китептери жана окуу куралдары менен 
камсыздалуу деңгээли иликтенген. 

Изилдөөнүн натыйжасында көрүнгөндөй, ошол убакта региондо кыргыз 

217 № 94 берене. Советтердин Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин 
Жарлыгы. Жумушчулар менен дыйкандардын инспекциясы жөнүндө (Жобо). Өкмөттүн 
мыйзамдаштыруулары жана буйруктарынын жыйнагы 1920-ж. СССР Эл комиссарлар 
кеңешинин иш башкармалыгы M. 1943. 123-125-бб.
218 1920-1928-жылдардагы Жумушчу-дыйкан инспекциясынын ишинин формалары 
жана түрлөрү // Россия Федерациясынын Эсеп палатасы url: https://web.archive.org/
web/20090105201157/http://www.ach.gov.ru/about/history/2028.php Кайрылуу датасы: 
20.02.2021
219 Кыргыз автономиялуу облусунда элге билим берүүнү уюштуруу боюнча отчет // КР 
БМА. Ф.1384. Оп.1. Д.55.Л.1-247. 
220 Бул мезгилде КАОго 4 округ кирген: Пишпек, Каракол-Нарын, Ош жана Жалал-Абад. 
Документтерде Кыргызстандын административдик-аймактык бөлүнүшү. 1924-1945. 
Документтердин жыйнагы 2018, б. 9-б. 
221 Саясий агартуу (Политпросвет) - саясий билим берүү менен алектенген мекемелердин, 
органдардын кыскартылган аталышы (20-30-жылдары колдонулган). Чакан академиялык 
сөздүк. - М.: СССР ИАсынын Орус тили институту. Евгеньева А.П. 1957-1984.



114 ТУНГУЧ ЭЛ АГАРТУУЧУ 1925-1931 

балдарынын биринчи деңгээлдеги мектептерде билим менен камтылышы 
болжол менен 39% түзгөн, башкача айтканда, 8 жаштан 11 жашка чейинки 
балдардын жарымынан азы мектепке барышкан. Башкы инспектор 
Москалевдун отчетунда айтылган Статистика бюросунун маалыматы 
боюнча, бул курактагы балдардын жалпы саны изилдөө мезгилинде 52 936 
болгон222. 

Кыргыздын биринчи баскычтагы мектептеринин жалпы саны 309 
болсо, анын үчөө шаардык, калган 306сы айылдык мектеп болгон223. Бул 
мектептердин басымдуу көпчүлүгү 1924-1926-жылдарда ачылган, мурдагы 
мектептер дээрлик жок болгон. Ага таң калып болбос, анткени 1916-жылдагы 
кайгылуу окуялардын натыйжасында Кытайга оой качкан кыргыз элинин 
кырылгандан калганы, ал жактан ач-жылаңач кайтып келгенден кийин 
деле чекеси жылыбаган кембагал турмуштун кесепетинен, мал-жанын араң 
аман алып калган шартта, мектептерди сактап калуу жөнүндө сөз да болушу 
мүмкүн эмес эле. Анын үстүнө, 1916-жылга чейин кыргыздар үчүн дээрлик 
баардык мектептер – медреселер жана жаңы ыкмадагы мактабдар бай-
манаптардын жеке каражатына ачылгандыктан, алардын абалы Үркүндөн 
кийин кедейлерден эч айырмасы жок болуп калган.

Жаңы түзүлгөн биринчи баскычтагы мектептер кандай болгон?
Кыргыз мектептеринин дээрлик баардыгынын жыгач полу жок, көбүнүн 

айнек алкактары, эшик панелдери, мештери болгон эмес. Дубалдарынын 
сырты менен ичи шыбалбаган абалда эле. Абанын температурасы 
сырттагыдай, кээде Реомюр боюнча 10-15 градуска224 чейин суук болгон. 

Тосулган короолор, бакчалар, бак-дарактар   жана жер тилкелери болгон 
эмес. Окуучулардын эмеректери жерге кагылган казыктардын жардамы 
менен эптештирилип тактайларга бекитилген. Отургучтардын абалы 
деле ошондой болгон. Класстарда дубалга кадалган тактайлар жок. Сабак 
учурунда балдар тизелеринде китеп же кагазды кармап, чөгөлөп отуруп 
окушкан.

Кыргыз мектептеринде окуу китептери жетишсиз эле. Китептерди 
окуучулардын ата -энелери сатып алышчу. Элге билим берүү бөлүмү сейрек 
учурларда китеп жөнөтчү. <...> Кыргыз тилиндеги окуу китептери жетишсиз 
болгондуктан жана окуу китептери менен камсыздоочу органдар (жок 
дегенде окуучулардын каражатына сатып алуу үчүн) жок болгондуктан, 
окуучулардын көпчүлүгүндө, кээде бүтүндөй бир мектепте окуу китептери 
тап-такыр жок эле. Кыргыз мектептеринде окуу куралдары жок225.

Мугалимдердин абалы андан да оор болчу. Биринчи баскычтагы бул 
309 мектепте 580ге жакын мугалим иштеген, бул албетте жетишсиз эле, 
мектептерде «кадрлар жетиштүү камсыздалган» эмес. Мугалимдердин 
жетишсиздигинин себеби түшүнүктүү эле. 

222 Доклад о постановке дела народного просвещения в Киргизской автономной области 
(Кыргыз автономиялуу облусундагы эл агартуу иштерин жүргүзүүнүн абалы жөнүндөгү 
доклад) // КР БМА Ф.1384. Оп.1. Д.55. Л.1-247.- Л.8
223  Ошол эле жерде. Л.5.
224 Болжол менен -13-19° С барабар.
225 Ошол эле жерде. Л.5-6.
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Ушул убакка чейин педагогикалык окуу жайларын бүтүргөн кыргыз 
жаштары болгон эмес. Кыргызстанда бул билим берүү мекемелери иштей 
баштаганына бир-эки гана жыл болгон, ал эми Кыргызстандан тышкары 
жайгашкан педагогикалык окуу жайларын (Алма-Ата, Ташкент) аяктаган 
бирин-экин бүтүрүүчүлөрдү райондук борборлордо кызматка алышкан226.

Эң чоң көйгөй мугалимдердин жетишсиздигинде эле эмес, алардын 
мектеп окуучуларын окутууга кесиптик даярдыгы жоктугунда болгон. 

Азыркы учурда баардык кыргыз мектептеринде иштеген мугалимдердин 
баары башталгыч классты аяктагандар, көбү бул мектепти да бүткөн эмес, 
алар окуганды жана жазганды гана билишет. Көпчүлүгүнүн аң-сезими өнүгүп-
өсө элек, алардын эң жөнөкөй башталгыч билими жок (мисалы «2225» деп 
жаза алышкан эмес, биз кандай өлкөдө жашап жатканыбызды, Калинин227 
ким экенин ж.б. билишчү эмес)228.

Изилдөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, даярдыгы начар 
мугалимдер деле убакыттын көп бөлүгүн мектепте өткөрүшпөйт, алар өз 
иштери менен алектенишет, мугалимдерге айлык акы узак мөөнөткө - 2-3 
айга чейин кечиктирилип төлөнөт, райондук инспекциялардын иштери 
жакшы жолго коюлган эмес, андыктан иш жүзүндөгү окуу жылынын 
узактыгы бир жылда 50-80 күндү түзөт.

Албетте, ал иликтөөдө мугалимдердин ишинин оң мисалдары да 
аныкталган, атап айтканда, 

Каракол аймагындагы Сару мектебинин мугалимдери, мектептин 
башчысы дээрлик күн сайын өзүнүн районундагы айылдарды ат менен 
кыдырып, окуучуларды окууга чакырып чыгат, полу топурактан шыбалган, 
меши ж.б. жок, кадимки абалдагы кыргыз мектебинде сабактар эки 
нөөмөттө өтүлөт. Бул мектепте окуучулардын саны 250-300гө чейин 
туруктуу сакталат229. 

Бул келтирилген мисал мугалимдердин жеке сапаттары канчалык 
маанилүү экенин көрсөтөт. Ар кандай катаал шарттарга карабай, жанын 
үрөп иштеген мугалимдердин алдыга үндөгөн демилгелери акыры оң 
натыйжа берээринен эч ким күмөн санаган эмес.  

Орус тилдүү (изилдөөдө «европалык» деп аталат) мектептерде абал 
кыйла жеңилирээк болгон. Биринчиден, орус конуштарында мектептердин 
абалы жакшы болчу, анткени жалпысынан бул айылдардагы имараттар 
жакшыраак курулган, ошондой эле кээ бир айылдарда мурунку убакта 
атайын билим берүү мекемелери үчүн курулган үйлөрдү мектеп ордуна 
колдонуу мүмкүнчүлүгү болгон. 

Иликтөөнүн жыйынтыгында, орус тилинде окуткан мектептердин 292 
мугалиминин кесиптик даярдыгы кыйла эле жогору экендиги аныкталган: 

226 Ошол эле жерде, Л.6
227 М.И. Калинин изилдөө учурунда СССР Борбордук Аткаруу Комитетинин төрагасы 
кызматын ээлеген (1922-1938), аны «Бүткүл союздук Староста» же «Бүткүл союздук 
президент», ал эми Батышта - советтик президент деп аташкан.
228  Ошол эле жерде, Л.5-6
229  Ошол эле жерде, Л.7
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мектепте негизинен аялдардын экинчи баскычтагы прогимназиясын230 
аяктагандар, мугалимдердин семинариясын же мугалимдердин эки жылдык 
курстарын аяктагандар иштешкен.

Китеп менен камсыздоо жагы жетишсиз болсо да, кыргыз мектептерине 
салыштырмалуу алардын абалы кыйла дурус болчу. Облуста 106 орус 
мектеби болгон, балдардын мектепке баруусу 42% түзгөн, бул кыргыз үй-
бүлөлөрүнө караганда жогору болгонуна карабай, баары бир жетишсиз эле. 
Белгилей кетсек, текшерүү учурунда орус мектептеринин мугалимдери 
жумуш ордунда болушкандыгы жана жалпысынан көпчүлүгү коомдук 
иштерге жигердүү катышкандыгы белгиленген231. Орус мектептери 
айылдын ичинде жайгашкандыктан, ошол айылдын тургундарынын 
балдарына мектепке барганга оңтойлуу болгон. 

Ал эми кыргыз мектептеринде иштеген мугалимдерге жашоочулардын 
жайыттарда чачыранды жашагандыгы кошумча түйшүктөрдү жараткан, ал 
кезде бир аймактагы мектептин карамагына кайсы айыл кирерин, канча 
баланы камтуу керектигин жөнгө салган ченемдик документ болгон эмес.

Шаардыктарды кошпогондо, мектепте иштегендердин баарынын жана 
алар менен бирге эле мектептердин финансылык абалы абдан оор болчу, 
анткени дээрлик баардык мектептер келишим боюнча жана ата-энелердин 
эсебинен каржыланган. Мамлекеттик бюджеттин карамагында 48ге жакын 
мектеп болгон, ал эми биринчи жана экинчи даражадагы мектептерге 
жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп берилген эмес. Жатак 
мектептер жергиликтүү бюджетке киргизилгени менен, смета боюнча 
белгиленген сумманы алышчу эмес. Башталгыч мугалимдердин эмгек акысы 
айына 5тен 30 рублга чейин болгон жана бул акчалар өз убагында берилчү 
эмес...232 

– деп жазган өзүнүн билдирмесинде, Главсоцвос233 окуу бөлүмүнүн 
башчысы А.Д. Баишев, бул маалыматтар РКИ инспекторлору жүргүзгөн 
изилдөөлөрдүн жүрүшүндө алынган маалымат менен дал келген. 

Кызыктуусу, «Докладда» жалаң гана билим сапатына байланыштуу 
көйгөйлөр эмес, окуучуларга түзүлгөн шарттарды кошо белгилеп келип: 

Кыргыз айылдарынын эли эл агартуу иштерине аябай боор толгоп мамиле 

230  Прогимназия (латын тилинен: рго – «ордунда» жана гимназия) - Россияда гимназиянын 
төмөнкү төрт классына туура келген эркек же аялдар үчүн 4-класстык билим берүү мекемеси. 
1864-жылы негизделген. Бүтүрүүчүлөр гимназиянын кийинки классына экзаменсиз кире 
алышкан. Чоң энциклопедиялык сөздүк. 2000.
231  Доклад о постановке дела народного просвещения в Киргизской автономной области 
(Кыргыз автономиялуу облусундагы эл агартуу иштерин жүргүзүүнүн абалы жөнүндөгү 
доклад) // КР БМА. Ф.1384. Оп.1. Д.55. Л.15-16
232 Мектептердин финансылык оор абалы жөнүндө, 1924/25 окуу жылына эмгек акынын 
аздыгы жөнүндө. // ЦГА КР, Ф.647. Оп.1. Д.189. Л.16-17. 
233 Главсоцвос - Социалдык тарбиялоо жана политехникалык билим берүү башкы 
башкармалыгы, 1921-жылы РСФСР Эл агартуу комиссариатынын курамында түзүлгөн. 
Главсоцвос мектепке чейинки мекемелерди, жалпы билим берүүчү мектептерди, балдарды 
социалдык-укуктук коргоону жана социалдык билим берүү боюнча бардык кызматкерлердин 
квалификациясын жогорулатууну жетектеген. Чоң Советтик Энциклопедия. - М.: Советтик 
энциклопедия. 1969-1978. Бул жерде КАО Соцвос ОблОНП жөнүндө сөз болуп жатат.
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кылышат, мектеп имараттарын, мектеп эмеректерин оңдоп-түзөөгө ж.б. 
акча беришет234 

- деп жазган. Ошентип, картада кыргыз элинин автономиялуу облусунун 
салыштырмалуу биринчи көз карандысыз мамлекети түптөлүп жаткан 
учурда, билим берүү тармагындагы абал өтө оор болгон. Билим берүү 
тутумунун абалы мурунку он жылдагы кайгылуу көрүнүштү чагылдырып 
турган. 19-20-кылымдын башында пайда боло баштаган агартуу тармагы 
чындап өнүгүп-өсүүгө жетише электе, 1916-1922-жылдары түптөлүп 
келаткан базасын жоготуп, билим берүү системасы артка жыла баштаган. 
20-кылымдын 10-15-жылдары мектептер чанда гана бар эле, бирок алардын 
саны акырындап өсүп бараткан кезде, Үркүндөн кийинки жарандык согуш 
учурунда дээрлик жок болуп кеткен. Элдин сабаттуулугу эң төмөнкү 
деңгээлде эле, окуу жайларын нөлдөн баштап түптөөгө туура келген, бул 
ишти баардык тармактарда кадрдык таңсыктык үстөмдүк кылып турган 
шартта, эң оболу, мектептердин материалдык базасын мындай кой, даяр 
мугалимдер караманча жок кезде, окуу китептери даярдала электе баштоого 
туура келген...

Жакынкы жылдарда жалпы сабаттуулукка жетүү кол жеткис куру 
кыялдай сезилээри айдан ачык иш эле, бирок ошол учурда кыргыз элинин өз 
алдынча автономияга ээ болушу, билим берүү тутумун куруунун башатында 
тургандардын эң күчтүү тилектерин ишке ашырууга жол ачкан.

Бул куру кыял сыяктуу сезилиши мүмкүн. Ошол эле учурда автономияга 
ээ болуу кыргыз элинин билим берүү системасынын курулушунун 
башатында турган фигуралардын эң тайманбас тилектерин ишке ашырууга 
жол ачты. Бул жолдогу алгачкы кадамдар – кадрларды даярдоо үчүн билим 
берүү мекемесин түзүү, башкача айтканда, билим берүү жана тарбиялоо, 
жергиликтүү калктын өкүлдөрүнөн квалификациялуу мугалимдерди 
окутуп даярдоо, окуу программаларын түзүү, кыргыз тилиндеги окуу 
китептерин басып чыгаруу болгон. Автономиялуу облустун Билим берүү 
башкармалыгы, анын курамындагы Академиялык борбор менен бирге бул 
көйгөйдү чечүүнү чечкиндүү түрдө колго алган.

ПЕТР КУЗЬМИЧ ЮДАХИН –  
АГАРТУУЧУ, ЖЕТЕКЧИ, КЕСИПТЕШ

Биринчи кезектеги эң маанилүү иш – «Кара-Кыргыз Инпросту»235 
түзүү – Ташкенттеги Киринпростун инспектору Петр Кузьмич Юдахинге 
сунушталган.
234  Ошол эле жерде, Л. 6
235 Кара-Кыргыз деген аталышынын жоюлаарына бир нече ай гана калган - 1925 -жылдын 
майынан тарта Кара-Кыргыз облусу Кыргыз деп өзгөртүлгөндөн кийин, мекеме ачылганга 
чейин эле ал да «Киргизский Инпрос» деп аталып калган. Биз мында жана мындан ары 
жөнөкөй болушу үчүн «Кыргыз», «Киринпрос» деген аталыштарды колдонобуз.
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Петр Кузьмич Юдахин Киринпростун 
директору кызматына качан жана кайсы орган 
тарабынан бекитилгендигин тастыктаган 
документти табууга бизде азырынча мүмкүнчүлүк 
болгон жок. Бул КПК236 Борбордук Комитетинин 
июлдагы II пленумунан кийин дароо болушу 
мүмкүн, же ККАО түзүлгөндөн кийин жана 
Революциялык Комитеттин дайындалышынан 
кийин болсо керек, андыктан Петр Кузьмич 
Юдахиндин талапкерлигин ким сунуштаганы 
белгисиз, бирок бул тандоо кокусунан болбогону 
көрүнүп турат. 

Лидер менен алдыңкы катарда жүрүүчүнүн 
ролуна билим берүү тутумунда тажрыйбасы 

бар, Түркстандын реалдуулуктары менен тааныш мугалимди жана 
уюштуруучуну, андан да жакшысы - кыргыз чөйрөсү менен, өзгөчө кыргыз 
жаштары менен мамиле түзө алган адамдын талапкерлиги талап кылынган. 

Жаңыдан түзүлгөн автономиянын Революциялык комитетинин 
кызматкерлериби же алардан мурдараак иштегендерби, айтор, алардын 
назары Петр Кузьмичке түшкөнү да бекеринен эмес, анткени ал бир 
жагынан, казак жана кыргыз студенттерине бир нече жылдар бою окутуу 
процессине түздөн-түз катышып жүргөн адам, экинчи жагынан, ал билим 
берүү мекемесинин жетекчилик курамында иштеген адам эле. Петр 
Кузьмич казак тилин жакшы билгендиктен казак менен да, кыргыз менен 
да баарлашууга жардам берген237. Чындыгында эле эгерде анын ордуна 
башка бирөө бекитилген болсо, ошол таң калычтуу болмок.

Ташкент Киринпросунун кыргыз студенттери Түркстандын борборунда 
окуп жүргөндө Эшенаалы Арабаев жетектеген Кара-Кыргыз Илимий 
комиссиясында активдүү иштешкен, ошол кезде студенттерге жакындан 
кам көрүп, колдоо көрсөтүп жүргөн Петр Кузьмич, аны менен байланышып 
турушу да толук мүмкүн, б.а. 1924-жылга чейин экөө балким жакшы тааныш 
болушкандыр. 

Мындан тышкары, 1925-жылдын биринчи жарымында, Киринпростун 
директору болуп иштеп жүргөн Петр Кузьмич Академиялык борбордун 
камкордугу астында иштерди аткарып жүргөн, ал эми анын бир тууганы 
Константин Кузьмич бул мезгилде Академиялык борбордун илимий 
катчысы болгон.

Петр Кузьмич Юдахинди директор катары чакыруу идеясы Эшенаалы 
Арабаевге таандык болушу толук ыктымал. Эгерде Петр Кузьмичти чакыруу 
идеясы республикалар өз алдынча чек араларга бөлүнгөндөн кийин 
дароо эле пайда болгон болсо, анда Э. Арабаев ККАОнун Революциялык 
комитетинин мүчөсү жана Академиялык борбордун төрагасы болгон соң, 

236 КПК – Кыргызстан Коммунисттик партиясы (КПК) 
237 Белгилүү болгондой кыргыздар менен казактардын этникалык топтору ар түрдүү 
болгонуна жана тилдерде олуттуу айырмачылыктар болгонуна карабастан, бул эки элдин 
бири-биринин сүйлөгөн сөзүн түшүнүү оңой.  

62-сүрөт. Петр Кузьмич 
Юдахин, 1928-жыл.
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жок дегенде катышмак жана анын көрсөтүлгөн кызматка дайындалышын 
жактырмак.

Петр Кузьмич 1883-жылы238 Россиянын орус, казак жана башкырлар 
аралаш жашаган Орск деген чакан шаарында жарык дүйнөгө келген. Азыр 
Россия Федерациясынын Казакстан менен чектешкен Орунбор (Оренбург) 

облусунун бир бөлүгү. Ал эми 
1920-1924-жылдары облустун 
борбору – Орунбор шаары Кыргыз 
АССРнин (чынында  Казак 
АССРнин) борбору болгонго 
жетишкен.

Орск шаарында Петр бир туу-
ганы Константин менен бирге 8 
жашка чейин жашаган, андан кий-
ин ата-энеси жана иниси менен 
бирге Сыр-Дарыянын оң жээгин-
де жайгашкан Перовск шаарына 
көчүп кетишкен. Шаардын эски 
аты, Кокон хандыгынын мурдагы 
чеби - Ак-Мечит деп аталган. Юда-

хиндер бул жерде дагы 8 жыл, улуу баласы бойго жеткенге чейин жашаган. 
Үй-бүлө бул жерден кеткенден кийин, шаарга эски аты-Ак-Мечит (казакча 
Ак-Мешит) кайтарылып берилген, ал эми союздук республикаларга бөлүн-
гөндөн кийин алгачкы жылдары ага Кызыл-Ордо деген жаңы аталыш коюл-
гандан кийин бир нече жыл (1925-1929) ал тургай Казак АССРинин борбору 
да болгон. Учурда шаар – Кызылорда деп аталат239.

Андан кийин жаңы жерге көчүп кетишкен. Жаш жигит кийинки он бир 
жылын Ташкентте өткөргөн, ал жерде 1903-жылы 20 жашында мугалимдер 
семинариясын бүтүргөн. Ошол убакыттан бери Петр Юдахин билим берүү 
тармагында тынымсыз иштеп келген.

ТҮРКСТАН МУГАЛИМДЕР СЕМИНАРИЯСЫ ЖАНА АНЫН  
БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ КЭЭ БИР МААЛЫМАТТАР

Ташкенттеги мугалимдер семинариясы ал кезде жөнөкөй окуу 
жайы болгон эмес. Ал 1879-жылы Жогору жактагылардын буйругунун 
негизинде орус тилдүү мектептер үчүн мугалимдерди даярдоо, ошондой 
эле жергиликтүү башка улуттарды («инородцы») орус тили жана жашоо 
образына тартуу максатында ачылган.

Бул билим берүү мекемесинин 25 жылдыгына карата даярдалган отчетто 
мындай деп айтылган: «... Россиядагы мугалимдердин семинариялары үчүн 

238 Киринпростун кызматкерлеринин штаттык жүгүртмөсү 1926-ж. // КР БМА. Ф.658. 
Оп.7Доп. Д.14. Л.12об-13.
239 Кызылорда – Россиянын чоң энциклопедиясы. 16-том. Москва, 2010, 509-б.

63-сүрөт. Орск, Орунбор облусу. Шаардын 
эски бөлүгү, 2000-жж.сүрөт.
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аныкталган жана биздин семинариябыз үчүн кабыл алынган предметтердин 
курсуна, жергиликтүү тилдерди окутуу кошулду, мында орус алфавитинин 
жардамы менен окутулушу керек»240. 

Россиядагы семинарияга башка ага окшош окуу жайлардан айырмасы 
жөнүндө андан ары: - «Бул өзгөчөлүктөр, биринчиден, орус студенттери 
менен бирге чет өлкөлүктөрдүн балдары кабыл алынат, экинчиден, курска 
адегенде кыргыз тилин241,  андан кийин сарт жана фарсы242 тилдерин 
окутуу киргизилет. Семинарияга кирген жергиликтүү башка улуттарды 
орусташтыруу милдети аларды психикалык жана моралдык жактан кайра 
тарбиялоо аркылуу гана ишке ашышы керек»243. 

«Кыргыздар, өздөрүнүн алфавитине ээ болгон эмес, андыктан ошол 
кезге чейин өзгөртүлгөн араб (мусулман-татар) алфавитин колдонуп 
келишкен, бул өтө так жана толук болбосо да, кыргыз мусулман чөйрөсүн 
сабаттуулук менен камсыздаган таасирдүү ыкма болгон. Кыргыздардын 
татар-мусулман таасиринен кутулушу Россиянын кызыкчылыгына дал 
келип, алар үчүн пайдалуу болгондуктан, тез арада жардам көрсөтүү талабы 
240 Остроумов Н.П. Түркстан мугалимдер семинариянын XXV жылдары үчүн отчету (1879 
-жылдын 30-августу - 1904-жылдын 30-августу). Ташкент: В.М. Ильиндин типолитографиясы. 
1904, 14-б.
241 Бул жерде, адаттагыдай эле 1925-жылга чейинки мезгилде, казак тили дегенди 
билдирет. 
242 Сарт жана фарсы – башкача айтканда өзбек жана тажик тилдери
243 Ошол эле жерде, 24-б.

64-сүрөт. Ташкенттеги мугалимдер семинариясы. Архитектор А.Л. Бенуа. 
1904-жылдагы открыткадан алынган сүрөт.
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күчтүү болгон, ал эми орус транскрипциясы башка ыңгайлуу шарттардын 
аркасында рухий күчкө ээлик кылган бул урууну Россия менен каалагандай 
жакындашууга алып бармак эле»244.

Программага жергиликтүү элдин эне тилдерин киргизүү жана алардын 
балдарын кабыл алуу үчүн уюштуруучулардын ниети кандай болгон 
күндө да, анын жыйынтыгы студенттер жана аймактын келечеги үчүн 
пайдалуу болду. Бул билим берүү мекемесинин жакшы каржылангандыгы, 
семинариянын мугалимдери башкаларга караганда көбүрөөк айлык алышы, 
билим берүү системасындагы Түркстандын көрүнүктүү ишмерлеринин 
(Н.П. Остроумов, В.П. Наливкин) жана генерал-губернатордун көңүл 
бургандыгынын натыйжасында ишке ашкан. ... Биз «Жергиликтүү башка 
улуттардын» үй-бүлөсүнөн чыккан студенттер аз болсо да, аралаш чөйрө 
семинаристтерге оң таасирин тийгизди деп эсептейбиз.

Белгилей кетчү нерсе, бир гана Петр Кузьмич Юдахин эмес, Ташкенттеги 
мугалимдер семинариянын башка бүтүрүүчүлөрү да Ташкенттеги 
Киринпрос менен тыгыз байланышта болушкан, балким, алардын бири 
чогуу окуган тааныш кесиптешин билим берүү институтунда иштөөгө 
чакыргандыр, ким билет. 

Серали Лапин (1868-1919) - казак агартуучусу, чыгыш таануучу жана 
түрколог, анын өзгөчө тагдыры болгон. Кызыктуусу, Конгир-Хожа Ходжиков, 
Султанбек Ходжанов, Санжар Асфендиаров, Иса 
Тохтыбаев Серали Лапиндин кыздары менен 
эже-карындаштарына үйлөнүшкөн жана 
алардын баардыгы Ташкенттин Киринпросуна 
эң жок дегенде кыйыр түрдө болсо да 
байланышы болгон. Конгир-Хожа Ходжиков, 
Султанбек Ходжанов, Райхан Лапина, Жагбар 
Лапин, Хадича Лапина кыргыз педагогикалык 
курстарынын базасында түзүлгөн Ташкент 
Киринпростун окутуучулары болгон245. 

Султанбек Ходжанов246 (1894-1938) 
мамлекеттик жана коомдук ишмер, поэт-
публицист, Ташкенттеги Киринпростун 
ачылышына катышкан. Ал жазган арифметика 
боюнча окуу китебине Базаркул Данияров 
авторлош болуп, кыргыз тилине которгон, 
ал 1927-жылы 10 000 нуска менен басылып 
чыккан.

Конгир-Хожа Ходжиков (1880-1938) - 
казактардын биринчи алиппе китептеринин 
биринин автору (1911). 1919-жылы, 

244 Ошол эле жерде, 27-б.
245 Ташкенттеги аймактык педагогикалык курстар жөнүндө. //ӨзР БМА, Ф.34. Оп.1. Д.97. 
Л.37. «Первый Казахский...» боюнча цит. - 5-б.
246  Султанбек Хожанов - кээ бир документтерде, көбүнчө Киринпростун документтеринде 
фамилиясы Кожанов же Ходжанов деп көрсөтүлгөн.

65-сүрөт. Конгир-Ходжа 
Ходжиков. 1924-ж.
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Ташкентте, Аймактык түрк эркек жана аял педагогикалык курстарынын 
жооптуу башчысы, андан кийин Ташкенттеги Киринпросто мугалим болгон, 
башкача айтканда, Базаркул Данияровду жана анын курсташтарын окуткан.

Бир эле учурда Ходжиков республиканын экономикалык саясатын ишке 
ашырып, айыл чарба банкынын башчысы болуп иштеген, 1920-жылдары жер 
реформасын жүргүзүү боюнча ТүркБАКтын ар кандай комиссияларынын 
ишине түз катышкан. Ал көптөгөн маанилүү кызматтарды аркалаган, 
«Кошчу» бирикмесин уюштуруучуларынын бири, чек араларды бөлүштүрүү 
комиссиясынын мүчөсү болгон.

1924-жылы «Ак-Жол» гезитинде «Түркстан республикасында 
аймакташтыруу маселелери» деген макала жарыялаган. «Казактарга 
кыргыз эмес, казак деп аталууга убакыт келген жокпу!» деген тарыхый сөздү 
айткан Ходжиков болгон деген божомолдор бар. Анан албетте, ага жараша 
кыргыздарга кыргыз болууга да убакыт келип жеткен эле. Анын уулдары 
кийин Казакстанда көрүнүктүү өнөр адамдарынан болушту, алардын бири - 
«Кыз-Жибек» тасмасын тарткан кинорежиссер.

Сегизбай Айзунов - 1922-1925-жылдары Киринпростун директору 
болгон, башкача айтканда Базаркул, Касым жана Осмонкулдар окуп жүргөн 
мезгилде директор болгон экен. Бул тууралуу биз Ташкент Киринпрос 
бөлүмүндө жазганбыз.

Владимир (Мухаммед Али) Кучербаев (1874-?) - этникалык казак, 
1919-жылы Назир Тюрякулов сунуштаган Түркстан Республикасынын 
финансы эл комиссары болгон, Түркстанда архив иштери менен алектенген, 
Базаркул Данияров Киринпросто иштеп жүргөн мезгилде К.Х. Ходжиков, 
Х. Досмухамедов, Есеновдор менен бирге И. Тохтыбаевдин жетекчилиги 
астында Ташкент Киринпросунун башкармалыгынын (директорат) мүчөсү 
болгон. 

Семинариянын бүтүрүүчүлөрүнүн ичинен Киринпрос менен түздөн-түз 
байланышы жок болсо да, КАОнун Облустук Эл агартуу башкармалыгынын 

тутумунда Базаркул Данияров ме-
нен бир тармакта иштеген муга-
лимди айткым келет. Бул кыргыз 
бүтүрүүчүсү - Абжалилбек Чолпон-
кулов.

Абжалилбек Чолпонкулов 
(1876-1946) - кыргыз бийинин 
тукуму. Аулие-Атадагы орус-ту-
зем мектепти аяктагандан кийин, 
1901-жылы Ташкенттеги муга-
лимдер семинариясынын дипло-
мун алган. Биз аны кыргыздардын 
ичинен диплом алган биринчи 
мугалим десек болчудай. Семина-
риянын 1904-жылдагы отчетунун 
баракчасынан көрүнүп тургандай, 
мектепти аяктагандан кийин Аб-

67-сүрөт. Семинарияны 1904-жылы 
аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн тизмесинин 
арасында Чолпонкулов фамилиясы бар. 
61-беттин бөлүгү.
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жалилбек мугалим болгон. Кийинчерээк, Совет бийлигинин тушунда ал эл 
агартуу системасында ар кандай кызматтарда иштеген, Кыргызстанда, Өз-
бекстанда жана Казакстанда сабатсыздыкты жоюу үчүн көп аракет жасаган. 
1925-26-жылдары Ош облустук элге билим берүү бөлүмүнүн инспектору бо-
луп иштеген. Анын окуучуларынын арасында көптөгөн белгилүү инсандар 
бар, мисалы, Төрөкул Айтматовду айтсак болот. Абжалилбек Чолпонкулов-
дун ысымы Талас шаарындагы №1 мектепке берилген. Кошумчалай кетсек, 
анын эки уулу Улуу Ата Мекендик согушта курман болгон.

Петр Юдахин менен бирге 1903-жылы семинарияны бүтүргөн Лозовых 
Савва Пишпек Киринпросунда мугалим болуп иштеп, табият таануу, 
география жана математикадан сабак берген, ал сыягы, Петр Кузьмичтин 
чакыруусу боюнча барса керек.

Семинарияны бүтүргөн төмөнкү белгилүү орус чыгыш таануучуларынын 
ысымын айтпай кетсек болбос: Михаил Степанович Андреев (1873-1948) – 
белгилүү окумуштуу, СССР ИА мүчө-корр., Орто Азия элдеринин маданиятын 
көрүнүктүү изилдөөчү, этнограф жана тилчи, алгачкы жылдары – археолог, 
Ташкенттеги Түркстан Түштүк институтунун биринчи жетекчиси, 
Василий Лаврентьевич Вяткин (1869-1932) – көрүнүктүү археолог жана 
тарыхчы-чыгыш таануучу, Улугбек обсерваториясынын урандыларын - 
ХХ кылымдагы археологиялык ачылыштын автору247, жана ошондой эле 
түркмөн жазуучусу-публицист Мухамметкули Атабай оглы (1885-1916).

Мына ушундай шартта Петр Кузьмич окуу жайдын ичинде казак тилин 
үйрөнгөн248. Өмүрүнүн көбүн көп маданияттуу чөйрөдө өткөргөн Петр 
Кузьмич тил үйрөнүүнү мыкты өздөштүргөн же семинарияда билимин 
өркүндөтүп, казак тилинде эркин сүйлөп калган, бул билим аны келечекте 
өзү окуткан студенттер менен ого бетер жакындаштырып гана тим 
болбостон, Ташкентте жана Пишпекте Киринпросто иштеп жүргөндө анын 
ишинде артыкчылыкка ээ кылган.

Биз ушуну менен Түркстан мугалимдер семинариясы жөнүндөгү 
баяныбызды аяктайбыз.

Петр Кузьмич Юдахин жөнүндө баяндообузга келели.
Ташкентте мугалимдик жолун баштаган Петр Кузьмич 8 жыл 

Сырдарыя облусунун борбору Олуя-Атада (Аулие-Атада) иштеген. Коомдук 
толкундоолор доорунда шаар өзүнүн атын бир нече жолу өзгөрткөн, бул 
кандайдыр бир деңгээлде бийликтин саясий артыкчылыктарын көрсөтөт - 
кыска убакытка Мирзоян, кийин Жамбул жана Жамбыл деп аталып калган. 
Байыркы доордо бул жерде сактар   менен усундардын отурукташканы эске 
алынып, азыр бул шаар Тараз деп аталат.

Петр Кузьмич Аулие-Атадан Ташкентке чейинки жарым жолдо жайгашкан 
Чимкентке (азыркы аталышы - Шымкент) көчүп келген. Дал ушул жерден 
1923-жылы Түркстандын борборунда 3 жыл мурун ачылган Кыргыз 
агартуу институтуна кайтып келип, институттун директорунун орун 
басары кызматына тете келген инспектор болуп иштеп калат. Жогоруда 
247 Сумарокова О.В. Түркстан мугалимдер семинариясы, «Ceteriue Papirus» №2. 2015, 21-б.
248 Кээ бир маалыматтарга караганда, казак тилин окутуу (кыргыз деп аталат) жокко 
чыгарылган, «сарт» (б.а. өзбек) жана «фарсы» (тажик) окутуулары сакталып калган. 
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айтылгандай, бул учурда студент Базаркул Данияров Осмонкул Алиев менен 
бирге 3-курста окуп жүргөн, аларга удаа эле Касым Тыныстанов, Адигине 
Ырысбеков249, Кусейин Карасаев, Токо Абдрахманов, Жапар Шүкүров, 
Мустафа Акматов жана Жоробек Сарногоев окуусун аякташкан.

Ташкентке кайтып келгенге чейин, Петр Кузьмичтин үй-бүлө  
мүчөлөрүнүн саны көбөйүп: аялы жана беш баласы болуп калган. Небере-
чөбөрөлөрүнүн жана окуучуларынын эскерүүлөрү боюнча, алар ынтымактуу 
жашашкан жана күч-кубатынын баарын ишине арнаган Петр Кузьмичке 
ишенимдүү жөлөк-таяк болушкан.

Бул жерде Ташкентте Киринпростун инспектору жана орус тили жана 
адабияты, кээде математика мугалими болуп иштеп жүргөндө, Петр Кузьмич 
Юдахин тарыхый окуяга - советтик республикалардын чек араларын 
бөлүштүрүү окуясына күбө болгон. Киринпростун  инспектору Кара-
Кыргыз Автономиялуу облусунун Эл Агартуу бөлүмүнүн Коллегиясынын 
1924-жылдын 16-декабрында болгон жыйынына чакырылган.

Күн тартибине250 үч маселе коюлган: 1. Бөлүмдүн ишинин планы 2. 
Киринпрос түзүү 3. Бөлүмдү Ташкенттен Пишпекке көчүрүү. Чакыруу 
кагазына ОБББнын башчысынын орун басары Л.Г. Бруй кол койгон.

Кызыктуусу, жолдош Леонид Бруй 1924-1925-жылдары Ташкенттеги 
САКУда акыркы курста окуп жаткан кези эле251. Бул фактыны ошол 
мезгилдин өзүнчө бир белгиси деп айтсак болчудай... Башаламан саясий 
окуялар жана өзгөрүүлөр доорундагы саясий жана административдик 
майданда пайда болгон жетекчилердин көбү өздөрү студенттер же кечээки 
бүтүрүүчүлөр болушкан.

Ошол учурдан тартып, баардык документтерде, Петр Кузьмич Юдахиндин 
ысымынын жанында Киринпростун директору деп, анын кызматы 
көрсөтүлүп келген. Бирок ал инспектор болгон Ташкенттеги Киринпрос 
эмес, жаңысы - Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун (ККАО) эл агартуу 
бөлүмүнүн, ал эми 1925-жылдын май айынан кийин Кыргыз автономиялуу 
облусунун (КАО) Эл Агартуу структурасындагы кызматы көрсөтүлгөн. Ал 
дайындалган учурдан тартып жаңы билим берүү мекемесин түзүү боюнча 
уюштуруу иштерине активдүү катышкан.

Азырынча кагаз жүзүндө гана иштеп жаткан жаңы Киринпростун 
директору Петр Кузьмич Юдахинге жаңы мекемени уюштуруу иштери 
менен катар эле өткөн чакка айланып, унутулуп бара жаткан Түркстан 
АССРи менен кийин Ташкенттен Пишпекке көчүрүү үчүн жаңыдан 
түзүлгөн республикалардын жана автономиялардын ортосундагы акчалай 
каражаттарды жана мүлктөрдү бөлүштүрүүдө Кара-Кыргыз Автономдук 
облусунун кызыкчылыктарын коргоо милдети тапшырылган. Мында сөз 
Түркстан Илимий комиссиясы көзөмөлдөгөн Мамбасмакана (Госиздат), 
Дене тарбия Кеңеши, Түркмамкино (Туркгоскино), Эл агартуу көмөктөшүү 

249 Адигине Ырысбеков Киринпросту Ташкентте же Алма-Атада бүтүргөнү белгисиз 
бойдон калууда.
250 П.К. Юдахинге келген чакыруу кагазы // КР БМА. Ф.658. Оп7. Д.8. Л.19.
251 Борбор Азиянын сайты. Бруй Леонид Григорьевич. url: https://centrasia.org/person.php 
Кайрылуу датасы 04.03.2021.
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бюросу жана Маданият Фонду жөнүндө болуп жаткан эле. Ташкенттеги ККАО 
Ревкомунун өкүлү Абдыкерим Сыдыков кол койгон жана Академиялык 
борбордун мөөрү басылган Петр Кузьмичтин ыйгарым укуктарын 
тастыктаган күбөлүк 1925-жылы али Ташкентте калган болчу.

Бул айтылган эки милдетти - автономиялуу облустун Эл агартуу 
бөлүмүнүн (Обл ОНП) жетекчилиги астында жаңы билим берүү мекемесин 
уюштуруу252 жана Түркстан Эл агартуу комиссариатынын мүлкүн жана 

каражаттарын ошол эле 
ОблОНПге өткөрүп берүү боюнча 
иштерди айкалыштыруу үчүн 
Петр Кузьмичтин талапкерлиги 
тандалганы сейрек кездешүүчү 
өтө ийгиликтүү тандоо болгон.

Азыр, андан бери бир кылым 
өткөндөн кийин, ал документ-
терди барактаганда, баардык 
маселелерге сергек караган, 
милдеттерди профессионалдуу, 
так аныктап, тез чече алган, 
уюштургуч, ар кандай адамдар 
менен байланышты оңой түзө 
билген, анан баарын даана, су-
луу кол жазма менен жазыл-
ганын көрүүгө болот. Ал кезде 
отчеттор жана протоколдордун 
баары кол менен жазылганды-
ктан, ар кандай кызматтагы 
жетекчилер документтерди 
мазмуну жана формасы боюн-
ча кыска  жана жеңил жазууга 
жеңилдиктерди берүүчү ма-
шинкага терүүгө мүмкүнчүлүк-
төр жок эле.

Кошумчалай кеткибиз келгени, П.К. Юдахин жеке өзү архивдеген 
папкалар253 китептин мукабасындай дептерлерге кылдат тиркелгендиктен 
болсо керек, документтин кайсы бөлүгү болсо да, караганга ыңгайлуу болуп 
эң сонун сакталыптыр.

Ошентип, 1925-жылдын январынан апрель-майына чейин Петр 
Кузьмич Ташкентте ликвидациялоо (жоюу) комиссиялары менен активдүү 
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, маданий-агартуу уюмдарынын «мурасына» 
ККАОнун үлүшүн алуу жөнүндө аракеттерди көрүп жүрдү жана Мамкино, 

252 Кээ бир документтерде Эл агартуу бөлүмү (ЭАБ), башкаларында - Элге билим берүү 
бөлүмү (ЭБББ) деп аталат. 
253 Папкалардын түзүлүшү жөнүндө тыянак П.К. Юдахин кол менен жазган папкалардын 
арткы мукабасындагы жазуудан улам пайда болот, мисалы: «Баардыгы болуп 36 барак (36 
барак) тигилген. Директор» - П.К. Юдахин колу коюлган.

69-сүрөт. Госиздатка (Мамбасмаканага) 
жазылган каттын үзүндүсү. 1925-ж. КР 
БМА Ф. 658. Оп. 7доп. Д. 11. Б. 27.
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Мамбасмакананын мүлктөрүн бөлүштүрүү жөнүндө так, тыкан, сабаттуу 
отчетторду түзүп, бул ишти аягына чейин ийгиликтүү аткарган254.

Кызыктуусу, ошол эле мезгилде, тактап айтканда, 1925-жылдын 
1-январынан 1925-жылдын 1-апрелине чейин Петр Кузьмичтин иниси 
Константин, келечектеги белгилүү «Кыргызча-орусча сөздүктүн» автору, 
САГУнун ошол кездеги студенти Ташкентте ККАО Академиялык борборунун 
окумуштуу катчысынын ишин аткарган, соңунда Академиялык борбордун 
төрагасы Э. Арабаевден: “АКБОРБОРДО иштеген кызматын аткарган мезгил 
аралыгында жолдош Юдахин илимий кызматкер жана АКБОРБОРДУН 
кызматкери катары жаш Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун маданий 
тармагына пайда келтирүүгөн болгон күч-аракетин жумшап, өзүн 
мыкты жактан көрсөткөндүгү үчүн мөөрү басылып, кол тамгалар менен 
күбөлөндүрүлгөн күбөлүк алган”255.

Ошентип, 1925-жылдан бери эки бир тууган - Петр менен Константин 
Юдахин болгон күч-аракеттерин кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн 
жумшашкан.

Адегенде Киринпросту Ташкентте ачуу пландалган эле. РСФСРнин Кара-
Кыргыз автономиялуу облусунун Ревкомунун президиумунун 1924-жылдын 
25-ноябрында өткөн чогулушунун протоколунан алынган көчүрмөсүндө 
мындай деп жазылат: «Кошчу”256  Союзунун Борбордук Комитети өткөрүп 
берген бак (мурдагы Ильинский) Кара-Кыргыз Инпросуна бекитилсин”257. 
Бул чечим протоколго киргизилип кабыл алынганына карабай, бак жаңы 
Киринпростун менчигине өткөрүлүп берилген эмес.

Ревком өзүнүн өкүлү аркылуу (аты документте көрсөтүлгөн эмес) жаңы 
билим берүү мекемесине имарат алуу үчүн арыз менен СССРнин258 ЭКК 
(СТОнун) Борбордук Азия боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнө259 макулдашуу 
боюнча кайрылган. Керектүү аянттын өлчөмүн негиздөөчү сметаны260 П.К. 
Юдахин даярдаган,  анда ал эсептөөлөр пландалган 120 студенттин кабыл 
алуусуна негизделгенин көрсөткөн. 

Облустук маанидеги институттун жайгашкан жери - облус аймагынын 
254 Кырг. өкүлчүлүгү боюнча №13 делосу 1924/25-ж. // КР БМА. Ф.658 Оп.7Доп. Д.11. Д.1-36
255 КР БМА. Ф.647 Оп.1 Д.32 Д.18-18 об. К. Юдахиндин күбөлүгү.
256 «Кошчу» (узб. - пахарь) – 1920-30-жылдары (кээ бир аймактарда 1933-жылга чейин) 
Орто Азия республикаларындагы жана Казакстандагы жумушчу дыйкандардын уюму.
1920-30-жылдары (1933-жылга чейин кээ бир аймактарда). Ал жакырлар менен орто 
дыйкандарды бириктирген. «Кошчунун» мүчөлөрү жер-суу реформаларын жүргүзүүгө ж.б. 
катышкан. Чоң энциклопедиялык сөздүк. 2000.
257 Революциялык комитеттин отурумунун протоколунан үзүндү. // КР БМА. Ф.658. 
Оп.7Доп. Д.2. Л.3.
258 ЭКК (СТО) – Эмгек жана коргонуу кеңеши (Совет труда и Обороны) - жарандык 
согуштун башталышынын жана аскердик интервенциянын шартында иштеген РСФСРдин, 
андан кийин СССРдин (1923-1937) өзгөчө жогорку органы. Ал экономикалык курулушту 
жана коргонууну башкаруу үчүн жооптуу болгон, экономикалык комиссариаттардын жана 
бөлүмдөрдүн ишине жетекчилик кылган. Россиялык чоң энциклопедиясы. https://bigenc.ru/
domestic_history/text/4563536 Кайрылуу датасы 09.03.2021
259 ККAO Революциялык комитетинин өкүлүнүн билдирүүсү // КР БМА. Ф.658 Оп.7Доп. 
Д.2. Л.1-2
260 Минималдуу колдонулуучу аянт жөнүндө маалымат // КР БМА. Ф.658. Оп.7 Д.2. Л.10-
10 об.
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сыртында жайгашканы эч кимди таң калтырбаса деле керек; тескерисинче, 
ал кезде кадыресе көрүнүштөй эле болгон. Тээ илгертен бери Түркстандын 
эң чоң шаарында түркстандык финансылык ресурстар топтолгон, бул 
жерде ошондой эле тиешелүү имараттары бар административдик жана 
билим берүү мекемелери жайгашкан жана аймактын баардык булуң-
бурчтары үчүн басылмаларды чыгарган басмакана иштеген. Түркстан 
АССР борборунда тиешелүү деңгээлде болбосо да, башка калк жашаган 
аймактардан көбүрөөк сандагы билимдин ар кандай тармактары боюнча 
адистери бар болгон. Бул жердеги транспорт системасы башка шаарларга 
караганда алда канча жакшы иштеген, алардын көбүндө темир жолу жок 
болчу. Бир сөз менен айтканда, Түркстан көп тилдүү, көп улуттуу калкы бар 
шаар катары кабыл алынган борбор болгон. 

Жаңыдан түзүлүп, билим берүү тутумун куруу милдети менен 
алектенишкен коңшу республикаларда да билим берүү мекемесин 
жайгаштыруу маселеси болгондуктан, алар да Ташкентте болушун 
каалашкан. 

Мисалы, улуттук-аймактык чек араларды бөлүштүрүүдөн кийин түзүлгөн 
Тажик Инпросу Тажикстандын аймагында эмес, Ташкентте уюштурулган261. 

Адилеттүүлүк үчүн айта кет-
чү нерсе, алгач 1924-жылдагы 
бөлүштүрүүдө Тажикстан Өзбек-
стандын курамындагы автономияга 
айланган. Ошого карабастан, Тажик 
Автономиялуу Советтик Социалист-
тик Республикасынын кайсы шаа-
рын албаңыз, баардыгы Инпросту 
жайгаштырууга боло тургандай, 
Ташкентке атаандаш боло алмак. 
Чечүүчү факторлордун бири – бул ка-
дрлар болгон. Андыктан, жаңы уни-
верситетке кадрлар жок болгондон 
кийин, аны уюштуруунун эч кандай 
кажети жок болгон.

Дагы бир фактыны эске салсак, адегенде аймагында түркмөндөр жашаган 
жана 1924-жылы Түркмөн ССРинин курамына кирген Мерв (азыркы 
аталышы - Мары) шаарында уюшулган Түркмөн Инпросу кийинчерээк 
Ташкентке көчүүгө аргасыз болгон262.

Бул Базаркул Данияровдун alma mater’и жана Петр Кузьмич Юдахиндин 
мурунку иштеген жери - Ташкенттин Киринпросуна да тиешелүү, 
республикалар өзүнчө бөлүнүп, чек аралар чектелгенден кийин, бул 
институт Ташкентте ишин улантып, өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрүлгөн 
эле. 1925-жылы 8-октябрда Казак АССР Эл агартуу комиссариатынын 
коллегиясынын токтому менен Киринпрос жогорку окуу жайы статусун 

261 Бендриков К.Е. - 481-б.
262 Ошол эле жерде, 480-б.

70-сүрөт. Ташкенттеги Тажик 
Инпростун имараты. 1920-ж.
Открытка.
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алып, Казак педагогикалык институтуна айландырылган263. Аны Казпедвуз 
деп аташкан. Казпедвуз Казакстанга, Алма-Ата шаарына, 1928-жылы гана 
көчүп келип, КазПИ - Казак педагогикалык институту деп атала баштаган264.  
Учурда анын мураскери - Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык 
университети болуп эсептелет.

Киринпростун директору болуп дайындалгандан кийин алты айдын 
ичинде Петр Кузьмич келечектеги билим берүү мекемесинин имаратын алуу 
жана болочок студенттерди материалдык камсыздоо жолдорун издеген.

1925-жылдын 5-февралында Эшенаалы Арабаевге,  жолдош Токбаевдин 
айткандарынын негизинде Инпросту жабдуунун жана тейлөөнүн сметасы 
ыйгарым укуктуу Эмгекти коргоо кеңеши (ЭКК) менен макулдашылгандыгы 
жана Эл Агартуу комиссариаты (кыязы, РСФСР Эл агартуу комиссариаты) 
тарабынан бекитилгендиги жөнүндө жана ошондой эле «Инпростун 
имараты боюнча  Өкмөт Самаркандга көчүп кеткенден кийин турак жай 
менен камсыз кылуу боюнча Өзбек Ревкомдун негизги токтому бар» деген 
маалыматты кабарлаган265. 

Белгилей кетсек, 1925-жылы чек аралар бөлүштүрүлгөндө, Самарканд 
Өзбек ССРинин борбору болуп тандалган жана 1930-жылга чейин борбору 
болуп келген, андан кийин республиканын башкы административдик 
борбору Ташкент болуп калган. Бирок, 1925-жылы же кээ бир бөлүмдөр 
ошол бойдон Ташкенттен Самаркандга көчүрүлүп келген эмеспи, же 
бюрократиялык тоскоолдуктар болгонбу, айтор, Кыргыз автономиялуу 
облусу 1925-жылдын жайына чейин Инпрос үчүн имарат ала албай келген. 
Бул убакта Кыргыз автономиялуу облусунун Эл агартуу бөлүмүнүн ал 
маселеге көз карашы түп-тамырынан бери өзгөрүлүп калган эле.

Петр Кузьмич «Керектүү жарактуу аймак боюнча маалымат...» 
деген 4 пункттан турган Эскертүүлөрдө Инпросту Пишпек шаарында 
жайгаштыруунун артыкчылыктарын белгилеп, ошол көз карашты 
жактаарын билдирген. Тактап айтканда, ал мындай деп жазган: «... 2-чиден. 
Билим берүү институту Пишпекте болуусу зарыл, анткени Пишпек 
Кыргызстандын борбору катары аймактын маданий борбору болууга 
тийиш, ал жерге Инпрос менен кошо башка да мекемелер жана жогорку 
окуу жайлары топтолот»266. Андан ары келечекке кам көргөндүгүн 
билгизип, эмне үчүн Пишпекте жайгашуусу керектиги жөнүндө дагы бир 
жүйөлүү себебин кошкон: «3-чүдөн ... Инпрос Ташкентте болсо, окуучулар 
өз элинен обочолонуп калышат»267. Жана, акырында келтирилген өтө 
олуттуу себеби - окуучулардын ден соолугуна кам көрүү болгон: «4-чүдөн. 
Акыркы жылдардагы практика көрсөткөндөй, Ташкенттин климаттык 
шарттары Ташкенттин орто жана жогорку окуу жайларынын студенттерине 

263 КАССР Эл агартуу комиссариатынын коллегиясынын 10.08.1925-ж. токтому ӨзР. БМА, 
Ф.32. Оп.1. Д.95. Л.3.
264 Казахстан. 5 томдук Улуттук энциклопедия. 2005. Алматы: «Казак энциклопедиясы» 
башкы редакциясы. 3 Том К-М. 55-б.
265  ОблОНО Академиялык борборунун төрагасына... // КР БМА. Ф. 658. Оп.7Доп. Д.2. Л.5
266  Минималдуу керектүү аянт жөнүндө маалымат. Эскертүүлөр // КР БМА. Ф.658. Оп.7Доп. 
Д.2. Л.10об.
267 Ошол эле жерде. Л.10 об
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ушунчалык терс таасирин тийгизгендиктен, алардын дээрлик 80 пайызы 
өпкө ооруларына268 кабылышып, курсту бүтүрө алышпай, окуудан 
чыгып кетишет жана алардын ден соолугу кийин калыбына келбейт». 
Буга Касым Тыныстановдун өмүр баянынан алынган факт мисал болуп 
берет, ал Ташкенттеги Киринпроско Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев 
болуп бир эле жылы кирген, бирок так ушул өпкөсүнөн кургак учукка 
кабылгандыгынын кесепетинен алты ай кеч бүтүргөн269.

Кийинчерээк, 1925-жылы май айында ОблОНПнын Коллегиясына 
жазган кайрылуу катында Петр Кузьмич «Казак Инпроско270 акыркы 
кабыл алуу учурунда өткөн медициналык текшерүүлөрдүн жыйынтыгы 
көрсөткөндөй, окууга өтүп жаткандардын басымдуу көпчүлүгү тигил 
же бул оору менен жабыркагандар же жаңыдан ооруй баштагандар, ага 
Инпростун материалдык оор абалы себепкер болууда, анткени имараттар 
жылытылбайт, тиешелүү жабдуулар менен жабдылган эмес, төшөкчөлөр, 
шейшеп ж.б. керектүү оокаттар жок»271. Башкача айтканда, маселе 
Ташкенттин өзгөчө климатында эмес, таза абада жашоого көнгөн кыргыз 
менен казак сыяктуу көчмөн элдердин шаардын жашоо-тиричилиги начар 
шартында ооруларды тез жуктуруп алышкандыгында болгон.

Юдахин, биз көрүп тургандай, алдыдагы келечекти көрө билген. 
Бул жерде туулуп-өспөсө да, ал институтту облустун узак мөөнөттүү 
кызыкчылыктарына ылайык уюштурууга бүт жүрөгү менен аракет кылган.

Киринпростун кайда боло тургандыгы тууралуу маселе өтө курч 
коюлган, анткени окуу жылынын башталышына даярданууга жетишүү 
керек болчу. Квалификациялуу кыргыз мугалимдерин тезирээк даярдоо 
талап кылынган. Шашылыш чечим кабыл алууга дагы бир курч маселе 
түрткү берген - Ташкенттеги жана Алма-Атадагы Инпросто кыргызстандык 
3-4-курстун студенттери жеринде окууларын улантышаары макулдашылган 
болчу, ал эми бул окуу жайларына жаңы кирген студенттер Пишпектеги 
жаңы Инпроско которулушмак. Эгерде жайгашуу маселеси чечилбесе, 
экинчилери үчүн «арабөк абалда» ортодо калуу коркунучу турган.

Ошондуктан Петр Кузьмич Кара-Кыргыз облусунун ОблОНО272 
студенттердин абалына кабатырланган кат жазган. Ал катта: «Өткөн 
жылдын ноябрь айында эле күн тартибине киргизилген улуттук Кара-
Кыргыз Инпросун ачуу маселеси али күнчө иш жүзүндө так чечиле элек,  бул 

268 П.К. Юдахиндин бул пикири жөө аскерлердин генералы А.А. Поливановдун айткандары 
менен дал келет, ал буга чейин 10 жыл мурун 1915-жылы падышалык Россияда, аскердик 
кызмат жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун талкуулап жатып, Мамлекеттик Думага Түркстан 
аймагынын кыргыздары жөнүндөгү параграфта мындай деп жазган: “Бул келгиндер 
казарманын шартында өпкө кургак учугу менен оңой оорушат”. РГВИА, Ф.400. Оп.19. Д.154. 
Л.25-46 об. Типографиялык басуу.
269  К.Тыныстановдун Киробкомго билдирүүсү // КР БМА Ф.647. Оп.1 Д.19 Л.55
270 Документ Кара-Кыргыз АОсы Кыргыз АОго, ал эми Кыргыз АССР - Казак АССР болуп 
өзгөртүлгөн айда жазылган. Жазылышы жана айтылышы орус тилинде азыркыдай «казах» 
эмес, «казак» деп, элдин өз атына жакын колдонулган.
271 ОблОНО коллегиясына кайрылуу кат // КР БМА. Ф.647. Оп.1 Д.46. Л.7
272 Ар кандай документтерде ар башкача аталып жүрөт - кээ бир учурларда ОблБББ 
(Облустук билим берүү бөлүмү - ОблОНО), калгандарында – ОблЭАБ (Облустук Эл агартуу 
бөлүмү - ОблОНП) 
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өтө маанилүү маселе, аны чечүүнүн так убактысын аныктоо керек. ... кандай 
жагдай болсо да, бул ишти ушул жылдын 1 -октябрынан кечиктирбей 
чечүү зарыл, анткени Ташкент Инпросунда ү.ж. 1-майына карата алынган 
маалыматтар боюнча билим алып жаткан 56 биздин студент азырынча 
белгисиз абалда болууда ... Сыягы, Алма-Ата Инпросундагы студенттердин 
саны болжол менен ушундай эле»273.

Андан ары П.K. Юдахин мындай деп жазган: «Принципиалдуу мааниге ээ 
болгон экинчи маселе – Инпростун жайгашкан жерин аныктоо: Пишпек же 
Ташкент»274.

Демек, «... эгерде Инпрос Пишпекте жайгашса, биринчи кезекте, курулуш 
мезгилин өткөрүп жибербөө үчүн, чукул арада ылайыктуу жайларды 
ыңгайлаштырып баштоо керек»275.

Кайрылуу катында Петр Кузьмич студенттердин саны 120 адамга кантип 
аныкталганын так түшүндүрүп берген. Казак Инпросунан студенттерди 
негизги класстарга которуу пландаштырылган: 3-башкы - 2, 2-башкы - 3, 
1-башкы - 3; даярдоодо: жогорку - 20, кенже - 1; жана эксперименталдык 
мектепке: эксперименталдык мектептин 4-классы - 13, 3-класс - 9, 2-класс - 
9, 1-класс - 1 окуучу, баардыгы - 56 адам. Кемип калышы мүмкүн болушуна 
ылайыктап, ага Алматыдан келген студентти кошкондон кийин, 106 студент 
болгон. Болжол менен кошумча 34 адамды кабыл алышы мүмкүн болчу276.

273 Ошол эле жерде. Л.6об
274 Ошол эле жерде. Л.6об
275 Ошол эле жерде. Л.7
276 Ошол эле жерде. Л.7

71-сүрөт. Кээ бир маалыматтар боюнча, КАО жана Кырг. 
АССРинин ОблОНП жайгашкан үй. Пишпектин башчысы Илья 
Терентьевдин мурдагы «дачасы». Учурда үйдүн урандылары 
Куурчак театрынын сейил багында жайгашкан. 1900-ж
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Киринпроско алгачкы кабыл алуу учурунда ушул ыкманы колдонуу 
зарыл эле, анткени бул мезгилде сабаттуулуктун жогорку деңгээлин 
талап кылган предметтерди окуп-үйрөнүүгө даярдангандыктары 
жетишсиз болгондуктан, абитуриенттерди тартуу абдан кыйын болгон. 
Баштапкы билими бар анча көп эмес сандагы жаштар буга чейин эле 
аталган институттардын студенттери болуп калышкан. Андыктан 
эксперименталдык мектеп жана даярдоо курстары Киринпростун курамына 
киргени бекеринен болгон эмес.

Бул Эл агартуу комиссариатынын кызматкерлеринин жана 
Киринпростун башчысынын алысты көрө билген көсөмдүгү болгон. Ал 
эми андан кийинки жылдары, чек араларды бөлүштүргөндөн кийин өнүгө 
баштаган кыргыз мектептеринин окуучуларын окууга тартуу оңой боло 
баштаган.

Андан аркы катында Киринпростун директору студенттер менен 
мугалимдердин жашоосун жана окуу процессин камсыздоого кеткен 
чыгымдардын сметасын сунуштаган. Кайрылуунун автору кошумча 
каржылоо булактарынын бар экенин белгилеген - Петр Кузьмич жалпы 
Түркстан фондунан ККАОнун үлүшүн алуу маселелерин чечүүгө бекеринен 
катышкан эмес. Ал түшкөн каражаттар боюнча конкреттүү маалыматтарды 
берген соң, өзүнүн сунушун айткан: «Биздин оюбузча, бул акчаларга азыр 
жабдууларды даярдоону, биринчи кезекте парталарды, такта (доска), 
столдорду, отургучтарды жана керебеттерди даярдоону баштоо керек»277.

Кайрылуу каты өз мүдөөсүнө жетти десек болот. Бул бир чети таң 
калыштуу деле эмес: республиканын жетекчилигинин, облустук элге 
билим берүү башкармалыгынын күч-аракеттери да көз карандысыздыкты 
мүмкүн болушунча эртерээк «бекемдөөгө» жана жаңы жерге жайгашууга 
багытталган. Анткени Революциялык комитет 1924-жылдын декабрында 
эле Ташкенттен Пишпекке өз алдынча көчүүнү демилгелеген.

Ташкентте жаңы түзүлгөн Түркстан республикалары менен 
облустарынын мүлкүн бөлүштүрүү жана чарбалык-экономикалык иштерди 
каржылоону өзгөртүү боюнча активдүү иштер жүрүп жаткан. Март айында 
ККАОнун Биринчи Уюштуруу съезди юридикалык автономиялуу аймакты 
бекитүү менен дароо РСФСРдин жетекчилигине аны эгемендүү республикага 
айландыруу боюнча кайрылуу жөнөттү.

1925-жылдын 30-майында Облустук Эл Агартуу бөлүмүнүн коллегиясы 
акыры Киринпростун орду Пишпек болушу керек деген чечимге келген. 
Бул үчүн дунган Хихура Тонжанын курулуп бүтө элек жеке менчик аялдар 
мектебинин имаратына жайгаштыруу пландаштырылган278. Ал Комсомол 
көчөсүндөгү279, № 402-үй эле. Анын жайгашкан жери болжол менен 
Эркиндик гүлбагы менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинде десек болот. 

277 Ошол эле жерде. Л.8
278 Облустук БББнын коллегиясынын отурумунун протоколунан үзүндү // КР БМА, Ф.658. 
Оп.7. Д.8. Л.11
279 Ал көчө дайыма адегенде Бульвар, Комсомол көчөсү, анан Дзержинский бульвары деп 
аталып, кийинчерээк Эркиндик гүлбагы деп аталган. В.Г. Петров. Советтик Фрунзе 1926-
1991, 77с. - 76-б
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Тилекке каршы, азыр ал имарат да, анын айланасындагы үйлөр да сакталып 
калган эмес.

Коллегия Петр Кузьмичке мугалимдерди топтой берүүнү тапшырды. 
Кайрылуу катка ылайык, «негизги контингентти» Алматы менен 
Ташкенттин Инпросунун даярдоо курстарынан студенттерди которуу 
жолу менен алгачкы жылдагы кабыл алууну толтуруу бекитилген эле. 
Ишти андан ары жүргүзүү үчүн Киринпростун уюштуруу комиссиясы 
түзүлүп, ага Петр Юдахинден башка, Адий Баишев, Касым Тыныстанов 
кирген280 жана Димитриев281 деген техник Комхоздон282 кошулган, ал 
курулуш боюнча эксперт катары кирсе керек. 1925-жылдын 12-июлунда 
эмеректерди жаңыртуу жана өндүрүү боюнча тоорук (аукцион) өткөрүү 
чечими кабыл алынган. Тооруктун кулактандыруусу «Крестьянский путь» 
(«Дыйкан жолу») гезитине283 жарыяланган. Ошондой эле аткаруучулар 

280 Уюштуруу комиссиясынын №1 отурумунун протоколу // КР БМА. Ф.658. Оп.7Доп. Д.2. 
Л.18
281 Обл ОНП комиссия мүчөлөрүнүн Коммуналдык чарбага кайрылуусу // КР БМА. Ф. 658. 
Оп. 7 Доп. Д. 2. Л. 19
282 Коммуналдык чарба бөлүмү
283 «Крестьянский путь» газетасынын редакциясына // КР БМА, Ф.658. Оп.7Доп. Д.2. 
Л.20-22

72-сүрөт. Киринпростун имараты (Хихура Тонжанын үйү). Эркиндик гүлбагы 
менен Токтогул көчөсүнүн кесилишиндеги бурчта (көчөлөрдүн азыркы 
аталышы берилди)
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менен түзүлгөн келишимдин шаблону («шарттар»)284 даярдалып, ага 
А.Д. Баишевдин жана П.К. Юдахиндин колдору коюлуп, баары процедуралар 
боюнча абдан тыкан аткарылган. 12-июлда «атаандаштар» жетишсиз 
болгондугуна байланыштуу, аукцион 3 күн кечирээк өтүп, бул тууралуу 
кулактандыруулар администрациянын уруксааты менен шаар ичинде 
илинген285. Курулуш иштеринин аткаруучуларын тандоо, жабдууларды 
жасоо боюнча керектүү чечимдерди уюштуруу комиссиясы 1925-жылдын 
15-июлунда286, тоорук болгон күнү дароо кагаз жүзүндө тастыктаган.

Ошентип, окуу жылынын башталышына жана кыргыз автономиясында 
жаңы, биринчи окуу жайынын ачылышына карата иш тездик менен алдыга 
жыла баштады.

Уюштуруу комиссиясынын иши активдүү жүрүп жаткан кезде РСФСР 
СНКнын «1925-жылдын октябрынан тартып Кыргыз педагогикалык 
техникумун мамлекеттик бюджеттин карамагына кабыл алуу жөнүндө» 
токтому чыккан287, ал токтомго СНКнын төрагасы А.И. Рыков288 кол 
койгон. Мындай чечим Эл агартуу комиссариатынын арызынын негизинде 
кабыл алынган. 

Түзүлүп жаткан мекеме буга чейин эле Кыргыз педагогикалык техникуму 
деп аталып келген жана иш жүзүндө деле ошондой болгон, анткени окуу 
программасы ошол кездеги педагогикалык техникумдун стандарттарына 
туура келген. Ошол эле учурда РСФСР СНКнын бул токтому өлкөнүн өкмөттүк 
деңгээлде өтүнүч кат менен кайрылып жатканы, облустун жергиликтүү 
жетекчилиги мекемеге канчалык чоң маани берип жаткандыгынын айкын 
далили экени көрүнүп турат, өкмөт өз кезегинде, өтүнүчтү канааттандыруу 
менен, анын маанилүү ролуна баа берген. 

Киринпросту түзүү боюнча уюштуруу иштери 1925-жылдын 
22-ноябрында Адий Баишевдин төрагалыгы астында өткөн Киринпростун 
Башкармалыгынын жыйынында жогору бааланган289. Төрагадан 
тышкары ал жыйынга: «Кошчу» союзунун облустук комитетинен - Нуркул 
Кульназаров, Облустук саясий агартуу бөлүмүнөн - Исабек Уркунчиев, 
Илимий комитеттен - Касым Тыныстанов, Пропаганда иштери союзунан 
- Турусбеков, Айыл-чарба техникумунан - Каримов, Каракол райондук 
инспекциясынан - Токчоро Жолдошев, Инпростон - Петр Кузьмич Юдахиндер 
катышкан. Бир сөз менен айтканда, өкүлчүлүк тобу чогулган. Юдахин 
уюштуруу комиссиясынын атынан жасалган иштер боюнча доклад жасаган. 
Коллегия мүчөлөрү ишти «жетишерлик деңгээлде канааттандырарлык» 
деп баалашкан. Ошол кездеги формалдуу лексиканы эске алганда, бул абдан 

284 Кондиции // КР БМА. Ф.658. Оп.7Доп. Д.2. Л.28-28 об
285 Кулактандыруу // КР БМА, Ф.658. Оп.7Доп. Д.2. Л.23
286 Уюштуруу комиссиясынын № 3 протоколу // КР БМА, Ф.658. Оп.7Доп. Д.2. Л.33
287 ЭАК отурумунун №32 протоколунун көчүрмөсү // КР БМА. Ф.658. Оп.7Доп. Д.10. Л.14; № 
32 протокол // КР БМА. Ф.658 Оп.7 Доп. Д.2. Л.35
288 Рыков Алексей Иванович (1881-1938) - Советтик саясий жана мамлекеттик ишмер, 
документке кол коюу учурунда - СССР Эл Комиссарлар Кеңешинин (ЭКК) төрагасы (1924-
1930) жана бир эле мезгилде РСФСР ЭКК (1924-1929) төрагасы болуп В.И. Ленин өлгөндөн 
кийин анын ордунда иштеген, Саясий бюронун мүчөсү (1922-1930). 
289 Коллегиянын отурумунун № 35 протоколу // КР БМА, Ф.658. Оп.1 Д.118. Л.72-76 об
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бийик баа эле. Ал учурда «жакшы» жана «эң жакшы» деген баалоо колдонула 
элек болгондуктан, «жетишерлик деңгээлде канааттандырарлык» деген 
билдирүү менен чектелишкен, бирок ошол эле учурда, эмнени «жетишерлик 
деңгээлде канааттандырарлык» дешкени кеңири түшүндүрмөсү менен 
коштолгон.

Мында да дал ошондой болду: «Тапшырылган иштерге жана өзгөчө 
оор шарттарда аткарылган [тапшырмага] абийирдүүлүк менен мамиле 
жасагандыгын белгилеп, уюштуруу комитетинин мүчөсү жана Инпростун 
директору жолдош Юдахинге ОблОНП коллегиясынын мүчөлөрүнүн атынан 
жолдоштук «рахматыбызды» билдиребиз»290. Ошол убакта материалдык 
эмес жолдоштук ыраазычылык билдирүү - коомдун алдында өзгөчө баалуу 
болсо керек десек, аша чапкандык болбос деп ойлойбуз. 

Кийинки айда, кыргыз тилинде жарык көргөн «Эркин-Тоо» гезитинин 
1925-жылдын 28-декабрындагы номурунда: «Эгерде иштесең – ушул адамдай 
иште!» деген макаласы жарык көрүп, анда Петр Кузьмич Юдахиндин 
уюштуруучулук ишмердүүлүгү жөнүндө кеңири сөз болгон291. 

Коллегиянын ошол эле жыйынында окууга кабыл алынган студенттердин 
саны жана кызматкерлердин саны бекитилип, дароо эле жергиликтүү 
бюджеттен РСФСР финансы министрлигинин субвенцияларына292 
толуктоого каражат бөлүү үчүн областтык аткаруу комитетине кайрылуу 
чечими кабыл алынган. Жогоруда айтылгандай, мурда Киринпросту 
борбордук бюджеттен каржылоо боюнча РСФСР СНКнын атайын токтому 
кабыл алынган эле.

ДИРЕКТОР ЖАНА ОКУУ БӨЛҮМ БАШЧЫСЫНЫН 
ЭРИШ-АРКАК ИШМЕРДИГИ

Бул окуу жайдын эки жетекчисинин кесипкөйлүк жогорку чеберчилиги, 
алардын эриш-аркак айкалыштырып жүргүзгөн ишмердиги жөнүндө: 
«Петр Кузьмич Юдахин менен Базаркул Данияровдун чымырканып иштеп, 
институттун окуучуларына аталык камкордук менен мамиле жасашы, 
Кузьмичтин институттун экономикасын билгичтик менен уюштура билиши 
жана Базаркул Данияровдун окуу, тарбия иштерин жакшылап жолго коюшу 
тез эле бизди ири жеңиштерге алып келди. Ошентип, кыргыз эл агартуу 
майданында бир кыйла ийгиликтүү иштерди иштеп, республиканын 
коомчулугуна аты чыгып, элге таанымал болуп калды»293. – деп жазат, 

290 Ошол эле жерде. Л.72
291 Бектенов З., 2016, 65-бет.
292 Субвенция (лат. тилинен - жардам) – мамлекеттен жергиликтүү бийлик органдарына 
берилүүчү акчалай жардамдын түрү. Субсидиядан айырмаланып, ал белгилүү бир иш-
чараларды каржылоо үчүн каралган жана анын максаттуу пайдаланылышы бузулган учурда 
кайтарылып берилүүгө тийиш. Чоң энциклопедиялык сөздүк. 2000.
293 Бектенов З. «Замандаштарым жөнүндө. Адабий эскерүүлөр». Үчүнчү басылышы. 
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Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумун 1930-жылкы бүтүрүүчүсү, 
педагог, Манас таануучу, филолог Зияш Бектенов, Киринпрос жөнүндө 
кеңири, мазмундуу эскерүүсүндө.

1925-жылдын августунда, тоорук өткөрүлүп, имаратты оңдоп-түзөө 
иштери аяктагандан бир ай өткөн соң, Базаркул Данияров Ош шаарынан 
Пишпекке келип, Киринпростун окуу бөлүмүнүн башчысы жана кыргыз 
тили жана адабияты мугалими болуп иштей баштайт. Анын колунда Ош 
облустук билим берүү бөлүмүнүн 1925-жылдын 18-августунда294, РКП295 
облустук аткаруу комитетинин буйругу боюнча берилген мандаты бар эле. 

Базаркулду Киринпростун окуу бөлүмүнүн башчысы кылып дайындоо 
чечими 1924-жылдын 24-декабрында жаңы түзүлгөн ККАОнун облустук 
билим берүү бөлүмүнүн Коллегиясынын үчүнчү жыйынында кабыл алынган. 
7-параграфта296: «Жолдош Данияров Ош педагогикалык курстарындагы 
ишинен бошотулуп, Киринпростун директорунун орун басары болуп 
дайындалсын. Жолдош Данияровдун ордуна Каракол шаарындагы жолдош 
Киянаков барсын» деп жазылган.

Киринпростун биринчи директорун тандоо учурунда кандай болсо, 
институттун окуу бөлүмүнүн биринчи башчысын тандоодо да, Базаркул 
Данияровдун талапкерлиги коюлаары ачык эле көрүнүп турган.

Мындай чечимди кабыл алган жыйынга болгону 4 гана киши катышкан: 
Турдалы Токбаев, Леонид Бруй, Эшенаалы Арабаев жана Петр Кузьмич 
Юдахин. Данияровдун талапкерлигин Арабаев, Юдахин экөө бирдей 
сунуштагандыгын баса белгилеп айтуунун кажети деле жок болсо керек. 
Киринпросту түзүү боюнча уюштуруу комиссиясына Петр Кузьмич Юдахин, 

Бишкек: Салам, 2016. – 65 б
294 Пишпекке ишке жөнөтүлгөндө берилген мандаты // ДҮА. БДФ. Б.15. №15 Документ.
295 РКП - Россия коммунисттик партиясы
296 ОББнын отурумунун №3 протоколу // КР БМА Ф.647. Оп.1 Д.24. Л.57 - №11 Документ.

73-сүрөт. Петр Кузьмич Юдахин жана Базаркул 
Данияров. 1929-жыл
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Касым Тыныстанов жана Соцвостун башчысы Адий Баишевдер кирген. 
Киринпростун жетекчилигинин түзүлүшүнө катышкан же таасир эткен 
адамдардын тар чөйрөсүнүн ичинен Адий Баишев гана Базаркул Данияров 
менен жакындан тааныш эмес эле. Бирок ал дагы Данияровдун кесиптик 
сапаттары жөнүндө угуп-билип жүрсө керек, себеби Ош педагогикалык 
курстары (техникум) Соцвостун түзүмүнө кирген биринчи баскычтагы 
мектептер үчүн мугалимдерди даярдаган.

1925-жылдын жайында Киринпростун окуу бөлүмүнүн башчылыгына 
Базаркул Данияровго атаандаша турган талапкер бар экенин элестетүү 
кыйын... Мына ушундай жооптуу ишке дайындалгандыгына байланыштуу, 
Базаркул Пишпекке келээр алдында жазган өмүр баянында297, өзүнүн иш 
тажрыйбасын кыска гана белгилеп койгон. Бул документте Киринпроско 
чейинки иш жолунун этаптары ырааттуу чагылдырылган. Мурда берилген 
күбөлүктөр, сертификаттар, рецензиялар жана мүнөздөмөлөр менен 
бирге бул маалыматта алдыңкы кыргыз жаштарына агартуу жана тарбия 
берүү тапшырылган адамдын портрети ачык камтылган. Эгерде биз 
Киринпростун алгачкы окуу бөлүмүнүн башчысынын ушул кезге чейинки 
өмүр таржымалына көз салып көрсөк, анда ал төмөндөгүдөй:

Базаркул Данияров
 − Ал кыргыздар менен казактарга мугалимдерди даярдаган 

адистештирилген окуу жайда толук 4 жылдык окуу курсун бүтүрүп, 
тиешелүү экзамендерди тапшырып, авторитеттүү комиссиянын 
колунан мөөнөтүнөн мурда сертификат алган, тарыхта биринчи жолу 
профессионалдык педагогикалык билим алган биринчи кыргыз...

 − Пишпек Киринпрос түзүлгөндө, ал билим берүү системасынын 
үч баскычында алган биринчи педагогикалык билимин жана 
көндүмдөрүн ал жерде ийгиликтүү колдонууга жетишти - Биринчи 
баскычында Үлгүлүү мектепте, кесиптик билим берүү системасында 
(Фабзавучтун жана Трамвай башкармалыгынын мектептеринде) жана 
Оштогу мугалимдердин курстарында.

 − Ал мугалимдерди кайра даярдоо программасын өзү түзүп, Ош 
педагогикалык техникумун түптөөнү демилгелеген.

 − Окуу китептерин чыгаруу жана тексттерди оңдоп-түзөө, атайын 
терминдерди иштеп чыгуу боюнча Илимий комиссиянын 
ишмердүүлүгүнө, кыргыздын биринчи «Эркин Тоо» гезитин 
уюштурууга, этнографиялык материалдарды чогултуу боюнча 
калктын сабатсыздыгын жоюу  кыймылдарына активдүү катышкан.

 − 1925-жылы кыргыз тилиндеги алгачкы көркөм китептерди басмага 
даярдап, кириш сөз жазган.  

 − Ал 1926-жылы жарык көргөн мектеп үчүн биринчи окуу китептеринин 
автору болгон, билим берүү бөлүмүнүн түшүнүү менен колдоо 

297 Базаркул Данияровдун өмүр таржымалы, 20-июнь, 1925-жыл. // ДҮА. БДФ. Б. 64а-64б об. 
- №78 Документ.
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көрсөтүүсү, директор менен окуу бөлүмүнүн башчысынын ортосундагы 
өз ара түшүнүшүү, эч кандай интригасы жок, алдыдагы жалпы максатка 
бирге умтулуу - Кыргызстандагы биринчи институттун өтө жемиштүү 
иштөөсүн шарттаган. 

Пишпектеги Кыргыз агартуу институтунун салтанаттуу ачылышы 
1925-жылдын 25-октябрында298 өткөн жана ошол убакыттан тартып окуу 
процесси башталган.

Ташкенттеги Киринпростон айырмаланып, бул жерде – Пишпекте ачыл-
ган Киринпростун студенттери үчүн ошол мезгилдин мүмкүнчүлүктөрүнө 

жараша сонун шарттар түзүлгөн. Жа-
такананын үч имараты Пишпектин 
борборундагы Комсомол көчөсүндө 
(азыркы Эркиндик гүлбагы), инсти-
туттун имаратынын жанында орун 
алган, алардын бири азыр атактуу 
№6 шаардык гимназия мектеби тур-
ган жерде жайгашкан299. Дагы бир 
имараты Эркиндик гүлбагы менен 
Москва көчөсүнүн кесилишинде бол-
чу. Тилекке каршы, Кыргызстандын 
көрүнүктүү инсандары иштеген бул 
тарыхый имараттар сакталып кал-
ган жок. Кабыл алууга чейин курсагы 
жакшы тойбогон балдар Киринпро-
стун ашканасынан күнүнө үч маал 
тамак ичип турушкан. Студенттерге 
кийим-кече да берип турушкан. 

«Биз институтта окуп баштагандан тартып, эки түрдүү – кышкы жана 
жайкы кийимдерибиз пайда болду, таза, аппак шейшептери, жууркан-
төшөктөрү менен камсыздалган кооз жана таза үйдө жашачубуз, күнүнө 
үч маал даамдуу тамактарды ичип, жаңы бышкан нандарды жечүбүз»300 
– деп эскерет Зияш Бектенов. Студенттердин көбүнө стипендия төлөнүп 
берилчү. Мисалы, 1927-жылдын февралына карата 58 студентке төлөнгөн 
стипендиянын өлчөмү айына 10 рублди түзгөн, бул ошол эле айда билим 
берүү мекемесинин баардык бюджети 2647 рубль болгонун эске алганда, 
бул өтө көп акча болгон301.

Киринпростогу класстардын түзүмдөрү мындай болгон: 4-класстан 
турган биринчи баскычтын эксперименталдык мектеби, даярдоо курстары 
- кенже, орто жана жогорку класстар, жана ошондой эле биринчиден 
төртүнчүгө чейинки 4 негизги курстар. Даярдоо курсуна кирген студент 6-7 
жыл окушу керек болчу.

298 Бектенов З.Б., 2016, 56-б.
299 Ошол эле жерде, 127-б.
300 Бектенов З.Б., 2016, 66-б.
301 Пишпек Педтехникумуна Эл агартуу комиссариатынын финансы бөлүмүнөн // КР КР 
БМА, Ф.658. Оп.7Доп. Д.15. Л.3

74-сүрөт. Киринпрос жатаканасы-
нын имараттарынын бири – жебе 
менен көрсөтүлүп турат. Алыстан 
сол тарабында көрүнөт. Алдыңкы 
планда 1940-жылдардагы № 6 мек-
тептин имараты турат.
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1925-жылга чейин өлкөдө баардыгын милдеттүү түрдө мектепте 
окутуу деген болгон эмес; ал үчүн шарттар бышып жетиле элек болчу. 
1918-жылы эле «Бирдиктүү эмгек мектеби жөнүндө жобо» жарыяланган: 
өңү-түсүнө (расасына), улутуна жана социалдык абалына карабастан 
баардык жарандардын билим алуу укугу, аялдар менен эркектердин билим 
алуусунда теңчилиги, эне тилинде билим алуу укугу, шартсыз светтик 
билим, окутуунун өндүрүштүк эмгек менен байланышына негизделген 
билим. Бирок, жарандардын РСФСРде, деги эле бүткүл СССРде билим 
алуу үчүн тиешелүү мүмкүнчүлүктөр менен камсыздалган эмес - мектеп 
курагындагы баардык балдарды камтуу үчүн тиешелүү санда мектептер, 
мугалимдер жана окуу китептери жок эле. Ошол учурда билим берүү 
менен КАОнун абалы өлкөдөгү эң оор абалдардын бири болгонун «Кыргыз 
автономиялуу облусунда эл агартууну уюштуруу боюнча отчеттон» көрүүгө 
болот. Ошондуктан, Пишпек Киринпроско окууга келген студенттер ар 
кандай куракта болушкан, алардын баштапкы билим деңгээли да ар башка 
болгон. Ушундай жагдайдан улам, алар мурунку даярдыгына жараша ар 
кандай курстар менен окууларын улантышкан.

Пландаштырылгандай, Киринпрос уюшулгандан биринчи жылы 
студенттердин бир бөлүгү Ташкенттеги жана Алма-Атагы даярдык 
курстарынан которулуп келишкен. Дагы бир бөлүгүн облустун ар 
кайсы аймактарынан тандалып алынган студенттер түзгөн. Окуунун 
башталышында которулуп келгендердин техникумдун программасы 
боюнча даярдыктары бар болсо, экинчилерине кыйын эле болгон. 
Киринпростун бүтүрүүчүсү Зияш Бектенов «Жаңы келгендердин ичинен 80 
студент кабыл алынышы керек болсо, 800гө жакын бала арыз берген»302 – 
деп эскерет. Мына, окууга болгон каалоо кандай күч эле!

Киринпрос жаңы ачылган алгачкы жылдары окууга кабыл алынган 
кыздар өтө аз болгон. 1930-жылы эң биринчи жана жалгыз бүтүрүүчү 
(мөөнөтүнөн мурда аяктагандар) 1927-жылы биринчи курска тапшырган 
Мискина Танина (Тана кызы)303 болгон. Кыздар, анын ичинде Мискина да, 
Киринпроско окууга бир аз мурдараак тапшырышкан, бирок кыязы, алар 
адегенде даярдоо курсунда окушса керек. Мискина Танина эң жакшы окуган 
алдыңкы студенттерден болгон, ал окуу жайдын акыркы курсунда окуп 
жүргөн кезинде эле даярдоо класстарында тарбиячы болуп иштеп, окуу 
жайдын ишине аралашып жүргөн. 

Ал кезде абал студенттерге да, мугалимдерге да өтө оор эле. Бир жагынан 
алганда билим берүү мекемелерин тандоо өтө чектелүү болсо, экинчи 
жагынан, Киринпросто окууга кирүү үчүн мүмкүндүк берген башталгыч 
билимге ээ болгон жаштар өтө аз болгон. Андыктан даярдоо курстарына 
студенттер көп кабыл алынган. Окуучулардын жалпы билим деңгээли 
боюнча даярдыгы жок болгондон тышкары, кыргыз тилинде сабак бере 
турган мугалимдердин жетишсиздигинен, даярдоо класстарынан баштапкы 

302 Ошол эле жерде, 56-б.
303 Мискина Муслимовна Танина окуудагы ийгиликтерден тышкары ушундай 
биографиялык факты менен да белгилүү — ал Киринпросту аяктагандан кийин Осмонкул 
Алиевге турмушка чыккан.
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класстарга өтүү жай жүргөн.
Ошондуктан, окуучуларга математика, география сыяктуу жалпы билим 

берүүчү предметтерди орус тилинде өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк бергидей 
деңгээлде орус тили боюнча билим берүү зарыл эле. Бул абал убакыттын 
өтүшү менен өзгөрүлүп турмак - биринчиден, жаңы кыргыз мектептеринин 
саны улам өсүп жаткандыгына байланыштуу, ал мектептерге окуусун 
аяктаган мугалимдер келмек, ошого жараша, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 
билим деңгээли аларды даярдоо курсуна эмес, дароо эле негизги класстарга 
кирүүгө мүмкүнчүлүк бергидей болушу керек болчу. Башка жагынан 
алганда, бүтүрүүчүлөрдүн арасынан эне тилинде кесиптик деңгээлде сабак 
бере алган мугалимдерди даярдап чыгаруу зарыл эле.

Буга байланыштуу даярдоо класстарынан акырындык менен баш 
тартуу жүрсө, ошонун эсебинен негизгилеринин саны көбөйөт деп 
болжолдошкон.304

Жакынкы беш жылда окуу жайы канча бүтүрүүчү даярдап чыгарат 
деген ОБББ суроосуна төмөнкүдөй маалымат беришкен305: - 1926/27-окуу 
жылында - 0, 1927/28 - 0, 1928/29 - 20 адам., 1929/30 - 30 адам, 1930/31 - 30 
адам.306

Ошентип, окуу жайы алдыда дагы 4 жылда алгачкы 20 квалификациялуу 
мугалимдерди бүтүрүүгө тийиш! Ар бир студент эсептелүү эле.

МУГАЛИМДЕР ЖАНА ПИКИРЛЕШТЕР

Зияш Бектеновдун айтымында, Киринпростогу мугалимдерди Петр 
Кузьмич Базаркул Данияров менен бирге издеп, тандап алган: «Ал [Юдахин] 
менен Базаркул Данияров институттун иштерин ыкчамдык менен өз колуна 
алып, институтка мугалимдерди тандай баштады»307. Ошол эле учурда 
баардык кадрдык чечимдерди Облустук Эл Агартуу бөлүмү бекитиш керек 
болчу, ошондон кийин гана ал өз күчүнө кирген.

Киринпростун мугалимдери - Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумун жамааты өзгөчө таланттуу адамдардан турган. Алардын көбү 
окуу китептерин жазып, чыгармачылык иштерге катышып, окуучулардын 
кызыгуусун жана табитин калыптандырууга олуттуу таасирин тийгизген 
ийримдерди жетектешкен.

Киринпрос ачылгандан тартып Петр Кузьмич да, Базаркул Данияров да 
жетекчилик иштеринен тышкары, сабактарды өткөрүшкөн. Петр Кузьмич 
- орус тили жана адабияты боюнча, ал эми Базаркул - кыргыз тили жана 
адабияты боюнча сабак беришкен.

304 ОНП комиссиясынын отурумунун № 58 протоколу, §3 // КР БМА. Ф.647. Оп.1. Д.118. 
Л.302
305 Киринпросу. Тез арада // КР БМА, Ф.658 Оп.7Доп. Д.13. Л.16
306 Окуучулардын саны жөнүндө маалыматтар // КР БМА. Ф.658. Оп.7Доп. Д.13. Л.15
307 Бектенов З.Б., 2016, 64-б.
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Киринпрос ачылгандан эки 
жыл өткөндө, башкача айтканда, 
1926-27-окуу жылында, балким, 
окуу жылы жаңы башталганда 
болсо керек, жамаатка 1920-
жылы Ташкенттеги Киринпросто 
Базаркул Данияров менен чогуу 
окуган адам - кыргыз тили жана 
адабияты мугалими Ажыйман 
Шабданов (1905-1933) кошулган. 
1925-жылы окуу жайын 
бүтүргөндөн кийин, ал Пишпекке 
иштөөгө келген, адегенде ОблОНП 
тутумуна котормочу катары 
кирген, бирок көп өтпөй Пишпекте 
Киринпросто иштей баштаган308.

Базаркул Ажыйман менен бирге эки окуу китебин - «Метр чендери» 
1928-жылы жана ошол эле 1928-жылы «Эсеп китеби» жазышкан. Базаркул 
да, Ажыйман да тил жана адабият боюнча адис болушканына карабай, бул 
окуу китептерине аябай муктаж болуп жатышкандыктан, китеп жазууну 
колго алышкан. Алар бул маанилүү ишти ийгиликтүү ишке ашырышкан.

Базаркул Илимий комиссиянын кызматкери катары математика боюнча 
жасаган иштеринин алкагында математикалык терминдерди кыргыз 
тилинде иштеп чыгып, алар окуу китептеринде колдонулган.

Баса, балдар үчүн жазылган азыркы китептердин авторлору ушул 
колдонмолор менен таанышып, ала турган жактарын алышса деп айткыбыз 
келет, мисалы, окуучуларга сунушталган тапшырмалар ошол кездеги 
окуучунун турмуш-тиричилигине байланыштуу атрибуттар кошулуп 
түзүлгөн.

Кийинчерээк, 1928-жылы Алма-Ата Киринпросунун дагы эки бүтүрүүчүсү 
– Израил (Ысыраил) Курманов жана Сатыбалды Нааматов309 кыргыз тили 
жана адабияты мугалимдеринин катарына кошулган.

Израил Курманов педагогикалык практика үчүн жооптуу болуп 
дайындалган, бирок ал көпкө иштебей, бир нече ай иштеген соң, 
педагогикалык техникумду таштап, «коомдук иштерге өтүп кеткен»310.

Ат-Башынын тургуну Сатыбалды Нааматов (1905-1938) - кыргыз 
педагогикасында олуттуу из калтырган жаркын инсан. Ал Ажыйман менен 
тең болчу жана алар бир окуу жайда, Алма-Атадагы Киринпросто окушкан, 
бирок Сатыбалды аны кийинерээк, 1928-жылы аяктаган. Ал буга чейин 
аймак үчүн өтө актуалдуу жаңы адис - методист-мугалим адистигине ээ 
болгон, анткени бул билим берүү системасынын, айрыкча кыргыз билим 

308 Киринпростун кызматкерлеринин штаттык жүгүртмөсү 1926-ж. // КР БМА, Ф.658. 
Оп.7Доп. Д.14. Л.12об-13; ФЗл Эл агартуу бөлүмүнө 01.10.1926 // КР БМА, Ф.658. Оп.7Доп. 
Д.14. Л.16
309 15.09.1928-ж. Кырпедтехникуму боюнча №47 буйругу // КР БМА, Ф.658 Оп.4. Д.3. Л.14об
310 15.10.1928-ж. Кырпедтехникуму боюнча №49 буйругу // КР БМА, Ф.658 Оп.4. Д.3. Л.15об

75-сүрөт. «Метр чендери» жана «Эсеп 
китеби». Китептердин мукабасы.
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берүү мекемелеринин изденүү жана калыптануу 
мезгили болгондуктан, бул адистик өтө зарыл 
эле. Программаларга, окуу китептерине гана 
эмес, окутуунун методикасын иштеп чыгууга да 
өтө таңсыздык бар болчу.

Педагогикалык окуу жайлардын 
студенттерине жана мектеп мугалимдерине 
окуу методикасын иштеп чыгууга жардам берүү 
максатында Сатыбалды Нааматов 1930-жылы 
басылып чыккан «Эне тилинин методдору», 
1933-жылы «Балдар алиппесинин окуу методу», 
«Балдар алиппесинин методу» окуу куралдарын 
жазган. Ошондой эле 1932-жылы жарык көргөн 
«Анык политехникелешкен мектеп үчүн 
көрүшүү» деген эмгегин жазган.

Жаш мугалим көп сандагы алиппелерди 
иштеп чыгууга жана жазууга жетишкен, 
алсак: 1929-жылы чоңдор үчүн «Сабатсыздык 
жоюлсун» алиппеси, кийинчерээк ал «Сабаттуу 
колхозчу» деп өзгөртүлгөн ат менен жалпы тиражы 100 миң нускага 
чейин (!) 7 жолу басылып чыккан. Ошондой эле Ажыйман Шабданов менен 
бирге даярдаган аялдар үчүн «Тунгуч» алиппеси, балдар үчүн жазылган 
«Кичинекей колхозчу», биринчи жана экинчи жылы окуп жаткандар үчүн 
«Окуу китеби», «Жаш эпкиндүүлөр» окутуунун колдонмосун даярдап, 
жарыкка чыгарган311.

Окуу китептеринен жана окуу куралдарынан тышкары Сатыбалды 
Нааматов балдарга арналган «Жөжөлөр», «Тынымкан» аңгемелер 
жыйнагын, «Аял» ырлар циклин, «Түштүктөгү жер төңкөрүшү» поэмасын, 
«Барса келбес сапар» повестин басып чыгарган.

Ал мунун баардыгын Киринпросто, Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумунда иштеп жүргөндө жана андан кийинки өтө кыска өмүрүндө 
даярдап, жазууга үлгүргөн экен... Сатыбалды Нааматов 1938-жылы 32 
жашында репрессияга дуушар болуп, атылып кеткен.

Педагогикалык техникумдун жакшы окушкан жогорку курсунун 
студенттери да, бүтүрүүчүлөрү да даярдоо мектебинде жана даярдоо 
курсунда кыргыз тилин окутууга тартылган.

Ошентип 1929-жылы Узакбай Абдукаимов, ал эми 1930-жылы Жума 
Жамгырчиев сабак бере баштаган.

Узакбай Абдукаимов (1909-1963) адегенде мугалим болуп иштеп 
баштап, кийин өзү кыргыз адабиятында из калтырган адам катары 
таанылган. Киринпростун биринчи курсуна Ташкенттен которулуп келген 
студенттер менен бирге кирген. Студент кезинде эле ал «Үмүттүү жаш» 
студенттик дубал газетасынын редколлегиясында болгондуктан, газетаны 
достору менен үзгүлтүксүз, кээде кезексиз чыгарып турчу. Окурмандар ал 

311 Ушундай инсанды унутууга болобу? Асанов Д., Мусаев С., Турсунов Ж. ж.б. «Эркин Тоо», 
28.03.2001, 11-б

76-сүрөт. Сатыбалды 
Нааматов. 1930-жыл.
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гезитти сүйүп окуп, чыдамсыздык менен күтүшө 
турган. Кээ бир материалдар кийинчерээк 
«Эркин Тоо» жана «Ленинчил жаш» гезиттерине 
да жарыяланып турган.

Узакбайдын жөндөмдүү жана таланттуу 
экендигин байкаган мугалимдер, ал жогорку 
курста окуп жүргөн кезинде эле кенже даярдоо 
классына кыргыз тили жана коом таанууну 
үйрөтүүнү сунушташкан312. Окууну аяктагандан 
кийин дароо мугалим катары кабыл алынган, ал 
1929-жылга чейин бул кызматта иштеген.

Жума Жамгырчиев (1906-1944) Узакбай 
сыяктуу эле Ташкенттен Пишпекке которулган, 
бирок ал Ташкентте 3 жылдай жүрүп калган, 
сыягы ал САКУда даярдоо курсунда же жумушчу 
факультетинде окуп жүргөн окшойт.

Жума Жамгырчиев Базаркулдун студенти 
болгону менен, алардын ортосунда достук 
мамиле бар эле. Буга Базаркулдун ГУЛАГдан 
келген каттары далил болот, анда ал аялы Гафифа 
аркылуу Жума Жамгырчиевге салам жолдогон 
жерлери бар. Мындай жерлерден жөнөкөй 
сылыктык үчүн салам дубайлар айтылбасы 
белгилүү ...

Узакпай Абдукаимов да, Жума Жамгырчиев 
да мугалим жана адабиятчы катары сонун из 
калтырып кетишти, алар менен ар бир билим 
берүү мекемеси сыймыктана алат. Биз алар 
жөнүндө кененирээк «Борбордук педагогикалык 
техникумдун бүтүрүүчүлөрү» бөлүмүндө айтып 
беребиз.

Киринпрос ачылгандан баштап, кыргыз 
тилин Базаркул Данияровдон бөлөк педагог 
Давлетша Шамгунов (1888-?) окута алмак. 
П.К. Юдахин түзгөн мугалимдердин тизмесинде 
1926-жылы ал математикадан, эне тилинен 
сабак бергени жана китепкананын башчысы 
болгону көрсөтүлгөн313. Давлетша Шамгунов 
Базаркулдан 9 жашка улуу болгондуктан, 
ал кезде анын тогуз жылдык мугалимдик 
тажрыйбасы бар эле. Самара губерниясындагы 
Уренбаш айылынан чыккан улуту татар 
Давлетша, «Алия» медресесин аяктаган соң, 7 

312 01.12.1928-ж. Кыргпедтехникум боюнча №58 буйругу // ЦГА КР. Ф. 658 Оп.4 Д.3. Л.18
313 Эл агартуу бөлүмүнө 1.10.1926 // БМА КР, Ф.658. Оп.7Доп. Д.14. Л.16

78-сүрөт. Жума 
Жамгырчиев. Болжол 
менен 1941-1945-жж. 
согуш учуру

77-сүрөт. Узакбай 
Абдукаимов. Болжол 
менен 1941-1945-жж 
согуш учуру
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жыл Ульяновск шаарында жашап иштеп жүргөн314, Уфада мугалим болуп 
иштеп жүрүп, Семиречьеге көчүп кеткен. Кийинчерээк, педтехникумда 
иштегенден кийин, 1932-жылы Давлетша Шамгунов Эшенаалы Арабаев 
менен биргеликте табият таануу боюнча кыргыз тилиндеги биринчи окуу 
китептеринин бири «Табият таануу» китебин чыгарган.

Данаке Иманов (1898-1938)315 бир канча убакыт Киринпросто сабак 
берип жүргөн, кыязы, ал кыргыз тилин окутса керек, бирок биз анын 
предметин так аныктай алган жокпуз. Ал кыргыз жана орус тилдеринен 
тышкары өзбек, түрк, араб тилдери сыяктуу бир нече тилдерди билгендиги, 
кийинчерээк латын алфавити боюнча комитеттин мүчөсү болгондугу 
маалым.

Анын тагдыры адаттан тыш болгон, башкалар сыяктуу эле Кытайга 
качып барган, ал жерден Рудольф Маречектин тыңчысы деп шектелип 
кытайдын түрмөсүнө камалган жеринде котормочу болуп жүргөн316, ал 
котормочулугунун артынан түрмөдөн бошонуп чыгып, башка жердеш 
кыргыздары менен бирге өзүнүн туулуп-өскөн жерине кайтып келген. 
1920-жылга чейин Кызыл Армиянын катарында согушкан, андан соң 
«Кошчу» союзунда, Саясий агартуу тармагында иштеген.

Данаке Иманов борбордук педтехникумдун бүтүрүүчүсү Айша 
Түмөнбаева башкы ролду ойногон «Жабык фургон» кыргыз темасындагы 
биринчи көркөм фильмдин консультанты болгон, ал кезде окууга кире 
элек эле. Киринпросто сабак бергенден кийин Жети-Өгүздө мектептерди 
түзүүнү демилгелеген. Ал Жусуп Абдырахмановду жакшы таанычу. Данаке 
Имановду да башка мугалимдердин тагдырындай эле тагдыр күтүп турган, 
ал 1937-жылы камакка алынып, атылып кеткен.

1927-жылы коом таануу боюнча окууну Токчоро Жолдошев317 (1903-
1937) окуткан. Ал Ажыйман Шабданов менен бирге Алма-Ата Киринпросун 
бүтүргөн. Зияш Бектенов Алматынын Киринпросунда окуп жүргөндө 
кылган иштери тууралуу таасирдүү окуяны айтып берген. Шабдан 
баатырдын неберелери - бир тууган Шабдановдордун бай-манаптын тукуму 
болгондугу үчүн куулуп кетүү коркунучу пайда болгондо, аларды окутууга 
акча каражаттары сарпталганын, окууну бүтүргөнгө болгону бир жыл 
калганын, кадрлар жетишсиз болуп турган кезде революцияга чейинки 
адистерди колдонуу керек деп Владимир Ильичтин айткандарын эстерине 
салып,  жолдошторун коргоого алган. Бул аргументтер жардам берип, 
Шабдановдор Киринпросту аяктагандыгы тууралуу күбөлүк алышкан.

314 Ульяновск – атактуу Россиянын Волга дарыясы менен Свияга дарыясынын кошулган 
жериндеги шаар. 1924 -жылга чейин Симбирск деп аталып келген, СССРдин биринчи лидери 
жана негиздөөчүсү В.И. Ульянов-Ленин ушул шаарда туулган.
315 03.11.1927-жылдагы ЦКПТ боюнча №24 буйругу // КР БМА, Ф.658. Оп.4. Д.3. Л.7
316 Рудольф Маречек Кытайга келип, кыргыздарды Россия империясы кулагандан кийин 
мекенине кайтууга үндөгөн. Ал Кыргызстанда чехтердин, венгрлердин чоң тобу тарабынан 
түзүлгөн атактуу «Интергельпо» артелинин демилгечиси катары белгилүү, алар жаш 
республикага жардам берүү чакырыгына жооп берип, Кыргызстанга үй-бүлөсү менен көчүп 
келип, өлкөнүн курулушуна чоң салым кошушкан. 
317 Кирпедтехникум жөнүндө 03.11.1927-жылдагы буйругу // КР БМА, Ф.658. Oп.4 Д.3. 
Документтерде анын фамилиясы башкача көрсөтүлгөн - Жолдошев, Джолдошев, Юлдашев
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Токчоро 1925-жылдан 1927-жылга чейин Москвадагы Борбордук 
басмаканада (Центриздатта), адабий китептери жана окуу китептери 
кыргыз тилинде биринчи жолу басылып чыккан уюмдун так өзүндө иштеген. 
Балким, бул кызмат Эшенаалы Арабаевдин Борбордук басмаканада кыргыз 
тилдүү кызматкердин жоктугунан окуу китептерин басып чыгаруудагы 
кыйынчылыктар тууралуу жазган катынан кийин түзүлүшү мүмкүн. 
Москвадан келип, Токчоро жалаң эле Киринпросто сабак бербестен, 
кыргыздын жаш акындарынын поэзия чыгармалар жыйнагын түзүп, ага 
кириш сөз жазып, «Кызыл гүл» деген ат менен чыгарууга даярдаган.

Бул Касым Тыныстановдун “Ырлар жыйнагынан” кийин басылып чыккан 
экинчи жыйнак китеп болгон. Токчоро «Эркин-Тоо» гезитине макалалардын 
бүтүндөй сериясын жарыялаган тарыхта биринчи кыргыз сынчы 
адабиятчыларынын бири болгон. Ошол эле 1927-1929-жылдары Касым 
Тыныстановдун ордуна Илимий комиссиянын төрагасы болуп иштеген, 
кийинчерээк 1933-1935-жылдары ага чейин Касым Тыныстанов менен 
Осмонкул Алиев иштеген Эл агартуу комиссарынын төрагасы кызматын 
аркалаган. Ал Кыргыз борбордук аткаруу комитетинин катчысы, Колхоз 
борборунун төрагасы болгон. Ал да кесиптештери сыяктуу эле, 1935-жылы 
октябрда репрессияга туш болуп, атылган.

Тил жана адабиятка тиешеси жок башка предметтерди окуткан 
мугалимдердин ичинен Давлетша Шамгуновдон тышкары, кыргыз тилин 

79-сүрөт. Токчоро Жолдошев биринчи катарда солдо. Экинчи катардагы 
солдон үчүнчү Ажыгабыл Шабданов. 1926-жылдар.
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билген табият таануу жана география мугалими Мирсаид Рахимов (1885-
?) болгон. Анын улуту башкыр эле, башкыр тилинен тышкары, орус жана 
кыргыз тилдерин билген. Ал сабактарды кайсы тилде окутканы белгисиз, 
бирок кандай болгон күндө да жергиликтүү тилди билгендиги ага студенттер 
менен иштөөдө чоң жардам бергендиги талашсыз. Ал Уфа губерниясынын 
Стерлитамак шаарында төрөлгөн, «Османия» медресесин аяктаган, ал эми 
Киринпросто иштей баштаган кезде анын 10 жылдык тажрыйбасы бар эле. 
Билим берүү институтунун кызматкерлерине кошулаардан мурун, ал бир аз 
убакыт облустук билим берүү бөлүмүндө иштеген.

Кызыктуусу, 1926-жылы апрелде КАО мугалимдеринин билимине, 
квалификациясына шайкеш документтери бар же жок экендигин массалык 
текшерүү жүргүзүлгөндө (формалдуу түрдө текшерүү жүргүзүүгө 
мурунку жылдарда мугалимдердин тап-такыр жетишсиздигинен улам, 
алардын тиешелүү документтеринин бар же жогуна «көз жумуп» мамиле 
жасашкандыгы себеп болгон), атайын педагогикалык окуу жайдын 
бүтүрүүчүлөрү эле эмес, Уфадагы «Галия» жана «Османия», Казандагы 
«Мухамадия» жана Оренбургдагы «Хусания» медреселеринин бүтүрүүчүлөрү 
да текшерүүдөн бошотулган318. Балким Эл агартуу комиссариатынын 
тутумундагы бул жадиддик (жаңы усулдук) билим берүү мекемелери 
канааттандырарлык светтик билим берүүчү мекеме катары өздөрүн 
көрсөтө алышса керек.

Борбордук педтехникумдун бүтүрүүчүсү Исмаил Жаркинбаев 
(Ысмайылакун Жаркымбаев) 1929/30-окуу жылында штаттык таблицада 
бир эле убакта география, физика, химия жана математика предметтеринин 
мугалими катары көрсөтүлгөн. Ал тажрыйбалуу мектепте же даярдоо 
курсунда окутууга катышса керек. Тилекке каршы, бул мугалимдин өмүр 
баянынын фактылары белгисиз бойдон калган, ал Зияш Бектеновдун 
тууганы болгондуктан, аны менен бирге Ысык-Көл облусунан Киринпроско 
окууга кирүү үчүн келген, бирок жашы улуу болгондуктан, окуусун бир жыл 
эрте бүтүрүп, күбөлүк алган.

Техникумда мугалимдер жамааты үчүн кыргыз тили сабактары 
киргизилген. Аларды өздөрүнүн акыркы курстун студенттери - Карыбек 
Карыпов менен Абазган Шабданов окуткан. 

Директору Петр Кузьмич Юдахин окуучуларга орус тили жана 
адабиятынан сабак бергени маалым. Ал негизинен кенже курстарга сабак 
берген. Андан тышкары, бул предметтен жана ошондой эле «Педагогикадан» 
Николай Дмитриевич Григорьев окуткан (1897-?). Ал Санкт-Петербургда 
туулган, Ленинград университетинин филология факультетинде үч жыл 
окуп, 1926-жылы КАОго келген. Николай Дмитриевич дагы мектеп бөлүмүн 
башкарган.

Орус тили жана адабияты сабагын ошондой эле Аркадий Иванович 
Хоролец деген мугалим окуткан. Ал Киринпроско окууга тапшыргандардын 
орус тили боюнча билим деңгээлин текшерип турган. 

Бир канча убакыт түрк элдеринин тарыхы жана коом таануу сабактары 

318 Текшерүү комиссиясынын жобосу // КР БМА, Ф.647. Оп.1. Д.118. Л.315
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мугалим Саул Менделевич 
Абрамзон319 (1905-1977) 
тарабынан жүргүзүлгөн, ал 
кийинчерээк атактуу окумуштуу 
катары, Кыргызстандын 
мамлекеттик тарых музейинин 
өнүгүшү үчүн көп эмгек кылган. 
Ал Киринпростун студенттери 
үчүн бул предмет боюнча окуу 
программасын320 түзгөн.

Окутуучу Алексей Андреевич 
Молчанов коом таануу боюнча 
сабак берген. Андан тышкары, 
Киринпрос жана Борбордук 
Кыргыз педагогикалык техникуму 
иштеп турган учурда бул 

предметти абдан көп мугалимдер окутушкан жана көбүнчө бул ишке жакшы 
окуган алдыңкы студенттер тартылган. Кайсы бир учурда бул предметти 
Базаркул Данияров, ошондой эле Султан Курманов, Саул Абрамзон да 
окутууга аргасыз болушкан. Замандын талабына ылайык, «Коом таанууга» 
баардык курстарга көп сааттар бөлүнгөн.

Борбордук педтехникумда окуу мекемеси иштеп баштагандан тарта 
аягына чейин сүрөт тартуу, же ИЗО321 деп аталган предмет милдеттүү түрдө 
окутулчу. Сабактарды Ташкенттеги элдик көркөм окуу жайында көркөм 
билим алып, 30 жашында Вологдадан Пишпекке келген сүрөтчү Владимир 
Витальевич Образцов322 (1889-1934) үйрөткөн. Ал Кыргызстандын 
биринчи профессионал сүрөтчүсү эле, Владимир Образцовдун эмгектери 
1934-жылдагы 1-республикалык сүрөт көргөзмөсүнө коюлган. Бул 
көргөзмөдөн кийин 1935-жылы Семён Чуйков менен Владимир Образцовдун 
демилгеси менен Кыргыз АССРинде сүрөт галереясы ачылып, кийин 
Мамлекеттик көркөм сүрөт музейине айланган. Учурда анын эмгектери 
Гапар Айтиев атындагы Улуттук искусство музейинде сакталып турат. 
Анын чыгармачылык мурасында «эркин авангарддын рухун жана орус 
авангардынын инновациялык ачылыштарынын учкундарын сезүүгө 
болот»323. Образцов Киринпросто мугалим болуп иштеп жүргөн мезгилде 
билим берүү мекемесинин базасында 1927-жылы биринчи көркөм 
студияны түзгөн, ал үч жыл иштеген. Бул студияга башка таланттуу 
жаштардын катарында ошол кездеги Киринпростун студенти, биринчи 

319 03.11.1927-ж. Кыргпедтехникум боюнча № 11 Буйругу // КР БМА, Ф.658. Оп.4 Д.3. Л.3 
320 Түрк элдеринин тарыхы боюнча программа // КР БМА, Ф.688. Оп.1. Д.196. Л.191
321 ИЗО - учурда көркөм өнөр сөзүнүн синоними катары колдонулуп, алгач Эл агартуу 
комиссариатынын «Көркөм сүрөт бөлүмү» деген аталыштын аббревиатурасын билдирген. 
Кыскартылган сөздүн – образдарды тартуу искусствосу деген версиясы бар (орусча).
322 Кызматкерлердин тизмеси // КР БМА, Ф.658. Оп.7доп Д.14. Л.13 об.
323 Воронина А. Кыргызстандын биринчи профессионал сүрөтчүсү // Азаттык сайты, 
5-апрель, 2011 url https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_voronina_art/3557256.html  кайрылуу 
датасы 01.03.2021

80-сүрөт. Саул Абрамзон өгөй кызы 
Викторина менен.
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кыргыз сүрөтчүсү Гапар Айтиев барып жүргөн. Образцов негизги курс үчүн 
да, ийрим үчүн да сүрөт тартууну окутуунун окуу программасын324, көркөм 
сүрөт искусствосунун жалпы түшүнүктөрүн түзгөн.

1930-жылы Фрунзеге сүрөтчү Александр Илларионович Игнатьев 
(1906-1998) келип, ал дагы ошондой эле Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумун көркөм сүрөт мугалими болгон. Ал алыскы Белгородго 

жакын Валуйки айылында 
төрөлгөн, Воронежде 
профессионалдык көркөм 
билим алып, пейзаждын 
чебери болгон. Владимир 
Виталиевич Образцов 
менен бирге 1934-жылдагы 
1-республикалык сүрөт 
көргөзмөсүнө катышкан.

Александр Илларионо-
вич өмүрүнүн аягына чейин 
Фрунзеде жашаган, бирок 
Валуйкидеги туугандарына 
тез-тез барып турчу, 1964-
жылы ал жакта Көркөм өнөр 
музейин (азыркы Валуйки 
тарыхый-көркөм сүрөт му-

324  Чийүү программасы жана ийримдин иш планы // КР БМА, Ф.688. Оп.1. Д.196. Л.161-164

81-сүрөт. В.В. Образцовдун 125 жылдыгына арналып 
чыгарылган анын репродукциялары түшүрүлгөн маркалар.

82-сүрөт. РФнын Белгород облусунун Валуйки 
шаарындагы А.И. Игнатьев уюштурган музей. 
Борбордук кире бериштин сол жагында – 
А.В.Игнатьевге коюлган эстелик.
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зейи) түзгөн жана ал музейге өз эмгектерин белек кылуу менен, өлкөнүн 
ар кайсы аймактарынан келген чыгармалар менен толтурууга көмөктөшүп 
турган. Учурда бул музейдин имаратынын алдында сүрөтчүнүн эстелиги 
орнотулган.

Негизинен орто билими бар мугалимдердин арасынан Александр 
Михайлович Тихомиров өзгөчөлөнүп турган, ал тууралуу маалыматка 
ылайык, Варшава университетин бүтүрүп, ал жерде төрт жылдан ашык 
иштегендиги маалым, андан кийин Петрозаводскиге көчүп кеткен, 
Россиянын европалык түндүгүнөн өтө алыс жайгашкан Пишпекке 1915-
жылы келген. Бирок ал, кыязы, Киринпросто көпкө иштеген эмес.

Клавдия Ивановна Сидоркина табият таануу предметинен сабак 
берген, ал бул предмет боюнча Киринпростун студенттерин даярдоо 
программасынын түзүүчүсү болгон325.

Мугалимдердин бири, табият таануу, география жана математика 
предметтеринен сабак берген Савва Никифорович Лозовых 1903-
жылы Ташкенттеги мугалимдер семинариясынын Петр Кузьмич менен 
бирге бүтүргөн, бул жөнүндө биз жогоруда жазганбыз. Бул факт бизди 
Савва Никифорович казак тилин, балким кыргыз тилин да билгендердин 
арасында болсо керек деген тыянакка алып келет. Биз анын тилди 
канчалык деңгээлде билгенин билбейбиз, анткени биз окуган эскерүүлөрдө 
бул тууралуу айтылган эмес. Бирок, кыргыз тилин же жок дегенде бир түрк 
тилин билүү студенттерге анын предметтерин түшүнүүсүн жеңилдетиши 
керек экени талашсыз. Биз муну Петр Кузьмич Савва Никифоровичти 
жумушка алууда да эсине алса керек деп эсептейбиз.

Геннадий Алексеевич Костин физика, химия жана математикадан, анан 
биз үчүн экзотикалык болуп калган космография326 курсунан сабак берген. 

Азыркы убакта бул предмет биздин программада болсо, балким пайдалуу 
болмок. Геология, ботаника, зоологияны Никитина деген мугалим окуткан 
экен, алар жөнүндө, тилекке каршы, толук маалымат табылган жок. 

Мугалим Петровский Евгений Васильевич химия жана табият таануу 
сабактарын окуткан.

Ефим Соломонович Авербух педологиядан сабак берген, бирок бул 
предметти окуткан мугалимдер көбүнчө алмашып турган же болбосо башка 
предметтерге кошумча сабак катары окутушкан, мисалы, предметтин 
киришүүсүн Клавдия Ивановна Сидоркина окуткан.

Биздин убакта педологиянын мазмунун билгендер аз. XX кылымдын 
20-жылдарында аталган тема активдүү өнүгө баштаган, ага чоң маани 
берилген. 

Педология - педагогикадагы ар кандай илимдердин - медицина, биология, 
психология жана башкалардын - балдарды өнүктүрүү методуна болгон 
мамилелерин айкалыштырууга арналган багыттын аталышы. Педологдор 
психологиялык тестирлөөнү кеңири колдонушкан. 

325 Табигый илим боюнча программа // КР БМА, Ф.688. Оп.1. Д.196. Л.45-48
326 Космография - бул Ааламдын түзүлүшүн изилдеген илимий жана билим берүүчү 
дисциплина. 
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1936-жылы саясий курстун кескин өзгөрүшүнө байланыштуу ВЛКСМ327 
БКнын атайын токтому менен бул тема программалардан такыр алынып 
салынып гана тим болбостон, иш жүзүндө илимий дүйнөдөн толугу менен 
чыгарылган. Отузунчу жылдардын орто ченинде эксперименттер пайдасыз 
болуп калгандыктан, программалар дагы тар чөйрөгө кептелген.

Дене тарбия сабагын бир нече мугалим үйрөткөн, алардын арасында - 
Василий Георгиевич Есин, Александр Сергеевич Рыбаков болгон.

Музыка мугалимдери бат-баттан алмашып тургандыгын белгилеп коюу 
керек, бирок ал дайыма милдеттүү окуу планында сакталып келген.

Жалпысынан алганда, Киринпросто мугалимдер көптөгөн предметтерди 
алмашып окутуусу практикаланып турган.

Кызыктуусу, 1926-жылы менчик жөнүндө анкетага жооп берип жатып, 
окуу жайдын дээрлик баардык мугалимдери жана башка кызматкерлери 
(ашпозчу, тазалоочу айым, кубогрей) эч кандай менчикке ээ эмесмин деп жооп 
беришкен. Өзгөчөлөнгөн эки киши болгон: Савва Никифорович Лозовых 
жана Константин Николаевич Маслацов үйүбүз бар деп билдиришкен328.  
Суроого жооп бергендердин көпчүлүгүнүн көп балалуу үй-бүлөлөрү болгон 
жана олуттуу кошумча жумуш жүктөмүн аткарышкан. Тактап айтканда, 
Базаркул Данияров менен Ажыйман Шабданов «кошумча аткарган иши» 
тууралуу суроого Илимий комиссияда иштеген ишин белгилешкен.

1929-жылы Петр Кузьмич Юдахин катуу ооруп калган, ал ден соолугуна 
байланыштуу дарыланууга тез-тез барып тургандыктан, директорлук ишин 
окуу бөлүмүнүн башчысы Базаркул Данияровго калтырып кете турган. Ал 
мурда деле, каникулга же командировкага кетээрде, Базаркулга ыйгарым 
укуктарды өткөрүп берип кетчү. Ошол «алгачкы карлыгачтар уядан учуп 
чыгаар» жылы да, дарыланууга улам-улам барып турууга аргасыз болгон, 
бирок ошол кездеги протоколдорго жана буйруктарга караганда, Петр 
Кузьмич оорусуна карабай, окуу жайга көбүрөөк көңүл бурууга абдан 
аракет кылган. Ырас, ага акыркы жылы орус тили жана адабиятынан сабак 
берүүдөн баш тартууга туура келген. 1929-жылдын аягында ал каза болгон. 
Зияш Бектеновдун эскерүүлөрү боюнча, Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумун студенттери бул оор жоготууну жүрөгүнө жакын кабыл 
алышып, аябай кайгырышкан.

Ошол убактан баштап Базаркул Данияров директор болуп калган, 
Базаркулдун ордуна окуу бөлүмүнүн башчылыгына Николай Дмитриевич 
Григорьев дайындалган329. 1930-жылы Николай Дмитриевичтин ордун 
убактылуу Михаил Евграфович Лопухин ээлеген, бу өзгөрүүнүн себеби 
бизге белгисиз, андан кийин окуу бөлүмүнүн башчысы жана директордун 
орун басары болуп Евгений Васильевич Петровский дайындалган.

Билим берүү мекемеси уюштурулгандан баштап Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумунда кадрдык алмашуулар буйруктар менен 
документтештирилген, бул бизге мугалимдер жөнүндө маалымат алууга 

327 ВЛКСМ - Бүткүл Союздук Ленинчил Коммунисттик Жаштар Союзу (орус тилинде - 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи - комсомол).
328 Кызматкерлердин тизмеси // КР БМА Ф.658. Оп.7доп. Д.14. Л.13об.
329 № 120 Буйруктун көчүрмөсү // ДҮА. БДФ. Б.29. -№41  Документ
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мүмкүндүк берди. Маанилүү чечимдерди кабыл алууда педагогикалык 
окуу жайдын жетекчилиги студенттердин ой-пикирлерин эске алган, 
ар кандай жыйындар өткөндө, алардын өкүлдөрү чакырылып турган. 
Эмгек жамаатынын жардамы менен мугалимдер менен студенттердин 
жолугушууларынын протоколдорун түзүп турган. Ошол протоколдорду 
барактап, биз ал кездеги билим берүү мекемесинин жандуу, окуяларга бай 
ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтар менен таанышууга мүмкүндүк алдык.

ОКУУ ПРОЦЕССИ. ИЙГИЛИКТИН СЫРЛАРЫ

Киринпрос кезинде мугалимдер жамаатынын карамагында окуу 
китептери жана басма адабияттары өтө аз болчу. Бул, албетте, окуу 
процессине кыйынчылыктарды жаратканы шексиз, бирок мугалимдер ал 
кыйынчылыктарды жеңип келишкен.

Базаркул Данияров өзү сабак өткөн предметтери боюнча сабактардын 
алгачкы программаларын иштеп чыккан, тактап айтканда, даярдоо 
курстарында кыргыз тилин окутуу программасын330, негизги курстардагы 
программасын331 жана «европалык» кызматкерлерге тил үйрөтүү 
программасын332 иштеп чыккан.

Базаркул Данияров жана анын педагогикалык, Илимий комиссиянын 
мүчөлөрү Киринпростун студенттерин окуу китептери жана окуу куралдары 
менен мүмкүн болушунча тезирээк камсыздоого жана алар окуусун 
аяктаганда аларды даяр окуу куралдары менен жабдып берүүгө умтулуп, 
активдүү түрдө жаңы окуу китептерин жана китептердин программаларын 
түзүп чыгышып, которушуп, аларды басмаканадан басып чыгарышкан. 
Бул окуу куралдары мектептерде жана сабатсыздыкты жоюу пунктарында 
иштеген алгачкы мугалимдерге да пайдалуу болгон.

Кыргыз тили жана адабиятын окутуу процессинде Базаркул Данияров 
Эшенаалы Арабаевдин алиппелерин, Касым Тыныстановдун окуу китебин 
жана албетте, өзүнүн автордук окуу китептерин колдонгон. Ага алгачкы 
мезгилде казак тилиндеги окуу китептерин, тактап айтканда, казак 
агартуучусу Ахмед Байтурсыновду колдонууга туура келген.

Сабактар   жандуу, кызыктуу өткөндүктөн, окуучулары жакшы 
эстеп калышкан, ошондуктан, алар бул китептин өзүнчө бөлүмүндө 
жайгаштырылган эскерүүлөрүндө эскеришкендей, бизге мугалимдин 
иштөө ыкмалары жөнүндө жетишерлик толук түшүнүк бере алышкан. Биз 
бул жерде мугалим Базаркул Данияровдун кыргыз тили жана адабиятын 
330 Данияров Б. Борбордук Кыргызстан техникумундагы төмөнкү даярдоо класс үчүн 
эне тил программасы (экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) // КР БМА, Ф.688. Оп.1. Д.196. 
Л.4142
331 Данияров Б. Борбордук Кыргызстан техникумундагы Ш негизги класстар үчүн эне тил 
программасы (экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) // КР БМА, Ф.688. Оп.1. Д.196, Л.4142
332 Данияров Б. Жаурупалык кызматчыларга кыргыз тилин үйрөтө турган курстардын 
программасы (экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) // КР БМА, Ф.688. Оп.1. Д.179. Л.122-136
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окутуунун методикасы жана жалпысынан окуу процессинин мазмуну 
жөнүндө кыскача гана баяндайбыз, бул жалпысынан алганда директордун 
жана окуу бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле мугалимдер жамаатынын 
камкор, жоопкерчиликтүү мамилесинин коштоосунда кыска убакыттын 
ичинде таасирдүү натыйжаларга алып келген зор эмгегинин натыйжасы 
болгон. 

Киринпростун студенттери Шайык Жамансариевдин, Курман 
Кыдырбаеванын, Зияш Бектеновдун эскерүүлөрү боюнча, насаатчы-
мугалимдер - Петр Кузьмич менен Базаркул Даниярович экөө окуу 
корпусунун жанында жайгашкан жатаканадагы студенттерге кезектешип 
келип, аларды ойготуп, саламдашкан соң, сабакка кечикпөөлөрүн 
эскертишип, бөлмөлөрдү желдетүү, тазалыкты сактоо эрежелерин үйрөтүп 
турушкан. 

Алар кыздарга өтө аяр мамиле кылышып, алар жашаган бөлмөлөргө 
киришчү эмес. Курман Кыдырбаева минтип эскерет: «Петр Кузьмич 
Юдахин менен Базаркул Данияров бизге дайыма кам көрүшчү, алар күн 
сайын эртең менен биздин жатаканага келип, таяктары менен эшикти 
каккылап: «Тургула, уктап калбай, эртең мененки тамакты ичип алып, 
сабакка кечикпей баргыла» деп ойготушчу. Бизге болгон мындай эң сонун 
камкордукту ата-эненин сүйүүсү менен гана теңөөгө болот!»

Киринпростун окуучулары өздөрүнүн эскерүүлөрүндө алардын ар 
бирине жасалган жекече жылуу мамилени, директордун жана окуу 
бөлүмүнүн башчысынын аталык камкордугун баса белгилешет. Алар 
баардык студенттердин аты-жөнүн жакшы билишчү жана ар бири 
менен жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турушчу, мындай ачык мамиле 
студенттердин Киринпроско окууга киргенге чейинки жашоо шарттарын, 
кызыкчылыктарын жана алдыга койгон максаттарын аныктоого жардам 
берген. 

Студенттер материалдык колдоо көрсөтүүгө муктаж болгон учурлар 
да болгон333. 1927-жылдын май айында студенттер Мукай Элебаев, Жума 
Жамгырчиев, Мамасалы Абдукаримов, Касымалы Жантөшев, Кубанычбек 
Маликов, Жүкөш Мамбеталиев, Төлөнбай Данияров, Карып Чүкин, Ташым 
Байжиев, Өмүркул Жакишевге жана башкаларга каникулга үйлөрүнө 
барганга жол кире акчасына жеңилдиктерди алып беришкен334.

Кыргыз студенттерин туулган жеринен алыс жерде окуу жайларга окутуу 
учурунда, алардын ден соолугуна кам көрүү өзгөчө мааниге ээ болгон. 
Аларга врачтар бекитилип, медициналык комиссиялар, тагыраак айтканда, 
медициналык текшерүүлөр үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турган.

Зияш Бектенов төмөндөгүдөй эскерет: «Мына дал ушундай, бапестеп 
баккан жакшы турмуштан кийин, темирдей тартип сактап, жакшы окуудан 
башка биздин алдыбызда эч максат жок эле»335.

Окуучулар бир ооздон Базаркулдун көркөм адабиятты сүйүп окуу 
сезимдерин ойготууга аракет кылганын эстешип, анын бул аракети текке 

333 Караколдогу ВЛКСМ округу // КР БМА, Ф.658. Оп.7Доп. Д.13. Л.19
334 Студенттик күбөлүктөр // КР БМА, Ф.658. Оп.7Доп Д.14. Л.46-106
335 Бектенов З.Б., 2016, 67-б.  
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кетпегенин белгилешкен. Зияш Бектенов: «Балдар, бир нерсеге жакшы 
түшүнүшүңөр керек. Билим деген бир заматта учуп келе калып, башыңарга 
коно калчу бакыт кушу эмес. Силердин мектептен алган билимиңер он 
процент болсо, билимдин 90 процентин өз бетинче китеп окуу жолу менен 
аласыңар». - деп, Базаркулдун сөзүн эскерет336.

Айша Түмөнбаеванын эскерүүлөрүнөн: «Балдар! - дей турган агай. - Силер 
көп окуп, окуганыңарды түшүнүп окуп маанисин баамдагыла. Китепти 
көп окусаңар, көп билесиңер, чечен болосуңар»337. Ал студенттерди китеп 
окууга мүмкүн болушунча кеңири тартылуусун камсыз кылуу үчүн, баардык 
студенттерди китеп чогултуп, ал китептерди ич ара бөлүшүп окууга 
тарткан. «Анын тапшырмасы боюнча биз шаардагы орус, татар, өзбек, 
казак тилдериндеги ар кандай китептерди алып келип, окуудан бошогон 
убактыбызда көбүрөөк окуу үчүн аларды шкафка чогултчубуз» - китепкана 
үчүн китептерди чогулткан учурлары унутулбай сакталып калды, анткени 
ал кезде айрыкча кыргыз тилиндеги китептерди табуу өтө кыйын болгон.

Базаркул өзүнүн студенттерине казак жазуучулары жана акындары 
- Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин, 
Сабит Муканов, Ильяс Жансүгүровдордун; өзбек жазуучусу Абдулла 
Кадыры Жулкумбайдын; татар жазуучулары Абдулла Тукай, Галимжан 
Ибрагимовдордун; тажик жазуучулары Садриддин Айни жана башкалардын 
чыгармаларын окутуп үйрөткөн. Студенттер А.С. Пушкиндин котормолорун, 
мисалы, ыр түрүндөгү «Евгений Онегин» романын, Ахмед Байтурсынов 
которгон Иван Крыловдун тамсилдерин окушкан. 

Көп өтпөй эле кыргыз тилиндеги чыгармаларды: Молдо Кылычтын 
тамсилдерин, Боогачынын лирикалык ырларын, Касым Тыныстановдун 
ырларын, кыргызстандын акындарынын «Кызыл гүл» жыйнагын окутуу 
мүмкүнчүлүгү пайда болгон.

Базаркул өз алдынча ой жүгүртүүнү өнүктүрүү үчүн активдүү колдонгон 
маанилүү окутуу методдорунун бири - эркин темада да, окулган чыгармалар 
боюнча да дилбаян жазуу тапшырмасы болгон. Ал, баардык дилбаяндарды 
кечинде үйүндө изилдеп окуп чыгып, андан кийин класста эң мыктысын 
окуп берип, студенттерди талкууга чакырган.

Зияш Бектенов мындай деп эскерет: «Мына дал ушундай метод менен 
Базакем биздин балдардын таланттарын курчутуп, алардын кооз адабиятка 
болгон сезимин ойготуп, ак шумкардай таптаган болучу»338.

Кийинчерээк бүткүл өмүрүн басмага арнаган Курман Кыдырбаева да ал 
жөнүндө мындай деп айтканы бар: «Негизинен анын студенттердин өз алдынча 
жана чыгармачыл ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө умтулуусунун 
жана аракетинин аркасында техникумдун ошол кездеги көптөгөн студенттери 
маданий жана адабий ишмердүүлүктөрүн айкалыштырып, кийинчерээк 
жазуучу, сүрөтчү, журналист, музыкант болушту»339. «Көркөм адабиятка, 

336 Бектенов З.Б., 2016, 77-б
337 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Айша Карасаеванын 
(Түмөнбаева) «Данияр уулу Базаркул жөнүндө» эскерүүлөрүн караңыз.
338 Бектенов З.Б., 2016, 77-б.
339 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Курман Кыдырбаеванын 
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бизге алгачкы кадамды шилтетип, көркөм дүйнөгө көзүбүздү биринчи 
ачкан да Базаркул Даниярович болгон эле. - деп жазат Зияш Бектенов. – 
«Кооз адабият», «макала», «кабар», «окшош сөз», «жанытма», «фельетон», 
«очерк», «аңгеме», «роман» «тамсил», «ойдон жазма» (сочинение), «ыр», 
«поэма», «пьеса», «драма», «комедия», «трагедия», «сын» жана ушул сыяктуу 
толуп жаткан адабий терминдерди бизге биринчи жолу Базакем окуткан 
эле»340.

Педагог Базаркул Данияров студенттерге китепти сүйүүгө үйрөтүү 
менен катар эле, кыргыз эли окуу адабияттарын, жаңы китептерди андан 
ары өнүктүрүүгө чындап муктаж экендигин дайыма баса белгилеп, окууну 
аяктагандан кийин биринчи мүмкүнчүлүк пайда болоор замат өз күчүн жана 
талантын ушул ишке жумшоого үндөп турган. Анын чакырыктары текке 
кеткен жок, анын студенттери жаңы окуу китептеринин авторлору болушуп, 
анын ишин андан ары өнүктүрүп, улантып кетишкен. Зияш Бектенов, Ташым 
Байжиев кыргыз тилинин жаңы муундагы окуу китептеринин үстүндө 
иштеп башташкан, Өмүркул Жакишев профессионал адабий сынчы болду, 
Тазабек Саманчин Молдо Кылычтын чыгармачылыгын изилдеген. Айтор ал 
окуткан студенттердин көпчүлүгү атактуу жазуучу жана журналист болуп 
чыгышкан. 

Окуп жүргөн учурларда, анын абдан зарыл, ажырагыс бөлүгү бул –
студенттердин кызыкчылыктары боюнча түзүлгөн «ийримдер» болгон: 
адабий, драмалык, көркөм, дене тарбия жана, албетте, саясий. Бул 
ийримдерди эң мыкты делген мугалимдер жетектешкен. Студенттер 
өздөрүнө жаккан багытты тандап алышкан, бирок ар бири жок дегенде 
үч ийримге катышууга милдеттүү болчу. Студенттердин өздөрү да ал 
ийримдерге жан дили менен катышып, көбүнчө техникумда окубаган, 
бирок кызыккан тааныш-билиштерин да катыштырып турушкан. 

Чындыгында, биздин оюбузча, бир нече предметтин милдеттүү 
программасынан тышкары, өз каалоосуна жараша тандоо, алардын 
өнүгүүсүндөгү эркин, демократиялык, чыгармачылык атмосферасы бар 
мындай окуу процессин заманбап дүйнөлүк университеттерде билим берүү 
системасынын прототиби катары кароого болот.

Ар бир студенттин өзү кызыккан топторго катышуусуна чоң көңүл 
буруу, алардын жигердүү ишмердүүлүгү Киринпростун - Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумун ийгилигинин маанилүү фактору болгон. 
Идеянын өзү Ташкент Киринпросунда пайда болуп, андан ары Пишпекте - 
Фрунзеде иш жүзүнө ашырылган.

Мисалы, Киринпростун базасында ачылып, ошол замат Кыргызстандын 
борборунда популярдуу болгон эң белгилүү ийримдердин бирине айланган 
адабий ийримин алсак болот. Ал «Кызыл Учкун» деп аталган. «Базакем 
Педтехникумда жүргөн кезде жогорку класстарга кыргыз тилинен 
сабак берчү, бизге Сатыбалды Нааматов сабак берчү. - деп, эскерет, бул 
тууралуу педагогикалык техникумдун бүтүрүүчүсү, белгилүү журналист 
Шайык Жамансариев. – Ошол кишилер техникумда «Кызыл учкун» деген 

«Баарыбыз эле “Базаке” дечүбүз» эскерүүлөрүн караңыз.
340 Бектенов З.Б., 2016, 77-б.
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87-сүрөт. «ҮМҮТТҮҮ ЖАШ» Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунун 
студенттери чыгарган дубал гезитинин кезектеги санын даярдоо - дубалдын 
дагы бир саны. Машинкада жаңы кыргыз алфавити (латын) менен терүү.  
1928-жыл. 

88-сүрөт. «Кызыл учкун» ийриминин катышуучулары. Солдон оңго карай. 
1-катарда 1. К. Маликов 2. Т. Байжиев 3. М. Абдукаримов. 2-катарда: 1. 
У. Абдукаимов. 2. З. Бектенов. 3. К. Жантөшев. 4. С. Сасыкбаев. 5. М. Элебаев. 
3-катарда: 1. Ж. Кадыров. 2. Ж. Бөкөнбаев. 3. Ж. Жамгырчиев 4. М.  Кырбашев. 
1928-1929-жж.
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адабият ийримин уюштурушкан экен, ага кыргыздын белгилүү акын-
жазуучулары: Ж. Бөкөмбаев, К. Жантөшев, М. Абдукаримов, М. Элебаев, 
С. Сасыкбаев, Т. Байжиев, З. Бектенов, М. Кырбашев ж.б. кийинки артисттер, 
журналисттер катышкан экен. 1931-жылдан тартып ал ийримге А. Осмонов, 
Р. Шүкүрбековдор катышып жүрдү, кийин алар белгилүү акын-жазуучу 
болду, сүрөтчүлөрдөн Гапар Айтиев жана Чолпонкул Ибраимов, анан мен 
да катышып калдым. Балким ошонун таасирлеринен болгондур, мен 
журналисттик кесипти экинчи адистик кылып алдым»341.

Алгач Киринпростун студенттери кол менен жазылган «Үмүттүү жаш» 
газетасын чыгарышкан, анын редактору мыкты студенттеринин бири 
Узакпай Абдукаимов болгон. Студенттер кийинки санын чыдамсыздык 
менен күтүшүп, аны шыктануу менен окушчу. Мыкты макалалар андан 
кийин «Эркин Тоо» жана «Ленинчил жаш» гезиттеринде жарыяланчу. Бул 
газетадан тышкары студенттер кварталына бир жолу «Темир Канат» деп 
аталган пионер газетаны жана «Балапан» деп аталган журналды чыгарып 
турушкан, аны даярдоого Узакпай Абдукаимовдон тышкары Аккагаз 
Арабаева да жигердүү катышкан, ал газеталардын сүрөттөрүн студент 
Гапар Айтиев тартып берчү.

«Үмүттүү жаш» газетасы адабий ийримдин органы болгон. Бул 
ийримдин жолугушуулары кыргыз тили жана адабияты кабинетинде өтчү. 
Зияш Бектенов эскергендей, алар ушунчалык популярдуу болгондуктан, 
каалагандар бөлмөгө батпай калышчу экен, студенттер көбүнчө ачык турган 
эшиктин сыртында туруп угушкан. Ал ийримдин ийгилиги – ийримдин 
жыйналышына ошол кездеги атактуу окумуштуулардын, адабиятчылардын 
келип катышып, кызыктуу темалар боюнча жасаган баяндамаларында 
болгон. Мисалы, басма сөз беттеринде «Касымдын ырлар жыйнагы» 
жөнүндө олуттуу талкууну Айткулу Убукеев «Кызыл Кыргызстан» гезитине 
курч сын пикирин жарыялоо менен баштаган, ал эми ага Жума Жамгырчиев 
«Сынга сын» деп жооп жазган, ошондон кийин ал адабий ийримдин 
жыйынына Токчоро Жолдошев келип, бул талкуу боюнча катышуучулар 
үчүн баяндама жасаган.

Ийримдин жыйындарына баяндамачылар гана эмес, мугалимдер жана 
көрүнүктүү адабият жана мамлекеттик ишмерлер да келип катышып 
турушкан. Зияш Бектенов жазгандай, студенттерден тышкары, «Касым 
Тыныстанов, Баялы Исакеев, Базаркул Данияров, Токчоро Жолдошев, 
Касымалы Баялинов, Сатыбалды Нааматов, Аалы Токомбаев, Калим 
Рахматуллин, Сыдык Карачев, Шарип Көкөнов, Айткулу Убукеев, 
Мукамбет Дөгдүров, Бөрү Кененсарин, Байсерке Калпаков, Аскар Идрисов 
жана башка ошол кезде агартуу майданында иштегендер активдүү 
катышышкан, бул 1928-жылдын биринчи чейрегинен баштап ийрим 
жалпы республикалык «Кызыл Учкун» уюмуна айланышына түрткү 
болгон»342. «Кызыл Кыргызстан» гезити 1928-жылдын 26-апрелинде 
жолугушуу тууралуу кулактандыруу жарыялагандан кийин, 29-апрелден 

341 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Шайык Жаманариевдин 
«Базаркул Данияров жөнүндө эскерүү» эскерүүлөрүн караңыз.
342 Бектенов З.Б., 2016, 63-б.
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тарта ийрим жазуучулардын жана акындардын чыныгы уюмуна айланган, 
анын негизинде кийин 1934-жылы Жазуучулар союзу түзүлгөн жана 
Базаркул Данияров Кыргыз АССР Жазуучулар союзунун биринчи съездинин 
катышуучусу болгон343.

Алардын көбүнүн Базаркул Данияровго карата профессионалдык 
жолдогу улуу насаатчысы катары жылуу мамилеси сакталып калган. «Кызыл 
Учкундун» жолугушууларына катышып жүргөн жаш калемгерлердин 
арасында Жусуп Турусбеков да болгон. 1932-жылы «Жусуптун ырлары» 
аттуу биринчи ырлар жыйнагы басылып чыккандан кийин популярдуулукка 
ээ болгон акын жана драматург 1933-жылы «Шайыр жаштар» деген 
аталыштагы экинчи ыр жыйнагын Базаркул Данияровго төмөнкүдөй жазуу 
менен белек кылган:

Базаркул ага!
Ырларымда
Шайыр жаштар күлөбү?
Же, болбосо,
Сабыры суз жүрөбү?
Байкап туруп,
Ачык айтып бериңиз,
Таза бекен,
Иниңиздин жүрөгү?

2/IV. 33-ж. Жусуп
Бул жыйнактын өчпөс ырлары тектүүлүктү, Ата мекенге берилгендикти, 

энеге болгон сүйүүнү даңазалоого үйрөтүп, күч-кубатка толгон жаратман 
эмгекке чакырат, туруктуулукка, чыдамкайлыкка тарбиялайт. Жусуптун бул 
жыйнактагы «Арык казгандар ыры» чыгармасы, кийинчерээк Киринпростун 
бүтүрүүчүсү, композитор Абдылас Малдыбаевдин музыкасына жазылган 
«Кызыл жоолукчан» ыры катары таанылып, окурманды жакшылыкка, 
ишенимге шыктандырып, чыгармачылык эмгегин даңазалоо менен, 
жашоодон ырахат алууга үндөйт.

1933-жылы Киринпростун 1931-жылдагы бүтүрүүчүсү Жоомарт 
Бөкөнбаев «Алтын кыз» аттуу биринчи ырлар жыйнагынын устаты 
Базаркулга белек кылган. Китептин аталышында Ж. Бөкөнбаевдин арноосу 
бар: «8-марттын урмат күнү. Мурунку жечи саясатчыл Кыргызстандын 
борбор аткаруу кемитетинин төрагасынын орун басары Мариям Тууганбай 
кызына бул китепти арнаймын. - Жоомарт. 20.XII.32-ж». 

Бул китептин бир нускасын улуу насаатчысына тапшырып жатып, 
Жоомат Бөкөнбаев: «Менин Базакеме. Жоомарт. 29. III. 33-жыл» - деп жазган.

Драмалык ийрим да адабий ийриминен кем эмес популярдуулукка ээ 
болгон. Студенттер спектаклдерди сахналаштырып, пьесаларды өздөрү 
аткарышып, ал тургай өздөрү да жазып турушкан. Спектаклдердин 
арасында ошол мезгилде «Эркин Тоо» гезитинин басма редактору болгон 
Байсерке Калпаковдун бир актылуу пьесалары жана студенттер - Касымалы 
Жантөшев, Мукай Элебаев, Жума Жамгырчиев жазган пьесалар бар эле. 

343 Катышуучунун мандаты // ДҮА БДФ. Б.46-46об. №48 Документ.
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90-сүрөт. Педтехникумдун студенттери. Музыкалык-драмалык ийрим. 
1катарда солдон оңго карай: 1. Ташым Байжиев 2. Айша Түмөнбаева 3. 
Мискина Танина 4. Кубанычбек Маликов; 2-катарда: 1. Масыралы Кырбашев 
2. Жума Жамгырчиев 3. Мукай Элебаев 4. Саткын Сасыкбаев 5. Мамасалы 
Абдукаримов; 3-катарда: 1. Бакир Бейшеев 2. Өмүркул Жакишев 3. Касымалы 
Жантөшев 4. Ырыскул Байташев. 1928?

91-сүрөт. Агитпроп курсу. Солдон оңго карай: 1-катарда 1. О. Байсултанов 
2. А. Асанов. 3. С. Байымбетов; 2-катарда: 1. Б. Бөдөшев. 2. Суррат 3. Суррат 
(мугалимдер] 4. С. Аденов; 3-катарда: 1. А. Медетов 2. З. Бектенов 3. 
К. Сооронбаев К. 4. Ботаев 5. Ы. Мырзабаев 6. Ы. Жаркымбаев. Фрунзе. 1928-
жыл, 15-июнь
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Драмалык ийримде казак драматургдарынын чыгармалары, орус драмалык 
классиктеринин пьесалары да коюлган. Ал пьесалар кез-кезде Совет 
көчөсүндөгү «Кошчи» биримдигинин сахнасында көрсөтүлүп турчу.

1928-жылга чейин студенттердин арасында кыздар аз болчу, андыктан 
кемпирлердин ролун - Байсерке Калпаков, жаш келиндердин ролун - боло-
чок опера ырчысы жана композитору Абдылас Малдыбаев жана жаш кы-
здардын ролун Төлөнбай Данияров менен Ташым Байжиев ойношкон. Педа-
гогикалык техникумга кыздар окууга кире баштаганда, аялдардын ролдору 
Айшакан Түмөнбаева, Ниязган 
Солтоноева, Калича Орозова, 
Анвар Куттубаеваларга (Ак-
матова) өткөн. Айшакан буга 
чейин «Жабык фургон» көркөм 
тасмасында башкы ролду ойно-
гон, ошондуктан ал драмалык 
ийримдердин спектаклдеринде 
башкы ролдорду аткарган.

Болочок акын Мукай Элеба-
ев спектаклдердин жигердүү 
катышуучусу болгон, ал күл-
күлүү ролдорду чебер атка-
рып көрүүчүлөрдүн купулуна 
толгон. Анын талантын Билим 
берүү бөлүмү байкап калып, Ка-
ракол шаарындагы балдар үй-
үнөн Киринпроско которуп алышкан344.

Белгилей кетчү нерсе, спектаклдерге өлкө жетекчилери келип туруш-
кан, мисалы, Абдыкадыр Орозбеков ийримди абдан колдогон, ал жубайы 
жана кесиптештери менен келип турчу, башка кесиптештери да аялдарын 
ээрчитип келишчү, спектаклден кийин студенттерге өз таасирлери менен 
бөлүшкөн. Драмалык ийрим Н.В. Гоголдун «Текшерүүчү» («Ревизор») спек-
таклин, Дмитрий Фурмановдун «Козголоң» («Мятеж») спектаклин Зияш 
Бектенов менен Мамасалы Абдукаримовдун котормосунда коюшкан, бул 
спектаклдер чоң ийгиликтер менен коштолгон. «Текшерүүчү» коюлганда 
ага республиканын жетекчилери Турдалы Токбаев, Касым Тыныстанов, Ток-
чоро Жолдошев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов ж.б. барышкан.

Ушундай жооптуу кызматтагы жетекчилердин студенттер койгон 
спектаклдерге баргандыгы – бир чети жаштарды ого бетер шыктандырса, 
бир чети көрүүчүлөрдү да кайдыгер калтырбай, баарына жагымдуу көрүнүш 
тартуулаган, алардын максаты маданият жана искусствонун өнүгүшүнө 
моралдык колдоо көрсөтүү үчүн да жасалган кадам экендиги кадыресе 
көрүнүш эле.

1926-жылы Фрунзеде Николай Николаевич Елениндин жетекчилиги 
астында драмалык студия ачылып, кийин ал профессионалдык театрдын 
негизи болуп калган. 
344 ОБЛ ОНПнын коллегиясынын протоколу // КР БМА, Ф.647 Оп.1 Д.118. Л.439.

92-сүрөт. Базар көчөсүндөгү имарат (Со-
вет, андан кийин Абдрахманов атындагы 
көчө), 1917-ж революцияга чейинки эски үй.
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Зияш Бектеновдун айтымында, «Сөздүн чынын айтыш керек, кыргыз 
драмтруппасынын алгачкы жылдарда койгон оюндары сахналык 
чеберчилиги жагынан, Киринпростун окуучулары койгон оюндардан 
төмөнүрөөк турчу десек, жаңылышкан болбос элек»345. Кийинчерээк, 
Киринпростун драмалык ийримине активдүү катышкан бир нече студенттер 
музыкалык-драма студиясына которулушуп, андан кийин профессионалдуу 
театрдын артисттери болушкан.

Киринпростун жетекчилиги студенттерге жигердүү катышууну 
сунуштаган дагы бир чыгармачылык багыт - бул музыкалык жана хор 
студиясы эле. Аккагаз Арабаева: «Ошондо биздин жаныбыздан Базаркул 
агай такыр кетчү эмес. Хор ийримин уюштуруп жатабыз, катышасыңар 
деди»346 -деп эскерет. Бул ийримге Абдылас Малдыбаев, Жума Жамгырчиев, 
Төлөнбай Данияров, Аккагаз Арабаева, Айшакан Түмөнбаевалар активдүү 
катышкан.

Ал кездеги эң чоң жаңылык - дене тарбия сабагын окуу процессине 
киргизүү жана спортко, мисалы, көркөм гимнастикага байланыштуу 
ийримдерди түзүү болгон. Аккагаз Арабаеванын эскерүүлөрүнөн: «Анан 
мугалим Базаркул Москвадан бир жакшы спортчу кызды алып келди. Биз 
анда дене тарбия деген эмне экенин билчү эмеспиз жана андайды жасап 
да көргөн эмеспиз, жалаң жигиттер чуркап кандайдыр бир оюндарды 
ойноп жүрүштү. Ал эми дене тарбия сабагынан окуткан жаңы мугалим 
эжей бизге көркөм гимнастиканы үйрөтө баштады. Мугалимибиз Базаркул 
агай жаныбыздан алыс кетпей, сабак кандай өтүп жатканын, биз эмне 
менен алектенип жатканыбызды, баары жакшы элеби деп кызыгып сурап 
турчу»347. 

Мугалим Владимир Образцов ИЗО-көркөм өнөр ийримине жетекчилик 
кылган. Жогоруда айтылгандай, ага Кыргызстандын көркөм сүрөтчүлөрүнүн 
бири Гапар Айтиев барып катышып жүргөн, анын ысымы кийин Улуттук 
көркөм сүрөт музейине ыйгарылган.

Ошентип Киринпрос студенттерин окутуунун эң маанилүү компоненти 
- ар бир студенттин чыгармачыл ийримдерге активдүү катышуусу болгон, 
алардын чыгармачыл иши окуу жайдын чегинен чыгып, шаардын маданий 
жашоосунун маанилүү бөлүгүн түзгөнгө жетишкен. 

Экинчи жагынан алганда, Базаркул Данияров КАОнун, андан кийин 
республиканын жетекчилерин студенттердин жолугушууларына, майрамдык 
иш-чараларга байма-бай чакырып турган. Студенттердин эскерүүлөрүнө 
караганда, Кыргызстандын «биринчи адамдары» окуу жайга студенттердин 
сүйлөгөн сөздөрүн угуу үчүн жан дили менен келишип, өздөрү да ар кыл 
темаларда баяндама жасап турушкан. Алардын арасында Жусуп Абдрахманов, 
Баялы Исакеев, Жайнак Саадаев, Турдалы Токбаев, Осмонкул Алиев, Эркинбек 
Эсенаманов, Төрөкул Айтматов, Сатар Кулматов, Абдыкадыр Орозбеков, Таш 
Кудайбергенов, Нуркул Кулназаров, Батырхан Мээрханов болгон.

345 Бектенов З.Б., 2016, 112-б
346 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Аккагаз Арабаеванын 
«Базаркул агай» эскерүүлөрүн караңыз.
347 Ошол эле жерде
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Зияш Бектеновдун эскерүүлөрүнө ылайык, окуу бөлүмүнүн башчысы 
болуп иштеген Базаркул Данияров студенттер менен бул жолугушуулардан 
эмнени үйрөнсө болоору жөнүндө өз ойлору менен бөлүшүп турган – 
студенттер улуулардан талкуу көндүмдөрүн, иш-чараларда өзүн кандай 
алып жүрүү керектигин, адамдар менен кандай баарлашуу керектигин, ал 
тургай, кандай кийинүүнү үйрөнсө болоорун айтып, кеп-кеңештерин берип 
турган. Анткени, ошол студенттер келечекте мугалим, жазуучу, журналист, 
чыгармачыл адамдардан гана болбостон, саясатчылар, мамлекеттин 
болочоктогу жетекчи кызматкерлери болушмак. Базаркул Кыргызстандын 
келечегине ушунчалык терең жана оптимисттик көз караш менен караган.

БОРБОРДУК КЫРГЫЗ ПЕДАГОГИКАЛЫК 
ТЕХНИКУМУНУН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ

Кайсы билим берүү мекемеси, кайсы окуу жайы болбосун, анын ишинин 
эң көрүнүктүү жана маанилүү көрсөткүчү, анын пайда болушунун себепчиси 
- анын бүтүрүүчүлөрү экени талашсыз. Борбордук педагогикалык техникум 
өз милдетин толугу менен аткарды десек болот. Элге кызмат кылган 
ушундай чыгаан, жаратман ишмерлерди даярдаган Кыргызстандагы 
«мурунку же кийинки» окуу жайын эстей алабызбы?

1929-жылы техникумдун 21 студенти аяктоо аттестатын алса, кийинки 
1930-жылы - 47 адам, башкача айтканда, үчүнчү курсту мөөнөтүнөн мурда 
аяктаган студенттердин эсебинен, бүтүрүүчүлөрдүн саны эки эседен ашык 
көбөйгөн. 1927/28-окуу жылында биринчи негизги курска киргендердин 
20сы 4 жылдык программаны үч жылдын ичинде ийгиликтүү аяктаган. 
Директор Базаркул Данияров мындай чечимди, сыягы, Кыргыз АССР Эл 
агартуу комиссариатынын өтүнүчүнө байланыштуу, алардын колдоосу 
жана студенттердин жогорку даярдыгын эске алуу менен кабыл алган. 
Тилекке каршы, 1931 жана 1932-жылдагы бүтүрүүчүлөрдүн так саны бизге 
белгисиз болсо да, бул мезгилде 1928/29окуу жылынын биринчи курсуна 
кирген кыздардын тобу күбөлүктөрүн алышканы бизге белгилүү.

Мугалимдерди тизмектеп жатып, биз буга чейин кээ бир белгилүү 
студенттер жөнүндө сөз кылганбыз. Эми 1929-1931-жылдардагы 
бүтүрүүчүлөр тууралуу кененирээк айтып берели.

ЖАЗУУЧУЛАР, АКЫНДАР, ДРАМАТУРГДАР,  
КОТОРМОЧУЛАР, ОКУУ КИТЕПТЕРИНИН АВТОРЛОРУ

Касымалы Жантөшев (1904-1968), Ысык-Көл облусунда туулган, 
жазуучу, драматург, сценарист, котормочу, актёр, режиссер. Анын ысымы 
Ысык-Көл облустук драма театрына, бир нече орто мектептерге жана 
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китепканаларга, борбор калаабыз Бишкектин көчөсүнө, ошондой эле 
Кыргызстандын башка шаарларынын жана айылдарынын көчөлөрүнө 
коюлган.

Касымалы 1925-жылы Киринпроско кирип, аны (БКПТны) 1930-жылы 
аяктаган. Студент кезинде эле «Кызыл Учкун» адабий ийримине жана 
музыкалык-драма ийримине активдүү катышкан, замандаштарынын 
эскерүүлөрү боюнча ал пьесаларды жазып, аларды сахналаштырып, 
ролдорду аткарган, айрыкча татаал ролдордун өзгөчө таланттуу аткаруучусу 
болгон. «Карачач» пьесасы көрүүчүлөрдүн арасында чоң ийгилик жараткан. 
Окуп жүргөн жылдары музыкалык драма студиясынын труппасына кабыл 
алынган, ошол драма студиясынын негизинде кийин Кыргыз драма театры 
түзүлгөнү маалым.

Ал өзү окуган техникумда мугалимдиктен тышкары, режиссёр 
жана театр актеру болуп да иштеп, пьесаларды жазган, Мамлекеттик 
басмакананын редактору, Эл агартуу комиссариатынын көркөм искусство 
бөлүмүнүн башчысы, Кыргыз ССР маданият министрлигинин репертуар 
коллегиясынын редактору болгон. Ал кыргыз маданиятынын тарыхында 
40 пьесанын, бир нече сценарийлердин, А. Островскийдин пьесаларынын, 
Н. Островскийдин романынын котормочусу катары, бирок баарынан мурда 
окурмандар арасында бүгүнкү күнгө чейин популярдуу үч томдон турган 
«Каныбек» окуялуу тарыхый романынын автору катары калган. 

Мукай Элебаев (1906-1944), Ысык-Көл облусунда туулган, акын 
жана жазуучу. 1943-жылдан Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу, 
1944-жылы Псков облусунда алган жараатынан улам каза болгон. Анын 
ысымы кичи мекениндеги мектептерге Ысык-Көл облусунун Талды-Суу, 
ошондой эле Ош облусунун Базар-Коргон районундагы №13 мектепке, 
китепканаларга, Бишкектин жана республикабыздын башка шаарлары 
менен айылдарынын көчөлөрүнө берилген.

9 жашынан баштап жетим калган Мукай жумушчу болуп иштеген, андан 
кийин Үркүн учурунда Кытайга кеткен адамдар менен бирге 1919-жылы 
мекенине кайтып келген. 

Кайра кайтып келгенде, өзү туулуп өскөн айылында уюштурулган 
ликбезде – сабатсыздыкты жоюу боюнча билим берүү программасында 
окуган, андан кийин Каракол шаарындагы балдар интернатында 
тарбияланган (досу жана кесиптеши Жусуп Турусбеков менен), ошол 
интернаттын алдында айыл чарба техникуму түзүлгөн. Өспүрүм кезинде 
анын чыгармачылык дараметин байкап калышкан соң, аны Облустук эл 
агартуу бөлүмүнүн демилгеси менен Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумуна которушкан348, аны 1930-жылы аяктаган.

Ал «Кызыл Учкун» адабий ийриминин жана музыкалык-драма 
ийриминин активдүү катышуучусу болгон, ал жерде Касымалы Жантөшев 
менен бирге студенттик пьесаларда ролдорду аткарып, сахнада куудулдук 
өнөрүн көрсөткөн.

Окууну аяктагандан кийин дароо эле педагогикалык техникумдун 
дагы бир бүтүрүүчүсү Жума Жамгырчиев менен бирге мектеп окуучулары 
348 № 344 шилтемени караңыз 
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үчүн адабият боюнча окуу китебин жазган (1930). Ырларын «Эркин-
Тоо» газетасына жарыялаган. Ал ырларын фронтто жүргөн кезинде 
жазган. 20-кылымдын отузунчу жылдарында жарык көргөн бир нече ыр 
жыйнактарынын автору.

Мукай Элебаев өзүн орус классиктеринин чыгармаларын кыргыз 
тилине которгон мыкты котормочу катары көрсөтүп, кыргыз окурманына 
А.С.Пушкиндин «Өлгөн ханбийке жана жети баатыр жөнүндөгү жомогун», 
В.В. Маяковскийдин, С.Я. Маршактын ырларын, Н.В. Гоголдун «Шинель» 
Л.Н. Толстойдун «Хаджи-Мурат», М. Горькийдин, Д.А. Фурмановдун 
чыгармаларын тартуулаган. 

Ал тарыхта биринчи кезекте өзүнүн татаал балалыгы жана Үркүн 
жөнүндөгү «Узак жол» автобиографиялык романынын автору катары 
калды, бул тема «Кыйың кезен» очеркинде уланып, ал боюнча көркөм тасма 
тартылган.

Мугалимдер жөнүндөгү бөлүмдө биз Жума Жамгырчиев жана Узакбай 
Абдукаимов жөнүндө бир аз айтып бергенбиз. Бүтүрүүчүлөр жөнүндө сөз 
болгондо, бул жерде ал эки жазуучу жөнүндө маалыматтарды кошпой кое 
албайбыз.

Жума Жамгырчиев (1906-1944), акын, мугалим. Ысык-Көл облусунда 
туулган. Анын ысымы анын кичи мекениндеги мектепке, Бишкектин 
көчөлөрүнө жана Кыргызстандын Аксай айылына ыйгарылган.

Бийдин үй-бүлөсүнөн чыккан, башка мекендештери сыяктуу эле, 
1916-жылы Үркүн учурунда Кытайга качып кеткен, 1918-жылы кайтып 
келген, айылдык билим берүү программасында (ликбезде) окуган, 1922-
жылы Ташкенттеги САКУда (кыязы, жумушчулар факультетинин даярдоо 
курсунда) окуп жүрүп, Борбордук педагогикалык техникумга которулуп, 
1930-жылы аяктаган. «Кызыл учкун» адабий ийриминин жана музыкалык 
драма ийриминин активдүү катышуучусу болгон. 1942-жылдын аягында 
Жума Жамгырчиев фронтко аттанып, 1944-жылы фашисттер менен болгон 
согушта курман болгон.

Мукай Элебаев менен бирге 1930-жылы басмадан чыккан адабият боюнча 
окуу китебин жазган. Билим берүү тармагында үзүрлүү эмгектенген, алгач Эл 
агартуу комиссариатында иштеп жүрүп, кийин Жалал-Абад педагогикалык 
техникумунда директор, Ош советтик партиялык мектебинде, Оштогу 
эки жылдык мугалимдер институтунда, андан кийин өзү туулуп-өскөн 
жериндеги Тоң мектебинде мугалим болуп иштеген.

1931-жылы басылып чыккан «Ырлар жыйнагы» поэтикалык 
жыйнагынын автору, бул анын өмүрүндөгү жалгыз жыйнак, согуштан 
кийин чыгармалары толуктоолор менен кайра басылып чыккан.

Узакбай Абдукаимов (1909-1963), жазуучу, акын, котормочу. Жалал-
Абад облусунда туулган. БКПТнын 1930-жылкы бүтүрүүчүсү. Улуу Ата 
Мекендик согуштун катышуучусу. 

Жазуучунун атын өзү директор болуп иштеген Бишкек шаарындагы 
№8 орто мектеби, ошондой эле өзү окуган Сузак районундагы Октябрьское 
айылындагы орто мектеп (мурунку Багыш орто мектеби) алып жүрөт. 
Узакбай Абдукаимов жашап жана иштеген Бишкектин Москва көчөсүндөгү 
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№ 141 үйдүн бооруна мемориалдык такта орнотулган.
Ал айылдык жатак-мектепте, 1923-жылы Ташкенттеги жатак мектепте 

окуган, 1924-жылы Ташкенттеги Киринпростун даярдоо курсунда бир жыл 
окуган, ал жерден 1925-жылы курсташтары менен Пишпекке, Киринпроско 
которулган. «Кызыл Учкун» адабий ийриминин активдүү катышуучусу 
болгон. Окууну аяктагандан кийин ал alma mater’де сабак берген, андан 
кийин Фрунзедеги №8 үлгүлүү мектептин директору жана «Жаңы маданият 
жолунда» журналынын катчысы болгон. 1930-31-жылдары Москвадагы 
«СССР элдеринин борбордук басмакананын» кыргыз бөлүмүндө иштеген.

Андан кийин Жалал-Абад облусунда, Кыргыз тил, адабият жана тарых 
илим изилдөө институтунда (ИЯЛИ)349 кызматкер болуп иштеген (ал кезде 
Касым Тыныстанов директору эле), андан кийин кыргыз драмтеатрынын 
адабият бөлүмүнүн башчысы болгон. Андан кийин кайра ИЯЛИде иштеп 
жүрүп, 1942-жылы фронтко чакырылган жерден жарадар болгон, кайрадан 
Киров атындагы 1-Ленинград Кызыл Туу аскердик жөө аскерлер мектебине 
жөнөтүлүп, 1945-жылы 39-армиянын катарында Маньчжурияга которулган. 
Кызыл Жылдыз ордени жана медалдар менен сыйланган. 1945-жылы 
декабрда демобилизацияланган, 1947-жылга чейин «Кыргыз мамлекеттик 
басмаканада» редактор, кийин Кыргызстан Жазуучулар союзунун 
башкармалыгында адабий консультант болуп иштеген.

«Кыргыз адабиятынын хрестоматиясы» окуу китебин түзгөн.
Кыргыз адабиятынын тарыхында ал согушка катышкандагы жеке 

тажрыйбасынын негизинде жазылган «Майдан» романынын автору катары 
изин калтырган. 1972-жылы роман өзүнчө китеп болуп орус тилинде 
(которгон В. Росляков) Ч. Айтматовдун баш сөзү менен басылып чыккан. 
Ал дүйнөлүк жана орус классиктеринин чыгармаларын кыргыз тилине 
которгон: Лопе де Веганын «Кой булагы», Мольердин «Жорж Данден же 
акылсыз күйөө» пьесалары, Н.В. Гоголдун «Ревизорун», “Борис Годунов» 
драмасын, А.С. Пушкиндин поэмаларын жана лирикалык ырларын, 
ошондой эле А.М. Горькийдин «Эл ичинде», А.А. Фадеевдин «Жаш гвардия» 
романдарын, Хажибековдун «Аршин Мал-Алан» комедиясын ж.б. которгон.

Мамасалы Абдукаримов (1910-1999), Ош облусунун тургуну, жазуучу, 
журналист, котормочу. БКПТнын 1930-жылкы бүтүрүүчүсү. 

Ал Ош шаарындагы балдар үйүндө тарбияланган, 1924-жылы Ташкентке 
Киринпроско даярдоо курсуна кирген, ал жерден 1925-жылы курсташтары 
менен бирге Пишпектеги Киринпроско которулган, 1930-жылы 
педагогикалык техникумду бүтүргөн. «Кызыл учкун» адабий ийримине 
активдүү катышкан. Окууну аяктагандан кийин «Ленинчил жаш», «Кызыл 
Кыргызстан» газеталарында, кийинчерээк «Советтик Кыргызстанда» 
иштеген. Ал ошондой эле Коммунисттик партиянын Ош обкомунун 
катчысы, Кыргызмамбасманын бөлүм башчысы (Госиздат) болгон.

Ал педтехникумда окуп жүргөндө эле колуна калем кармап, жаза баштаган. 
Ал журналист жана котормочу катары таанылып, кыргыз окурмандарын 
М. Горький, М.А. Шолохов, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Л.Н. Сейфуллина, 

349 ИЯЛИ – Бул аббревиатура орус тилиндеги кыскартылган аталышынан келип чыккан: 
«Институт языка, литературы и истории».
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К. Булычев ж.б. көптөгөн чыгармалары менен тааныштырган. Ошондой 
эле марксизм-ленинизм классиктеринин чыгармаларын кыргыз тилине 
которгон.

Көркөм адабий окурмандарга «Жашагым келет» роман-дилогиянын, 
«Жаңырык» аңгемелер жыйнактарынын автору катары белгилүү.

Касымбек Эшмамбетов (1910-1984), жазуучу, драматург, котормочу. 
Чүй облусунун тургуну. БКПТнын 1930-жылкы бүтүрүүчүсү. Улуу Ата 
Мекендик согуштун катышуучусу, согушта жарадар болгон. 1920-жылга 
чейин айыл чарба мектебинде окуган, ал Киринпроско 1925-жылы кирген. 
К. Эшмамбетов медициналык, финансылык, курулуш  техникумдарында 
кыргыз тилинен сабак берген.

1932-жылы жана 1938-жылы басылып чыккан «Эпкиндүү топ» окуу 
китеби сабатсыздыкты жоюу үчүн түзүлгөн.

1930-жылы «Табияттын сыры» аттуу биринчи повестин жарыялаган. 
1937-жылы эпостун негизинде «Сарынжы» пьесасын жазган. Балдар жана 
өспүрүмдөр үчүн жазылган көптөгөн аңгемелердин жана повесттердин 
автору, алардын көбү орус тилине которулган.

В. Шекспирдин (орусчадан), А.Н. Островскийдин, А. Пушкиндин, 
Ф.М. Достоевскийдин, Л.Н. Толстойдун жана башкалардын чыгармаларын 
кыргыз тилине которгон.

Жоомарт Бөкөнбаев (1910-1944), акын жана драматург, котормочу. 
Фергана облусунун тургуну. Киринпростун 1931-жылкы бүтүрүүчүсү. 

Анын ысымы Ысык-Көл облусундагы райондун борборуна ыйгарылган, 
Бишкектин борборуна эстелик тургузулган, Бишкектеги жана башка калк 
жашаган конуштардагы көчөлөр анын атын алып жүрүшөт.

1924-жылдан тартып Бөкөнбаев балдар үйүндө тарбияланып келген, 
1926-жылы Киринпрос-борбордук педагогикалык техникумуна тапшырып, 
аны 1931-жылы бүтүргөн. «Кызыл Кыргызстан» газетасынын бөлүм 
башчысы болуп иштеген. 1933-1935-жылдары Бөкөнбаев Ленинграддагы 
Коммунисттик журналистика институтунда окуп, жаштардын «Ленинчил 
жаш» газетасында, андан кийин «Советтик Кыргызстан» журналында 
редактор болуп иштеген. 1941-жылы Бөкөнбаев Советтик Армиянын 
катарында өз ыктыяры менен кызмат өтөгөнгө аттанып, «Мекен үчүн, 
Алга!» Дивизиялык газетасынын редактору болгон. Жоомарт Бөкөнбаев 
1944-жылы иш сапарында келатып автокырсыктан каза болгон.

Эмгек адамдары жөнүндө ыр жыйнактардын, ошондой эле 
философиялык лирикалардын, «Кыздын канаттары» поэмасынын автору. 
Акындын көптөгөн ырлары кыргыз адабияты боюнча хрестоматияга 
кирген. Драмалык жанрда «Алтын кыз», «Каргаша» музыкалык драмаларын 
жараткан, «Семетей» пьесаларын, «Токтогул» операсынын либреттосун, 
Жусуп Турусбеков жана Кубанычбек Маликов менен биргеликте «Айчүрөк” 
биринчи кыргыз операсынын либреттосун жазган. 1939-жылы кыргыз 
искусствосу менен адабиятынын биринчи декадасында «Алтын кыз» менен 
«Айчүрөк» (Ж. Турусбековдун «Ажал ордуна» спектакли менен бирге) 
москвалык көрүүчүлөргө ийгиликтүү тартууланган.

Жоомарт Бөкөнбаевдин калемине Александр Пушкиндин, Михаил 



174 ТУНГУЧ ЭЛ АГАРТУУЧУ 1925-1931 

Лермонтовдун, Николай Некрасовдун, Владимир Маяковскийдин 
кыргызчага которулган бир катар чыгармалары таандык. 

Кубанычбек Маликов (1911-1978), акын жана драматург. Чүй облусунун 
тургуну. 1931-жылы педагогикалык техникумду бүтүргөн.

Бишкектин бир көчөсүнө анын ысымы берилип, баш калаанын 
борборунда эстелик орнотулган.

«Ленинчил жаш», «Кызыл Кыргызстан» газеталарында кабарчы, андан 
кийин «Советтик Кыргызстан» журналынын редактору, Кыргыз драма 
театрынын директору, Жазуучулар союзунун катчысынын орун басары, 
СНКда көркөм комитеттин башчысы болуп иштеген.

«Кубанычбектин ырлары» поэтикалык жыйнактардын, А. Куттубаев 
менен бирге «Жаңыл» пьесасынын автору, «Биз баягы эмеспиз», «Манас», 
«Токтогул» драмаларынын автору, Жусуп Турусбеков жана Жоомарт 
Бөкөнбаев менен биргелешип жазышкан «Айчүрөк» операсынын 
либреттосунун автору, «Айылда», «Күлүйпа», «Жүрөк толкуйт», «Бийик 
жерде», «Осмонкул» пьесаларын жазган.

Ал А. Пушкиндин, Л. Толстойдун, Т. Шевченконун, С. Стальскийдин, 
М. Горькийдин, С. Маршактын, В. Маяковскийдин жана башка авторлордун 
чыгармаларын кыргыз тилине которгон.

Райкан Шүкүрбеков (1913-1962), драматург, жазуучу, акын, котормочу, 
актёр жана журналист. Нарын облусунун тургуну. БКПТнын 1933-жылкы 
бүтүрүүчүсү. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу.

Бишкек шаарындагы No38 мектеп-гимназиясына анын ысымы берилген.

95-сүрөт. Төрт акын. Солдон оңго карай: Жусуп Турусбеков, 
Кубанычбек Маликов, Аалы Токомбаев, Жоомарт Боконбаев. 
1938-ж.
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Жетим калып, 1928-жылга чейин Аулие-Атада балдар үйүндө 
тарбияланып, ал жерден окуганды жана жазганды үйрөнгөн. Фрунзеге 
келип, бир аз убакыт татар мектебинде окуган, 1928-жылы Киринпроско 
кирген. Окуп жүргөн учурунда жазган чыгармалары «Жаңы маданият 
жолунда» журналына жарыяланган.

Педтехникумду аяктагандан кийин Кыргыз драма театрынын артисти 
болуп иштеген жана өзү койгон «Күрөш» чыгармасында башкы ролдордун 
бирин ойногон. 1937-жылдан Кызыл Армияда кызмат өтөгөн, андан 
кийин Экинчи дүйнөлүк согушка катышып, 1943-жылы оор жарадар болуп 
кайткан.

Ал көптөгөн аңгемелердин жана повесттердин, анын ичинде 
1916-жылдагы окуялар жөнүндө - «Тоо элинин баатыры», ошондой эле 
балдар үчүн чыгармалардын автору. Ал кыргыз айылындагы жаңы колхоз 
турмушу тууралуу «Мүрзөлөр арасында» жана «Айдар» пьесаларын, ага 
драматург катары ийгилик алып келген «Жапалак Жатпасов» комедиясын, 
«Акындын үмүтү» (Токтогул жөнүндө), «Эки дос», «Жашыл Токой» 
комедиясын жазган. Райкан Шүкүрбеков куудул жана көптөгөн лирикалык 
жана сатиралык поэтикалык чыгармалардын, тамсилдердин, жомоктордун, 
балдар үчүн аңгемелердин автору катары эсте калды. Анын пьесаларынын 
жана поэмаларынын тили элге жакын, күлкүлүү, шакабалуу, каармандары 
да чукугандай сөз тапкан курч, тамашакөй. Ал кыргыз эстрадасына көптөгөн 
интермедияларды жазып калтырып кетти.

Ал кыргыз тилине А. Грибоедовдун «Акылдан азап» комедиясын, 
Фирдоусинин «Шахнамесин», И.А. Крыловдун тамсилдерин, М. Горькийдин, 
Ф. Шиллердин жана Ж.Б. Мольер (орус тилинен) чыгармаларын которгон. 
Анын жеке чыгармалары орус жана поляк тилдерине которулган.

Алыкул Осмонов (1915-1950), акын жана драматург, котормочу. 
Кыргызстанда андан популярдуу жана сүйүктүү акынды табуу кыйындыр. 
БКПТнын 1933-жылкы бүтүрүүчүсү. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасына анын ысымы 
ыйгарылган, Кыргызстандын жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы 
адабий сыйлыкты уюштурган, Алыкул Осмоновдун улуттук банкноттогу 
сүрөтү өлбөс болуп сакталып калды, Бишкекте Алыкул Осмоновдун үй-
музейи ачылган, эстелик тургузулган, борбор калаада анын ысымын алып 
жүргөн көчө бар жана №68 мектеп-гимназиясына анын ысымы берилген, 
Алыкул Осмоновдун туулуп өскөн Каптал-Арык айылында анын музейи 
түзүлүп, эстелиги тургузулган, анын атын мектепке коюшкан, ал жөнүндө 
көркөм тасмалар тартылган жана биографиялык китептер басылган.

Чүй облусунда туулган, кичинекейинен жетим калгандыктан, жетим 
балдар үйүндө тарбияланган. Борбордук педтехникумга 1928-жылы 
кирген. Окуу мезгилинде музыкалык драма ийримине активдүү катышкан. 
Окууну аяктагандан кийин «Чабуул» журналынын жана «Ленинчил жаш» 
гезитинин редакцияларында журналист болуп иштеген. Анын жазган 
чыгармалары 1930-жылдан бери жарык көрүп келатат. Ал өпкө оорусунан 
35 жашында, 1950-жылы каза болгон.

«Таң ырлары» деген алгачкы ырлар жыйнагы 1935-жылы жарык көргөн. 
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96-сүрөт. Драма ийриминин мүчөлөрү репетиция учурунда. Сол жакта 
биринчи болуп Ажыкабыл Айдаркулов, оң жакта акыркысы Райхан Шүкүрбеков 
отурат. Алыкул Осмонов стулда суфлердун милдетин аткарууда, борбордо 
шапкечен Шайык Жамансариев отурат. Тон кийген -   Александр Игнатьев.
97-сүрөт. А. Игнатьевдин «Кыргыздын алгачкы драма ийрими» деген 
картинасы.
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«Жылдыздуу жаштык», «Чолпонстан», «Сүйүү», «Жаңы ырлар» жана 
башка жыйнактардын автору. Балдар үчүн көп чыгармаларды жазган жана 
которгон. «Корукчу Кооман», «Абулкасым Жанболотов» пьесаларынын, 
«Биз Меркеге барышыбыз керек» драмалык комедиясынын ж.б. автору.

Алыкул Осмонов кыргыз тилине которгон Шота Руставелинин «Жолборс 
терисин кийген баатыр» поэмасы элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, эл 
ичинде эң эле популярдуу болгондуктан, советтик доордо алты жолу кайра 
басып чыгарылган. Айылдагы ар бир үйдө бул китепти табууга болоор 
эле, көпчүлүгү аны жатка да билчү. Андагы каармандардын Тинатин, 
Нестан, Тариэл, Автандил деген аттары кыргыздарга кеңири тарап кеткен. 
А.С. Пушкинди, М.Ю. Лермонтовду, И.А. Крыловду ж.б. кыргызчалаткан.

ИЛИМДЕР-ФИЛОЛОГДОР, ОКУУ КИТЕБИНИН АВТОРЛОРУ,  
КОТОРМОЧУЛАР

Тазабек Саманчин (1909-1979), көрүнүктүү окумуштуу-филолог, адабий 
котормочу, драматург. Чүй облусунун тургуну. Кыргызстандагы филология 
илимдеринин биринчи кандидаты. БКПТнын 1929-жылкы бүтүрүүчүсү. 
Анын ысымы Бишкектин бир көчөсүнө берилген.

Ал балдар үйүндө тарбияланган, 1923-жылы Алма-Атадагы Киринпроско 
даярдоо курсуна кирген, ал жерден 1925-жылы курсташтары менен 

бирге Пишпекке Киринпростун 1-негизги 
классына которулган. Мектепти аяктагандан 
кийин 1930-жылы А.С. Бубнов атындагы 
(1941-жылдан баштап Ленин атындагы) 
Москва педагогикалык институтуна тапшырып, 
аны 1934-жылы ийгиликтүү аяктаган. Андан 
кийин СССР элдеринин тилдер институтунун 
аспирантурасына кабыл алынып, филология 
илимдеринин кандидаты болгон. Жалал-Абад 
педагогикалык институтунда сабак берген, Тил 
жана адабият институтунда, Педагогика илим 
изилдөө институтунда илимий иштер менен 
алектенген.

Ал Молдо Кылычтын чыгармачылыгы 
боюнча диссертациясын жактаган, ал жөнүндө 
монография жарыялаган жана буржуазиялык 
улутчулдук үчүн негизсиз айыпталып, соттолгон 
(Педтехникумдун бүтүрүүчүлөрү Зияш Бектенов 
жана Ташым Байжиев менен бирге), ГУЛАГда 
жазасын өтөп, тирүү кайтып келген, бирок майып 
болуп калган.

Ал 1935 жана 1937-жылдары жарык көргөн 
«Чоңдор үчүн алиппе», 8-класс үчүн «Биздин 

98-сүрөт. Чоңдор үчүн 
алиппе. Автору Тазабек 
Саманчин 1935-ж.
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адабият», 7-класс үчүн «Кыргыз адабияты» окуу китептерин жазган. 
«Берметтин уландары», «Абышкалардын жоругу», «Тоо арасында» 
пьесалардын автору. Лев Толстойдун («Анна Каренина»), М. Горькийдин, 
А. Чеховдун, В. Белинскийдин, Л. Кассилдин, Рабиндранат Тагордун  
чыгармаларын орусчадан кыргыз тилине которгон.

Зияш Бектенов (1911-1994), филолог, кыргыз тили жана адабияты 
боюнча китептердин автору, мугалим, орус жана чет өлкөлүк классиктердин 
котормочусу. Ысык-Көл облусунун тургуну. Зияш Бектенов - Улуу Ата 
Мекендик согуштун катышуучусу, Иранда советтик армиянын катарында 
кызмат кылган. БКПТнын 1930-жылдагы бүтүрүүчүсү. Анын ысымы Ысык-
Көл облусундагы лицейге берилген. Зияш Бектенов башталгыч айылдык 
мектепти бүтүрүп, 1925-жылы Киринпростун даярдоо курсуна кирип, тез 
эле негизги курска өтүп, аны 1929-жылы аяктаган. Окуп жүргөн кезинде 
«Кызыл Учкун» адабий ийримине активдүү катышкан. Окууну аяктагандан 
кийин райондук элге билим берүү бөлүмүнө жумушка жөнөтүлгөн, ал 
жактан мектептердин ачылышы менен алектенген. Ошол эле учурда 
досу, классташы Ташым Байжиев менен биргеликте Касым Тыныстанов 
тарабынан редакцияланган кыргыз тили жана адабияты боюнча окуу 
китебин жазган.

Ал республиканын жетекчилиги тарабынан Москвадагы Борбордук 
басмакананын кыргыз бөлүмүнө иштөө үчүн жөнөтүлгөн, ошол эле учурда 
Москвада Чыгыш элдеринин коммунисттик университетинде сабак берген 
жана кайтып келгенден кийин окуусун 1932-жылы Киринпростун базасында 
түзүлгөн Кыргыз педагогикалык институтунда уланткан. Ал окуусун 1940-
жылы аяктаган. Көп жылдар бою бул институттун окутуучусу, ошондой эле 
Пржевальск мугалимдер институтунун директорунун орун басары, илимий 
кызматкер, Тил, адабият, тарых институтунун (ИЯЛИ) фольклордук жана 
эпикалык Манас секторунун башчысы, доцент жана КМУнун ардактуу 
профессору болгон.

1950-жылы күнөөсүз репрессияланган жана 10 жылга кесилген. 
Ждановдун «Звезда» жана «Ленинград» журналдары боюнча докладынан 
жана ВЛКСМ БКнын тиешелүү токтомунан кийин аны панисламисттик жана 
пантүрк биримдигине чакырган деп айыпташкан. 1950-жылы манас таануу 
жана фольклор сектору жабылып, анын кызматкерлери Тазабек Саманчин, 
Мар Байжиев жана Зияш Бектенов камакка алынган. Ал 1955-жылы гана 
реабилитацияланган.

Зияш Бектенов Н.В. Гоголь, Д.И. Фонвизин, А.М. Горький, А.А. Фадеевдин, 
Н. Хикмет жана башкалардын чыгармаларын кыргызчага которгон.

Зияш Бектенов - «Манас» эпосунун прозалык кайра айтылышынын, 
педагогика боюнча илимий эмгектердин, кыргыз тили жана адабиятынын 
туруктуу деген аталышка ээ болгон окуу китептеринин350  автору.

350 Туруктуу окуу куралы - бул адистигине карабастан баардык мектептерде колдонулуучу 
окуу китеби. Анда предметтин мазмуну жана программалык талаптар толук чагылдырылган. 
Мындай окуу китептери жалпы орто билим берүүнүн бирдиктүү курсун ишке ашырууга 
мүмкүндүк берет. «Адабияттын айрым түрлөрүн оңдоо». Проф. Н.М. Сикорскийдин 
редакциясы, Москва «Китеп» 1987-ж.
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Зияш Бектеновдун артында 1996-жылы басылып чыккан жана үч жолу 
кайра басылган, «Замандаштарымдым жөнүндө адабий эскерүүлөрү» деген 
сонун китеби калганын, акыркы жолу 2016-жылы басылганын өзгөчө 
белгилеп кеткибиз келет. Китеп - биз сүрөттөп жаткан убакыт тууралуу 
мазмундуу жана маалыматтуу булак. Биз бул китептеги Базаркул Данияров 
жөнүндө очеркти «Замандаштардын эскерүүлөрү» бөлүмүнө киргиздик.

Ташым Байжиев (1909-1952), жазуучу, адабиятчы, сынчы, драматург, 
филолог, манас таануучу. Ысык-Көл облусунун тургуну. Ата -энесинен 
эрте айрылган. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу, 1944-жылы 
оор жаракаттан улам армиядан демобилизацияланган. Мөөнөтүнөн мурда 
аяктаган 1930-жылкы бүтүрүүчүлөрдөн.

1909-жылы Ысык-Көл районундагы Теңизбай айылында туулган. 
Атасынан эрте айрылган. Мектепти аяктагандан кийин, Киринпроско 
кирип, аны 1930-жылы ийгиликтүү аяктаган - бул мөөнөтүнөн эрте аяктаган 
бүтүрүү курсу эле. «Кызыл учкун» адабий ийриминин активдүү катышуучусу 
болгон. Окууну бүткөндөн кийин Эл агартуу комиссариатынын инспектору, 
Гүлчөдөгү балдар үйүнүн директору, Жалал-Абад педагогикалык окуу 
жайынын окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген.

Кыргызстандын түштүгүндө алгачкы мектептерди уюштуруучулардан 
болгон. 1936-1940-жылдары Кыргыз педагогикалык институтунун 
филология факультетинин орус бөлүмүндө окуп жүргөн кезинде, 
идеологиялык себептерден улам институттан чыгарылган, бирок кайра 
калыбына келтирилген.

Ташым Байжиев ар кайсы убактарда СССР ИАнын Кыргыз бөлүмүнүн 
Гуманитардык жана адабият институтунда фольклор жана «Манас» 
эпосу секторунун башчысы болгон. 1942-жылы Пржевальск мугалимдер 
институтунун проректору болгон, бирок көп өтпөй фронтко кеткен. 
Кайра кайтып келген соң, 1949-1950-жылдары Кыргыз мамлекеттик 
педагогикалык институтунда мугалим болуп иштеген.

Ал адабият таануу, лингвистика жана сын менен активдүү алектенген. 
Зияш Бектенов менен биргеликте кыргыз адабияты жана тили 
боюнча биринчи туруктуу окуу китептерин, кыргыз тилинин биринчи 
орфографиялык сөздүгүн түзгөн. «Манас» трилогиясын басып чыгарууга 
жана орус тилине которууга даярдаган, Зияш Бектенов менен бирге кыргыз 
фольклору жана «Манас» эпосу боюнча окуу китебин түзгөн. Алгачкы 
аңгемелерин «Эркин-Тоо», «Кызыл Кыргызстан» газеталарына жана 
«Чабуул» журналына жарыялаган. Ал согушта жүргөн кезинде да пьесаларды 
жазып турган. 1944-жылы «Советтик Кыргызстан» журналында Улуу Ата 
Мекендик согушка арналган анын «Жигиттер» пьесасы жарык көргөн.

Кыргыз драма театрынын сахнасында Т. Байжиев тарабынан кыргызчага 
которулган К.А. Треневдин «Любовь Яровая» жана А.Н. Островскийдин 
«Сепсиз кыз» («Бесприданница») пьесалары коюлган. Ошондой эле 
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Д.А. Фурманов, А.А. Фадеев жана башка 
авторлордун чыгармаларын которгон.

1950-жылы «буржуазиялык улутчулдук» деген айып менен камакка 
алынып, 10 жылга эркинен ажыратылган жана ГУЛАГ системасындагы 
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аргасыз эмгекке мажбурлоочу лагерине (Караганда облусу) камалган. 1952-
жылы көтөрүм болгондон жана миокард инфарктынын кесепетинен 43 
жашында каза болгон.

АДАБИЙ СЫНЧЫ

Өмүркул Жакишев (1909-1978), адабиятчы, жазуучу, манас таануучу. 
Чүй облусунун тургуну. Кыргыздын биринчи тарыхчысы Осмонаалы 
Сыдыковдун кызына үйлөнгөн. Өмүркул балдар үйүндө тарбияланып, 
башталгыч билим алган. 1925-жылы ал Киринпроско кирип, ал жакта 
акыркы жылга чейин окуган, бирок сертификат алган эмес, анткени 
Ташкентке САГУнун чыгыш факультетине которулган, ошол жерден 
кайра Москва Мамлекеттик Университетинин факультетинин базасында 
түзүлгөн Мамлекеттик китеп жана журнал басмаларынын бирикмесинин 
(ОГИЗ) редактордук-басма институтуна которулган, бирок факультеттин 
жоюлушуна байланыштуу аны бүтүргөн эмес.

Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы мектепке анын ысымы берилген.
Кырмамбаста, Кыргызстан Жазуучулар союзунда, КР ЭКК Көркөм өнөр 

иштер бөлүмүндө, ТАТИде, КирТАГдын (телеграф агенттиги) башчысы, 
«Манас» эпосу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген.

Көптөгөн адабий макалалардын автору. Ал эпостун совет доорундагы 
татаал тагдырга кептелип турган мезгилинде чуулгандуу чоң адабий окуя 
жараткан «Манас» эпосунун котормосунун биринчи толук басылышынын 
баш сөзүн жазган.

АТАКТУУ ЖУРНАЛИСТТЕР, КОТОРМОЧУЛАР

Сүйүнтбек Бектурсунов (1909-1962), котормочу, журналист. Талас 
облусунун тургуну. 1930-жылкы бүтүрүүчү. Киринпросто окуп жүргөндө 
«Кызыл учкун» ийримине активдүү катышкан.

Кыргыз драма театрынын директору, «Ленинчил жаш» гезитинин 
редактору, Кыргыз мамлекеттик басмасында саясий жана көркөм 
адабияттардын котормочусу жана редактору, «Советтик Кыргызстан» 
гезитинин редакторунун орун басары, Кыргыз мамлекеттик окуу жана 
педагогикалык басылманын балдар көркөм адабиятынын редактору болуп 
иштеген. 

1947-жылы Сүйүнтбек Бектурсунов В. Горячих менен авторлош болуп, 
фашизмге каршы күрөшкөн советтик армиянын жоокерлерине арналган 
«Армансыз азаматтар» пьесасын жазган. Бул спектакль облустук кыргыз 
театрларынын сахналарында коюлган.

Бектурсунов кыргыздын таланттуу котормо чеберлеринин бири 
катары белгилүү. Ал Л.Н. Толстойдун «Согуш жана тынчтык», «Пейилдин 
оңолушу» романдарын, М. Горькийдин «Васса Железнова», «Душмандар», 
«Акыркылар», «Егор Булычов жана башкалар» пьесаларын жана анын 
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аңгемелер жыйнагын, Н.В. Гоголдун «Өлүк жандар» романынын биринчи 
томун, А.С. Пушкиндин «Капитандын кызын», А.П. Чеховдун аңгемелерин, 
А.Н. Толстойдун, М.А. Шолоховдун повесттерин, В.В. Маяковскийдин «Менин 
Американы ачуум» очерктерин, К.М. Симоновдун «Орус суроосу» («Русский 
вопрос») пьесасын жана В.Г. Белинскийдин «Биздин замандын каарманы» 
сын макаласын жана башка бир катар эмгектерди кыргыз тилине которгон.

Саткын Сасыкбаев (1907-1997), жазуучу, прозаик, акын, 
журналист, котормочу. Чүй облусунун тургуну. БКПТнын 1930-жылкы 
бүтүрүүчүлөрүнөн.

Эл менен бирге ал 1916-жылы Үркүн учурунда Кытайга качып, 1918-жылы 
кайтып келген, ал ортодо атасынан айрылган. 1925-жылы Киринпроско 
кирип, 1930-жылы аны ийгиликтүү аяктаган. Окуп жүргөн кезинде «Кызыл 
Учкун» адабий ийримине катышкан. 

Саткын Сасыкбаев «Эркин Тоо» редакциясында иштеген, ошондой 
эле мамлекеттик ири курулуштарда - ЧЧКда, темир жолдо, тоолордогу 
магистралда кабарчы болуп иштеген, бул тууралуу жана ошондой эле 
«Интергельпо» кооперативи жөнүндө очерктерди жазган. Ал шахтерлордун, 
жумушчулардын, куруучулардын жашоосу тууралуу жазылган ырлар жана 
аңгемелер жыйнактарын чыгарган, «Фабриканын кызы» повестин, «Таңкы 
гудок» («Утренний гудок») жыйнагын, «Жер астындагы жарык» романын 
жазган.

Ал Тарас Шевченконун «Марьяна-Черница» поэмасын, А. Гайдардын 
«Уруш сыры», А. Бектин «Волоколамск шоссеси», И.И. Ликстановдун 
«Кичинекей бала» ж.б. романдарын кыргызчага которгон.

Шайык Жамансариев (1915-2015), журналист, жазуучу, акын, котормочу. 
Ысык-Көл облусунда туулган. БКПТнын 1931-жылкы бүтүрүүчүлөрүнөн.

«Кызыл Учкун» адабий ийримине катышкан. Ал педагогикалык 
институтта окуп, жогорку билимге ээ болгон соң, Москвада бир жыл 
журналистика факультетинде окуган.

«Кыргызмамбаста» редактор, мугалим, райондук партия комитетинде, 
облустук “Ысык-Көл правдасы” гезитинде, республиканын Министрлер 
Советинин социалдык-маданий бөлүмүндө, «Агартуу» журналында 
редактор болуп иштеген.

Ырлар, поэмалар, аңгемелер, повесттер жыйнагынын жана «Муундар» 
романынын жана мемуарлардын автору. А.П. Чеховдун «Балдар», 
А.А. Фадеевдин «Бороон», Н.С. Тихоновдун «Каргыш», А.М. Гаршиндин 
«Саякатчы бака», В.П. Беляевдин «Эски чеп», орус тилинде жарыяланган 
индиялык жазуучулардын жомоктор жыйнагын жана башка чыгармаларды 
кыргызчага которгон.

Курман Кыдырбаева (1916-2003), журналист. Ал Ысык-Көл облусунда 
төрөлгөн. Ал 1928-жылы педтехникумга кирип, 1932-жылы бүтүргөн, андан 
кийин стенография курстарын, 1950-1953-жылдары Москвадагы Жогорку 
партиялык мектепти аяктаган.

«Кызыл Кыргызстан», «Кыргызстан пионери», «Ленинчил жаш» 
гезиттеринде, «Коммунист» журналында, 1960-1971-жылдары «Кыргызстан 
аялдары» журналында иштеген. Анын калемине көптөгөн эсселер жана 
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макалалар таандык, ошондой эле радиодо иштеген.
1941-1944-жылдары Улуу Ата Мекендик согуш учурунда Курман 

республикалык радио комитетинин төрагасынын орун басары болуп 
иштеп, фронт менен тылдын байланыштыруучусу болгон. Аны тааныган, 
согушка чейин аны менен бирге редакцияларда иштеген жазуучулар 
жана журналисттер ага фронттон дайыма аскердик окуялар, фронттогу 
кыргызстандыктардын эрдиктери тууралуу аңгемелер жазылган каттарды 
жазып, тылдагы иштердин абалын, достору жана туугандары жөнүндө 
сурап турушкан. Курман Кыдырбаева ал каттарды жана аларга берген 
жоопторун гезит, журнал беттерине жарыялап, жоокерлерди жана тылдын 
эмгекчилерин аскердик жана эмгектик эрдиктерге шыктандырып турган. 
1995-жылы Улуу жеңиштин 50 жылдыгынын урматына фронттон келген 
каттар өзүнчө китеп болуп басылып чыккан.

Жаналиев Насырынбек (1909-1989) - журналист. Нарын облусунун 
тургуну. Педагогикалык техникумду бүтүргөн жылы белгисиз (1931?). 
Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу. Советтик партиялык мектебин 
бүтүргөн. Кыргызстан Журналисттер союзунун негиздөөчүлөрүнүн бири 
(1957). 1929-37-жылдары Фрунзе жана Өзгөн шаарларындагы комсомолдун 
шаардык комитетинин катчысы, Ош обкомунун катчысы, «Ленинчил жаш» 
газетасынын редактору (1929-37), «Кызыл Кыргызстан» газетасынын бөлүм 
башчысы, «Советтик Кыргызстан» газетасынын башкы редакторунун орун 
басары, башкы редактору, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
депутаты болгон.

КОМПОЗИТОРЛОР, МУЗЫКАНТТАР,  
ТЕАТРАЛДЫК ИШМЕРЛЕР

Абдылас Малдыбаев (1906-
1978), композитор, опера ырчысы 
(тенор), актёр, мугалим, коомдук 
ишмер. СССРдин эл артисти 
(1939). БКПТнын 1929-жылкы 
бүтүрүүчүсү.

Кыргыз улуттук опера жана 
балет театры анын атын алып 
жүрөт, сүрөтү банкнотто түбөлүккө 
сакталган, Бишкектин бир көчөсү 
анын ысмында, Кемин районунда 
Шабдан батыр мемориалдык 
комплексине эстелик орнотулган.

Чүй облусунун тургуну, 1923-жылы Алма-Атадагы Киринпросун 
даярдоо курсуна кирип, 1925-жылы Пишпектеги Киринпросун негизги 
курсуна которулуп, аны биринчи бүтүрүүчүлөрдүн катарында аяктаган. 
Окуу учурунда ал музыкалык-драмалык ийримдин ишине катышып, өзүн 
обончу, мукам үндүү ырчы жана сүрөтчү катары көрсөткөн. Ал музыкалык 

100-сүрөт. Абдылас Малдыбаев өмүрлүк 
жубайы Батина менен.
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билимди А. Затаевич, П. Шубин, Д. Ковалевдордон алган. Кийин Москва 
консерваториясында (согушка чейин жана андан кийин) өзүнүн авторлошу 
В.Г. Ференин колунда окуган.

Киринпросту аяктагандан кийин Кыргыз музыкалык-драма 
студиясынын окуу бөлүмүнүн башчысы, Фрунзедеги Кыргыз музыкалык 
техникумунун директору, М. Күрөңкеев атындагы музыкалык мектептин 
директору болуп иштеген. Бир эле учурда ал спектаклдердин музыкалык 
көркөм коштоосуна актер катары катышып, ролдорду да аткарган. 
Театрларды түзүү менен бирге, ал алардын ар биринде Кыргыз мамлекеттик 
театры, музыкалык-драма театры, опера жана балет театрынын 
сахналарында коюлган чыгармалардын автору - ырчысы, сүрөтчүсү жана 
композитору болгон.

Ар кандай жанрдагы ырлардан музыкалык драмаларга жана операларга 
чейинки көптөгөн музыкалык чыгармалардын автору. Анын ырларынын 
көбү эл арасында азыр да өтө популярдуу. Өз чыгармаларынан тышкары 
В.А. Власов жана В.Г. Фере менен чыгармачылык кызматташтыкта   кыргыз 
музыкалык классикасына кирген жана сахнадан түшпөгөн бир нече ири 
чыгармаларды жараткан.

Анвар Куттубаева (Ахматова) (1915-1977), кыргыздардан чыккан 
биринчи опера ырчысы жана артисти. СССРдин эл артисти. Ал 1928-жылы 

Киринпроско кирип, 1931-жылы аяктаган. 
Окуп жүргөн мезгилинде музыка жана 
драма ийриминин активдүү катышуучусу 
болгон. Ал эми 1929-жылы студент кезинде 
эле музыкалык-драма студиясынын 
труппасына кошулууну суранган жана 
ошондон бери профессионал ырчы катары 
эмгек жолун баштаган. Ошол кезде Анвар 
Куттубаева сахнада коюлуп жаткан баардык 
спектаклдерде башкы ролдорду аткарган, экөө 
тең кыргыз авторлорунун («Ажал Ордунда» 
Зулайка, «Алтын кызда» Чынар, Карачач, 
Айчүрөк ж.б.) жана орус классиктеринин 
чыгармаларында башкы ролдорду аткарган. 
Согуштан кийин Кыргыз филармониясына 
ишке кирип, ар кайсы улуттук элдик ырларды 
аткарып жүргөн.

Ырчылык жолу аяктагандан кийин Анвар 
Куттубаева сахналык чеберчилигин көрсөтүп, 
драмалык спектаклдерде ойной баштаган.

Согуш учурунда фронтто концерт берген 
кыргыз артисттеринин жети бригадасынын 
биринин башчысы болгон. Өзүнүн чыгар-

мачылыгын жан дили менен берилип сүйгөн ырчыбыз маршал Рокоссов-
ский менен дос болуп, аны менен узак убакыт кат жазышып жүргөнү бел-
гилүү.

101-сүрөт. Анвар 
Куттубаева «Ажал ордуна» 
музыкалык драмасында 
Зулайканын ролунда. 1938-
жыл.
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Айша Түмөнбаева (Карасаева) (1912-
2014), биринчи кыргыз кино актрисасы, 
стенограф адиси, мугалим. Ысык-Көл 
облусунун тургуну. БКПТнын 1931-жылкы 
бүтүрүүчүсү.

Айша, көпчүлүк Ысык-Көлдөгү кыргыздар 
сыяктуу эле, 1916-жылы Үркүн учурунда ата-
энеси менен Кытайга качып барып, туулуп-
өскөн жерине кайра кайтып келген. Айша 
башкы ролду ойногон «Ачык фургон» тасмасы 
1927-жылы, ал Киринпросто окуганга чейин, 
1927-жылы жарык көргөн. Окуу жайга кабыл 
алынгандан кийин, ал музыкалык-драма 
ийримине кошулуп, өзүнүн курсташтары 
белгилегендей, башкы ролдорду эң мыкты 
ойногон. Бирок, Айша артисттик кесибин эмес, 
окуусун улантууну чечип, Ленинграддагы 
жумушчулар факультетинин стенография 
бөлүмүндө билим алган.

Кесипке ээ болгондон кийин ал кыргыз 
тилинин методикасын иштеп чыгып, анын 
негизинде кыргызча стенографиялык окуу 
китебин жазып, 1949-жылдан 1979-жылга чейин Кыргыз мамлекеттик 
педагогикалык институтунда сабак берген.

Айша көрүнүктүү окумуштуу жана филолог Кусейин Карасаевге турмушка 
чыгып, өмүр бою анын филология боюнча чыгармаларын оңдоо менен алек 
болгон. Алар болжол менен 70 жыл бирге өмүр сүрүшкөн, алардын ар бири 
бир кылымдан ашык жашашкан.

Сулайман Аденов (1904-?), театрдык ишмер. Ысык-Көл облусунун 
кулуну. БКПТнын 1929-жылкы бүтүрүүчүсү. 

Башка көпчүлүк жердештери сыяктуу эле, ал Үркүндө Кытайга качып 
кеткен, 1917 -жылы жакырчылык, ачарчылык жана мыйзамсыздык күч 
алып турган мекенине кайтып келген, ал ортодо ата-энесинен ажыраган. 
Ал 1920-жылга чейин Михайловкадагы кулактардын колунда иштеген. Ал 
эми 1921-23-жылдары 1-баскычтагы мектепте башталгыч билим алууга, ал 
тургай башкаларга жергиликтүү мектепте окуп-жазууну үйрөтүүгө, андан 
кийин Ташкенттеги Киринпроско кирүүгө жетишкен. Ал жерден, даярдоо 
курсунан 1925-жылы Киринпростогу Пишпекке которулуп, аны 1930-жылы 
ийгиликтүү аяктаган, андан кийин Ленинград Чыгыш институтунда жарым 
жыл билим алган. Нарында элге билим берүү бөлүмүнүн, республиканын 
Эл агартуу комиссариатында кадрлар секторунун, Фрунзе шаардык 
комитетинин агит-массалык бөлүмүнүн башчысы жана Балыкчыдагы 
ВКП(б) катчысы болуп иштеген. 

1934-1936-жылдары Аденовго көптөгөн партиялык сөгүштөр 
жарыяланган, «партиялык документтерди сактоодо жоопкерчиликсиз 
мамиле жасагандыгы, карточкаларды жана текшерүү актыларын 

102-сүрөт. Айша 
Түмөнбаева «Жабык 
фургон» тасмасындагы 
Айжамалдын ролунда. 
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жоготкондугу үчүн» жумуштан бошотулган жана эң маанилүү 
документтерди сактоодо шалаакы мамилеси үчүн ал тургай, 3 жылга 
эркинен ажыратылган. Таң калыштуусу, 1936-жылы Аденов РСФСР 
Жогорку Кеңешинин (РСФСР ЖК) Президиумунун чечими менен түрмөдөн 
бошотулган, ал тургай 1937-жылы Киробком бюросунун токтому менен 
партияга кайра кабыл алынган.

1936-1937-жылдары Педагогикалык институттун директорунун 
жардамчысы, 1937-жылы Кыргыз мамлекеттик (драма) театрынын 
директору, 1942-1943-жылдары согуш мезгилинде ачылган Кыргыз 
опера жана балет театрынын биринчи директору болуп дайындалган, 
1943-ж. СНКнын бөлүмүнүн, 1944-1947-жылдары Кыргыз мамлекеттик 
филармониясынын директору болгон. 

Согуш жылдарында кыргыз артисттери, анын ичинде филармониянын 
искусство чеберлери 7 бригада түзүп, фронтто эки жарым миңден ашык 
концерт беришкен.

СҮРӨТЧҮ

Гапар Айтиев (1912-1984), сүрөтчү. Ош облусунда төрөлгөн. Улуттук 
көркөм сүрөт музейи анын атын алып жүрөт. Экинчи дүйнөлүк согуштун 
катышуучусу, Сталинград салгылашуусунда жарадар болгон. 1932-жылы 
БКПТ бүтүргөн.

Анын ысымы Кыргыз Республикасынын Улуттук көркөм сүрөт музейине, 
Бишкекте Гапар Айтиевдин мемориалдык музейине ыйгарылып, анын 
урматына Бишкектин бир көчөсү  аталган.

БКПТни аяктагандан кийин 1932-1934-жылдары Жалал-Абаддагы 
педагогикалык техникумда сабак берип, андан кийин атайын билим алып, 
1935-1938-жылдары «1905-жылдагы Көтөрүлүштү Эскерүү үчүн» Москва 
облустук көркөм сүрөт педагогикалык окуу жайынын  Н.П. Крымовдун 
классын аяктаган. Ал Кыргыз музыкалуу драма театрынын көркөм 
сүрөтчүсү болуп иштеген, «Алтын кыз», «Токтогул» ж.б. спектаклдердин 
көркөм сүрөтчүсү болгон, «Кыргызстандын көркөм искусствосу» (Фрунзе, 
1964) китебинин автору. 1977-жылдан тартып Фрунзедеги СССР Сүрөт 
академиясынын чыгармачыл устаканасын жетектеген.

Гапар Айтиевдин пейзаждары анын ысымын алып жүргөн Улуттук 
көркөм сүрөт музейинин жана Москвадагы Третьяков галереясынын 
коллекциясына кирген.

МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕРЛЕР

Султанкул Шамурзин (1906-1938), саясий жана мамлекеттик ишмер, 
Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитетинин төрагасынын 
милдетин убактылуу аткаруучу болгон. Кыргыз ССРинин Борбордук 
Аткаруу Комитетинин Президиумунун Төрагасы (1937-ж. 4-ноябрь - 1937-



187БОРБОРДУК КЫРГЫЗ ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНИКУМУНУН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ

ж. 16-декабрь). БКПТнын 1929-жылкы бүтүрүүчүсү. 
Окууну аяктагандан кийин дароо эле партиялык иштер менен 

алектенип, 1932-жылга чейин Фрунзе шаардык партиялык комитетинин 
жетекчилигинде иштеп, андан кийин Кыргыз АССРинин Борбордук аткаруу 
комитетинин жооптуу катчысы, 1935-1937-жылдары - Кыргыз АССРинин 
Борбордук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары болгон. 1937-
жылы июлда Кыргыз ССРинин совхоздорунун эл комиссариатынын 
саясий секторунун башчысы, 1937-жылдын 4-ноябрынан 1937-жылдын 
16-декабрына чейин Кыргыз ССР Борбордук Аткаруу Комитетинин 
Президиумунун төрагасынын милдетин аткаруучу болгон. 1937-жылы 
октябрда СССР Жогорку Советинин Улуттар Кеңешине шайлоого талапкер 
катары көрсөтүлгөн. 1937-жылдын 29-ноябрынан тартып Кыргызстан 
Компартиясынын Борбордук Комитетинин бюро мүчөсү болгон.

1937-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин 
Бюросунун токтому менен Кыргыз ССРинин Борбордук Аткаруу 
Комитетинин Президиумунун төрагасынын милдетин аткаруудан 
бошотулуп, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин 
Бюросунан чыгарылган. 1937-жылдын 14-декабрында «эки жүздүү улутчул» 
деген жалган жалаа менен партиянын катарынан чыгарылып, камакка 
алынган. 1938-жылдын 12-сентябрында И. Сталин СССРдин НКВДсы351 
тарабынан берилген «СССРдин Куралдуу Күчтөрүнүн АК352 тарабынан 
Кыргыз ССРинде соттолууга тийиш болгон адамдардын тизмесинин 
1-категориясына» ылайык, өлүм жазасына тартылган. С. Шамурзин бул 
тизмеде 30-номурда болгон жана 1938-жылы Жогорку Соттун Аскердик 
Коллегиясы тарабынан соттолгон.

Ал 1938-жылы ноябрда Кыргыз ССРинин Таш-Дөбө айылынын жанында 
атылган. Азыр С. Шамурзиндин сөөгү Бишкектен 30 км алыстагы Сүймөнкул 
Чокморов атындагы айылдагы Ата-Бейит мемориалдык комплексине 
коюлган.

Керим Кенебаев (1907-1938) – саясий ишмер. Ысык-Көл облусунун 
тургуну. Ата-энеси 1917-жылы каза болгон. БКПТнын 1930-жылкы 
бүтүрүүчүсү. Каракол шаарындагы балдар үйүндө тарбияланган. 1923-
жылы Ташкенттеги Киринпроско кирип, Пишпектеги Киринпроско даярдоо 
курсунан кийин которулган.

Окууну аяктагандан кийин ВКП(б)нын Фрунзе шаардык комитетинде, 
андан кийин Алайда - Гүлчөдө, Фрунзе шаардык комитетинин катчысынын 
орун басары, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин 
2-катчысы кызматтарында иштеген.

1937-жылдын 20-октябрында КПК БКнын353 Бюросу «партиянын 
мурдагы мүчөсү жана Фрунзе шаарынын пландоочусу» Сметановдун «Керим 
– буржуазиялык улутчул, Абдрахмановчул, Жээнбаевдин тууганы, экөө бир 
колхоздон» деген маанидеги арызын (тоголок арызын) караган.

351 НКВД - Ички иштер эл комиссариаты. Бул аббревиатура орус тилиндеги кыскартылган 
аталышынан келип чыккан:  Народный Комиссариат Внутренних дел.
352 АК – Аскер Коллегиясы (Военная Коллегия, орус.)
353 БК – Борбордук Комитети
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1937-жылы 7-ноябрда КПК Борбордук Комитетинин бюросу тарабынан 
Кенебаев Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин 
1-катчысынын милдетин аткаруучусу болуп бекитилген, бирок ошол эле 
1937-жылдын 29-ноябрында Кыргызстан Компартиясынын Борбордук 
Комитетинин Бюросунда ага «саясий каталарды кетиргенин, Аммосовго 
сокур сезим менен ишенип алганын» жана аны кызматтан четтетүү жөнүндө 
чечим кабыл алаарда, аны менен макулдашып алып, ага ыктап, ал эми 
«контрреволюциячыл буржуазиялык улутчул Дулатовду бюродо коргоп 
калды» деген айыптоо тагылып «саясий ишенбөөчүлүк» жарыяланган. 
Ошол эле учурда бюро «кетирилген каталары тажрыйбасы жоктугунан жана 
Аммосовго карата ашыкча ишенчээктиги менен түшүндүрүлөт деп эсептейт» 
деген чечим чыгарган. 1939-жылдын 12-сентябрында СССРдин АКнын 
Аскер сотуна Кыргыз ССР боюнча «Сталин тизмесинин» 1-категориясына 
киргизилип, атылып кеткен. Сөөгү «Ата-Бейитте» жашырылган. 

Керим Соронбаев (1910-1977), Кыргызстандын комсомол уюмунун, 
партия уюмунун мүчөсү жана мамлекеттик ишмери. Чүйдүн же 
Нарын облусунун тургуну. БКПТнын 1930-жылкы бүтүрүүчүсү. Ал 
1918-1921-жылдары башталгыч мектепте окуп билим алган, үйрөнчүк 
болуп иштеп жүрүп, комсомолдун катарына кабыл алынган. Ал Киринпроско 
окууга 1925-жылы кирген.

Окуусун аяктаган соң, Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумунда тарых мугалими болуп иштеп калган, андан кийин окуу 
бөлүмүнүн башчысы, Педагогикалык техникумдун базасында түзүлгөн 
Педагогикалык институттун директору болгон. 1939-жылы Кыргызстан 
комсомолунун Борбордук Комитетинин катчысы, андан кийин Кыргызстан 
комсомолунун Борбордук Комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. 
1942-1944-жылдары ВЦСПСтин354 алдындагы Жогорку партиялык 
мектепти (Москва) бүтүргөн соң, КПСС355 БКнын пропаганда боюнча 
катчысы, республиканын тышкы иштер министринин орун басары 
кызматын аркалаган. ТАТИнин директору, «Билим» коомунун төрагасы, 
Кыргыз ССР Министрлер Советинин алдындагы Басма, полиграфия 
жана китеп соодасы боюнча башкы башкармалыктын башчысы, Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кеңешине караштуу Басма, полиграфия 
жана китеп соодасы комитетинин төрагасы болгон.
.

ПЕДАГОГДОР

Албетте, педагогдор Борбордук педагогикалык техникумдун 
бүтүрүүчүлөрүнүн эң чоң тобун түзүшкөн. Алар алган билимдерин 

354 ВЦСПС - Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов - Бүткүл 
Союздук Профессионалдык Союздардын Борбордук Кеңеши. Бул аббревиатура орус 
тилиндеги кыскартылган аталышынан келип чыккан:  Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов
355 КПСС - Советтер Союзунун Коммунисттик Партиясы. Бул аббревиатура орус тилиндеги 
кыскартылган аталышынан келип чыккан: Коммунистическая партия Советского Союза
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188-беттеги сүрөт

103-сүрөт. БКПТнын Биринчи бүтүрүп чыккандардын виньеткасы. 
Сүрөттө жогорудан төмөн, солдон оңго карай. 
Окутуучулар жана жетекчилер. 1–катарда: 1. П.А. Костин 2. 
Е.В. Петровский. 3. Наамат уулу С. 4. Н.И. Максимов 2-катарда: 1. 
П.К. Юдахин 2. К. Тыныстанов (Эл агартуу комиссары, 1927-30] 3. Баиш уулу 
А. 4. П.И. Хоролец 3-катарда: 1. К.И. Сидоркина 2. Нур уулу С. 3. Данияр уулу Б. 
4. Н.Д. Григорьев 5. В.П. Есин 6. Масалов В.В. 
Биринчи бүтүрүп чыккандар. 4-катарда: 1. Аден уулу С. 2. Малдыбай уулу 
А. 3. Шамурза уулу С. 4. Самсалы уулу А. 5. Абдукайым уулу У. б. Надырбек уулу 
А. 7. Бодош уулу Б. 8. Чоко уулу К. 9. Алыбай уулу Н. 10. Саманчы уулу Т. 11. 
Ырыскелди уулу А. 5-катарда: 1. Данияр уулу Т. 2. Тыныстан уулу Б. 3. Карпык 
уулу К. 4. Баялы уулу А. 5. Касымбай уулу С. б. Мамыркан уулу О. 7. Таласбай уулу 
Ж. 8. Кул уулу С. 9. Жаркынбай уулу Ы. 10. Токсобай уулу М. 1929-жыл.

188-беттеги сүрөт 

104-сүрөт. БКПТнын Экинчи жана мөөнөтүнөн эрте аяктаган Үчүнчү 
бүтүрүп чыккандардын виньеткасы. 
Сүрөттө жогорудан төмөн, солдон оңго карай. 
Окутуучулар. 1-катарда: 1. Трулло 2. Лисин 3. П.А. Костин 4. Лунин 5. 
С. Наматов б. Б. Данияров 7. Н.Д. Григорьев 8. Е.В. Петровский 9. В.В. Образцов 
10. Ганиев 11. Гарблейхер. 
Экинчи бүтүрүп чыккандар: 2-катарда: 1. Кемпиров 2. А. Медетов 
3. Ш. Жээнбаев (Джиенбаев) 4. Юсупов 5. Б. Абдуллин б. Табалдинов 7. 
Ж. Чолпонкулов. 3-катарда: 1. Ы. Мурзабаев 2. М. Абдукеримов 3. И. Жөнтүрев 
(Джонтуров) 4. А. Жанкорозов 5. А. Асанов 6. А. Баимбетов 7. Т. Турдубаев. 
4-катарда: 1. К. Кенебаев 2. З. Бектенов 3. У. Манаев 4. О. Байсултанов 5. 
Ж. Жамгырчиев б. К. Эшмамбетов. 5-катарда 1. С. Сасыкбаев 3. Ш. Омурзаков 
3. А. Калмамбетов 4. И. Малахунов 5. Ш. Жолин. 6-катарда: 1. Рыскулов 2. 
А. Раймкулов. 
Мөөнөтүнөн эрте аяктаган Үчүнчү  бүтүрүп чыккандар: 2-катарда: 1. 
Т. Майтукин 2. Х. Сафаров 3. Мунасипов 4. М. Элебаев 5. Т. Байджиев б. А. Абдиев. 
3-катарда: 1. С. Каримов 2. К. Жантөшев 3. Есенгулов 4. А. Сасыкбаев 5. 
Молдакинов б. Давлетов 4-катарда: 1. М. Таана кызы (Танина) 2. К. Соронбаев 
3. В. Абдусалямов 4. М. Маматов 5. Р. Ахметалиев. 5-катарда: 1. М. Таржибаев 
2. С. Бектурсунов 3. К. Көчөрбаев. 1930-жыл



190 ТУНГУЧ ЭЛ АГАРТУУЧУ 1925-1931 



191БОРБОРДУК КЫРГЫЗ ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНИКУМУНУН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ



192 ТУНГУЧ ЭЛ АГАРТУУЧУ 1925-1931 

Кыргызстандын мектептеринин окуучуларына татыктуу жеткире 
алышканына биз күбөбүз. Ал убакта баардык билим берүү мекемелери 
мамлекеттик болчу, билим берүү системасынын жетекчилеринин 
комиссиялары бүтүрүүчүлөрдү ар кандай аймактарга өз тандоосу боюнча 
эмес, муктаждыгына жараша жөнөтүшчү. Андан кийин деле кесиптик 
ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө аларды жаңы аймактарга которуп турушкан. 
Бирок алар буга нааразы болушчу эмес, сыягы, мугалимдер жана башка 
адистер өзүлөрүнө муктаж болуп жатышкандыгын, барган жаңы орундарга 
зарыл экендигин туура түшүнүшкөн.

Жамиля Кошоева (Найманбаева) (1911-2007), педагог. Ал Чүй 
облусунда төрөлгөн. БКПТнын 1931-жылкы бүтүрүүчүсү. Бул китепте анын 
окуп жүргөн жылдарындагы эскерүүлөрү бар.

Күйөөсү, 7 бир тууган сыяктуу эле Экинчи дүйнөлүк согушка кетип, 
кайтып келген эмес. Ал 5 баласы менен жалгыз калган. Ошого карабастан 
Жамиля ишин үзгүлтүккө учуратпай, «Эл агартуунун отличниги» наамын 
алып, Ысык-Көл облусунун Түп районуна караштуу Талды-Суу айылындагы 
орто мектепте 40 жыл мугалим болуп ийгиликтүү эмгектенди.

Аккагаз Арабаева (1914-1994), педагог. Эшенаалы Арабаевдин 
кызы. БКПТнын 1931-жылкы бүтүрүүчүсү. Анын окуп жүргөн кезиндеги 
эскерүүлөрү ушул китепке киргизилди. Жамиля Кошоева сыяктуу эле 
Киринпроско 1928-жылы окууга кирип, аны 1931-жылы аяктаган. Окуп 
жүргөн кезинде эле «Балапан» кол жазма журналын, «Үмүттүү жаш» 
студенттик газетаны даярдоого жана хор менен көркөм гимнастика 
ийримдерине активдүү катышып жүргөн.

Педагогикалык окуу жайды ийгиликтүү аяктагандан кийин, ал 
репрессияланган үй-бүлөнүн мүчөлөрү саясий куугунтукка кабылгандыгына 

байланыштуу, Эшенаалы Арабаеванын кызы 
катары аны эч жакка жумушка алышкан эмес. 
Ошого карабастан, Аккагаз өмүр бою кыргыз 
мектебинде орус тилин, орус мектебинде 
кыргыз тилин ак ниеттик жана жогорку 
жоопкерчилик менен үйрөтүп келген. 
Ушул китепте анын да эскерүүлөрүнө орун 
берилген.

Төлөнбай Данияров (1910-19) педагог. 
Чүй облусунун тургуну. Базаркул Данияровдун 
аталаш иниси. БКПТнын 1929-жылкы 
бүтүрүүчүлөрүнөн. 

Ал 1923-жылы Ташкенттеги Киринпроско 
даярдоо курсуна кирген, Пишпектеги 
Киринпростун негизги курсуна которулуп, 
аны 1929-жылы ийгиликтүү аяктаган. Окуп 
жүргөн жылдарында «Кызыл учкун» адабий 
ийриминин, музыкалык драма ийриминин 
активдүү катышуучусу болгон. 1930-жылы 
Москва А.С. Бубнов атындагы (1941-жылдан 

105-сүрөт. Төлөнбай 
Данияров. 1928-ж.
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баштап Ленин атындагы) педагогикалык институтуна тапшырып, Карып 
Чукин жана Тазабек Саманчин менен бирге окуусун улантуу үчүн жөнөтүлгөн, 
бирок жалган айып менен камакка алынып, дайынсыз жоголгон тууганы 
Бакир Данияровдун репрессияга кабылгандыгына байланыштуу, кайтып 
келүүгө аргасыз болгон. 

Жаңы ачылган медициналык техникумда кыргыз тили жана адабияты 
мугалими болуп иштеген. Аны мугалим катары жогору баалаган 
бүтүрүүчүлөрүнүн эскерүүлөрү (профессор Какиш Рыскулова, акын Тенти 
Адышева) сакталып калган. Базаркул кармалгандан кийин Казакстанга 
жашынууга аргасыз болгон, ал жерде дагы Мухтар Ауэзовдун жардамы 
менен жумушка орношкон. Кийинчерээк пенсияга чыкканга чейин көп 
жылдар бою Кыргызстандын көптөгөн мектептеринде мугалим жана 
директор болуп иштеп, баардык кесиптик ишмердүүлүгүн айылдык мектеп 
окуучуларынын билим алуусуна арнаган.

Карып Чукин (1910-1948) – ЖОЖдун мугалими. Ал 1925-жылы 
Киринпроско кирип, аны 1929-жылы аяктаган. Окуусун Москвада А.С. 
Бубнов атындагы (1941-жылдан баштап Ленин атындагы) педагогикалык 
институттун биология факультетинде улантып, кайтып келгенден кийин 
ошол убакта ачылган Айыл чарба институтунун студенттерине сабак берген. 
Андан соң медициналык институттун нормалдуу физиология кафедрасында 
иштеп, өмүрүнүн аягына чейин илимий иштер менен алектенген. 

Жүкөш Мамбеталиев356 (1906-19?) 
БКПТнын 1931-жылкы бүтүрүүчүсү. Чүй 
облусунун тургуну. Улуу Ата мекендик согуштун 
катышуучусу, аскердик сыйлыктарга ээ 
болгон. Ал 7 жыл Медициналык техникумдун 
директору болуп иштеген. Ал кезде анда 
Эшенаалы Арабаев, Төлөнбай Данияров 
жана ошол кездеги көптөгөн көрүнүктүү 
медициналык адистер сабак беришкен.

Ал иштеген учурда хирург, академик 
Какиш Рыскулова, драматург Токтоболот 
Абдумомунов, акын Тенти Адышева, жазуучу 
Зуура Сооронбаева, медицина илимдеринин 
доктору, профессор Шакин Юнусович 
Алжамбаев, профессорлор Тихонов, Иван 
Тимофеевич Калюжный, жубайлар Похилько, 
Салим Жангирович Рафибеков - согуштун 
катышуучусу, Ленин орденинин кавалери, 
медицина илимдеринин кандидаты, 
бир убакта Улуттук госпиталдын башкы 

356 Маматканов Т. Ратный путь и мирная жизнь Жукеша Мамбеталиева
// «Общественный рейтинг» гезитинин сайты: url: http://www.pr.kg/gazeta/number691/2528 
Кайрылуу датасы 01.02.2021; Дамира Мамбеталиева. Мне завещано памятью // Сайт 
газеты «Слово Кыргызстана» гезитинин сайты https://slovo.kg/?p=44250 Кайрылуу датасы 
01.02.2021 

106-сүрөт. Жүкөш 
Мамбеталиев. 1930-ж.
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дарыгери болгон партиялык кызматкер Зинаида Чанышева жана башкалар 
медтехникумду аякташкан.

1937-жылы күзүндө медициналык окуу жайдын комсомолдук 
чогулушунун тогуз студенти «пролетардык эмес жана эл душмандарынын 
балдары» деген айып менен окуу жайынан чыгаруу чечимине каршы чыккан. 
Алардын арасында Ю. Алжамбаев, Зейнеп Чукина (Абдыкерим Сыдыковдун 
аялы) жана Какиш Рыскулова бар болчу, ал бийликтин ырайымсыз 
мамилесине кабылган Эшенаалы Арабаев анын агасы болгондугу үчүн 
айыпталган. 

Жүкөш Мамбеталиев жогорку жетекчиликти өлкө улуттук кадрларга, 
өзгөчө медицина кызматкерлерине муктаж экенине ынандырып, 
студенттерин коргоп калган.

1938-жылы ал партиядан чыгарылып, Социал-Туран партиясына 
таандык деген айып менен камакка алынган, бирок кийинчерээк айыптар 
алынып салынган. Зияш Бектенов менен Ташым Байжиев репрессияланып, 
ГУЛАГга жөнөтүлгөндө, ал жакын досторунун уулдары Эмил менен Марга ар 
тараптуу колдоо көрсөткөн.

Боталы Тыныстанов357 (1910-?) өмүр бою мугалим болуп иштеген. 
БКПТнын 1929-жылкы бүтүрүүчүсү. Касым Тыныстановдун иниси катары 
ал бир нече жолу репрессияланган. 

Алгач түштүк региондоруна иштөөгө жиберилип, ал жерде өзүн жакшы 
мугалим катары көрсөтүп, инспектор, андан кийин мектептин директору 
болуп дайындалган. 1932-жылы ал ошол жылдардагыдай эле айдап-себүү 
өнөктүгүнө жөнөтүлгөн, андан кийин кулактын уулу катары камакка 
алынган, бирок ал күнөөсүн мойнуна албагандыктан, 8 айдан кийин 
бошотулган. А.И. Герцен атындагы Ленинград 
педагогикалык институтуна окууга барган, ал 
кезде Осмонкул Алиев Кыргыз Республикасынын 
Эл агартуу комиссары болгон. Бирок ал окуусун 
аяктабай калган, анткени ата-энесин кулактардай 
Украинага айдап кетүүгө аракет кылышкан. 
Бактыга жараша, аларды кайра кайтарып алган. 
Боталы мектепте ишин улантып, атүгүл мектептин 
директору кызматын аркалаган. Бирок Касым 
Тыныстановго кол салуулар башталып, Боталы 
«контрреволюциячыл агасы менен байланышы 
бар» деп кызматтан алынган. 1938-жылы Каганович 
(Сокулук) районуна педагогикалык ишке инспектор, 
андан кийин башталгыч класстарга методист болуп 
кайра кайтып келген. Абдан жоопкерчиликтүү, 
уюштургуч профессионал мугалим катары кадыр-
баркка ээ болгон. 1979-жылы ардактуу эс алууга 
чыккан.

Уултай Ботбаева (1914-1989) – өмүр бою 
мугалим болуп эмгектенген. 1932-жылы Борбордук 
357 Мурзаев А., Мусаева А. К. Тыныстанов: кылымдар кырында. Бишкек: Турар, 2011, 14-4б

107-сүрөт. Уултай 
Ботбаева. Качан 
түшкөнү белгисиз.
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педагогикалык техникумду аяктаган. Башка бүтүрүүчүлөр менен бирге 
техникумдун базасында ачылган жаңы педагогикалык институттун 
биринчи курсуна кирген. Ал 1936-жылы Кыргыз ССРинин ЖОЖдору 
алгачкы даярдаган адистердин бири. Студент кезинде кыргыз мектебинде 
сабак берген, каникулда өзү туулган Суусамырга барып, сабатсыздыкты 
жоюу боюнча өнөктүктөргө катышып, башталгыч мектепке жардам берген. 

Мектепти аяктагандан кийин өзү билим алган педагогикалык 
техникумда кыргыз тили жана адабиятынан сабак берген. Экинчи дүйнөлүк 
согуш учурунда ал Токтогул районундагы мектептин мугалими жана 
директору болуп иштеген, согуштан кийин Бишкекке келип, педагогикалык 
училищенин окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштей баштаган, андан кийин 
отуз жылга жакын кафедрада ага окутуучу болуп иштеген. В.В. Маяковский 
атындагы кыргыз кыздар педагогикалык институтунда кыргыз тили 
жана адабияты кафедрасынын улуу окутуучусу болгон. Окуучулар аны 
педагогикалык ишмердүүлүккө өзүн толугу менен арнаган мыкты устат, 
жогорку квалификациялуу мугалим катары ыраазычылык менен эскеришет.

КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ – ТИЛЕКТЕШ ЖАНА ДОС.  
ЛАТЫН АЛФАВИТ КОМИТЕТИ 

Киринпросто иштеген жылдары - Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумунда окуу бөлүмүнүн башчысы, андан кийин директор жана ошол 
эле убакта кыргыз тили жана адабияты мугалими Базаркул Данияров 
Илимий комиссияда, этнографиялык долбоорлордо жана ошондой эле 
тарыхта Касым Тыныстановдун ысымы менен тыгыз байланышкан кыргыз 
тилин жаңы алфавитке которуу боюнча эбегейсиз чоң иштерди аткарууда 
өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотпой эмгектенип келген.

Базаркул менен Касымдын кызматташтыгы чындыгында жалпы 
кызыкчылыктарга жана жашоо позициясына негизделген бекем достук 
менен негизделген. «Дайыма эле ушул Касым экөө бирге болчу. Базакем 
биздикине көп келчү. Бизди өтө көп чакырчу, биз аныкына барчубуз. Ары-
жагын бери жагын айтканда Касым экөө иш жагынан аябай жакын болчу, 
адамгерчилик жагынан бир туугандай болчубуз»358 - деп эскерет Турдубүбү 
Тыныстанова. Ал 1923-жылы Ташкенттеги Киринпросто окуп жүргөн 
студент кезинде Касымга турмушкан чыккан эле, ошондон бери Базаркул 
менен тааныш болгон.

Пишпекте алар бири-бириникине бат-баттан келип турушчу жана 
дайыма, Турдубүбү айткандай, «Экөө жазуу столунда отурушуп, тамак 
даярдалып бүткөнчө, бир нерселер менен алектенишкен окшош көрүнүш 
кайталанчу».

358 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Турдубүбү 
Тыныстанованын «Базакем жөнүндө эсимде калганы» эскерүүлөрүн караңыз.
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Замандаштарынын сүрөттөөлөрү, алардын сүрөттөрү боюнча, бири-
бирине таптакыр окшош эмес эки адамдын образы элестейт. Базаркул 
олуттуу ой жүгүрткөн токтоо, көп сүйлөбөгөн адамдын элесин калтырат, 
ал өзүн толугу менен билим берүү ишине, биринчи кезекте педагогикалык 
практикага арнаган адам, ал эми Касым чечен, сөзмөр, акын жана окумуштуу 
адам болгон. Биз алардын ортосунда толук ишеним жана урматтоо эле 
эмес, аларга бири-бири менен өтө кызыктуу болгон деп айта алабыз. Экөө 
тең терең билимдүү, бири-биринин тилин таба билген, бир деңгээлде ой 
жүгүрткөн адамдардан болушкан. Экөө тең агартуу идеяларына күйүп-
бышкан жана бул майданда күнү-түнү иштөөгө даяр болчу.

Базаркул Данияров менен Касым Тыныстановду турмуштук жагдайлары 
бири-бирине жакындатканы шексиз. Аларды жалпы кызыкчылыктар гана 
эмес, көп жагынан окшош тагдыр байланыштырган.

Базаркул Касымдан төрт жаш улуу болчу, бирок ошентсе да экөө тең 
чамалаштай эле. Кемин менен Ысык-Көлдүн түпкү элдеринин көбү сыяктуу 
эле, алар 1916-жылы Үркүндүн сыноолорунан өтүшүп, эңсеген билиминдеги 
алгачкы кадамдары ишке ашпай калган. Базаркул да, Касым да ата-энелери 
менен бирге Кытайга качып, болжолу менен бир эле мезгилде кайра кайтып 
келишкен, кайтып келгенден кийин да алар өз мекенинде жакырчылыкка, 
мыйзамсыздыкка жана ачарчылыкка туш болушкан. Бирок, алардын 
билимге болгон чаңкоосу, умтулуусу кыйынчылыктарды жеңүүгө жана 
ошол кездеги тоолук кыргыздарга жеткиликтүү болгон эң мыкты билимди 
алууга түрткү берген.

Ташкенттеги Киринпросто окуган жылдар бөлүмүндө баяндалгандай, 
бул окуу жайы Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров жана Осмонкул Алиев 
үчүн жалпы билим уясы болуп калды. Алар эң сонун студенттик жылдарды 
бирге өткөрүшкөн. Тилекке каршы, Касым кургак учукка чалдыгып, окуусун 
убактылуу токтотконго мажбур болгон, бирок билимге болгон умтулуусу, 
талыкпаган эмгек жана, албетте, табигый талант өз ишин кылбай койгон 
жок, ал окуу жайын курсташтарынан болгону алты айга кеч аяктаган.

Албетте, сөзсүз түрдө ошол кезде аларда казак жаштарынын арасында 
да, кыргыз чөйрөсүндө да жалпы тааныш чөйрөсү бар болгон. Экөө тең жума 
күндөрү Абдыкерим Сыдыковдун Ташкенттеги үйүнө барып турушкан, ал 
жерде кыргыздын интеллектуалдык элитасы, эң билимдүү адамдардын 
тар чөйрөсү чогулуп турган. Эшенаалы Арабаев Ташкентке Кара кыргыз 
Илимий комиссиясынын төрагасы болуп келгенде, жаштар анын ишине 
активдүү аралашып, Арабаевдин жакын жардамчыларына айланган.

Алар эң биринчи эле окуу китептерин жана китептерди жазуу менен 
алектене башташкан. Жаштар Ташкентте 1924-жылдын жайына чейин 
болушкан, башкача айтканда, алар Илимий комиссиянын төрагасынын 
жанында болушуп, ал жетектеген органдын ишине эффективдүү катыша 
алышкан.

Жайында Касым өзү туулуп-өскөн Караколго, Базаркул Жалал-
Абад менен Ошко барып, экөө тең мектептер үчүн абдан зарыл болгон 
мугалимдерди кайра даярдоо менен алектенишкен. Бул мезгил аралыгында 
алардын байланышы үзүлбөсө керек, анткени алар Илимий комиссиянын, 
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1924-жылдын декабрынан кийин Академиялык борбордун иштери менен 
алектенүүнү улантышкан. Январда Касым Ташкентке кайтып келип, 
1925-жылдын апрелине чейин Илимий комиссиянын төрагасынын орун 
басарынын милдетин аткарып турган. Базаркул окуу китептерин түзүү, 
китептерди басып чыгаруу, тексттерди оңдоо боюнча иштерин улантып, 
ал тургай февраль айында Академиялык борбордун иштери боюнча 
Ташкентке, Касым ошол жерде болгон кезде иш сапарга келип кеткен.

Биз буга чейин 1925-жылы Касым Тыныстановдун «Касымдын ырлар 
жыйнагы» аттуу биринчи поэзия жыйнагынын басмадан чыгышы кыргыз 
адабиятындагы тарыхый окуя болгонун жазганбыз. Анын кириш сөзүн 
Касымдын талантын жогору баалаган Базаркул Данияров359 жазган, ал 
жаңы чыгып келаткан акынга чыгармачылыгын улантууну каалоосун 
билдирген жана эң башкысы, Касымдын поэзиясы келечектин поэзиясы 
экенин, аны түшүнүү үчүн белгилүү бир деңгээлдеги билимге ээ болуу 
керектигин билдирген.

Бул жыйнак чоң кызыгууну жаратып, популярдуулукка ээ болгон, бирок 
ошону менен бирге, автордун анык душмандары да пайда болгон. Сындын 
көбү поэзиянын сапаты жөнүндө эмес, тескерисинче жеке мүнөздөгү 
чабуулдар болчу. Ошону эске алганда Базаркулдун берген баасы өзгөчө 
баалуу көрүнөөрү талашсыз.

Баса, сөз арасында белгилей кетчү нерсе, кийинчерээк (1934-жылы) 
Касым Тыныстанов өмүрүнүн эң маанилүү чыгармаларынын бири - 
«Кыргыз тилинин морфологиясы» окуу китебин басып чыгарган. Чынында, 
бул китеп окуу китебин да, илимий монографияны да бириктирет, анткени 
ага чейин эч ким лингвистика үчүн мындай маанилүү теманы изилдеген 
да эмес жана иштеп чыккан да эмес. Бул эмгек Базаркул Данияровдун 
редакциясында жарыяланган, мунун өзү автордун редакторго болгон 
чыныгы профессионалдык ишенимин билдирет, анткени бул кандайдыр 
бир «келди-кетти» иш эмес, бул эмгектин филология илими жана кыргыз 
тилин өнүктүрүү үчүн маанисине мындан артык баа берүү кыйын.

Жогоруда белгиленген Киринпростун пайда болуу тарыхында 
баяндалгандай, 1925-жылдын башында Касым Тыныстанов Киринпросту 
уюштуруу комиссиясына киргени белгилүү, ал эми эң башынан - 
1924-жылдын декабрынан тартып, Облустук Эл агартуу бөлүмүнүн 
коллегиясы Базаркул Данияровду бул окуу жайдын окуу бөлүмүнүн башчысы 
жана директордун орун басары кылып дайындоону пландап жаткан эле, ал 
бул иште Киринпрос ачылаар алдында, 1925-жылдын августунан баштап 
иштеп баштаган.

Ошол эле айдын, 1925-жылдын августунда, саясий себептер менен 
жумуштан алынган Эшенаалы Арабаевдин ордуна Касым Тыныстанов 
Илимий комиссиянын төрагасы болуп дайындалган. Касым Тыныстанов 
өзүнүн орун басарлыгына Базаркул Данияровду тандайт. Биз бул чечим 
ОблОНПнын кадыресе чечими болгонуна карабай, ал жогортодон келген 
көрсөтмө эмес, Касымдын жеке өзүнөн чыккан демилге болгон деп ойлойбуз, 

359 Базаркул Данияровдун китебинин кириш сөзүнүн толук тексти «Замандаштардын 
эскерүүлөрү» бөлүмүндө жарыяланган Зияш Бектеновдун эскерүүсүндө берилген.
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себеби кийинчерээк, 1925-жылбы, же 1926-жылдын (кайсы жыл экендиги 
даана жазылбай калыптыр) 29-сентябрында Касым Тыныстанов ден 
соолугуна байланыштуу жумушун бир айга токтотууга мажбур болгондо, 
өзүнүн милдетин Касым өзү жазгандай «Менин орун басарым болуп кайра 
дайындалган» Базаркулга жүктөгөн360. Алар өз ара бири-бирине колдоо 
көрсөтүп ынтымактуу иштеп жүргөн кезде, ноябрь айында Базаркулга 
бул иштен баш тартууга туура келген, анткени жаңыдан эле «бутуна 
туруп» жаткан Киринпростогу иштерине баш оту менен кирип иштөө 
керек болгондуктан, ал көп убакыт жана энергияны талап кылган. Касым 
Илимий комиссиянын башчысы катары Базаркулга берилген күбөлүккө 
оң мүнөздөмө жазып берген361. Илимий комиссиянын төрагасынын орун 
басарлыгынан баш тартканы менен, Базаркул анын ишине катышууну 
уланткан. Протоколдордо анын Илимий комиссиянын атынан Эл агартуу 
комиссариатынын коллегия жыйындарына катышкандыгын күбөлөндүргөн 
жазуулар чагылдырылган, кээ бирлерде ал Касым Тыныстанов менен бирге 
катышкандыгы көрүнүп турат.

1926-жылы КАО Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик 
Республикасы болуп калган жана Касым Тыныстанов эң татыктуу түрдө 
биринчи Эл агартуу комиссары болгон. Ал бул кызматты 1930-жылга чейин 
аркалаган, демек, Киринпрос өзүнүн тунгуч бүтүрүүчүлөрүн 1929-жылы 
даярдап чыгарган, экинчиси (1930) жана үчүнчү - мөөнөтүнөн эрте аяктаган 
1930-жылы Касым Тыныстанов Кыргыз АССР билим берүү тармагынын 
башчысы болуп иштеген. Касым Тыныстановдун портрети, ошол доордун 
салты боюнча, 1929-жылкы бүтүрүүчүлөрдүн топтошуп түшкөн сүрөтүнүн 
башында бар.

Бул мезгилде Илимий комиссия жеке эле китептерди жана окуу китеп-
терин басып чыгаруу менен алектенген эмес. Комиссиянын демилгеси 

менен Кыргызстандын биринчи 
музейи ачылган. Ал М.В. Фрунзе 
музейи эле. Илимий комиссия кы-
ргыз элин өтө кадырлаган, кыргыз 
тилин билген жана кыргыз элине 
көптөгөн колдоолорду көргөзүп 
келген Пишпек шаарында туулган 
Михаил Васильевичтин ысымын 
түбөлүккө калтыруу чечимин ка-
был алган. Бул чечим бүтүндөй 
Кыргызстандагы музей ишинин 
башталышы болгон.

Ал комиссия маданий жана 
археологиялык эстеликтерди сактоо менен алек болгон. Илимий комиссия 
эстеликтерди коргоо жана музей коллекцияларын чогултуу маселелерин 

360 Касым Тыныстановдун Кыргыз Эл агартуу комиссариатына жазган арызы // КР БМА, 
Ф.647. Оп.1. Д.19. Л.55.
361 Базаркул Данияровдун Илимий комиссияда иштегендиги тууралуу күбөлүк // ДҮА 
БДФ. Б.18. №28 Документ 

108-сүрөт. М.В. Фрунзе музейи, 
1920-жылдар
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Обл ОНПнын Коллегиясынын талкуусуна коюп, иштин бул тармагына 
системалуу мамиле кылууга, музейлерди жергиликтүү бюджеттерден 
каржылоо маселесин конкреттештирүүгө жетишүү чараларын көргөн. 
«Эркин-Тоо» гезитинин 1926-жылдын 27-июлундагы 115-санында Касым 
Тыныстановдун макаласы «Урматтуу жолдоштор!» деген ат менен жарык 
көргөн, анда автор музей үчүн зарыл буюмдарды чогултуп, музейге жардам 
берүүгө чакырган362.

Эгерде Илимий комиссиянын демилгеси болбогондо, биз 
акындарыбыздын өткөн доордогу шедеврлерин билбей калмак экенбиз, 
ал тургай, музыканы ноталар аркылуу таанууга көнгөн дүйнө жүзү да Орто 
Азияда «катылган» дүйнөлүк маданияттын бүтүндөй катмарынан кабардар 
болбой калмак экен.

Касым Тыныстанов менен Базаркул Данияров Киринпросто окуп 
жүргөндө таанышкан уникалдуу адамды - Александр Викторович 
Затаевичти эстешип, Кыргыз АССРине фольклордук чыгармаларды нотага 
жаздырууга чакырышкан.

Александр Затаевич (1869-1936) Россия империясынын Орлов 
губерниясында жарык дүйнөгө келген, Кадет корпусун бүтүргөн363,  сыягы, 
мындай билим ата-энесинин окутууга каражатынын жоктугунун кесепети 
болгон, анткени кадеттерди 
ал жерде толук камсыздашчу, 
ал эми консерваторияда 
окуганы үчүн акча төлөшү 
керек болчу.

Бирок чыныгы талант 
өзүн көргөзбөй койбойт 
эмеспи, ансыңарындай, 
А. Затаевичтин таланты да 
көмүскөдө калган жок, анын 
музыкалык чыгармаларын 
белгилүү россиялык пианист, 
композитор жана дирижер 
С.В. Рахманинов байкаган 
жана жактырган.

Александр Затаевич 
өмүрүнүн биринчи жарымын 
музыкалык критикага арна-
ган жана дал ушул жагынан белгилүү болгон. Польшада он жылдан ашык 
жашаган соң, ал поляк фольклорунун үлгүлөрүн нотага жаздырган.

1920-жылы январда Верныйда республиканын жетекчилигинин де-

362 Бектенов З. 2016, 28-б.
363 Кадет корпусу жаштарды аскердик карьерага даярдоо үчүн толук пансиону менен орто 
билим берүү мекемесинин программасы бар баштапкы аскердик билим берүү мекемеси 
(корпусу). Кадет корпусунун тарбиялануучулары Россия империясынын толук курсу 
аяктагандан кийин аскердик окуу жайларына жана жогорку окуу жайларына экзаменсиз 
кабыл алынган.

109-сүрөт. А.В. Затаевич музыка жазып 
жаткан учуру
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милгеси менен акындардын курултайы өткөрүлүп, алардын чыгармала-
ры жазылып алынган. Бул иш-чарага Затаевич да катышкан. Ал өзү үчүн 
жана бүтүндөй европалык музыкалык чөйрө үчүн таптакыр башка, жаңыча 
жаңырган обондордун байлыгына кызыгып, ошондон баштап бүткүл иш-
мердүүлүгүн казак ырларды чогултууга жана аларды нотага жаздырууга 
арнаган. Өзгөчө музыкалык жөндөмдүүлүгү, идеяга берилгендиги, талыбас 
эмгеги ага чоң оригиналдуу материалды чогултууга жана басып чыгарууга 
жардам берген. Ал казактар   жашаган аймактарды кыдырып, күүлөрдү жа-
зып алган. Ал жыйналган чыгармалар 1925-жылы басылып чыккан «Казак 
элинин 1000 ыры» жыйнагына киргизилген, ал үчүн КазБАК менен РСФСР 
Эл агартуу комиссариаты тарабынан сыйланган364.

А.В. Затаевич казак, андан кийин кыргыз фольклорун чогултууга жана 
улантууга болгон кызыгуусун мындайча түшүндүргөн: 

Кыргыздардын ушундай ар тараптуу, ыр жандуу эбегейсиз кенен дүйнөсү, 
жашоо-турмушуна аралашып, салт-санааларын сиңирген кооз музыкасы, 
алардын чалкыган деңиздей терең оозеки музыкасы жана ырлары ушуга 
чейин музыкалык нотага ушунчалык аз түшүрүлүп, аз жазылган экен, 
балким азыркы учурда бул элдик музыкалык чыгармачылыгынын эң баалуу 
көрүнүштөрү бурмаланып же жоголуп кетсе керек!...

Бирок мен күтүлбөгөн жерден менин алдымда ачылган ушундай 
байлыктын жанынан кайдыгер өтүп кете аламбы? Андыктан ушул убакка 
чейин, алар маданий дүйнөгө таптакыр белгисиз бойдон келген, ошол эле 
учурда четинен кертилип жок болуп кетүү коркунучунда калган кенчтин 
жоголо элек калдыктарын жазып алып калууга шашылышым керек эле!365.

Затаевич айрыкча казак ырчысы Иса Байзаковду, Амре Кашаубаевди, 
Майра Шамсутдинованы жана башка көптөгөн ырчыларды өзгөчө жакшы 
көрүп, алар тууралуу обондор жыйнактарына жарыялап, атын тарыхта 
калтырган.  Анын сунушу боюнча Амре Кашаубаев этнографиялык 
концертке Парижге жөнөтүлүп, ырчы ийгилик жараткан, ал биринчи жолу 
Европа коомчулугун Борбор Азиянын элдик күүлөрү менен тааныштырган 
десек аша чапкандык болбос. 

Ал ошондой эле Ташкент Киринпросунун студенти Курманбек 
Жандарбековдун чыгармачылыгына көңүл буруп, ага музыка сынчысы 
жана казак фольклору боюнча адис катары кеңеш берген. Абдыкерим 
Сыдыковдун кызы Нуржамалдын эскерүүлөрү боюнча Ташкенттеги 
үйүнө Курманбек Жандарбеков жана Ташкентке концерт менен келген 
белгилүү казак ырчылары - Амре Кашаубаев, Иса Байзаков жана башкалар 
чакырылган. «Ал (атасы - Абдыкерим Сыдыков) артисттердин баарын үйгө 
конокко чакырды, алар эртеси эртең менен гана тарап кетишти. Ошол күнү 

364 Александр Затаевич казактар үчүн ким болгон? // Сайт Qazaqstan tarihy url: https://e-
history.kz/ru/news/show/6531/  Кайрылуу датасы 02.03.2021
365 Затаевич А. Кыргыз элинин 1000 ыры (күүлөрү жана обондору). - С.1Х, XIX. В.А. 
Воропаеванын «Затаевич Александр Викторович» боюнча цит. // Орус кадетизминин тарыхы 
музейинин сайты.  url: http://cadethistory.ru/zataevich-aleksandr-viktorovich Кайрылуу датасы 
01.03.2021
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көптөгөн жанга жагымдуу ырлар ырдалды»366. 
Дал ушул мезгилдерде кыргыздар Александр Викторович Затаевич 

менен таанышкан. 
1928-жылы Александр Викторовичти Касым Тыныстанов менен 

Базаркул Данияров Фрунзе шаарына чакырып, кыргыз күүлөрүн 
ноталарга жаздырышат. Бул жолу Затаевич музыкалык коллекциясын 
чогултуу үчүн республиканы кыдырып убара болгон жок. Анткени элдик 
аткаруучулар менен ырчыларды республиканын борборуна чогултушкан. 
«Базаркул Данияров Чоң-Кеминден айылдашы, атактуу комузчу Мураталы 
Күрөңкеевди чакырган. Профессор Затаевич бир айдын ичинде Мураталы 
Күрөңкеевдин баардык чыгармаларын музыкалык нотага түшүргөн. 
Котормочу катары Данияров өзүнүн аталаш иниси Төлөнбайды Затаевичке 
бекитип берген»367.

Турдубүбү Тыныстанова бул күндөр жөнүндө мындайча эскерет: «Касым 
Затаевичти чакырган кезде, ал [Базаркул] Токтогул, Жолой, Мураталы, 
Карамолдо, Калыктарды кошо чакырып, аларды ишке тартууга активдүү 
катышкан, ал кыргыз элдик ырларды жана күүлөрдү нотага түшүрүүгө бир 
эле жолу эмес, бир нече жолу жардам берген. Ал кыргыз элинин ырларын 
жана күүлөрүн эл билүүсү үчүн көптөгөн аракеттерди жасаган. Мунун баары 
Касым менен Базакенин кыргыз элине кылган чоң эмгеги деп эсептейм. 
Жана бул жеке эле менин пикирим эмес, көптөр ошондой деп ойлошот»368.

366 Н. Баирова-Сыдыкованын эскерүүлөрү. Менин атам чынчыл адам болгон. Жазып алган: 
З. Курманов // «Комсомолец Киргизии» газетасы, 1990, 9-май
367 Ушул китептеги “Замандаштарынын эскерүүлөрү” бөлүмүнөн Насир Данияровдун 
«Айтылбай калган агартуучу» эскерүүлөрүн караңыз.
368 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Турдубүбү 
Тыныстанованын «Базакем жөнүндо эсимде калганы» эскерүүлөрүн караңыз.

110-сүрөт. Солдон оңго карай: Карамолдо Орозов (комуз менен), 
А.В. Затаевич, Мураталы Күрөңкеев (кыл кыяк менен). 1928-ж.
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Ошол учурда Александр Викторович Кетмен-Төбөдөн атайын келген 
Токтогул Сатылгановдун чыгармаларын да жаздырган.

«Бир күнү педагогикалык техникумдун студенттерин акын Токтогулдун 
атактуу музыкалык шедеврлери менен тааныштыруу максатында Базаркул 
эки бөлмөлүү батирин өз демилгеси менен бошотуп берген. Кызыккан 
студенттер бөлмөлөргө жана бөлмөлөрдүн айланасына жана коридорлорго 
жайгашышты. Кечинде чакырылган Токтогул келип, анын атактуу концерти 
башталды, ал түнү бою созулду. Албетте, бул концерттен алган таасирлери 
ага келген угуучулардын эсинде көпкө сакталып калды»369.

Александр Затаевич ошондой эле Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумунун студенттери - Абдылас Малдыбаев, Касымалы Жантөшев, 
Насырынбек Жаналиев, мугалим - Токчоро Жолдошевден обондорду 
жаздырып алган.

Кыргыздар үчүн маанилүү болгон бул сапардан кийин Затаевич 
30-жылдары кайра келген. Ал Карамолдо Орозовдун, Атай Огонбаевдин жана 

башка көрүнүктүү кыргыз обончуларынын 
чыгармаларын нотага түшүргөн. Ал муну 
чоң эргүү менен, күүлөрдүн кооз керемет 
дүйнөсүнө сүңгүп кирип аткарган. Жазылган 
күүлөрдү А.В. Затаевич «Кыргыздын 250 
аспаптык чыгармалары жана обондору» 
альбомуна жарыялап, дагы 178 обондорду 
жана күүлөрдү басууга даярдаган370.

Илимий комиссиянын ишмердүүлүгүнүн 
аркасында Александр Викторович Затаевич 
байыркы күүлөр жоголуп кете электе жазып, 
сактап калгандыгы биздин эл үчүн чоң 
маданий маанилүү мурас болуп калды деп 
эсептейбиз.

Илимий комиссиянын ишинин дагы бир 
маанилүү багыты латын алфавитин киргизүү 
болду. Азербайжан өлкөсүнүн жетекчилери 
түрк тилдүү элдер арасында алгачкылардын 
бири болуп латын алфавитин киргизишкен. 
Алар 1923-жылы371 республиканын басма 
сөз жана билим берүүсүн жаңы алфавитке 
өткөрүшкөн жана калган түрк элдерин бирге 
латын алфавитине өтүүгө чакырышкан. Элге 
билим берүү комиссариатынын бул сунушун 
союздук жетекчилик колдоп чыккан. Түрк 

369 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Насир Данияровдун 
«Айтылбай калган агартуучу» эскерүүлөрүн караңыз.
370 Воропаева В.А. «Затаевич Александр Викторович» // Россия кадетинин тарых 
музейинин сайты. url: http://cadethistory.ru/zataevich-aleksandr-viktorovich Кайрылуу датасы 
01.03.2021
371 Даудов А.Х. СССРдин улуттук алфавитинин латындаштыруу тарыхынан// А.Х. Даудов, 
Е.П. Мамышева. СПбГУ нун Вестник журналы, Сер. 2. 2011. 2-чыг. 7-б.

111-сүрөт. Ата-Тюрк 
Кайсери шаарынын 
тургундарына жаңы 
алфавиттин негиздерин 
түшүндүрүүдө. 20-сентябрь, 
1928-жыл.
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республикалары жалпы курултайга даярдана башташкан. Түркиянын 
башчысы Кемал Ата Түрк бул идеяны өз өлкөсү үчүн туура деп таап, 
реформаны Түркияда кыска мөөнөттө, 1926-жылга чейин ишке ашырган.

СССРде латын алфавитине жалпы өтүүнү талкуулоо үчүн түркологиялык 
курултай 1926-жылы Бакуда түрк тилдүү элдердин өкүлдөрүнүн катышуусу 
менен пландаштырылган. «Яналифти»372 колдогондордун аргументтери 
төмөнкүчө болгон: латын алфавити - «бул Чыгыштагы революция», 
Агамали Оглынын айтканынан улам белгилүү болгондой, В.И.Лениндин 
пикири боюнча, бул алфавитти интернационалдаштыруу болуп саналат, 
анткени келечекте элдер биригет деп божомолдонгон, мындан тышкары, 
латындаштыруу алдыңкы маданият деп эсептелген Европа маданияты 
менен жакындашууга салым кошот, латынды үйрөнүү оңой, жазууда 
жакшы айырмаланат, басып чыгарууга да ыңгайлуу деп каралган. 
Анын үстүнө, калктын көбү сабатсыз болгондуктан, латын алфавитин 
киргизүү кийинкиге караганда жеңилирээк болмок373. Латын жазуусуна 
өтүүгө каршы болгондор араб алфавитин реформалоо менен чектелүүнү 
сунушташкан. Бирок, алардын пикири көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон 
жок.

Бул маанилүү реформаны талкуулоо үчүн Кыргыз Илимий комиссиясы 
1924-жылдын 24-майында жооптуу кызматкерлердин катышуусунда 
жыйын өткөрүп, анда Касым Тыныстанов баяндама жасаган. Ал латын 
алфавитине өтүүнүн пайдасына ынанымдуу жүйөлөрдү келтиргенден 
кийин, жолугушууда латын алфавитине өтүү боюнча 1924-жылдын 
24-майындагы №1 протокол кабыл алынган374. Андан кийин, бул маселе 
1925-жылдын май айында өткөн 1-облустук илимий педагогикалык 
курултайга кароого коюлган. Касым Тыныстанов Илимий комиссиянын 
төрагасы катары Бакудагы түркологиялык курултайына «Жаңы алфавитке 
өтүү жөнүндө» докладдын долбоорун сунуштаган375. Докладды угуп 
жана талкуулап бүткөндөн кийин, курултайдын катышуучулары Илимий 
комиссияга жаңы алфавитти иштеп чыгууну, андан кийин аны турмушка 
киргизүүнү тапшырышкан. Облустук элге билим берүү бөлүмүнүн 
протоколунда белгиленгендей, 1925-жылдын жайында жаңы алфавиттин 
сабактары Ош жана Фрунзе шаарларынын мугалимдерин кайра даярдоо 
курстарынын окуу программасына киргизилген, аларды угуучулар «жылуу 
тосуп алышкан». Азыркы тил менен айтканда, кыргыз латын алфавитинин 
«пилоттук» сынагы жүргүзүлүп, Илимий комиссиянын компетенттүү иш-
аракеттеринин натыйжасында, чечим жаңы алфавитти киргизүү пайдасына 
кабыл алынган. 

Тыныстанов жетектеген Илимий комиссияга чечимди ишке ашыруу 
планын түзүп, аны аткаруу тапшырылган. Облустук элге билим берүү 

372 Яналиф (азерб. тили) - «жаңы алиппе», жаңы алфавит
373 Биккулова А.Ш. Аргументация за латинизацию тюркских письменностей СССР (Из 
дискуссий о национально-языковой политике в 20-е гг.) // журнал Язык и культура 2012
374 № 54 ОблОНП коллегиясынын Протоколу // КР БМА Ф. 647. Оп.1 Д. 118 Л. 273
375 Жаңы алфавитке өтүү боюнча баяндаманын долбоору // КР БМА Ф. 647. Оп. 1. Д. 166. 
Л. 12-16
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бөлүмүнүн коллегияларында Бакудагы Түркологиялык курултайга 
талапкерлер талкууланып, атап айтканда, Касым Тыныстанов, Эшенаалы 
Арабаев, Базаркул Данияровдордун ысымдары сунушталган376. Акырында 
Касым Тыныстанов менен Базаркул Данияров курултайга жөнөтүлгөн377. 
Бул курултай чоң илимий жана коомдук окуяга айланган. Биринчиден, 
ага 130 адам катышып, абдан көрүнүктүү өкүлдөр барган, аларга СССРдин 
баардык түрк тилдүү элдеринен, ошондой эле башка этностордон 
изилдөөчүлөр-түркологдор өкүлдүк кылышкан. Курултай 8 күнгө созулган 
жана жолугушуунун бул күндөрүнүн баары куру формалдуу түрдө 
эмес, чыныгы жандуу олуттуу илимий талкуулар жүргөн. Бул чыныгы 
демократиялык илимий форум болгон. Адегенде курултайдын жүрүшүндө, 
андан соң жумушчу режимде республикалардын жаңы алфавитинин 
комитеттеринин мүчөлөрүнүн ортосунда дайыма маалымат алмашуу болуп 
турган. Союздук республикаларда, анын ичинде Кыргыз Автономиялык 
Советтик Социалисттик Республикасында «Яналифти» киргизүү тарыхы 
пикирлердин конструктивдүү күрөшүнө жоопкерчиликтүү жана ойлонулган 
мамиленин, илимий окумуштуулардын позициясын эске алуунун үлгүсү 
болуп саналат. Бир жагынан бул процессте республиканын биринчи 
адамдары тартылган, экинчи жагынан, бийликтин калеминин жөнөкөй 
соккусу менен эч нерсе чечилген эмес.

376 Илимий комиссиянын коллегиясынын отурумунун № 5 протоколу // Ош обл. архиви 
Ф.80. Оп.1. Д.11. Л.16
377 Б.Данияровдун съезддин катышуучусу катары алган күбөлүгү // ДҮА, БДФ. Б.30. - 
№30 Документ; Бүткүл союздук 1-түркологиялык курултайдын делегаттарынын алфавиттик 
тизмеси // Биринчи Бүткүл союздук түркологиялык курултай, Стенографиялык отчет. Баку 
2011. «Нагыл Еви». 552-бет. - 540-541-б.

112-сүрөт. Базаркул Данияров Бакуда өткөн 
Түркологиялык курултайдын отуруму өтүп 
жаткан залда, экинчи катарда. Кадр курултайдын 
кинохроникасынан алынган. 1926-жыл.
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Касым Тыныстанов 12-отурумдун жүрүшүндө жарыш сөзгө чыгып, 
жаңы алфавитти киргизүүнү колдоо тууралуу сөз сүйлөгөн378. Ал алдын 
ала даярдалган отчетту окубай, катышуучулардын көңүлүн бюллетенде 
жарыяланган тезистерге буруп, латиницага каршы айтылган пикирлерге 
жооп берүүгө токтолгон. Айта кетүүчү нерсе, Ахмед Байтурсынов башында 
турган казак делегациясы реформаланган араб алфавитин коргоп, латын 
алфавитин киргизүүгө каршы чыккан. Бирок бул позиция курултайдын 
катышуучуларынын көпчүлүгүнүн колдоосуна ээ болгон эмес.

Кошумчалай кетсек, курултай башталгандан тартып эле Касым 
Тыныстановду 22 кишиден турган президиумга отурууга чакырышкан. 
Тыныстанов ошондой эле курултайдын биринчи маселеси боюнча 
«Түрк элдеринин тарыхын изилдөөнүн абалы жана кечиктирилгис 
милдеттери» боюнча резолюцияны иштеп чыгуу үчүн В.В. Бартольд жана 
Назир Тюрякулов менен бирге 7 кишиден турган комиссиянын курамына 
киргизилген379. Акырында, 26 адамдан турган комиссия курултайдын 
акыркы резолюциясынын үстүндө иштей баштаганда, ага Касым 
Тыныстанов кошулган380.

Базаркул Данияров конгресс учурунда сөз сүйлөгөн эмес, бирок, ал 
Кыргызстанда латын алфавитин киргизүүнүн ишенимдүү жактоочусу 
болуп, аны ишке ашырууга активдүү катышкандардын катарында болгон.

Бакудан кайтып келгенден кийин, курултайдын жыйынтыктары 
1926-жылы 4-апрелинде өткөн Облустук элге билим берүү бөлүмүнүн 
коллегиясында талкууланып, Түркологиялык Курултайдын сунуштарына 
ылайык жаңы алфавитке өтүүнүн планын иштеп чыгуу, жаңы алфавит 
боюнча атайын токтом чыгаруу жана Латын алфавитинин Комитетинин 
ишине каражат бөлдүрүү үчүн Облустук аткаруу комитетине кайрылуу 
чечими кабыл алынган381.

Касым Тыныстанов латын алфавитин эрте киргизүүнүн маанилүүлүгүнө 
көзү жеткен, ал өз пикирин латын алфавитин үйрөнүүгө жана колдонууга 
оңой жана ыңгайлуураак экендигине негиздеп, билимдүү адамдарды 
кийинчерээк кайра окуткандан көрө, калктын сабаттуулук деңгээли 
төмөн кезде түздөн-түз латын алфавитине өтүү пайдалуу экендигин 
белгилеген. ВКП(б) Киробкомунун агитация жана пропаганда бөлүмүнүн 
коллегиясынын 1926-жылдын 12-апрелиндеги отурумунда бул маселе 
боюнча болуп жаткан талкуулар учурунда Төрөкул Айтматов комитеттин 
ордуна «Жаңы алфавит досторунун коомун» түзүүнү айткан, ал эл латын 
алфавитине өтүүгө азырынча даяр эмес деп эсептеп, аны акырындык менен 
ишке ашыруу керек деген сунушун айткан.

Касым Тыныстанов сунушка макул болбой, өзүнүн «өзгөчө пикирин» 
Башкармалыктын кароосуна киргизген, анда ал Комитетти түзүүнү талап 
кылган382. Бул маселе КАО Аткаруу комитетинин отурумунда каралып, 

378 Ошол эле жерде, 2011, 381-384-б.
379 Ошол эле жерде, 2011, 88-б
380 Ошол эле жерде, 2011, 419-б
381 № 54 ОблОНП Коллегиясынын протоколу // КР БМА, Ф.647. Оп.1. Д.118 Л.273
382 Касым Тыныстановдун өзгөчө пикири // КР БМА, Ф.647. Оп.1. Д.166. Л.34-35
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1926-жылдын 14-октябрында эски араб жазууну алмаштыруу, латын 
алфавитинин негизинде кыргыз жаңы алфавитин киргизүү жөнүндө 
токтом кабыл алынган. Жаңы кыргыз алфавитин киргизүү боюнча ишти 
жетектөө үчүн жаңы латын алфавитинин Облустук комитети383 түзүлгөн.

Комитетке республиканын биринчи адамдары киргизилген. Комитеттин 
төрагасы болуп Абдыкадыр Орозбеков шайланган, анын мүчөлөрү Касым 
Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Жайнак Саадаев, Осмонкул Алиев, 
Иманалы Айдарбеков, Адий Баишев, Бөрүбаев, Юсуф Булатов, Базаркул 
Данияров, Хасан Жиенбаев (Асанкан Жээнбаев), Дали Зульфибаев (Далы-
Мырза Зулпубаев), Таш Кудайбергенов, Исмаилбек Якупбаев (Жакыпбаев) 
жана Садык Карачевдер болушкан384.

Жаңы кыргыз алфавит комитетинин биринчи жыйыны 1926-жылдын 
2-ноябрында болгон. Биринчи жыйында комитеттин президиуму шайланып, 
383 1926-жылдын февраль айында эле РСФСРдин Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу 
Комитети Кыргыз АССРин түзүү жөнүндө токтом кабыл алганына карабай, Советтердин 
Уюштуруу съезди 1927-жылдын мартында гана өткөн. Ага чейин облустук аткаруу комитети 
бийликтин жогорку органы бойдон калган.
384 Биздин жаңы алфавит (Жаңы кыргыз алфавитинин кыскача тарыхы). // Брошюра. 
Фрунзе, Кыргызстандын облустук аткаруу комитетинин алдындагы жаңы алфавит 
комитетинин басылышы, 1927-ж. б. 17 - 3-б.

113-сүрөт. Жаңы кыргыз алфавит комитетинин 1-уюштуруу жыйыны. 
Солдон оңго карай отургандар: белгисиз, Иманалы Айдарбеков, Осмонкул 
Алиев, Исмаилбек Якупбаев (Жакыпбаев), Касым Тыныстанов, Семен 
Исаакович Эрлих. Тургандар: Базаркул Данияров жана эки белгисиз адам.  
2-ноябрь, 1926-жыл.
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Ж. Абдрахманов, Ж. Саадаев жана О. Алиевдер анын мүчөлөрү болушкан. 
Президиумдун төрагасы А. Орозбеков, орун басары - К. Тыныстанов болгон. 
Ошол убакыттан тартып алфавитти киргизүү иши күч алган. 

Бакуда өткөн Бүткүл союздук түркологиялык курултай учурунда Самед 
Ага Агамалы Оглынын жетекчилиги астында Советтер Союзунун баардык 
түрк тилдүү республикаларында Жаңы Түрк алфавитинин Бүткүл союздук 
Борбордук Комитети (ББК) алфавитти киргизүүнү жетектеген орган 
түзүлгөн. ЖТА ББКга Осмонкул Алиев, Касым Тыныстанов, Константин 
Юдахин, Евгений Поливанов кирген. Осмонкул Алиев ошондой эле ЖТА ББК 
Президиумунун мүчөсү болгон, ошол учурда ал Москвада болгон, анткени 
ал Кыргыз АССРинин Москвадагы өкүлүнүн милдетин аткаруучу, Жетисуу 
темир жолунун курулушуна жардам үчүн Комитеттин коллегиясындагы 
өкүлдүн орун басары болуп иштеген.

Осмонкул Алиев 1927-30-жылдары Москвадагы Свердлов атындагы 
Коммунисттик университеттин студенти болгондуктан, 1929-жылдын 
23-январындагы Жаңы Түрк алфавитинин Бүткүл союздук Борбордук 
Комитетинин буйругунда президиум мүчөлөрүнүн тизмесинде студент деп 
жазылган385: студент - бул дагы демек, замандын белгиси болгон.

1927-жылы ЖТА ББК 34 тамгадан турган бирдиктүү Жаңы Түрк 
алфавитинин долбоорун кабыл алган; зарылдыгына жараша, айрым 
тилдердин алфавитине кошумча белгилер киргизилген. 1929-жылы 

385 ЖТА ББК жөнүндөгү буйрук № 4 // КР БМА, Ф.688. Оп.1. Д.281. Л.9-9 об.

114-сүрөт. Жаңы кыргыз алфавити. «Кызыл Кыргызстан» газетасында 
жарыяланган, № 87 (436) 31 июнь, 1928-жыл.
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Борбордук Аткаруу Комитети жана СССР СНКнын тарабынан «СССРдин 
элдеринин араб жазуусунун жаңы латын алфавити жөнүндө» токтом кабыл 
алынып, латын алфавитине өтүшү менен расмий статус берилген. 

1927-жылы декабрда Абдыкадыр Орозбеков төрагалык кылган КАОнун 
Аткаруу комитетинин жыйынында Кыргыз АССРинин баардык уюмдарында, 
мекемелерде, окуу жайларында латын жазуусуна өтүү мезгили 1931-жылга 
чейин бүтүшү керек деген чечим кабыл алынган. Маселе бул датадан эрте, 
болжол менен 1929-жылы чечилген.

Базаркул Бакудагы түркологиялык курултайдын катышуучусу, «Жаңы 
кыргыз алфавитинин комитетинин» мүчөсү, ошондой эле 29-майдан 
10-июнга чейин Ташкентте өткөн ЖТА ББКнын V делегаты болгон, ал 1929-
жылы386 жаңы алфавит идеясын активдүү колдоп, аны кыргыз тилине 
киргизүүгө катышкан.

Базаркул Данияровдун жаңы алфавитти ишке ашырууга катышуусу, атап 
айтканда, Киринпрос жана мугалимдерди кайра даярдоо курстарынын 
студенттери латын алфавитине өткөндүгүндө, эң негизгиси, Базаркулдун 
жардамы менен бир катар жаңы окуу китептери латын алфавити колдонулуп 
даярдалгандыгында болду.

Алгачкы жолу Арабаев тарабынан даярдалып жарык көргөн алиппе, 
кийин сырткы көрүнүшү, аталышы өзгөртүлүп басылып чыккан: 

Арабай, Тыныстан жана Данияр уулу «Чоңдорго кат таанытуу алиппеси», 
- Фрунзе, Кыргызмамбас, 1926.

1927-1928-жылдары Базаркул Данияров кыргыз тилине которгон 3 окуу 
китеби араб ариби менен жарык көргөн эле, ал сыягы жаңы алфавит кабыл 
алынганга чейин даярдалса керек:

 − С. Ходжанов. «Арифметика, 1-бөлүм» (Арифметика, 1-я часть), 10 000 
нуска,

 −  Г.И. Иванов «Башталгыч география», Москва, СССР элдеринин 
борбордук басмасы, 1928, 10 000 нуска,

 −  Г.Г. Иванов, ГИ. Иванов «География жана Биринчи баскыч жана өлкө 
таануу. 1-2-башталгыч мектептер үчүн», Султан Курманов менен бирге 
которулган, 7 000 нуска.

Ошол эле учурда буга чейин «Мугалимдер жана пикилештер» деген 
китептин бөлүмүндө айтылгандай, Базаркул Данияров жана Ажыйман 
Шабданов экөө биргеликте түзүшкөн «Метр чендери» жана «Эсеп китеби» 
аттуу арифметика боюнча окуу китептери латын арибинде басылып чыккан

Базаркул Данияров латын алфавитиндеги окуу китептеринин жаңы 
котормолорун даярдап койгон, бирок алар 1930-жылдардын башында 
жарык көргөн.

Базаркул 1928-жылдан бери латын алфавитинде жарык көрүп келе 
жаткан «Жаңы маданият жолунда» журналында жаңы алфавитти 
пропагандалаган эки макаласын жарыялаган. Биринчи макаласы Борбордук 
педагогикалык техникумдун студенттеринин биринчи бүтүрүүчүлөрүнө 

386 V пленумдун катышуучусунун мандаты // ДҮА. БДФ. Б.28-28об. - №40 Документ
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арналган (1929), андан кийинки макаласы мөөнөтүнөн мурда аттестатын 
алган бүтүрүүчүлөр жөнүндө болгон (1930).

Кыргыз тилиндеги биринчи адабий-педагогикалык журналдын 
жаралыш тарыхын Зияш Бектенов баяндап берген387. Мындай басылма 
интеллигенцияга, студенттерге, мугалимдерге абдан керек болчу, бирок 
мамлекеттин каражаты чектелүү болгондуктан, аны көпкө күтүүгө туура 
келген. Касым Тыныстанов менен Төрөкул Айтматов «Эркин Тоо» гезити 
аркылуу журналды каржылоого жардам сурап кыргыз интеллигенциясына 
кайрылышкан. Чынында, азыркыча айткандай, «краудфандинг», 
21-кылымдын биринчи жарымында ишке ашырылган. Биринчи болуп 
Касым менен Төрөкул берген; Адий Баишев менен Турусбеков аларга 
кошулган.

Зияш Бектеновдун айтымында, ар бири 10 рублден кошкон салым 
болжол менен бир кочкордун баасына барабар болгон. «Эркин-Тоо» 
гезитинин 1926-жылдын 7-апрелиндеги №113 санында «Басма сөзүбүздү 
өнүктүрөлү!» деген кайрылууга биринчи болуп ошол кездеги «Кошчи» 
биримдигинин төрагасы Нуркул Кулназаров жооп берген, ал да он рубль 

387 Бектенов З. 2016, 28-б.

115-сүрөт. Базаркул Данияровдун «Жаңы маданият жолунда» журналындагы 
«Борбордук кыргыз педагогика техникуму» деген макаласы, 2-июнь, 1928-ж. 
Экинчи бетте - студенттик спектаклден бир көрүнүш.
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төлөп, 29 жолдошун «Эркин-Тоонун» 12-апрелдеги 115-саны аркылуу 
чакырып, алар да өз салымдарын кошушкан. Ошентип, бири-бирине 
чиркелишкен «чынжыр байланышы» башталып, демилгечилер бир топ 
каражат чогултушуп, чогулган каражатка журнал негиздешкен. 

Журналдын биринчи саны 1928-жылдын май айында жарык көргөн. 
Башкы редактору ошол кезде Кыргыз Республикасынын Эл агартуу 
комиссары кызматын аркалаган Касым Тыныстанов болгон. Ал эми 
редакциялык коллегияга ошол учурда Касым Тыныстановдун ордуна 
Илимий комиссиянын төрагасы болуп келген Токчоро Жолдошев жана 
ВКП(б)нын Кыргыз обкомунун үгүт жана пропаганда бөлүмүн жетектеген 
Баялы Исакеев кирген. Журнал түпнуска аталышында 1935-жылга чейин 
жарык көрүп келген жана ушул мезгил ичинде ал кыргыз маданиятынын 
тарыхында олуттуу орун ээлеген. Ар бир санында көркөм чыгармалар - эң 
көрүнүктүү акындардын ырлары, очерктер, ошондой эле искусство тарыхы 
жана маданий темалар боюнча макалалар жарыяланып турган. Азыр 
интернет булактарында жарыяланып жүргөн көптөгөн тарыхый сүрөттөр 
ошол кездеги тарыхый учурларды чагылдырып, атайын ушул журнал үчүн 
тартылган.

Касым Тыныстановдун жетекчилиги астындагы Илимий комиссия 
Эшенаалы Арабаев баштаган атайын терминология боюнча ишти уланткан.

Илимий комиссиянын ичинде атайын терминологияны иштеп чыгуу 
боюнча ишти иретке келтирүү үчүн «Терминдерди иштеп чыгуу жана 
алынган кол жазмаларды талдоо боюнча комиссия»388 түзүлгөн. Ажыйман 
Шабданов Комиссиянын төрагасы болуп калды, бул боюнча чечим 
Б. Данияров, Д. Шамгунов, Ж. Түлөгабылов, К. Тыныстанов, А. Шабданов 
катышкан биринчи жыйында жактырылган. Катышуучулардын көрсөтмөсү 
боюнча Базаркул, Давлетша жана Ажыйман терминология комиссиясынын 
иш планын иштеп чыгышкан жана бир жумадан кийин бул планды 
жамааттык түрдө жактырышкан.

Андан кийин Ажыйман Шабданов менен Базаркул Данияров бул 
комиссияда тынымсыз иштеп, дээрлик ар бир жыйынга катышып келишкен. 
Базаркул бул иш-чараны өтө маанилүү деп эсептегендиктен, окуу бөлүмүнүн 
башчысы катары оор жүктөмүнө карабай, ага көп убактысын бөлгөн. 
Албетте, анысы түшүнүктүү, анткени студенттер абдан муктаж болгон окуу 
китептерин иштеп чыгуу жана басып чыгаруу бекитилген терминдерди иш 
жүзүндө колдонмоюнча мүмкүн эмес эле. Базаркул мурдараак Эшенаалы 
Арабаевдин жетекчилиги астында Илимий комиссиянын ишмердүүлүгүнө 
катышып жүргөндүктөн, терминдерди иштеп чыгуу боюнча бир топ 
тажрыйбалуу болуп калган болчу.

Калган адистер каралып жаткан темага жараша катышып турушкан. 
Комиссиянын кароосуна жаңы шарттардын тизмесин сунуштаган иштеп 
чыгуучулар талкуу процессине сөзсүз түрдө катышууга тийиш болгон. 
Атап айтканда, Комиссия өзүнчө жыйналыштарда Султан Курманов менен 
Гарифджанов тарабынан киргизилген 129 терминди, кийинчерээк дагы 

388 Иштеп чыгуу боюнча комиссиянын протоколу... №1-22 // КР БМА, Ф.688. Оп.1. Д.24. 
Л.124
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Султан Курманов жана Гарифжанов киргизген 104 терминди, Данияров 
тарабынан иштелип чыккан 190 терминди, 190 терминди жана Ажыйман 
Шабдановдон дагы 90 терминди, ошондой эле башка иштеп чыгуучулар 
Жаркымбаев менен Сопиевдикин, Сатыбалды Нааматов, Мирсаид 
Рахимовдукун жана башкалардыкын жактырган. Айрыкча, Эшенаалы 
Арабаев менен Саймасай Татыбеков биргелешип иштеп чыккан 396 термин 
бир мезгилде кароого киргизгени эсте калаарлык болгон, аны бир нече 
жолку отурумунда карап чыгууга туура келген.

Облустук аткаруу комитети кээ бир саясий мүнөздөгү терминдерди 
киргизгенде, талкууга катышуучулардын ортосунда пикир келишпестик 
пайда болгон. Касым Тыныстанов «башкы директор» жана «диктатура» 
терминдерине карата «өзгөчө пикирде» калганы протоколдон көрүнүп 
турат. Бул талкууларда демократиялык рух өкүм сүрүп турганын белгилеп 
коюу керек, чечимдер өтө тез, бирок ар дайым коллегиалдуу түрдө, чакан 
чөйрөдөгү адамдар тарабынан кабыл алынган. Албетте, иштеп чыгуучу 
терминдерди отурумдан тышкары, өз алдынча же автор менен бирге 
даярдаган, андан кийин гана отурумдарда ачык жарыяланып, талданган 
жана бекитилген.

Биздин оюбузча, терминологиялык комиссиянын иштөө стили 
Касым Тыныстановдун бүткүл Илимий комиссиянын ишин жакшы 
башкаргандыгын тастыктап турат, ал милдеттерди кантип бөлүштүрүүнү 
билген, аларды ишенимдүү адамдарга акыл калчап, туура бөлүштүргөн, 
ошол эле учурда акыркы чечимди өзүм чечишим керек деп, жеке өзүнүн көз 
карашын таңуулаган эмес. 

Протоколдорду кол менен жазып турушкан, ал иштерди Ажыйман 
Шабданов жетектеген, ал кезде баарын терүүчү машинка менен камсыздоого 
мүмкүн эмес эле, албетте. Жолугушуулар иш убактысынан тышкары, 
көбүнчө кечки саат 6да башталып, эки саатка созулчу. Ал эми 1926-жылы 
31-декабрда бир күнү катышуучулар таңкы саат 5те чогулуп, түшкө чейин 
«отурушкан».

Терминологиялык комиссиянын ишинин дагы бир өзгөчөлүгү – түзүлгөн 
протоколдору көңүлдү бурат. 1926-жыл бою катышуучулардын курамына 
карабастан, баардык жазуулар орус тилинде жүргүзүлгөн. 1927-жылдын 
апрель айынан баштап Ажыйман Шабданов жаңы кыргыз алфавити - 
латын алфавитин колдонуу менен кыргыз тилинде жаздыра баштаган. 
Баары латын алфавитине өтүү чечимине ылайык жана «түпкүлүктүү» 
саясатына шайкеш, анын ичинде иш кагаздарын кыргызчага которуу менен 
жүргүзүлгөн.

Эл агартуу комиссары катары Касым Тыныстановдун ишмердүүлүгүнүн 
дагы бир маанилүү жагын айтпай коюуга мүмкүн эмес. Ал бул кызматта 
турганда, Бүткүл союздук коммунисттик партиясынын - ВКП(б) - Кыргыз 
обкомунун 1927-жылдын 24-27-июнунда өткөн II пленумунда жооптуу 
кызматкерлердин кыргыз тилин милдеттүү түрдө билүүсү боюнча токтом 
кабыл алынган. Эгерде алар жергиликтүү тилди билбесе, анда аны үйрөнүүгө 
милдеттүү болушкан; кадрдык саясатта тилди билүү эске алынышы 
керек. Орус тилдүү кызматкерлер үчүн кыргыз тилинин окуу китептерин 
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иштеп чыгуу маселеси көтөрүлүп, кыргызча-орусча жана орусча-кыргызча 
сөздүктөрдү чыгаруу максаты коюлган.

Мунун баары 1918-жылы кабыл алынган «Россия элдеринин укуктарынын 
декларациясына» негизделген «жергиликтештирүү» («коренизация») 
саясатынын рухуна туура келген. Бул багытты В.И. Ленин колдогон. Мында 
сөз иш кагаздарын жана билим берүү системасын жергиликтүү элдердин 
тилине которуу, жумушка алуу, айрыкча жергиликтүү калктын өкүлдөрүн 
жетекчилик кызматтарга алуу жөнүндө болгон.

Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунда мугалимдер үчүн 
кыргыз тили сабагы дароо киргизилген. Педагогикалык жамаат үчүн 
бул сабакты негизинен педагогикалык техникумдун акыркы курсунун 
студенттери окутушкан, албетте, аларга окуунун алдыңкы студенттери 
сабак беришкен.

Тилекке каршы, кийинчерээк, отузунчу жылдардын башында, 
Кыргыз ССРинде жергиликтештирүү саясатына негизинен чектөө 
коюлган, мамлекеттик кызматкерлерге кыргыз тилин үйрөтүүнүн 
ордуна, жергиликтүү мектептерде орус тилин милдеттүү түрдө окутууга 
басым жасалган. Өлкөнү «буржуазиялык улутчулдук» үчүн айыпталган 
жергиликтүү элдин алдыңкы өкүлдөрүнө каршы репрессиялардын толкуну 
каптаганы маалым.

Касым Тыныстанов Эл агартуу комиссары кызматынан кеткенден кийин 
да, кыргыз тилине байланышкан илимий маселелерге көп күчүн жумшаган 
жана анын тил илимине кошкон салымы баа жеткис. Ал тил морфологиясы 
(редактору Базаркул Данияров), синтаксис, орфография боюнча китептерди 
жазган.

Жазуучу катары Тыныстанов биринчи сахналык чыгармаларды - 
республикада күчтүү резонанс жараткан жана автордун тагдырына көптөгөн 
кыйынчылыктарды алып келген «Академиялык кечелер» пьесаларынын 
циклин жараткан. Бул тууралуу көптөгөн изилдөөлөр жазылган жана 
алдыда балким, дагы жазылаар.

Касым менен Базаркулдун достугу, кызматташтыгы уланып жүрүп 
отурган, бирок отузунчу жылдардын ортосуна чейин мурдагыдай тыгыз 
баарлашууга мүмкүн болбой калган, анткени өлкөнү репрессиянын 
кара булуту каптап, экөө тең өтө оор абалда калган, партиянын катарын 
тазалоо учурунда экөө бирдей куугунтукка кабылып, экөө тең партиядан 
чыгарылган, куугунтуктоонун натыйжасында Базаркул Ошко кетүүгө 
аргасыз болгон. Ортодон бир нече жыл өткөндөн кийин экөөнү бир убакта 
камакка алышкан, аларга «Алашчылар», Социал-Туран партиясынын 
мүчөсү, буржуазиялык улутчул, бай-манаптарды колдошот деген мурунтан 
эле жакшы тааныш күнөө коюлган...

Бул өтө кайгылуу окуя болгон, биз репрессия жөнүндөгү бөлүмүндө 
ага кененирээк токтолобуз. 1937-жылы Касым 36 жашында, Базаркул 40 
жашында камалып, жаш курагында өлүм жазасына дуушар болгондугуна 
карабай, жеке өздөрүнүн билими, өзүн көрсөтүүсү жана чыгармачылыгы 
үчүн эле эмес, баарынан мурда өлкө үчүн, эли үчүн, илим-билим үчүн 
көптөгөн иштерди аткарып кетишкенин баса белгилеп койгубуз келет.
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МУХТАР АУЭЗОВ. КЫРГЫЗДЫН МАНАСЫН 
КОЛДОО

Мухтар Ауэзов менен Базаркул Данияров Ташкентте окуп жүргөндө, 
1923-жылдын жазында этнографиялык экспедицияга бирге барышкан. 
Мухтар Ауэзов (1897-1961) - көрүнүктүү казак жазуучусу жана этнограф-
изилдөөчү. Базаркул менен Мухтар бир куракта болчу, бирок Мухтар 
1919-жылга чейин эле мугалимдер семинариясын аяктаган экен, бул ага 
1922-1923-окуу жылынын аягына чейин окуган САГУда эркин угуучу389 
болууга мүмкүнчүлүк берген. Күзүндө ал университеттин филология 
факультетине окууга Петроградга кеткен, бирок окуусунун үзгүлтүккө 
учурашынан улам окуусун 1928-жылы гана аяктай алган, ал учурда бул окуу 
жай Ленинград мамлекеттик университети деп аталып калган. 

Бирок Базаркул Данияров менен Мухтар Ауэзовдун байланышы үзүлгөн 
эмес. 1928-29-жылдары Ауэзов Ташкентке кайтып келип, ага мурдатан 
жакшы тааныш САГУга аспирантурага кирет. Бул мезгилде ал Фрунзеге эки 
жолу келип кетен эле, келгенде да узак убакытка - үч-төрт айга келген.

Кийин уулу Мурат Ауэзов Ауэзовдун кыргыз маданиятына болгон 
кызыгуусу тууралуу айтып берген390:

Мухтар Ауэзовдун өмүр бою жакшы көрүп тартылган жери Кыргызстан 
болгон. Ал эмнеден улам пайда болгонун божомолдоого болот. Жаш кезинде 
эле «Байыркы кыргыздардын сакчылар коомуна» мүчө болуп туруп, бул 
байыркы жана таланттуу элдин агартуучу өкүлдөрү менен дос болгон 
үчүнбү ... Балким, аны Манастын тоолуу өлкөсүнүн улуу инсандары биротоло 
багындыргандыр. Алгачкы таанышуусу «Дүрбөлөң заман» повестинин 
материалдарын чогултуу учурунда болгон.

Кандай болгон күндө да, кеңири чөйрөдөгү - жаштык шыктануудан 
башталган аталык мээримге чейинки Кыргызстандын элине, тарыхына, 
маданиятына, пейзаждарына болгон сезими ага бекем сиңип калган жана 
буга көптөгөн далилдер болгону талашсыз.

Каармандарга жыш толгон «Абай жолу» эпикалык романындагы 
жаштарды жана албетте, Зере менен Улжанды кошпогондо, «Эч нерседен 
коркпогон эр жүрөк» эң позитивдүү жалгыз каарман, Кунанбайдын досу жана 
жардамчысы кыргыз Изгутты болгон...

«Дүрбөлөң заманда» албан уруусунун козголоңчулары кыргыздардын 

389 Эркин угуучу (вольнослушатель – орус. тил.) - университетте сабактарга катышуу 
жана экзамен тапшыруу үчүн бекер кабыл алынган, бирок студенттердин арасында жок 
жана студенттердин укуктары менен артыкчылыктарынан пайдаланбаган студент. Билим 
берүүнүн бул формасы Совет бийлигинин алгачкы жылдарына чейин сакталып келип, 
кийинчерээк жоюлган.
390 Ауэзов Мурат. Формула Иссык-Куля (Ысык-Көл Формуласы) // «Слово Кыргызстана» 
газетасы. 29-март, 1999-ж.
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аларга кошулганын билгенде, өзүлөрүнүн үмүтсүз ишинин ийгилигине 
ишенишет.

«Манас» эпосун М.О. Ауэзов түрк тилдүү баатыр уламыштарынын эң 
жогорку жетишкендиги катары кабыл алган. Репрессия каптап турган 
элүүнчү жылдары, ал өзү кандай тобокелчиликке барып жатканын жакшы 
түшүнүп, өзгөчө жарандык кайраттуулук менен кыргыз элинин бул улуу 
эпосун коргогон ...

Акыр аягында, ал өзүнүн алгачкы жана жападан жалгыз жайкы үйүн 
-  өмүрүнүн акыркы жылдарында ырахаттанып эс алып, зор канааттануу 
менен иштеген чакан үйүн  Ысык-Көлдүн жээгинде, Чолпон-Атада курган.

Эгерде Мухтар Оморхановичтин Кыргыз Автономиялуу Советтик 
Социалисттик Республикасына баруусунун негизги мотиви улуу манасчы 
Сагымбайдын вариантында кыргыз кесиптештери менен чогуу изилдеген 
«Манас» эпосуна болгон илимий кызыгуу болгон десек, чындыктан алыс 
болбойт. Орозбаков (кээ бир маалымат булактарында Саякбай Каралаев деп 
айтылат), Мухтар Ауэзов Ташкентте САГУнун эркин угуучусу болуп турганда 
эле эпосту изилдөө зарылдыгын жарыялаган. Бул темада ал Ташкенттин 
Киринпросунда болгон иш-чарада сүйлөгөн. Жолугушууга РСФСРдин улуттар 
боюнча элдик комиссарынын орун басары Турар Рыскулов жана ВЛКСМ БКнын 
улуттук маселелер боюнча инструктору Султанбек Кожанов катышкан391.

Фрунзе шаарына келген сайы, Мухтар Ауэзов ар дайым Базаркул 
Данияровдун үйүндө калаар эле. Жумуштан кийин достор илимий темаларда 
сүйлөшө турган.

Зияш Бектенов Педтехникумдун студенттери Дзержинский бульварында 
эки достун сейилдеп жүргөнүн толкундануу менен байкап турушаарын 
эскерди: «Мухтар менен Базаке аялы жана балдызы менен кинотеатрга 
чыгышканда, астыртадан байкатпай кызыгуу менен аларды карап тураар 
элек. Анан биз алардын артынан түшүп, ээрчип алчубуз»392.

Бул баарлашуулар Мухтар Ауэзов үчүн текке кеткен жок. Кийинчерээк 
ал Манас таанууга олуттуу салым кошкону маалым, анын үстүнө эпосту 
куугунтуктоо башталганда, Чынгыз Айтматовдун сөзү менен айтканда 
«океан сымал толкуп ташкан» чыгарманы коргоодо анын пикири чечүүчү 
роль ойногон.

Отузунчу жылдардын ортосунда республиканын жетекчилиги «Манас» 
эпосун орус тилине которууга арналган жыйын уюштурган. Ал жыйынга 
Мухтар Ауэзов да чакырылган. Бул тууралуу Зияш Бектенов: «1935-жылы 
жайында Фрунзе шаарында «Манас» эпосун орус тилине которуу жөнүндө» 
маселе боюнча республикалык чоң илимий жыйын өткөн. Негизги докладчы 
К. Тыныстанов болду. Ал «Манас эпосунун кыргыз эли үчүн мааниси» аттуу 
презентация жасады. Экинчи докладчы М. Ауэзов Алма-Атадан чакырылган, 
анын доклады «Манас» эпосу жөнүндө» деп аталган. Үчүнчүсү белгилүү 
окумуштуу профессор Евгений Дмитриевич Поливанов «Манас» эпосун орус 
тилине которуунун негизги принциптери» деген доклады менен болду... 
391 Аян Аден. Вклад Мухтара Ауэзова в изучение эпоса «Манас» // сайт Qazaqstan Tarihy 
порталы. url: https://e-history.kz/ru/news/show/28287/ дата обращения 01.03.2021
392 Бектенов З.Б., 2016, 218-б.
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116-сүрөт. Кутпа Орузбаева-Даниярова, Мухтар Ауэзов, 
Асанкалый Орузбаев. Эстеликке берилген сүрөттө: «Аса 
кадырлары жас баурларым Асангалы мен Кутпага бирге 
откизген жаксы күндөр эстелигине. М. Ауэзов «Кой-Сары»  
1/VIII-1958» деп жазылган
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Жыйынга үч жүздөн ашык адам катышты” – деп жазган.
Базаркул Данияров бул тарыхый окуяга катышкан-катышпаганы 

белгисиз, анткени 1935-жылы буга чейин эле Ошко «сүргүнгө айдашпады» 
беле. Ал эми Эшенаалы Арабаев ал кезде түрмөдө трагедиялуу түрдө каза 
болгон, Ажыйман Шабданов бейкүнөө атылган, көптөгөн пикирлештер 
камакка алынган. Анын үстүнө Мухтар Ауэзов өзү деле жазуучулук аты 
ошол мезгилге чейин атак-даңкка ээ болгонуна карабай, улутчул деген 
айып менен эки жарым жыл түрмөдө отуруп чыккан болчу (1930-1932).

Кийин Мухтар Ауэзов Данияровдордун үй-бүлөсүнө баа жеткис колдоо 
көрсөткөн. Эске сала кетсек, 1931-жылы Базаркулдун улуу агасы Бакир 
Данияров «тамак-ашты жетиштүү даярдаган эмес» деген жалган айып 
менен камакка алынган. Кармалгандан бир нече ай өткөндөн кийин, сегиз 
баланын атасы дайынсыз жоголгон. Базаркул менен Бакирдин улуу балдары 
Бүбү апа жана кичүү балдарына кам көрүшкөн. 1937-жылы Базаркул өзү 
камакка алынганда, массалык репрессиялар күчөп турганда, Базаркулдун 
шакирти жана аталаш иниси, Бакирдин тун уулу Төлөнбай Данияров мындай 
тагдырга туш болбош үчүн атасынын үйүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. 
Ал ошол кезде жыйырма жети жашка чыгып калгандыктан, ошондой 
олуттуу коркунучка дуушар болгон.

Төлөнбай Алма-Атага жөнөп кеткен. Мухтар Ауэзов Базаркул досунун 
аталаш иниси болгон жигитке колун сунуп, Казакстандын аймактык орто 
мектептерине мугалим, кийин окуу бөлүмүнүн башчысы кылып ишке 
орноштурган. Төлөнбай тапкан акчасын ар кандай жолдор менен апасына 
жана инилерине жөнөтүп турган, бул материалдык колдоо үй-бүлөнүн 
катаал мезгилде аман калышына чоң жардам берген. Бул мезгил репрессияга 
туш болгон адамдар жана алардын үй-бүлөлөрү менен тааныш экендигин 
көрсөтүүдөн чоочуркаган, кол кармашкан кечээки эле досторуңдун кокус 
алдынан чыксаң, жолдун аркы жагына качып өткөн мезгил болчу. Алар 
репрессияга кабылган адамдардын жакындарын жумушка орноштурмак 
тургай, салам айтууга батынышкан эмес.

Мухтар Ауэзов Ысык-Көлдү жакшы көрчү жана өтө жогору баалаган: 
Дүйнөдө биздин кооз Ысык-Көлүбүздөй керемет деги эле барбы? Мен 

берметибиз көлдүн жылуу жээги курорттук аймакка айланаары жөнүндө 
жазам, анда бүт жээкти бойлой кенен жана ыңгайлуу эс алуучу жайлар 
бой тиреп салынат. Кудум Европадагыдай, ачык күнөстүү аймакта 
электр транспорту түтүнсүз жана чаңсыз, аппак тоо чокуларын карай   
фуникулерлор менен каттап турат. Гүлдөр түстүү килемдей жайнайт, туш 
тарабында мөмөлүү бак-дарактар жана чакан-чакан айылдар жайгашат. 

Ал жазуучу Насирдин Байтемировду Ысык-Көлдүн келечеги тууралуу 
биргелешип чыгарма жазууга чакырган. Казак жазуучусу өзүнө жаккан 
каалоолору жөнүндө мындай деген: «Мен эс алууга алыска барбайм, көлдүн 
жээгине турак жай куруп, жайкысын ошол жерге жайгашам. Дүйнөдө 
жомоктогудай Ысык-Көлдүн жээгиндей кооз бейиш деги эле барбы?»

1958-жылы жайында Кутпа Бакировна Орузбаева-Даниярова үй-бүлөсү 
менен Ысык-Көлдө эс алып жүргөндө, Мухтар Оморханович Ауэзов менен 
Кой-Сары санаторийинде бирге эс алып калган, ал уулдары Мурат жана 
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Элдар менен келген. Ал Кутпа Бакировнанын 
үй-бүлөсүн көргөндө: «Менин кымбаттууларым, 
сиздер көрсө, асыл адамдардын баа жеткис 
бутактары турбайсыздарбы», - деген экен.

Мухтар Оморханович жан дили менен Базаркул 
Данияров экөөнүн терең достук мамилелери 
жөнүндө, алардын илим жана адабият жаатында 
биргелешкен үзүрлүү чыгармачылык иштери 
жөнүндө айтып берген.  Күнөөсү жок соттолуп 
кеткен досун жаны кейип эскерип: «Базаркул 
өзгөчө чынчыл, таланттуу адам болгон. Ал 
адилетсиздиктин курмандыгы болуп өлдү жана 
абдан жаш кетти» деген.

Бир жылдан кийин, 1959-жылы 13-апрелде, 
Чолпон-Ата айылдык кеңешинин чечими 
менен Мухтар Ауэзовго Көгүлтүр Ысык-Көл 
санаториясынын жанынан үй куруу үчүн жер 
тилкеси бөлүнүп берилген. 

Атактуу казак жазуучусу жеке чакан 
турак жайын 1959-жылдын июль айында өз 
каражатына курган. Ошол жылы ал Ысык-Көлдө 
июлдан сентябрга чейин, 1960-жылы - жай 
бою жашаган, ал эми 1961-жылы Жаңы жылды 
тоскон.

Учурда жазуучунун үй-бүлөсү бул үйдү 
Чолпон-Ата шаарына берген, бул үйдө Мухтар 
Ауэзовдун китепкана-музейи жайгашкан.

ЖЕКЕ ТУРМУШУ ЖӨНҮНДӨ. ҮЙ-БҮЛӨ 
КУРЧООСУНДА 

Базаркул Данияровдун окуу бөлүмүнүн башчысы, андан кийин окуу 
жайынын директору болуп иштеген мезгилдеги турмушу, Илимий 
комиссиядагы, Жаңы алфавит комитетиндеги жигердүү иштери, окуу 
китептерин жазуу боюнча эмгектери окуяларга бай болгон. Ушул мезгил 
аралыгында анын жанында ишенимдүү досу, аялы Гафифа болгон. 
Базаркулду өмүрлүк жары эле эмес, бүтүндөй үй-бүлөсү абдан жакшы 
көрүшчү, ал да өз кезегинде аларга урмат-сый менен мамиле кылган. 

Базаркул Данияров жаңы латын алфавити боюнча Комитеттин мүчөсү 
болгондон кийин, жогоруда айтылгандай, Гафифа күйөөсүн маанилүү 
иштерде колдогон ишенимдүү шериги катары дароо латын графикасына 
негизделген терүү курсуна жазылып, аны ийгиликтүү аяктаган.

117-сүрөт. «Абай» ките-
би.  «Кадырлы ини бауыр-
ларым Кутпа мен Асанга-
лыйга достык көңилден. 
М. Ауэзов. 13.VII.1958 г.» 
деп жазылган. Китеп 
Ж. Баласагын атындагы 
КУУнун этнографиялык 
музейине белекке берил-
ген
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1920-жылдары билимдүү, ал тургай сабаттуу кыргыз кыздары өтө 
аз болгондуктан, билимдүү кыргыз жигиттери менен татар кыздардын 
ортосундагы нике «табигый» көрүнүш болгон. Төрөкул Айтматов жана 
Нагима Абдулвалиева (Айтматова), Эркинбек Эсенаманов жана Фарида 
Эсенаманова сыяктуу белгилүү түгөйлөрдү эстөө жетиштүү. Кызыктуусу, 
улут аралык үч жуп жубайлар бири-бири менен тыгыз катышып достошуп 
турушкан, бул жеке эле күйөөлөрүнүн гана эмес, аялдарынын да жалпы 
кызыкчылыктары боюнча да колдоого алынган.

Базаркул Данияровдун үйүндө тарбияланган атала иниси Насыр 
Данияров мындай деп эскерет: «Батиринде советтик партиялык 
кызматкерлердин Осмонкул Алиев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек 
Эсенамановдордун үй-бүлөлөрү чогулган. Бул жолугушуулар көбүнчө 
аялдары аркылуу уюштурулчу. Алардын баары татар улутундагы курбу 
кыздарга үйлөнүшкөндүктөн, аларды жакындаштырган да ошол аялдары 
болчу393.

Көп жыл өткөндөн кийин Гафифа газетага берген маегинде мындай 
деп эскерет: «Биз Пишпекте жашап жүргөндө, менин Базакем экөөбүз 

393 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Насир Данияровдун 
«Айтылбай калган агартуучу» эскерүүлөрүн караңыз.

118-сүрөт. Жаңы кыргыз алфавитине машинкага басуу курстары. 1928-
ж. Үчүнчү катарда солдон оңго карай бешинчи - Гафифа Даниярова. Экинчи 
катарда оңдон солго карай экинчи - Киринпростун студенти Султанкул 
Шамурзин
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баарлашкан эң жакын адамыбыз анын 
досу Касым Тыныстанов болгон. Ал биздин 
үйгө тез-тез келип турчу. Аны менен бирге 
бизге жубайы Турдубүбү жана кызы Бира 
да көп келчү. Бира азыр үй-бүлөсү менен 
Бишкекте жашайт. Турдубүбү экөөбүз 
тамак-аш жеткирип чогуу көп барчубуз. 
Ошол сыңары эле маркум Төрөкул 
Айтматовдун үй-бүлөсү менен да жакшы 
мамиледе болуп, бири-бирибизге конокко 
барып турчубуз. Нагима менин эң жакын 
курбу кызым эле»394.

Гафифа Хусейновна кыргыздын каада-
салтын урматтоонун белгиси катары 
элибиздин үрп-адаттарын, ырым-
жырымдарын бекем сактаган. Анын 
ортодо эки жума убакыт айырмасы бар 
сүрөтү сакталып калган, биринде Гафифа 

сиңдиси Алия менен, экөө тең европалык стилдеги заманбап кийимчен, 
экинчисинде Гафифанын Базаркулга күйөөгө чыккан кездеги кыргыз 
аялынын салттуу кийимдери чагылдырылган: чапанчан, башында - 
элечек395, элечектин алдынан белбоосуна курчанган күмүш чачпак чыгып 
турат. Ал Фрунзе шаарынан үй-бүлөсү менен Чоң-Кеминдеги туугандарына 
барганда ушундай кийим кийип барган. Ал узун бархат чапан, белдемчи396, 
ачык түстүү жибек көйнөк кийген. Чачтарын күмүштөн жасалган маржан 
бастырылган чач уштук397 менен кооздогон.

Жубайлардын өз балдары болбосо да, улуу агасы Бакирдин балдарын 
тарбиялап, билим алуусуна жардам беришкен. Улуу баласы Төлөнбай, биз 
жазгандай, үйлөнгөнгө чейин эле Базаркулдун жанында болгон, Базаркул 
менен Гафифа аны Ошто жашап жүргөндө багып алышкан, Киринпрос 
ачылгандан кийин Төлөнбай теңтуштары менен Ташкенттеги Киринпростун 
даярдоо курсунан Пишпек Киринпросуна кошо көчүрүлгөн.

Төлөнбай Данияров Борбордук педагогикалык техникумду 1929-жылы 
аяктаган биринчи бүтүрүүчүлөрдүн арасында болгон. Ал жакшы окуган, 
окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген агасын эч качан уятка калтырган 
эмес, окуу жайдын чыгармачылык турмушуна активдүү катышып, 
«Кызыл Учкун» адабий ийриминин мүчөсү болгон. 1928-1929-жылдары 
«Кыргызмамбас» жаш басмаканасы балдар жомоктору менен аңгемелерине 
конкурс уюштуруп, мыктылары басылып чыккан. Анын ичинде: Ташым 

394 Маразаков И., Султанов А. «Унутулгус инсан эле» // «Ош жаңырыгы» газетасы. 1992-ж. 
14-август 
395 Элечек - кыргыз аялдарынын салттуу баш кийими
396 Белдемчи – күйөөгө тийген аялдын салттуу кийими, көйнөктүн сыртынан, белинен 
ылдый этеги бар кийим. Ал көбүнчө четине сайма менен, кээде кыркылган баалуу терилер 
менен кооздолот. 
397 Уштук, учтук – аялдардын чачтарынын учтарына тагылган баалуу темирден жасалган 
буюм. 

120-сүрөт. Турдубүбү 
Тыныстанова кызы менен.
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122-сүрөт. Базаркул жана Гафифа. 
1928-ж. Сүрөттүн айрылган 
жерлерин оңдоого болбойт.

121-сүрөт. Базаркул жана 
Гафифа. 23-январь, 1928-ж.
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Байжиевдин «Турмуш чөлү» повести, 
Зияш Бектеновдун «Отор элинде», Саткын 
Сасыкбаевдин «Кичинекей жумушчу», 
Касымбек Эшмамбетовдун «Жаратылыш 
сырлары» жана Төлөнбай Данияровдун «Колхоз 
балдары» аңгемелери398 кирген.

Насир Данияров Бакирдин үчүнчү уулу 
(Төлөнбайдан кийин дагы 1913-жылы туулган 
Апсеке болгон), 1914-жылы туулган, баштапкы 
билимди Токмок башталгыч мектебинен алган, 
10 жашында аны дагы Базаркул жана Гафифа 
багып алган. Базаркул менен Гафифанын колу-
на келгенден баштап, дароо окуу чөйрөсүнө ак-
тивдүү аралашып, класстан тышкаркы билим 

берүүнүн активисти болуп калды.
Насир Бакирович Данияров (1915-

1993), Базаркул менен Гафифа Дани-
яровдун аталаш иниси жана окуучусу, 
өзүнүн агасын мындайча эскерет:

«Мен бул кишинин колуна он 
жашымда келдим жана он жети жашка 
чейин анын колунда тарбияландым. Бул 
Базаке педтехникумда иштеп жүргөн 
мезгил эле. Үйдө деле бош убактысы 
жок болчу: ал дайыма газеталарды, 
журналдарды, китептерди окуп, 
бир нерсе жазчу же мектептин окуу 
китептеринин котормолору менен 
алпурушчу. Табиятынан токтоо жана 
үй-бүлөсү менен тар чөйрөдө жүргөндү 
жакшы көргөн, жалгыздыкка жакын 
адам болгон үчүн, ал конокторго 
барганды көп жактыра берчү эмес»399.

Бакирдин Гүлсурук же туугандары Гу-
лия деп атаган кызы 1920-жылы төрөл-
гөн, Базаркул Борбордук педагогикалык 
техникумда иштеген жылдары ал өтө 
кичинекей болгондуктан, аны ата-энеси 
багып жүргөн, бирок кийинчерээк ал Ба-

398 Бектенов З. 2016, - 96-б.
399 «Замандаштардын эскерүүлөрү» деген бөлүмдөн Насир Данияровдун эскерүүлөрүн 
караңыз. «Атылбай калган агартуучу»

124-сүрөт. Гафифа (оң жагында) 
жана анын сиңдиси Алия

123-сүрөт. Төлөнбай Данияровдун балдар үчүн 
жазылган «Колхоз балдары» аңгемеси.



223ӨТКӨНГӨ КЫЛЧАЙЫП:  ЖАРАТМАНДЫКТЫН АЛТЫ ЖЫЛЫ

заркул менен Гафифанын колуна келген. Кичинекей кезинде ата-энесинин 
колунда тарбияланып жүрүп,  кийинчерээк аны да Базаркул менен Гафифа-
нын колуна беришкен. Чоңойгондо ал да мугалим болгону бекеринен эмес 
болсо керек. 

Базаркул да, Гафифа да эки жактагы туугандарынын ортосунда чоң 
кадыр-барктуу болушкан. 1928-жылы улуу агасы Бакирдин төртүнчү уулу 
төрөлгөн. Жубайлар да ушундай балалуу болушсун деген аруу тилектерин 
билдиришкен Бакир менен Бүбү жаңы төрөлгөн ымыркайга ысымды 
Базаркул менен Гафифа койсун деп сунуштаган. Алар бөбөккө Санжарбек 
деген ысым ыйгарышкан. 

Базаркул менен Гафифа жээндери Алия менен Фаридага да бирдей 
деңгээлде кам көрүшкөн. Айрыкча алардын жакшы билим алышына жардам 
беришкен. 

ӨТКӨНГӨ КЫЛЧАЙЫП:  
ЖАРАТМАНДЫКТЫН АЛТЫ ЖЫЛЫ

Базаркул Данияровдун Киринпросто - Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумунда иштеген жылдары шыктандыруучу окуяларга жык толгон 
жылдар эле. 

Кыргызстандагы мамлекеттик курулуштун алгачкы кадамдары, жаңы 
түзүлгөн автономиялуу облустун автономиялуу республика болушу, басма 
сөздүн динамикалык өнүгүшү, республикада өзүнүн басмаканасынын 
пайда болушу, эне тилинин маданият тилине айланышы, адабияты, билими 
- ушунун баары калыптанып, жаңы турмуш жаралып жаткан жылдарда 
Базаркул Данияровдун жан дүйнөсүн, жашоо мейкиндигин толтурган, ал 
жөн эле байкоочу эмес, жаралуу процессинин активдүү катышуучусу болгон.

Базаркул биринчи газета чыгаргандардын, биринчи журнал чыгарган-
дардын катарында болуу менен бирге, жеке өзү алгачкы китептерди, окуу 
куралдарын жазган жана түзгөн, музыкалык жана поэтикалык фольклор-
ду жыйноого катышкан, маданий баалуулуктарды сактоого салым кошкон 
жана биринчи музейди түзгөн.

Ал жаңы латын алфавитин киргизип, сабатсыздыкты жойгондордун бири 
болгон. Ал Кыргызстандын келечеги болгон жаштар менен бирге иштешип, 
аларга билим берген, мугалимдерди, илимпоздорду, жазуучуларды, 
сүрөтчүлөрдү, музыканттарды жана мамлекеттик ишмерлерди даярдап 
чыгарган. Акырында, 1928/1929 жана 1929/1930-окуу жылдары алгачкы 
таланттуу адистерди бүтүрүп чыгарган, ушунун өзү мугалим үчүн кубаныч 
эмей эмне!

Албетте, арасында Петр Кузьмич Юдахиндин өлүмү сыяктуу кайгылуу 
окуялар да болбой койгон жок. Петр Кузьмич байланыштын маанилүү ички 
чөйрөсүн түзгөндөрдүн бири болгон. Анын өлүмү чыныгы жоготууга жана 
кайгыга айланганына карабай, табигый нерсе эле, ортодо арам ой же көңүл 
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калуу болбогонтуктан, кымбат адамдын өлүмүнө чын жүрөктөн кайгырып, 
жоктошту.

Жумушта Базаркул активдүү, ар тараптан кызыкдар жаштар жана 
кесиптештердин курчоосунда болгон, Элге билим берүү комиссариатында 
жана Илимий комиссияда иштеп жүргөндө көрүнүктүү инсандар менен 
баарлашчу. Элге билим берүү түзүмүн кызыктуу, шыктанган адамдар, 
кайдыгер эмес жана изденген, жаратман көрүнүктүү жетекчилердин тобу 
түзгөн. Базаркулдун айланасындагы таланттуу, пассионарлуу достору 
кызыктуу жана олуттуу талкууларды жүргүзүшүп, күйүп-жанган жандуу 
темаларды кызуу талкуулап турушкан.

Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунда иштеген жылдары, 
жумуштун аябай көптүгүнө карабай, Базаркулдун сабактан тышкаркы жана 
китеп жазбаган учурлары өтө кызыктуу окуяларга бай болгон. Ал жана 
анын айланасындагылар кыргыз коомунун интеллигенциясын, Фрунзе 
шаарынын жана бүтүндөй республиканын чыгармачыл чөйрөсүн түзүшкөн. 
Алар бири-бири менен дос болушкан жана дайыма жолугуп турушкан.

Базаркулдун аталаш иниси Насир Данияровдун эскерүүлөрү боюнча: 
“Базаркул өзү жашаган батирде жердештери - белгилүү тарыхчы Белек 
Солтоноев, жазуучу Касымалы Баялинов жана агартуучу Эшенаалы 
Арабаев менен көп жолугушчу. Алар чогулганда, өзүнчө бөлмөгө кирип 
алышып, көпкө сүйлөшөөр эле. Кээде аларга Касым Тыныстанов кошулчу. 
Анын батирине Осмонкул Алиев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов 
сыяктуу советтик партиялык кызматкерлердин үй-бүлөлөрү келишчү”400.

Арийне, ошол кезде эле өзгөрүүлөрдүн биринчи белгилери пайда боло 

400 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Насир Данияровдун 
“Айтылбай калган агартуучу” эскерүүлөрүн караңыз.

125-сүрөт. Төрөкул 
Айтматов

126-сүрөт. Эркинбек 
Эсенаманов
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баштаган, тилекке каршы, алар кубанычтын белгиси эмес эле. Коомдогу 
өзгөрүүлөрдүн алгачкы бүчүрлөрү 1923-жылдардын тегерегинде 
В.И. Ленин бийликтен четтегенде жана андан кийинки, биринчи мамлекет 
башчысынын өлүмүнөн кийинки жылдарда пайда боло баштаган.

Сталиндин керексиз, эркин ой жүгүрткөндөрдөн арылуу саясаты, 
азыркыча айтканда, «сынчыл ой жүгүрткөн» адамдардан, анын ичинде 
жаштардан арылуу кыймылы уламдан-улам күч ала баштаган. Бул милдетти 
аткаруунун бир жолу «студенттик тазалоо» болчу.

20-жылдардагы РСФСР жогорку окуу жайларынын турмушу жөнүндөгү 
монографиясында А.Е. Рожков мындайча кеңири баяндайт: жождордо 
студенттердин класстык «тазалыгын» жөнгө салуу үч негизги багытта 
комплекстүү түрдө жүргүзүлгөн: а) саясий жактан ишенимдүү жаштарды 
университеттерге жөнөтүү; б) жумушчу факультеттердин тармагын 
кеңейтүү; в) пролетардык эмес студенттерди университеттерден чыгаруу 
(«тазалоо»)401.

Жаштардын саясий ишеничтүүлүгүн абитуриенттер билим берүү 
мекемелерине кабыл алынаарда толтурган анкеталардан аныктап  билүүгө 
мүмкүн болгон, алар анкетага өздөрүнун социалдык тегин көрсөтүүгө 
тийиш болчу, бул көбүнчө мажбурлап алдоого, эки жүздүүлүккө, кээде 
жакын адамдардын тууганчылыктан расмий баш тартуусуна алып келген. 

Мисалы, Зияш Бектенов өзүнүн эскерүү китебинде 1928-жылы мурда 
туура эмес көрсөтүлгөн социалдык теги жөнүндөгү комиссиянын суроосуна 
кантип жооп бергенин айтып берген: «Мен окууга кирем деп Пишпек 
шаарына келгенимде, бай-манаптын балдарынын көбү эле: «Ата-текти 
бай-манап деп жазса, мектепке албайт. Ата-текти кедей деп жазыш керек», 
– дешип арыз жазышкандыктан, өзүм ата-энесиз жетим болсом, мектепке 
өтпөй калбайын деп, мен дагы ата-тегим кедей деп жазганмын деп жооп 
бердим» 402.

Университеттерден ылайыксыз студенттерди чыгаруунун фактыларына 
токтолуп, 1920-жылдардын студенттик курамы жөнүндөгү монографиянын 
автору 1920-жылдары РСФСРди каптаган «студенттик тазалоонун» 
төрт толкуну жөнүндө маалыматты келтирет, ал маалыматта ошондой 
студенттер үчүн атайын партиялык жана комсомолдук комиссиялар 
уюштурушкандыгы, алардын курамына университетте иштебегендер 
киргендиги, ал эми студенттик жамааттардын өкүлдөрү болбогондугу 
айтылат403. Билим берүү жалпыга жеткиликтүү болуш керектиги жөнүндө 
жарыяланганына карабастан, студенттерди окуудан чыгаруунун негизги 
критерийи анын ата теги, социалдык абалы болгон.

20-жылдардын башында кыргыздардын көбүнүн материалдык абалы 
негизинен бирдей болгондугун айтуунун кажети жок болсо керек. Үркүндөн 
кийин өз мекенине кайтып келгенден кийин, эл 1917-1920-жылдардагы 

401 Рожков А.Е. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской 
России 1920-х годов. (Теңтуштар чөйрөсүндө. 20-жылдарда Советтик Россиядагы жаш 
жигиттин жашоо дүйнөсү). Москва, Жаңы адабий сереп, 2014. - 207-б.
402 Бектенов З., 2016, 161-б.
403 Рожков А.Е., 2014, 207-250-б.
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эң оор абалга туш болгон, мурдагы бай-манаптар өздөрү ээлик кылган 
малдарынан, жерлеринен ажыраган. Бай-манаптардын кадыр-баркы 
айланасындагылар үчүн сакталып турган, бирок ал алардын байлыгы үчүн 
эмес, санжыраны, байыртан келе жаткан салтты сыйлагандыгы үчүн гана 
негизделген.

Экинчи жагынан алып караганда, 1920-жылдардын башында 
сабаттуулуктун деңгээли төмөн болгон учурда, эң билимдүү адамдардын 
жана кошумча билим алууга даярдыгы бар жаштар аз кездешкен чөйрөнүн 
кыйла маанилүү бөлүгүндө манаптар басымдуулук кылган. Билимге суусаган 
жаштар бул чындыкты жашырууга мажбур болушса, мугалимдер муну 
«көрмөксөн» болушкан. Билим берүү мекемелеринин документтеринде, 
күбөлүктөрүндө жана протоколдорунда студенттердин социалдык курамы 
жөнүндө үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн анкеталарда жана ошого жараша 
отчеттордо дыйкандардын, малчыларды ж.б. балдары деп көрсөтүлгөн. 
Ошол кездеги ошондой кырдаалда өздөрүнүн «бай-манаптарга» тиешелүү 
экендигин көрсөтсө, кандай болоорун элестетүү кыйын, «бай-манап» деген 
сөз «таптык күрөш» жылдары өзгөчө ой жүгүрткөндөр менен күрөшүүдө 
курал катары колдонулган.

Бул мезгилде лениндик «жергиликтештирүү» саясаты тымызын 
токтотулган. Кыргыз ССРиндеги келгин кулактар советтик ураандарды 
колдонуу менен, айрыкча кыргыз коомунун люмпенизацияланган404 
катмарына жашырынып алышып, өздөрүнүн талаптарын кайрадан 
таңуулай башташкан. 

 Киринпрос – жогорку окуу жайларынын катарына кирбеген, атайын 
орто окуу жайы болгонуна карабай, «тазалоо» кампаниясы андан да кыя 
өткөн эмес. Зияш Бектеновдун405 айтуусу боюнча, 1928-жылы анын 
курсташтары, партиялык-комсомолдук активисттер Азым Коноев жана 
Мырзакмат Алжамбаев ВКП(б) БКнын ноябрь пленумуна жана партиянын 
жана комсомолдун катарын «жат элементтерден» тазалоо боюнча 
чакырыктарына шыктанышып, Киринпростун 40 студентинен турган 
тизме түзүшүп, ал тизмени партиялык жогорку инстанцияга өткөрүп 
беришкен. Тизмедеги 40 адам партиянын жана комсомолдун бириккен 
бюросуна чакырылып, натыйжада 37 адам комсомолдун жана партиянын 
катарынан чыгарылган, аларды ошондой эле окуу жайдан да чыгаруу 
жөнүндө бюронун сунушу каралган. Эртеси күнү 37 студент өз укуктарын 
коргоо үчүн Кыробкомго арыз менен кайрылган. Ага жооп иретинде 
окуудан туура чыгарылганын текшерүү үчүн Киринпроско 9 кишиден 
турган комиссия жиберишкен. Комиссияны Турдалы Токбаев жетектеген, 
ал ошол кезде Кыргыз АССРнин Борбордук Аткаруу комитетинин 
төрагасынын биринчи орун басары жана ошол эле учурда жумушчу-дыйкан 
инспекциясынын Элдик комиссары болуп иштеген. Комиссиянын курамына 

404 Люмпен – чала элементтер, социалдык тамыры жок, моралдык кодекси жок, 
күчтүүлөргө негизсиз баш ийүүгө даяр адамдар, башкача айтканда, учурда реалдуу бийликке 
ээ болгондор - селсаяктар, кайырчылар, кылмыштуу элементтер ж.б. Коомдун люмпенизация 
болушу калктын катмарларында ушундайлардын көбөйгөндүгү дегенди билдирет.
405 Бектенов З., 2016, 160-б.  
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Эл агартуу комиссары катары Касым Тыныстанов да кирген. Комиссиянын 
ишинин жыйынтыгында окуудан чыгаруу тизмесиндеги 38 адамдан төрт-
бешөө калган, бирок ал тизмеге “тазалоо” демилгечиси Азым Коноев – 
молдонун баласы катары киргизилсе, Мырзакмат Алжамбаев мурунку 
болуштун406 баласы катары киргизилген. Бул эки студент шахтадагы 
түзөтүү жумуштарына жөнөтүлгөн, Азим – Сүлүктүгө, Мырзакмат Кызыл-
Кыяга кара жумушка «кесилип» кеткен.

Кийинчерээк алар чындап эле шахталарга барып иштеп келишкен, 
бул окуя аларга жакшы сабак болгон. Азим Коноев кийин билимин кайра 
улантып, мугалим болууга жетишкен. Экинчи дүйнөлүк согушка да 
катышкан.

Жогорудагы эпизоддо комсомолдук-партиялык бюронун жүрүм-туруму 
таң каларлык. Республикада квалификациялуу мугалимдердин, айрыкча 
жергиликтүү калктын сабаттуулары жетишпейт. Эң мыкты кесиптик билим 
берүү мекемеси 1929-жылы болгону алгачкы жыйырма бүтүрүүчүнү гана 
бүтүрө алат, андан башка жок! Анан эле эч нерсени карабай туруп, калемдин 
учу менен окуу процессинен окуудагы жетишкендиктери эске алынбастан, 
кыркка жакын болочок адисти окуудан оңой эле чыгарып салгылары 
келишкени акылга сыйбаган иш болмок. 

Ошондон улам, элдин сабатсыздыгын жоюу процессин басаңдатууга 
кызыкдар болгон күчтөр бар деген ой эрксизден пайда болот, аны ишке 
ашырууда акылы толо элек өспүрүмдөр курал болуп калышты. 

Окуу жайдын турмушунан алынган ушул кыскача баян комиссиянын 
мүчөлөрү Турдалы Токбаевго, Касым Тыныстановго жана ошол учурда 
Кыргызстандагы ЦК ВКП(б)нын пропагандалык тобунун жетекчиси 
Валентин Владимирович Мочаловго жана бизге белгисиз бойдон калган 
комиссиянын башка мүчөлөрүнө урмат-сыйыбызды арттырат. Бул 
«тазалоолордун» жана репрессиялардын жаңы башталган мезгили болчу, 
Комиссия «жалган чагымчылдыктын» кесепетин бир аз болсо да жөнгө 
салууга жетишкен...

406 Болуш (орусча волость) – падышалык Россиядагы административдик аймактык 
бирдик. Кыргызстанда болушту башкаруучу (волостной) да болуш аталып кеткен
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ӨЗГӨРҮҮЛӨРДҮН БАШТАЛЫШЫ. ЭЛ АГАРТУУ 
КОМИССАРИАТЫНДАГЫ ЭМГЕК ЖОЛУ

1931-жылы Базаркул Данияров педагогикалык техникумдун 
жетекчилигинен четтетилген. Анын кызматтан алынышына каргашалуу 
кырсык себеп болгон. Экинчи кабаты жаңы эле салынып бүткөн техникумдун 
жаңы ремонттолгон имаратында 1930-жылы 27-декабрда балдар 
спектакль коюп жаткан учурда өрт чыккан. Зал көрүүчүлөргө жык толуп, 
педагогикалык техникумдун студенттери спектакль көрсөтүп жатышкан. 
Сахнада керосин лампасынан өрт чыгып, дүрбөлөң түшкөн көрүүчүлөр 
чыгууга чуркашканда, бири-бирин тепселешип, аягында кичинекей балдар 
жабыркаган, арасында каза болгондор да болгон.

Өрт чыкканга чейин, мурунку 5 ай ичинде Базаркул жетекчиликтин 
көрсөтмөсү менен Ош облусунда командировкада жүргөндүктөн, имарат 
директордун көзөмөлүсүз оңдолгон, имараттын негизги өзгөчөлүктөрү, 
деги эле спектаклге кандай даярдыктар көрүлгөнү менен тап-такыр тааныш 
эмес болгон. Бул убакта директордун эки орун басары  - административдик-
чарбалык бөлүмдүн башчысы Семён Васильевич Семёнов жана окуу-
тарбия бөлүмүнүн башчысы Евгений Васильевич Петровский эле. Айыптоо 
корутундусун түзгөн Кыргыз АССР прокурорунун жардамчысы Бурсик 
Данияровдун иш-чарага чейин беш айлык командировкадан кайтып келген 
фактыны жеңилдетүүчү жагдай катары караган. Бирок үчөөнө тең бирдей 
өкүм чыгарылган:

Жарандар: 1) Данияров Б., 2) Семенов С.В. жана 3) Петровский Э.В., сотто 
жасалган жана далилденген кылмыш иши боюнча, Кылмыш-жаза кодексинин 
111-беренесинин негизинде, ар бири бир жылдык мөөнөткө эркинен 
ажыратылууга тийиш, бирок, алардын маданий фронттогу кынтыксыз 
эмгектерин, көп жылдан бери келечектеги социализмди куруучуларды 
даярдоого кошкон салымдарын жана алардын коомго коркунуч деңгээли 
коомдон сөзсүз түрдө обочолонууну талап кылбагандыгын  эске алуу менен, 
Кылмыш-жаза кодексинин 53-беренесине ылайык, айып тагылып жаткан 
үч айыпталуучуга карата чыгарылган соттун өкүмү ошол эле берененин 
негизинде шарттуу деп эсептелип, ар бирине бир жылдан сыноо мөөнөтү 
дайындалсын.

Төрагасы Губанов (колу коюлган)
Элдик заседателдер: Гузий жана Рушкина (колдору коюлган)
Анык: катчы Виноградова (колу коюлган)
7-8 январь, 1931-жыл
Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумундагы бул каргашалуу 

окуя сотто эле эмес, 1931-жылдын 4-февралында Кыргыз облустук 
Көзөмөл комиссиясынын ВКП(б) партиясынын коллегиясында каралып, 
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Б. Данияровго жана педагогикалык техникумдун директорунун орун басары 
С.В. Семеновго сөгүш жарыяланган.

Кийинчерээк, 1935-жылы бул сөгүштү эске алышып, Базаркул 
Данияровду партиядан чыгаруунун себептеринин бири катары протоколдо 
көрсөтүлгөн.

Педтехникумдун директору беш ай (!) бою жумуш ордунда жок болууга 
аргасыз болгон иш сапар, Кыргыз обкомунун тапшырмасы боюнча 
түштүктө, Ош районунун Көк-Жар районундагы себүү өнөктүгүнө катышуу 
үчүн уюштурулган. Албетте, эгин даярдоо, өлкөнүн экономикасы, өзгөчө 
аймактар аянычтуу абалда турган жылдары өтө маанилүү өнөктүк болгон.

Бирок партиялык жетекчиликтин өлкө педагогикалык кадрларга 
абдан муктаж болуп турганда, республиканын эң квалификациялуу 
мугалимдеринин бирин жана эң алдыңкы педагогикалык билим берүү 
мекемесинин директорун себүү мезгилине беш айга жөнөтүү чечими акылга 
сыйбаган көрүнүш катары таң калтырбай койбойт. 

Анын үстүнө, бул беш айлык иш сапар Борбордук педагогикалык 
техникумдун директорун түздөн-түз педагогикалык жана жетекчилик 
иштеринен, окуу куралдары боюнча иштөөдөн, окуу жайынын адабий жана 
башка ийримдерине катышуудан алагды гана кылбастан, ал Фрунзеге, 
педагогикалык техникумдагы жумуш ордуна кайтып келээр алдында, 
1930-жылдын 10-ноябрында берилген партиялык сөгүш адилетсиздиктин 
башаты болгон. 

ВКП(б)нын Кызыл-Жар райкому өзүнүн токтому менен Базаркул 
Данияровго «дан сатып алуунун планын төмөндөтүүгө катышкандыгы 
үчүн» катуу сөгүш жарыялаган. Айыпталуучу буга макул болгон эмес жана 
республиканын жогорку партиялык органдарына кайрылган. Ага катуу 
сөгүш берилгенден сегиз ай өткөндөн кийин, 1931-жылдын 19-майында 
ВКП(б)нын Кыргыз облустук көзөмөлдөө комиссиясы (КирОКК) анын 
маселесин жана Кызыл-Жар аймагындагы айыл чарба жылынын 
жыйынтыгын караган. Көрсө, Базаркул Данияровго ыйгарым укук берилген 
аймакта дан сатып алуу планы 100 пайыздан ашык аткарылган экен! КирОКК 
ВКП(б) партиясынын башкармалыгы КирОКК ВКП(б) секретарынын колу 
коюлуп, №48 жыйналыштын Протоколунда чагылдырылган сөгүштү жокко 
чыгарган407. Тилекке каршы, адамды мына ушундай күнөөлөгөн жана 
актаган оош-кыйыштар болуп турган. 

Бул эмне? Кыргыз интеллигенциясын «коркутуп-үркүтүү үчүн» кысым 
көрсөтүү аракетиби? Коомдо «менчиктен ажыратууга» байланыштуу 
психоз башталганбы? Партиялык айыптоолордон чоочуркаган көптөгөн 
жергиликтүү жетекчилердин адатка айланып бара жаткан жоопкерчиликти 
башка бирөөгө алдын-ала тымызын оодара салуу ыкмасыбы? 

Ошол эле айларда Базаркулга үчүнчү оор сокку тийген. 1931-жылы 
29-апрелде ГПУ Үркүндөн кийин Кытайдан кайтып келгенден кийин өзү 
туулуп-өскөн жеринде жашап жаткан, сегиз баланын атасы, улуу агасы 
Бакир Данияровду «айыл чарба азык-түлүктөрүн толук жеткирген эмес» 

407 Партиялык башкармалыктын отурумунун протоколунан үзүндү // ДҮА. БДФ. Б.31. 
№43 Документ
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деген айып менен камакка алган. Ага бул айыпты жалган эле жерде 
чапташтырышкан. ВЛКСМ БКнын Саясий бюросунун 1930-жылдын 
30-январындагы «Толук коллективдештирүү аймактарында кулак 
чарбаларын жоюу чаралары жөнүндө» Декретинен кийин, «менчиктен 
ажыратуу» саясаты, «бай-манаптарды» жок кылуу жана аларды туулуп-
өскөн жерлеринен чыгаруу демилгеленген.

Бул убакта өлкөнү азык-түлүк кризиси каптаган эле, ага толугу менен 
Сталин башында турган борбордук партиялык жетекчиликтин саясатына 
жооптуу болушу мүмкүн. Чыныгы масштабдуу ачарчылык Казакстанда 
башталган. Кыргызстанда да азык-түлүктүн жетишсиздиги ачык сезилген. 
Көптөгөн жергиликтүү жетекчилер, жогорудан келген буйруктарга, атүгүл 
алардын акылга сыйбаган буйруктарына каршы чыгуудан коркушуп, 
баардык жерден зыянкечтерди издешкен.

Көп өтпөй, Бакир Данияров камакка алынгандан алты ай өткөндөн 
кийин, козголгон кылмыш иши жабылганына байланыштуу камактан 
бошотулгандыгы тууралуу күбөлүк берилген408. Бирок ал бошотулган эмес, 
чындыгында ал киши дайынсыз болчу. Азыркыга чейин анын тагдыры 
тууралуу эч кандай маалымат жок. 1979-жылы бул документ табылган, аны 
Бакирдин аялы Бүбү - ушул китептин авторлорунун энеси жана чоң энеси 
сактап жүргөн, тилекке каршы, ал сабатсыз болгондуктан, окуй албаган. 
Ал документ анын колуна кантип түшкөнүн да түшүндүрө алган жок, ошол 
кезде ал 90 жашта болчу, ал эми күбөлүк 48 жыл мурун берилген экен... 

«Тазалоо» учурунда бир тууганы Бакирди Сибирге айдап жибергендиги 
үчүн Базаркулду күнөөлөшкөн. 1935-жылы, 3-июнда ВКП(б)нын Фрунзе 
шаардык комитети өз отчетунда мындай деп жазган: 

«Данияров Б. ... чоң манаптын үй-бүлөсүнөн, контрреволюциялык 
топтордун мүчөсү, анын бир тууганы кулакка тартылып, Кыргызстандан 
чыгарылган...»409. 

Балким, ырас эле ошондой болгон чыгаар – менчиктеринен ажыратылып, 
сүргүнгө айдалгандыр.

Тагдырдын мындай олуттуу соккуларын аз убакыттын ичинде башынан 
өткөргөн адам эмнени сезерин элестетүү кыйын! Кыйынчылыктар аны 
сындырган жок. Базаркул билим берүү тармагында болгон аракетин жумшап, 
өз ишин уланта берди. Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунун 
директору кызматынан бошотулган Базаркул Данияров кыргыз тили жана 
адабияты мугалими бойдон калды. 

Ошол эле учурда - 1931-жылдын 1-январынан тартып Кыргыз АССРинин 
Эл агартуу комиссариаты тарабынан окуу-методикалык сектордун башчысы 
болуп кабыл алынган410. Базаркул бул ишти эң мыкты билген, ал мектеп 
мугалимдери, мугалимдер курстары үчүн кандай окуу пландарын түзсө, 
педагогикалык техникум үчүн да окуу пландарын түзгөн жана ошондой 
эле окуу жайын башкарууда эбегейсиз зор педагогикалык тажрыйбасы бар 
408 Бошотулгандыгы тууралуу маалымкат // ДҮА. БДФ. Б.72
409 Кир. ОК ВКП(б) Фрунзе шаардык партиялык уюмунун тазалоо жыйынтыгы боюнча 
маалымат, 1935-ж., 13-июнь // КР БМА, Ф.539. Оп.1. Д.261. Л.56
410 Өздүк делосу // БМА ПД КР, Ф.10. Оп.15, Д.769. Л.4
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адис болгон.
Эң жоопкерчиликтүү, эң ишенимдүү, билимдүү адам катары жогору 

бааланган Базаркул Данияров агасы Бакирдин кулакка тартылганына, өзүнүн 
соттолгонуна, партиялык сөгүштөрдү алганына карабай, 1931-жылдын 
ноябрь айында Эл агартуу комиссариатынын партиялык ячейкасынын411 
секретары болуп шайланган412. А балким ошол кезде агасы тууралуу 
маалымат Элге билим берүү комиссариатынын кызматкерлеринин арасына 
тарай элек болсо керек...

Бул мезгилде биринчи курстун студенттери үчүн Д.Л. Волковскийдин 
«Эсеп китеби» деп аталган дагы бир окуу китеби Базаркул Данияровдун 
котормосунда толуктоолор жана өзгөртүүлөр менен жарык көргөн. 

Ал арада 1932 -жылдын 13 -январында Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Кеңе-
ши Кыргыз Автономиялуу Советтик Со-
циалисттик Республикасынын борбору 
Фрунзе шаарында Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумунун базасын-
да биринчи жогорку окуу жайын - Педа-
гогикалык институтун ачуу жөнүндө413 
токтом кабыл алган. Бул окуу жайдын 
түптөлүшүнөн баштап иштеген Базар-
кул Данияров бул тарыхый окуяга туу-
ра бир жыл калганда директорлуктан 
кеткен. Уюштуруучулар октябрь майра-
мына туш келген жогорку окуу жайдын 
салтанаттуу ачылышына Базаркулду 
чакыруу планында бар беле, жок беле, 
ал тууралуу бизге белгисиз. 

Бирок, бул күндөрү ал Ташкентте, 
САКУда болгону так белгилүү. Педаго-
гикалык институтта сабактар   ошол эле 
жылдын 3-октябрында башталган. Ба-

заркулдан кыргыз тили жана адабиятынан билим алган 1932-жылкы Бор-
бордук Кыргыз педагогикалык техникумунун бүтүрүүчүлөрү биринчи кур-
ска кабыл алынган.

Кыргыз педагогикалык институту иштей баштагандан тартып 
Касым Тыныстанов ошол жерде сабак бере баштаган. Касым буга чейин 
1927-1930-жылдары ээлеген Эл агартуу комиссары деген жогорку 
кызматтан кеткен кези эле. Бул ден соолугуна байланыштуу өз каалоосу 
менен болгон. Кургак учук аны дагы эле кыйнап жүргөн, аны туулуп-өскөн 
Ысык-Көлдүн ажайып абасы, жайлоодо эс алуу сыяктуу, бала кезинен 
411 Партячейка - бул ВКП(б)нын XVII съездине чейин (1934) баштапкы партиялык уюмдун 
аты болгон. Съезд “тазалоо” аяктагандан кийин, 1934-жылдын экинчи жарымынан тартып 
партияга кабыл алууну кайра баштоону жана партиялык ячейкаларды партиялык уюмдарга 
айлантуу чечимин кабыл алган. Бул съездди «өлүм жазасына тартылгандардын съезди» деп 
аталат, анткени анын делегаттарынын жарымынан көбү репрессияланган жана өлтүрүлгөн
412 Өздүк делосу //КР БМА ПД, Ф.10. Оп.15. Д.769. Л.3
413 Табышалиев С., 1975. - 20-б.

127-сүрөт. Б.Данияровдун ко-
тормосунда толуктоолор жана 
өзгөртүүлөр менен 1931-жылы 
жарык көргөн Д.Л. Волковскийдин 
“Эсеп китеби”. 1931-жыл. Кыргыз-
мамбас. Сырткы мукабасы жана 
барактары.
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берки көнүмүш адаты сактап келген. Ал Фрунзеде жарым жылдан ашык 
жок болгондон кийин кайтып келип, кыргыз тил илиминдеги илимий 
иштерге баш-оту менен киришип, илимий кызматкер, кийин жаңыдан 
уюшулган ИИИ (илимий-изилдөө институтунун) Кыргыз маданий курулуш 
институтунун директору болгон414. Ал бул ишти педагогикалык иши 
менен айкалыштырган. 1932-жылы доцент, ал эми 1936-жылдан баштап 
Педагогикалык институттун профессору болгон. Айтмакчы, Касым 
Тыныстанов профессордук наамды диссертациясын коргобостон, атүгүл 
университеттин диплому жок туруп алган жана атактуу чыгыш таануучу 
Е.Д. Поливанов, анын лингвистикалык чыгармаларына жогору баа берген.

Республикада биринчи институттун ачылышы билим берүү 
системасынын чоң жетишкендиги экени талашсыз. Бирок, билим берүү 
парадигмасында олуттуу орун алмашуу болду. Борбордук педогогикалык 
техникум мугалимдерди негизинен түпкүлүктүү калктан даярдап, бара-
бара кыргыз тили билим берүүдө, маданий турмушта, чыгармачылык 
ишмердүүлүктө, саясат жаатында көбүрөөк орунду ээлейт деген максатты 
көздөсө, кийин бул милдет экинчи планга жылып калган. 

Элге билим берүүнүн алгачкы карлыгачтары жергиликтүү калк 
грамматика жана башка предметтерди эне тилинде гана үйрөнүп 
чектелбестен, кыргыз тилинде билим берген квалификациялуу 
мугалимдердин саны өсөт деп кыялданышкан.

Илимий комиссия техникалык жана илимий терминологияны түзүүнүн 
үстүндө бекеринен иштеген эмес, ал эми Базаркул өз окуучуларын жаңы 
окуу китептерин түзүүгө үндөгөн.

Педагогикалык институтун алгачкы жылы 46 педагог аяктаган, анын 
ичинен 13 кыргыз болгон415, алардын арасында Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумун аяктагандан кийин, институтка дароо 
кабыл алынгандар да бар эле. Кийинчерээк, согуш жылдарында Кыргыз 
педагогикалык институту 1143 адисти - тарыхчыларды, филологдорду, 
географтарды, математиктерди, физиктерди даярдаган, анын 352 адиси 
кыргыз улутундагылар болгон416. Жогорку билим алган кыргыздардын 
үлүшү республиканын этникалык курамындагы кыргыздардын пайызынан 
кыйла төмөн болгон. Диплом алуу үчүн орус тилинде эркин сүйлөө чечүүчү 
роль ойной баштаган, ал эми кыргыз тилин билүү факультативдүү болуп 
калды, жаңы окуу жайларында республика «жергиликтүү болуу» саясатынан 
улам алыстап бара жатты. Алар кыргыз тилинде жогорку билим берүү 
системасын куруу милдетин «эстен чыгара» башташкан. Иш кагаздары 
ошол бойдон кыргыз тилине которулбай калбадыбы. 

1932-жылдын жазында Базаркул Данияров жетекчи кызматкерлердин 
курамында Ош облусунун райондоруна жазгы талаа иштерин жүргүзүүгө 
жиберилген. Элге билим берүү системасынын кызматкерлерин күзгү-
жазгы айыл чарба иштерине узак убакытка жөнөтүү улантылып жатты. 
Бул жолку айыл чарба командировкасына жиберүү буйругуна ВКП(б)нын 

414 ИИИ – илимий-изилдөө институту, СССР учурундагы аббревиатура. 
415 Табышалиев С., 1975. - 23-б.
416 Табышалиев С., 1975. - 36-б.
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Кыргыстандын ОК катчысы Баялы Исакеев417 кол койгон жана ВКП(б)нын 
Кыргыз обкомунун маданият жана пропаганда бөлүмүнүн башчысы Малабек 
Жаманкулов жетектеген бригада курамына «Трактороцентрден»418 
Акилбеков, ВКП(б) Кыргыз обкомунун алдындагы гезит-журнал секторунун 
башчысы, «Кызыл Кыргызстан» газетасынын жооптуу редакторунун 
орун басары Эшбай Султанбеков жолдоштор кирген. Билим берүү эл 
комиссариатынан Базаркул Данияров жана Киробком ВКП(б) бөлүмүнүн 
улуттук азчылыктар секторунун башчысы Керим Назаров кирген. 

Токтомдун көчүрмөсүндө үзүндү түрүндө «Жашыруун» деген грифтин 
пайда болушу замандын жышааны, белгиси деп айтууга болот. Маанилүү 
кызматтарды ээлеген көптөгөн катышуучулар өзүнүн түздөн-түз аткара 
турган милдеттеринен алыстап, айыл чарба жумуштарын башкарууга 
жөнөтүлгөн, - бул иш-чарада эмне жашыруун болушу мүмкүн экени 
түшүнүксүз, эң башкысы, ал кантип жашыруун бойдон калаарын элестетүү 
кыйын.

Командировкага чыкканда Базаркул Данияровго берилген күбөлүгүнөн 
1932-жылдын 28-мартынан ошол эле жылдын 16-майына чейин419 жогоруда 
аталган өкүлдөр менен бригаданын катарында айыл чарба жумуштарында 
жүргөнү айкын көрүнүп турат. Баса, «Протоколдун көчүрмөсү» менен бир 
убакта даярдалган бул күбөлүктүн «жашыруун» мөөрү жок. Айыл чарба 
айдап-себүү өнөктүгүнүн баардык катышуучулары ушундай күбөлүктөрдү 
алышканына күмөн санабай койсо да болот.

Мезгилдин дагы бир белгиси - бригада жөнөтүлгөн аймак республиканын 
ошол учурдагы жетекчисинин аты менен Уразбековский деп аталып 
калган. Падышалык доордо мындай аталыштар кеңири тараган практика 
бар болчу; азыркы Кыргызстандын аймагында калктуу конуштар 
министрлердин жана губернаторлордун ысымдары менен аталып калган, 
мисалы, «Столыпино» (Кочкор айылы), «Самсоновка» (Боролдой айылы), 
«Фольбаумовка» (Садовое кыштагы) жана башкалар.

Ал эми жаңы өкмөттүн тушунда, чынында эле эл арасында популярдуу 
болгон Кыргыз АССР Борбордук Аткаруу Комитетинин Президиумунун 
Төрагасы Абдыкадыр Орозбековдун ысымынан тышкары, ошол жылдары 
мамлекетте жогорку кызматтарды ээлеген башка жетекчилердин 
ысымдары «өчпөс» болуп коюлуп калган: Буденновский, Ворошиловский, 
Калининский, Кагановичский, Сталин райондору ж.б.

Көчүрмөнүн бланкасында да, күбөлүктө да жөнөтүүчү органдын - 
партиянын Кыргыз облустук комитетинин аталышы жазылган стандарттуу 
мөөр басылган. Көрсө, автономиялуу республикалардын жана облустардын 
партиялык уюмдары партиянын облустук комитеттеринин (обкомдорунун) 
статусунда болушуптур, ал партиялык уюм  союздук республикалардын 
көз карандысыздыгынын кийинки баскычына чыккандан кийин гана 

417 Бригаданын курамы жөнүндөгү Киробкомдун токтому // ДҮА БДФ., Л.32.  №44 Документ
418 «Трактороцентр» - Машина жана трактор станцияларынын Бүткүл союздук борбору. 
НЭПтин акыркы жылдарындагы советтик компания.
419 Жазгы талаа иштерине катышкандыгы жөнүндө күбөлүк // ДҮА БДФ. Б.33.  
№45 Документ
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республиканын Коммунисттик партиясынын борбордук комитеттеринин 
(БК) статусун ала алган...

1932-жылы жайында, Базаркул 35 жашка чыкканда гана акыры окуусун 
улантып, жогорку окуу жайдын дипломун алууга мүмкүнчүлүк алган. Бул 
убакытка чейин ал мыкты окуучулардын бүтүндөй плеядасын даярдаган 
мугалимдин кесиптик жолун басып өткөн, окуу китептеринин жана окуу 
пландарынын автору болгон, анын окуучулары өз ишин улантып, окуу 
китептерин жазган, бирок дагы эле Базаркул Данияровдун Ташкенттеги 
Киринпросту аяктагандыгы тууралуу күбөлүгү орто билимдүү 
квалификацияга ээ экендигин тастыктап турган.

Баса, бул окшош документтин ээси, курсташы Касым Тыныстановго бир 
нече жылдан кийин профессор болууга тоскоол болбогондугун айта кетсек 
болот. Ошол эле учурда, анын Киринпростогу курсташы Осмонкул Алиев 
1927-1930-жылдары Москвада Ю.М.Свердлов атындагы Коммунисттик 
институтунда үч жыл билим алган. Биз бул маалыматтарды Базаркулдун 
чечими менен коштолгон баардык жагдайларды калыбына келтирүү 
максатында жазып отурабыз. Ошол эле учурда, биз Базаркул окуусун 
эртерээк бүтүрүп, эптеп эле диплом алууну көздөбөсө керек деп ойлойбуз. 
Андыктан анын өмүр баянынын фактыларын эске алганда, ал билимин 
улантууга умтулган деп ишенимдүү айта алабыз.

Ошентип, Базаркул Данияров 1932-жылы августта Орто Азия 
Коммунисттик университетине (САКУ) тил жана адабият бөлүмүнө кирген. 
Бул ВКП(б) Кыргыз Комитетинин макулдугу жана сунушу менен болгон, 
аны окууга жиберүү маселеси 1932-жылдын 10-июлунда секретариаттын 
жыйынында каралып, аны окууга жиберүү жөнүндөгү чечимдин 
протоколуна Киробком катчысы Шахрай кол койгон420.

Кабыл алуу үчүн анкетаны толтуруу керек болчу, анда Базаркул өзүнүн 
эмгек таржымалы, коомдук ишмердүүлүгү жана үй-бүлөсү жөнүндө 
дээрлик толук маалыматты берип, 21 суроого жооп берген421. Бул жолу 
үй-бүлө тууралуу суроолорго жооп берип жатып, ал он беш жаштагы бир 
тууганын, тагыраак айтканда, ошол учурда анын колунда жүргөн Насыр 
Данияровду көрсөткөн422. Кийинчерээк толтурулган башка документтерде 
жээни Гүлия Даниярова үй-бүлө мүчөсү катары көрсөтүлөт, андан кийин 
- Кутпа Даниярова жазылып жүрөт. Жээндер чоңойгон сайын Базаркул 
менен Хафифа аларды өз колуна алып, окутуп, тарбиялаган, ошондо алар 
кезектешип колуна келишкен сегиз жээнинин төртөөнү багып чоңойткон.  

Буга Базаркул Данияровдун өмүр таржымалына бир жарым барак 
жазылган өмүр баяны кошулган423. Анда ал бизге маалым болгон фактылар 
жөнүндө жазган. 

Көрүнүп тургандай, ал өзүнүн эмгегин баса белгилегиси келчү эмес, 
ошондуктан ал адамдын сонун портретин түзө турган көп нерселерди 
көрсөткөн эмес, мисалы, ал Илимий комиссиядагы жана басылмадагы 

420 Секретариаттын жыйынынын көчүрмөсү // ДҮА БДФ. Б.35. №47 Документ
421 Анкета ИКП // ДҮА БДФ. Б.68а-68б об
422 Кыргыздардын салты боюнча эркек туугандарынын балдары кичүү ини болуп саналат.
423 Өмүр баяны 1932// ДҮА. БДФ. Б. 65-65 об. - №79 Документ
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ишмердүүлүгүн, китептерди, окуу китептерин жазгандарын, 
терминологиялык иштерин, сабатсыздыкты жоюу боюнча коомдук 
иштерин, «Кызыл Учкун» ийриминдеги, жаңы кыргыз алфавитинин 
Комитетине катышкандыгы жөнүндөгү маалыматтарды таптакыр 
көрсөткөн эмес. Бул эмгектеринин баары компроматтарды чогултуу менен 
гана алектенген жаңы бийлик өкүлдөрүн кызыктырган эмес.

Ташкентке кетээр алдында Базаркул Эл агартуу комиссариатынын 
партиялык ячейкасынын катчысы болгон, жолдоштору берген сыпаттамага 
Киробком ВКП(б)нын уюштуруу жана инструктордук бөлүмүнүн партиялык 
кадрлар секторунун башчысы А.И. Грин кол койгон424. “Жолдош Данияров 
өзүн активдүү тартиптүү партия мүчөсү жана ячейканын баардык иштеринде 
жакшы уюштуруучу катары көрсөттү», - деп айтылат сүрөттөмөдө.

Баардык керектүү документтерди чогулткандан кийин, А.О. Шахрай кол 
койгон Киробком маданий пропаганданын жыйынынын протоколу жана 
көчүрмөсү менен бирге, 21-июлда Базаркул Данияров аларды САКУнун 
жетекчилигине, университеттин директору жолдош Зайцевдин атына 
жолдогон. Билдирүүгө жооп катары аты-жөнүнүн баш тамгасы жана ээлеген 
кызматы көрсөтүлбөгөн Мещериндин колу коюлган резолюция коюлган: 
1. Сыноо мөөнөтүнүн негизинде бөлүмгө кабыл алуу. 2. Киробкомдон 
анын социалдык абалын тактоону сурануу. Кыязы, Киробкомдон алынган 
424 Базаркул Данияровдун мүнөздөмөсү // ДҮА. БДФ. Б. 37. №49 Документ

128-сүрөт. САКУ, 1920-жылдардагы открытка.
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жообу САКУнун жетекчилигин канааттандырса керек, натыйжада Базаркул 
Данияров окууга кабыл алынган. Маданий үгүт бөлүмү мурунку чечимди 
эске алып, ага командировкалык күбөлүгүн берген, ага бул бөлүмдүн 
башчысы Малабек Жаманкулов кол койгон425.

Ошентип окуу башталды. Базаркул Данияров Ташкенттин Киринпросун 
аяктагандан 8 жыл өткөндөн кийин жана Ташкенттеги билим берүү 
мекемелериндеги алгачкы педагогикалык тажрыйбага ээ болуп Ташкент 
шаарына кайтып келгенде кандай сезимде болгонун элестетсе болот. Ал 
35 жашк чыгып калган кези, бирок анын артында жашоосунун маанилүү 
окуяларга бай басып өткөн жолу, өзүнүн Киринпросу бар эле... ал эми 
1924-жылдын 2-февралында аяктаган Ташкент Киринпросу жогорку окуу 
жайга айланып, 1928-жылы Алма-Атага көчүп кеткен эле...

Ташкентте кайра келген Базаркул Данияров бир эле учурда студент 
жана мугалим болуп калды жана ал бул эки милдетти бир окуу жайдын – 
САКУнун ичинде аткарган. Балким, профессионалдуу кадрларды мындай 
рационалдуу “колдонуу” акылга сыярлык болоор, ал тургай азыркы шартта 
да ылайыктуу болушу мүмкүн. Албетте, материалдык маселени жумуш 
менен окууну айкалыштыруунун себеби болгондугун эске албай коюуга 
болбойт. Анткени, Базаркул өзүн, аялын, жээнин, камалып кеткен улуу агасы 
Бакирдин бүт үй-бүлөсүн багышы керек болчу. Ошол эле учурда студент 
Базаркул Данияровдун САКУда сабак берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугу 
анын ийгиликтүү окуганынан кабар берет.

Базаркул Ташкентке үй-бүлөсү жок кеткен, ал эми Гафифа күйөөсү окуп 
жүргөндө туугандарына, апасына жана эжелерине жакыныраак Ошко көчүп 
кеткен426. Жалпысынан алганда, мурдагы оор жылдан кийин кырдаал 
оңолуп баратат деп ойлоого болот эле. Бирок, күтүлбөгөн нерсе болду. 
Базаркул өзү эңсеп жеткен окуусунда окуп жүрүп, төрт ай өткөндөн кийин 
«үй-бүлөлүк оор шартка байланыштуу» окуудан чыгарууну сурап арыз 
жазган427. Тагдырдын тамашасыбы, баарынан кызыгы, окууну токтотуу 
жөнүндөгү бул документ 1933-жылдын 8-февралында жазылыптыр, 
эсиңиздерге сала кетсек, бир убакта, ошол учурдан тогуз жыл мурун, 
8-февралда Киринпростун бүтүрүү аттестатын алган эле.

Базаркулдун мындай кадамга баруусуна кандай жагдайлар себеп болгонун 
так билбейбиз. Анын көптөгөн замандаштарынын өмүр таржымалынан, 
биз ошол мезгилде, айрыкча кызыл профессордук институттарда жана 
гуманитардык багыттагы окуулар үзгүлтүккө учурашы таң калыштуу 
көрүнүш болбогонун көрөбүз. Педагогдордун жана саясатчылардын көбү 
башка шаарларда окууга баруу үчүн партия жетекчилигинен жолдомо 
алышкан, андан кийин окуу жайын аяктабай, кайра ошол эле жетекчилер 
тарабынан жаңы кызматтарга чакыртылып алынган. Бирок Базаркул 
Данияров жөнүндө айта турган болсок, бул жолу анын мындай чукул 
кадамга баруусуна муктаж болгондой эч кандай белгилер болгон эмес, ал 

425 САКУга командировкага  жиберүү жөнүндө күбөлүк  // ДҮА, БДФ Л.40, №52 Документ
426 Гафифа Даниярованын көчкөндүгү жөнүндө күбөлүгү // ДҮА. БДФ. Б. 36. №48 Документ.
427 Киробкомдун карамагына кайтып келгендиги тууралуу күбөлүк // ДҮА БДФ. Б.42. 
№54 Документ.
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кызматтан көтөрүлбөстөн, бирок жумуштан да алынбай, кайра Элге билим 
берүү комиссариатындагы ишин улантып калган.

Мунун себеби бир тууган агасы Бакирдин камалышында болушу мүмкүн. 
Анын тагдырына байланыштуу бизде белгисиз жагдайлар пайда болушу 
ыктымал, же агасынын камакка алынгандыгы тууралуу мурда кабары 
жок таасирдүү адамдарга бул маалымат жетип калышы да мүмкүн. Экинчи 
жагынан, бир тууганынын үй-бүлөсү жардамга аябай муктаж болуп жаткан.

Бирок, Базаркул Фрунзе шаарына дароо кайтып келген жок, ал февралда 
келген. Жолдо баратып, «1933-жылдын 20-февралынан 20-мартына чейин 
райондук комитеттин маданий-агартуу бөлүмүндөгү иштерде кармалып 
калды», - деп айтылат, Араван-Буура райкомунун маалымкатында428. 
Анын кошумча маданий-агартуу ишин аткарууга ынтызар болгондугу, ага 
аялын Оштон алып, Фрунзеге бирге келүүгө жардам берген болуш керек 
болжолдоого болот.

Кыргыз Автономиялык Советтик Социалисттик Республикасына кайтып 
келип, Базаркул дароо Эл агартуу комиссариатына ишке кабыл алынган. 
Ал башталгыч жана орто мектеп директорунун орун басары кызматын 
аркалаган. Ошондон кийин активдүү иштөө мезгили кайрадан башталган.

Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасынын 
борборуна келгенден кийин дароо эле Базаркул «кемеден балга» туш 
болгон - 27-мартта Борбордук Аткаруу Комитетинин залында илимий 
кызматкерлердин республикалык 1-конференциясы өткөн. Анда Базаркул 
Данияров илимий кызматкерлер секциясынын жергиликтүү бюросунун 
төрагасы болуп шайланган429.

Базаркул агартуу тармагындагы ишин улантып, өзүн канчалык кайраттуу 
алып жүргөнгө аракеттенгенине, таланттуу окуучуларын эмгеги жана 
ийгилиги менен канчалык ыраазы кылганына карабай, өлкөнүн асманын 
акырындык менен сур булуттар каптай баштаган.

1933-жылы анын жакындарынын башына кыйынчылык түшкөн. 
Ташкентте чогуу окуган кенже жолдошу, андан кийин Пишпек-Фрунзеде 
бир жамаатта чогуу иштеп, эки окуу китебин жазышкан Ажыйман Шабданов 
камакка алынган... 

Ажыйман «Кыргызстандын аймагында Совет бийлигин куралдуу жол 
менен кулатууну, кийинчерээк анын ордуна бул аймакта Англиянын 
протекторатына караштуу буржуазиялык-демократиялык мамлекетти 
курууну максат койгон “Социал-Туран партиясы» деп аталган (СТП), 
«Контрреволюциячыл уюмга активдүү катышкандыгы үчүн» камакка 
алынган»430.

Дагы бир кесиптеши, окуу китептеринин котормосунун авторлорунун 
бири Султан Курманов да Социал-Туран партиясына катышкан деген айып 
менен камакка алынган. Аны менен бирге башкалар да...

1933-жылдын майында дагы бир каргашалуу окуя болгон. Устаты, 

428 Араван-Буура райондук комитетинин маалымдамасы // ДҮА ФБД, Л.43 - №55 Документ
429 Өздүк делосундагы материалдар // КР БМА ПД, Ф.10. Оп.15. Д.769. Л.3
430 Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М., Насилов Д.М. Репрессированная тюркология (Репрессияланган 
түркология) / Рос. илим. акад., Чыгыш таануу инст.. Москва: Чыгыш адабияты, 2002, 257-б.
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таланттуу жетекчи, Илимий комиссиянын, Академиялык борбордун 
мурдагы төрагасы Эшенаалы Арабаев камакка алынган, экөө бирге окуу 
китептерин жазышып, көптөгөн иштерди аткарышкан, алар эл агартуу 
ишине берилгендиги менен жаштарга үлгү болушкан, мына ошондой 
ийиндеш иштеген жолдошу жалган айып менен камакка алынып, түрмөдө 
табышмактуу түрдө каза болгон.

Үй-бүлөнүн улуусу жана жалгыз агасын, сегиз баланын атасын адилетсиз 
түрдө камакка алышса, андан кийин насаатчысын мыкаачылык менен алып 
кетишсе, кесиптештерин четинен камакка алышса, анысы аз келгенсип, 
Касым досу басма сөз беттериндеги чабуулдардан чексиз азап чегип жатса, 
ал адамдын абалы кандай болушу мүмкүн?!

Базаркулдун башында кандай ойлор уялаганын, жүрөгүндө эмнелер 
болгонун билбейбиз, биз ага суроо бере албайбыз. Бирок ошол кезде 
анын ойлорун жана башынан өткөндөрүн элестетүү анчалык деле кыйын 
эмес. Өзгөчө кыргыз автономиясынын жаралышы, жаңы билим берүү 
мекемелеринин пайда болушу, алардын өнүгүшү, сабатсыздык менен 
күрөшүү, эне тилин өнүктүрүү боюнча илимий иштердин жаралышын 
шарттаган күтүүлөр менен болуп жаткан окуялардын драмасынын 
ортосундагы курч ажырымдын драматизми  бара-бара курчуп жүрүп 
отурган.

1933-жылы 5-июлда башталгыч жана орто мектеп башкармалыгынын 
башчысынын орун басары Базаркул Данияровду, татыктуу жана ишенимдүү 
адам катары, Кыргыз АССР Эл агартуу комиссариатынын кесиптештери 
кайрадан партиялык ячейканын жооптуу катчысы кылып кайра 
шайлашкан, анда республиканын интеллигенциясынын негизги өзөгү 
- жогорку квалификациялуу, саясий жактан жакшы такшалган жогорку 
кызмат адамдары топтолгон: Эл агартуу комиссары Токчоро Жолдошев, 
Эл агартуу комиссариатынын төрагасынын орун басары Ыбрай Тойчинов, 
Главлиттин431 төрагасы Данаке Иманов, Главлиттин саясий редактору 
Шарип Көкөнов, инструктор Мамарханов, Эл агартуу комиссариатынын 
катчысы Бокобаев, Маданий курулуш илимий институтунун илимий 
кызматкери Касым Тыныстанов (мурунку Эл агартуу комиссары) жана 
башкалар432. Бул жерде катчынын ролу маанилүү, ардактуу, бирок абдан 
оор болгон. Айрыкча ячейкадагы шайлоо улуу насаатчы жана пикирлеш 
адам, дос жана кесиптеш тууралуу коркунучтуу кабарлардын чордонунда 
өткөнү өтө оор болгон.

Базаркул Данияров 1934-жылы 21-апрелде өткөн Кыргызстандын 
советтик жазуучуларынын биринчи уюштуруу съездине чечүүчү добуш 
менен делегат болуп шайланган433. Базаркул жазуучу же акын, журналист 
же искусство таануучу болгон эмес. Ал жазуучулардын, акындардын, 

431 Главлит - адабият жана басма боюнча башкы башкармалыгы. 1922-жылдан 
1991-жылга чейин басма сөздө цензура жана мамлекеттик сырларды коргоо боюнча СССРдин 
мамлекеттик органы. Бул сөз орус тилиндеги кыскартылган аталышынан келип чыккан: 
«Главное управление по делам литературы и издательств».
432 Өздүк делосу // КР БМА ПД. Ф.10. Оп.15. Д.769. Л.1-4
433 Данияровдун № 117 мандаты // ДҮА. БДФ. Б. 46-46 об. - №58 Документ.
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адабиятчылардын дүйнө таанымын калыптандырган, аларга билим жана 
көз карандысыз ой жүгүртүү жөндөмүн берген адам болгон. Ал алар үчүн 
окуу китептерин жазып, билим алууга жардам берген, дүйнөлүк адабиятка, 
элдик чыгармачылыкка, айтмакчы, эне тилине болгон сүйүүсүн ойготкон. 
Ал өзүнүн студенттеринде билимин улантуу жана кеңейтүү каалоосу пайда 
болушу үчүн баардык аракеттерди жасаган. 

Ошондуктан анын бул съездге катышуусу табигый көрүнүш болгон. 
Курултайдын делегаттарынын олуттуу бөлүгүн Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумунун бүтүрүүчүлөрү жана “Үмүттүү жаш”, андан 
кийин «Кызыл учкун» ийриминин «тарбиялануучулары» түзгөн. 

129-сүрөт. Жазуучулар союзунун биринчи съездинин катышуучулары. 
Солдон оңго карай 1-катарда: Ыбрай Тойчинов, Аалы Токомбаев, М. Алексеев, 
М. Жолондз, Жума Жамгырчиев, Мамасалы Абдукаримов, И. Морозов. Солдон 
оңго карай 2-катарда: Өмүркул Жакишев, Ясыр Шиваза, Жусуп Турусбеков, 
Т.Г. Макаров, Николай Чекменев, Мухамед Догдуров, Кубанычбек Маликов, 
28-апрель, 1934-жыл.
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1934-жылы Базаркул Данияров Эл агартуу комиссариатындагы ишинен 
тышкары, окуу методикалык макалаларды, илимий жана тарбиялык 
иштерди басып чыгарган «Маданият майданы» журналынын башкы 
редакторунун орун басары болгон.

Ошол эле 1934-жылы Базаркул Данияров тарабынан редакцияланган 
Касым Тыныстановдун «Кыргыз тилинин морфологиялары» аттуу 
фундаменталдуу эмгеги жарык көргөн. Достук-кызматташтык улантылган. 
Ошол эле учурда, бул эмгек «Академия кечелери» пьесаларынын биринчи 
циклинин автору (1932), лингвистика боюнча гана эмес, ошондой эле элдин 
тарыхы боюнча экспериментатор-драматург Касым Тыныстановго каршы 
уюштурулган куугунтуктарга карабастан, даярдалган.

Окуяларга жык толгон 1934-жылы Базаркул Э.С. Березанскаянын «Эсеп 
маселеринин жана көнүгүүлөрүнүн жыйнагы» деген дагы бир окуу китебин 

которгон, кийинки, 1935-жылы 7 000 нуска 
менен чыккан.

Мамлекеттик риторика акырындык менен 
өзгөрдү. Бюрократиялык стиль чын ыкластуу 
романтикалык демилгелерди суута баштаган. 
«Эркин тоо» гезити андан мурдараак эле өз 
атын «Кызыл Кыргызстан» деп өзгөрткөн, 
жарык жол менен байланышкан «Жаңы 
маданият жолунда» журналы айыгышкан 
күрөштү элестеткен «Маданий майдан» болуп 
калган...

Бул арада Кыргызстандын интеллиген-
циясы жүргүзгөн эгин чабуу өнөктүгү улана 
берди. Бул жолу 1934-жылдын 9-майында Эл 
агартуу комиссары Токчоро Жолдошев айыл 
чарба иштерине жөнөтүлгөн. Элдик комиссар 
жок кезде Киробком ВКП(б) Төрөкул Айтма-
товдун жетекчилиги астында Базаркул Да-
нияров Эл агартуу комиссарынын убактылуу 
милдетин аткаруучу болуп дайындалган434.

Ал эми кийинки айда, 1934-жылдын 
21-июлунда алдыңкы (ударник) 
мугалимдеринин республикалык жыйыны 

болуп өткөн, ага Базаркул Данияров делегат болгон, Төрөкул Айтматов 
менен Токчоро Жолдошев доклад жасашкан. Бул иш-чарада башталгыч 
жана орто мектептердин иши жана мугалимдерди материалдык, тиричилик 
жактан тейлөө маселелери талкууланган. Албетте, мурунку айда, Базаркул 
убактылуу Эл агартуу комиссары болуп иштеп турганда, ал бул отчеттордун 
бир бөлүгүн даярдаса керек.

Дал ушул кыргыз мугалимдеринин курултайынан кийин дароо эле Эл 
агартуу комиссариаты тарабынан Ташкентке Орто Азия республикаларынын 

434 Убактылуу милдет аткаруучу жөнүндөгү №19 протоколдун көчүрмөсү. // ДҮА, БДФ. Б. 
47. №59 Документ

130-сүрөт. Базаркул 
Данияров которгон 
Березанскаянын эсеп 
китеби. 1935-ж.
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элге билим берүү боюнча партиялык чогулушуна чечүүчү добуш менен 
делегат болуп жөнөтүлгөн. Жолугушуу 1934-жылдын 14-июлунан 
20-июлуна чейин Ташкенттеги Карл Маркс көчөсүндөгү №20 даректе 
жайгашкан САКУнун Базаркул мурдагы жылы төрт ай окууга үлгүргөн окуу 
жайдын имаратында өткөн435.

Ташкенттеги бул иш-чарага катышуу Базаркулдун ишиндеги жана 
коомдук жашоосундагы акыркы жакшы окуя болгон экен, көрсө. Анткени 
«Тазалоо» толкуну анын жеке керт башына да келип жеткен.

ПАРТИЯЛЫК ТАЗАЛОО. КАЙРАДАН ОШКО

Эл башынан өткөргөн олуттуу кырсыктардан - 1916-жылкы Үркүндөгү 
каргашалуу кагылышуу менен аяктаган апааттан кийинки жылдарда, 
1917-жылдардагы Россия Империясындагы эки революциядан кийин 
Кытайдан өз мекенине кайра кайтууда коштолгон кыйынчылыктар, 
мыйзамсыздык, ачарчылык, жакырчылык жана 1917-1922-жылдардагы 
жарандык согуш, адилеттүүлүктү калыбына келтирүү үчүн айыгышкан 
күрөш, жерлерди кайтарып алуу, акырында, кыргыз эли, республикада 
жашаган бүт калк 1924-жылы автономияга ээ болушу, гүлдөп өнүгүү 
мүмкүнчүлүгүн берди. Билим алуу мүмкүнчүлүгү элдин жашоосундагы 
жана аң-сезиминдеги өзгөрүүлөрдө эбегейсиз роль ойногон.

Мунун баары 1920-жылдардын башында адамдардын өлкөдө 
адилеттүүлүктү орнотууга болгон үмүтүн жандырган. Бул мезгилде 
кыргыз чөйрөсүндө көптөгөн көрүнүктүү инсандар, саясий турмуштун 
жана маданий, руханий чөйрөнүн чыныгы лидерлери суурулуп чыгып, 
элге таанылган. Ынтызарлыктын энергиясы ташкындаган, элди чыныгы 
жаркын келечекке алып барууга умтулган адамдардын тобу пайда болуп, 
калыптана баштаган.

Саясатта булар - Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Эшенаалы 
Арабаев (биздин оюбузча, ал көбүрөөк агартуучу болгон, бирок ал дагы 
«эрксиз саясатчы» болгон, агартуучунун кыялдары аны саясий ыкмалар 
менен иш кылууга, саясий куралды колдонууга мажбурлаган), Абдыкадыр 
Орозбеков, Иманалы Айдарбеков, Төрөкул Айтматов жана башка ушул 
китепте айтылган жана айтылбагандар. Агартуу жаатында булар Эшенаалы 
Арабаев, Базаркул Данияров, Касым Тыныстанов, алардын окуучулары жана 
албетте, алардан башкалар да бар.

Бул мыкты кишилердин пикирлеш тобун түзгөн көрүнүктүү инсандар 
бир нече убакыт бою республиканын жетекчилигинде, айрым тармактарда 
жана иш чөйрөсүндө олуттуу орундарды ээлей алышты. Бул өзүн-өзү 
таануунун өсүшүнө, билим берүүнүн өнүгүшүнө, ошондой эле көп жылдар 
бою, кыйынчылыктарга карабастан, өлкөнүн аман сакталышына жана 
алдыга өнүгүшүнө күчтүү түрткү берди.
435 Жыйындын катышуучусунун мандаты // ДҮА, БДФ. Б.51. - №51 Документ.



243ПАРТИЯЛЫК ТАЗАЛОО. КАЙРАДАН ОШКО

Тилекке каршы, 1920-жылдары эле бийлик үчүн күрөштүн чагылышы 
катары эки жүздүүлүктүн, алдамчылыктын, наадандыктын жана 
адилетсиздиктин тамырлары өнүп чыга баштаган. В.И. Ленин өлгөндөн 
кийин жана Иосиф Джугашвили (Сталин) тарабынан бийликти 
узурпациялоо күчөп баштаган сайын, Советтер Союзундагы абал көптөгөн 
адамдар үчүн, биринчи кезекте Лениндин тарапташтары, пикирлештери 
болгон алгачкы большевиктер үчүн барган сайын курчуй баштаган. 
Алар мына-мына жарыла турган жардыргычтын үстүндө отургандай, 
репрессияны күтүп жашашкан, акыры В.И. Лениндин айланасындагылар 
толугу менен жок кылынган, ал эми калгандар (Н.К. Крупская - Лениндин 
жубайы), чындыгында, сөз эркиндигине толук ээ болушкан эмес.

Кыргыздар сыяктуу чакан калк үчүн башкача ойлонгондорду жок кылуу, 
улуттук лидерлерди, патриотторду, эң мыкты жана жөндөмдүү адамдарды 
физикалык түрдө жок кылуу саясаты каргашалуу кесепеттерге алып келди.

Ой эркиндигин кысымга алуунун биринчи куралы партиялык 
«тазалоолор» деп аталган. Биз буга чейин «студенттик тазалоо» 
жөнүндө айтып бергенбиз. Алар өлкөнү каптаган глобалдык «крест 
жортуулдарынын»436 бир бөлүгү болчу. Тазалоо - бул партия мүчөлөрүн 
(кээде советтик органдардын кызматкерлерин) партиянын катарынан 
чыгаруу максатында, алардын берилгендигин, ишенимин «текшерүү» 
түрүндө иерархиялык принцип боюнча жогору жактан уюштурулуп, ылдый 
карай жайылтылган өнөктүктөр (кампаниялар). 

Эреже катары, партиядан же комсомолдон чыгарылгандан кийин 
куулгандардын тагдыры татаалдашкан, аларга ар түрдүү чаралар 
колдонулган, атап айтканда: кызматтан ажыратуу, таптакыр башка 
жумуштарга жиберүү, окуудан чыгаруу, камакка алуу, түрмөгө камоо, 
ГУЛАГга мажбурлап иштетүү, ал гана эмес атуу чараларын да колдонушкан, 
аларды НКВДнын «үчилтигинин» чечими менен тергөөсүз жана сотсуз жок 
кылышкан!

Союздун башка баардык аймактарындагыдай эле, партиялык кадрларды 
«тазалоо» менен, республикалык партиялык уюмдун жетекчилиги 
Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн орнотууга, экономиканы өнүктүрүүгө 
жана социалдык абалды жакшыртууга эбегейсиз салым кошкон таланттуу, 
чынчыл, берилген коммунисттерден арылып жатты. 

Тазалоо толкундары 1933-34-жылдары биринен сала бири биздин 
кичинекей республиканы каптап, ал толкун 1937-жылга чейин созулган. 
Баардык чагымдар жана жалган айыптоолордун толкуну баштапкы 
партиялык ячейкалардын, баардык деңгээлдеги Советтердин жана 
аткаруу комитеттеринин, баардык тепкичтеги өндүрүш уюмдарынын 
комитеттеринин, социалдык мекемелердин ишканаларынын жана 
айылдык колхоздордун коммунисттерине жайылды. 1934-жылдын 

436 Крест жортуулдары - 12-13-кк. Рим-католиктердин демилгеси боюнча диний согуш 
түрүндөгү Батыш Европанын дыйкандарынын бир бөлүгүнүн, рыцарлардын, шаардыктардын 
аскердик-колонизатордук кыймылдары. Катышуучулар өздөрүн зыяратчылар деп атап, 
кийимдерине кресттин белгисин тигишкен, ошондон улам аларды крест жортуулдары деп 
аташкан.
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жазында бул толкун коммунист Базаркул Данияров жетектеген Эл агартуу 
комиссариатынын партиялык ячейкасына чейин жетти.

Фирсовдун «тазалоосу» боюнча шаардык партиялык комиссиянын 
төрагасынын 60 беттен турган «Фрунзе шаардык партиялык уюмунун 
тазалоо жыйынтыгы жөнүндө» отчетунда автор мындай деп жазган:

«Партиялык уюм жана Эл агартуу комиссариатынын аппараты таптык 
келгин улутчул элементтерге толуп калган. Наркомпрос аппаратында 
социалдык жактан чоочун адамдар - 28%, ал эми партиялык уюмда 50% 
болгон»437.

Андан ары тазалоо боюнча ВКП(б) республикалык комиссиясына 
даярдалган бул документте:

... Тазалоону даярдоо жана ишке ашыруу. Шаардык партиялык уюмду 
тазалоо 1934-жылдын августунан 1935-жылдын апрелине чейин 
жүргүзүлгөн. Тазалоо башталаардан мурун, тазалоо жөнүндө ВКП(б) 
Борбордук Комитетинде партиялык жана жумушчулардын чогулуштарында 
чечимдерди иштеп чыгуу боюнча даярдыктар көрүлгөн.

Тазалоо республиканын алдыңкы мекемелеринин айрым партиялык 
уюмдары турмушка ашыргылары келген улутчул элементтерине жана 
алардын контрреволюциячыл теорияларына каршы күрөшө албагандыгын 
аныктаган.

Кырмамбаста438 (Киргосиздат) узак убакыт бою душмандык элементтер 
(Кененсарин, Кенезин, Абдушахметов, Наматов, Шабданов, Солтоноев, Кокенов 
ж.б.) орун алган. Бул адамдардын баары, марксизм-ленинизм классиктерин 
которууда, жалпы окурмандар үчүн окуу китептерин жана китепчелерди 
түзүүдө жана редакциялоодо Кырмамбасманын тапшырмаларын аткарып, 
буржуазиялык-улутчул идеология менен контрабандалык түрдө марксизм-
ленинизмди атайылап бурмалашкан...

... Эл агартуу комиссариатынын партиялык уюму жана аппараты 
таптык келгин улутчул элементтерге толуп чыккандыгы аныкталды. 
Наркомпрос аппаратында 28% социалдык келгиндер, ал эми партиялык 
уюмда 50% болгон.

1. Эл агартуу комиссарынын орун басары Тойчинов Ыбырай - 1919-жылдан 
бери партия мүчөсү, ири манаптын уулу, контрреволюциячыл топтордун 
активдүү уюштуруучусу, акыркы убактарга чейин иш жүзүндө Худайкулов, 
Сыдыков, Абдрахмановдун буржуазиялык-улутчул багытын жүргүзгөн.

2. Данияров Базаркул - ВКП(б) мүчөсү, Башталгыч мектеп 
башкармалыгынын башчысы, чоң манаптын үй-бүлөсүнөн, 
контрреволюциялык топтордун мүчөсү, бир тууганы кулакка тартылып, 
Кыргызстандан кууп чыгарылган. Жакынкы убакытка чейин ал жат 
элемент менен байланышта болгон. Өзү жазган окуу китептерине 
контрреволюциячыл улутчул идеологияны тымызын жүргүзгөн <...>

3. Тыныстанов Касым - 1924-жылдан бери ВКП(б) мүчөсү, Маданий курулуш 

437 Комиссиянын «Тазалоо жыйынтыгы жөнүндө» доклады . // КР БМА ПД.КР. Ф. 539. Оп. 1. 
Д. 261. Л. 55-56. Котормо
438 Кырмамбас – Кыргыз Мамлекеттик Басмаканасы
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институтунун илимий кызматкери, байдын уулу, Алаш-Арда уюмунун 
активдүү катышуучусу, каршы күрөшүү максатында партияга өткөн, 
ал активдүү сыдыковчу, абдрахмановчу, партияга каршы буржуазиялык-
улутчулдук көптөгөн чыгармаларды жазган.

... Наркомпростогу бул «партиялаштардан» тышкары партияда жок 
12ге жакын болжол менен бир типтеги “жат” адамдар табылган: бай-
манаптар, ак офицерлер, дин кызматчылардын кыздары, саясий туткундар, 
троцкисттер ...

Баяндамачы – Фирсов, 
Тазалоосу боюнча шаардык комиссиянын төрагасы439

Көрүнүп тургандай, достор бул тизмеде катар жайгашкан... Жогоруда 
айтылган коммунисттерден башка дагы бир нече партия мүчөлөрү Эл 
агартуу комиссариатынын партиялык уюмунун курамынан эч себепсиз 
чыгарылган: Главлиттин начальниги Данаке Иманов, Главлиттин саясий 
редактору Шарип Көкөнов, Эл агартуу комиссариатынын инструктору 
Мамарханов, Эл агартуу комиссариатынын бөлүмү башчысы Бокобаев, 
Жаркымбаев440.

Кыргызча бир сөз билбеген бул Фирсов Карл Маркс менен Фридрих 
Энгельстин котормолорунда «марксизм-ленинизмди бурмалоо» орун 
алганын кантип көрө алганын божомолдоо кыйын эмес, аны жөн эле ойлоп 
тапкан.

Партиянын катарынан чыгарылгандан кийин Базаркул 
Данияров күтүлгөндөй эле 1935-жылдын 20-февралында Эл агартуу 
комиссариатындагы кызматынан ажыратылган. Ал Оштогу талаачылык-
дыйканчылык техникумуна катардагы мугалим болуп жөнөтүлгөн, 
тагыраагы, Ош шаарына сүргүнгө айдалган441. Ал тагдырдын бул соккусуна 
кайраттуулук менен туруштук берген.

Эч кандай себепсиз, эч кандай иликтөө жүргүзбөй туруп, атүгүл 
айыпталган адамды тааныбаган Фирсовдун отчетуна таянып, алар бир 
нече ай мурун Эл агартуу комиссарынын убактылуу милдетин аткаруучу 
болуп дайындалган, жолугушууларда жана съезддерде уюмдун өкүлү болуп 
катышуу ишеними көрсөтүлгөн, ошол жылы 7000 нуска менен чыккан 
мектеп үчүн окуу китебин которгон кызматкерди иштен алышкан. Ал иштен 
алынгандыгы тууралуу кабарды: «эмгек өргүүсүнөн кайтып келгенден 
кийин, б.а. 1935-жылдын 15-мартында иштен четтетилсин» деген буйрук 
менен угузушкан442. 

1935-жылдын жазында Базаркул Данияровдун үй-бүлөсү кайрадан 
Ош шаарына көчүүгө аргасыз болгон. Эл агартуу комиссариатынан 
тазалоо жана бошотуу боюнча Борбордук комиссиянын акыркы өкүмүнөн 
кийин Базаркул Ош пахта-талаа техникумунда ишин улантып, ошол эле 
учурда мугалимдерди кайра даярдоо курстарына катышып, эне тилинен, 

439 Ошол эле жерде
440 Ошол эле жерде
441 Ош пахта-талаа техникуму – азыркы Ош айыл чарба техникуму
442 № 19 буйруктун көчүрмөсү // ДҮА. ФБД. Б.52. - №64 Документ
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адабиятынан жана географиядан сабак берген443. Мугалимдер дагы деле 
керек эмеспи!

Анын башына түшкөн бактысыздык жаштарга билим берүү каалоосун 
кымындай да басаңдата алган жок, ал мурдагыдай эле өз ишине 
жоопкерчиликтүү мамиле жасоону уланта берди.

Ош талаачылык-дыйканчылык техникумунун бүтүрүүчүсү, генерал-
майор Султаналы Самсалиев: 

«Мугалим Базаркул Данияровдун сабактары абдан активдүү болгонун, 
анткени ал аларга болгон баардык энергиясын жумшап сабак өткөндүктөн, 
сабактары   абдан кызыктуу болоор эле. Ал өзүнүн сабагын беш манжасындай 
билчү, анткени өзү кыргыз тили боюнча окуу китебинин автору болгон» деп 
эскерет444. Базаркулга өтө адилетсиз мамиле жасалганына жана көптөгөн 
татыктуу жумуштарда иштөө мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыратылганына 
карабай, ал үмүтсүздүккө, наалыганга жол бербей, мурдагысындай эле 
шыктануу менен жаштарга сабак берип жүргөн.

Базаркул мурдагысындай эле, жумуш убактысы менен чектелбей, бүт 
убактысын мугалимдикке арнаганын уланта берген. Ал Ош пахта-талаа 
техникумундагы педагогикалык ишин он жыл мурда, 1925-жылы кандай 
болсо, ошондой эле Оштогу мугалимдерди даярдоочу курстардагы иштери 
менен айкалыштырып иштеген.

Бул убакта анын демилгеси менен ачылган Ош педагогикалык 
техникумдагы окуу үч жылдык болуп, ал жерде башка адамдар иштеп 
жаткан эле. 

Бирок Базаркул муну менен эле токтоп калган жок. Ал бир кездеги 
өзүнүн студенти, Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунун 
1930-жылкы бүтүрүүчүсү, мугалим жана акын Жума Жамгырчиев ошол 
кезде Ош советтик партиялык мектебинде иштеп турган. Аны менен бирге 
1935-1936-жылдары Базаркул Өзбекстандын коңшу аймактарына, Анжиян 
шаарына барып, ал жерде уйгур балдары үчүн башталгыч мектеп ачкан. 
Бул мектепте Жума Жамгырчиев дээрлик баардык башталгыч класстын 
предметтери боюнча балдарды окутуп, алар үчүн окуу программасын 
түзгөн.

Базаркул Данияров басымдуу бөлүгү кыргыздар жашаган Анжиян 
шаарына жакын жайгашкан Айым айылына барган. Бир жолу, жаңы 
кылымдын башында атасы Данияр жердештери менен Чоң-Кеминден 
Анжиян базарына барып, кой сатып, үй-бүлөсүнө товар сатып алган. Бул 
жагдайды ал коңшу республикага барганда эстедиби, жокпу, билбейбиз. 
Анан минтип Базаркул жергиликтүү жетекчиликке кыргыз башталгыч 
мектебин ачууга жардам берип, ал жерде өзү кыргыз тили, адабияты жана 
математикадан сабак берген экен.

Базаркул Ош пахта-талаа техникумунда, Фрунзедеги кезиндей, 
студенттерди өздүк көркөм чыгармачылыкка шыктандырууга аракет 
кылып, предметтик ийримдерди уюштурган, студенттер үчүн китепкана 

443 Курстарда иштери жөнүндө маалымдама // ДҮА. БДФ. Б.56. - №70 Документ.
444 Ушул китептин «Замандаштардын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Султаналы Самсалиевдин 
«Бул адамдын жаркын элеси ар дайым эсибизде» эскерүүлөрүн караңыз
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жөнүндө кам көрүп, китепкана фондусунда китептердин бар экендигин 
текшерүүгө катышып турган445.

Ал техникумдун студенттерине чоң сый-урмат менен мамиле жасап,  
алардын майрамдык салтанаттарына катышып турган. Өзүнүн кыйчалыш 
абалына карабай, Базаркул эч кандай коркуп-үркпөй, токтоо мүнөзүнөн 
жазган эмес. Анын турмушундагы ошол учурга мүнөздүү көрүнүштү анын 
мурдагы студенти Султаналы Самсалиев мындайча келтирет446:

«Базаркул Данияровдун ысымы менен байланышкан дагы бир окуя менин 
эсимде калды. Болжол менен 1937 -жылдын башында техникумда чоң жыйын 
өтүп калды, ал эмнеге арналганын азыр эстей албайм. Бул жолугушууда 
шаардык партиялык комитеттин бир жаш орус кызы жазуучу Аалы 
Токомбаевди эл душманы деп жарыялады.

Биздин мугалимибиз Данияров Базаркул дароо сөз алып, ага абдан олуттуу 
каршылык көрсөтүп, Аалыны актап сүйлөдү, ал сөзүндө кыздын дарегине 
кескин сын айтты. Жолугушууда бир топ ызы-чуу болду. Биз ал кезде абдан 
жаш элек жана көп нерсени түшүнгөн эмеспиз, анан «эл душманы» деген сөз 
биз үчүн адаттан тыш угулган.

Мен ошол окуу жылын жалаң «беш» деген баага аяктап, Аалынын «Кандуу 
жылдар» деген китебин белекке алганмын, өзүм ал китептин көп жерлерин 
жатка билчү элем. 

Көп өтпөй техникумда дагы бир чоң жыйын өттү. Зал кишилерге толуп 
кетти: студенттер, мугалимдер, балким баары шаардан келишсе керек, 
жыйынга баягы орус аял да катышты. Аалы Токомбаев өзү жолугушууга 
Фрунзеден келиптир, мен аны биринчи жолу көрдүм (Аалынын Балка деген 
лакап аты бар болчу). Мен түшүнгөндөй, Базаркул Данияров агайыбыз Аалы 
Токомбаевге абал тууралуу айтып, келип катышуусун суранса керек деп 
ойлойм. Жолугушууга шаардык комитеттин катчысы да катышуусу керек 
болчу.

Бул жыйналыш да абдан башаламан өттү. Биздин мугалим Базаркул 
Данияров кайра сүйлөдү. Шаардык комитеттин катчысы да сөз алды. 
Акыркы жолугушууда Аалыны «эл душманы» деп айткан аял, көзүнө жаш 
алып, кечирим сурады. Жолугушуунун аягында студенттер тарабынан 
жылуу кабыл алынган Аалы Токомбаев сөз алып, баарыбызга ыраазычылык 
билдирди. Ал эми мунун баарын биздин сүйүктүү мугалимибиз Базаркул 
Данияров уюштурган. Бул киши дайыма чындыкты ачык айткан, эр жүрөк 
жана жоопкерчиликтүү болчу, ошондуктан студенттер арасында чоң 
урмат-сыйга ээ болгон».

Сүрөттөлгөн эпизоддон көп убакыт мурун, Ташкентте окуп жүргөндө, 
Базаркул өзүнүн туулуп-өскөн Кайыңды айылына келип, жетим калган 
Аалыны Ташкентке окууга алып барып, жайгаштырууга жардам берип, 
андан кийин да кам көрүп турган. 

445 Ош талаачылык-дыйканчылык техникуму боюнча буйрук // Ош. Обл. Мамархив. Ф.249. 
Оп.2. Д.12. Л.15
446 Ушул китептин «Замандаштардын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Султаналы Самсалиевдин 
«Бул адамдын жаркын элеси ар дайым эсибизде» эскерүүлөрүн караңыз.
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Аалынын Ташкенттен бери сакталып келаткан сүрөтүндө анын колу 
менен: Аалы Токомбаев. БАЛКА Казак тилинде 1923 «Чолпон» деген журналга 
«Курманбек» эпосунун кыска вариантын жарыялагам. «Ошонун гонорарына  
сүрөткөн түшкүн» - деп Базаркул Данияров агам берген акчага түшкөн 
1-сүрөт. 1923 ж - деп жазылып турат, кыязы, ал өзүнүн белегин калем акы 
десе керек.

Ошто Базаркулду окуусун бүткөндөн кийин иштеген күндөрүнөн бери 
эстеп калышкан. Туугандарынын эскерүүлөрү боюнча, анын көптөгөн 
окуучулары кадыресе адис болуп, татыктуу жумушта иштеп, урмат-сыйга 
ээ болуп калышкан, бул албетте, мугалимди кубандырбай койбойт.

Күн сайын Базаркулду жумушка алып баруу үчүн арабакеч келип, 
ошол эле «араба» аны кайра үйүнө жеткирип келип турган. Бул директор 
Азизовдун кадырлуу устатына болгон терең урмат-сыйынын белгиси 
болгону талашсыз.

АКЫЙКАТ ИЗДӨӨ ЖОЛУНДА

Партиянын катарынан четтетилгенден кийин, Эл агартуу 
комиссариатынан бошотулуп, Ошко жумушка которулган соң, Базаркул 
Данияров иштин абалы жана өзүнө карата адилетсиздик менен таптакыр 

131, 132-сүрөттөр. Аалы Токомбаев 19 жашында 
Ташкентте, САКУда окуган мезгилде (ретушталган). 
Анын артында жазуу Аалынын өз колу менен жазылган. 
А. Токомбаевдин музейинен алынды.
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макул болгон эмес. Ал адегенде Фрунзе шаардык тазалоо комиссиясына 
кайрылган. Фрунзе шаардык партиялык комитети Базаркул Данияровдун 
арызын карап чыгып, аны ВКП(б)нын катарына калыбына келтирүүдөн 
баш тарткан, башкача айтканда баштапкы партиялык уюмдун токтомун 
күчүндө калтырган. Токтомдун чечими төмөнкүдөй эле447:

...Тазалоо боюнча баштапкы жана шаардык комиссия тарабынан 
буржуазиялык-улуттук идеологияны иш жүзүнө ашыруучу жана социалдык 
жат көрүнүш катары ВКП(б) катарынан ЧЫГАРЫЛГАН.

Базаркул Данияров шаардык комиссиянын чечими менен макул эместигин 
билдирип, Кыргыз облустук тазалоо комиссиясына кайрылган. Жолугушуу 
1935-жылдын 5-апрелинде Фрунзе шаарында болгон. Каяктагы бир белгисиз 
Иксановдун отчетуна ылайык, Базаркул Данияровдун тагдырын төрага 
Таукин жана мүчөлөрү Каширин менен Чудаевден турган «үчилтик» чечкен, 
алар өздөрүнүн айыптоолорун төмөнкүчө түшүндүрүшкөн448:

ДАНИЯРОВ БАЗАРКУЛ, 1897-жылы туулган, 1927-жылдан бери ВКП(б) 
мүчөсү,  п/б №0961354, бай-манаптардын үй-бүлөсүнөн, кызматчы, билими 
- орто, активдүү идеолог жана мурдагы Алаш-Ордо партиясынын мүчөсү, 
партиялык сөгүштөрдү алган, 3 жолу сөгүш алган: педтехникумда чыккан 
өрт боюнча, ичимдик ичкендиги үчүн жана мугалимдер менен камсыздоодо 
начар иштегендиги үчүн сөгүш алган.

Тазалоо учурунда Наркомпростун башталгыч жана орто мектептер 
башкармалыгынын башчысы болуп иштеген.

Тазалоо учурунда сүйлөгөндөр Көкөнов, Бектурсунов, Сагитов, Иманов, 
Жиналовский, Джолдошев жана башкалар Данияров жөнүндө төмөнкүлөрдү 
айтышты: ал чоң бай-манаптын үй-бүлөсүнөн чыккан, тазалоо учурунда 
өзүнүн социалдык тегин жашырууга аракет кылган. Мурдагы Алаш-Ордо 
контрреволюциялык партиясынын жана баардык кыргыз топторунун: 
Сыдыков, Абдрахманов жана Худайкуловдун топторунун активдүү 
катышуучусу. 

Эл агартуу тармагындагы бүткүл ишмердүүлүгүндө ал 
контрреволюциялык улутчул идеологияны тымызын таратып келген. 
Педагогикалык техникумдун директору болуп турганда, аны атайылап 
кулак элементтери жана алардын балдары менен толтурган. Мугалимдер 
жамааты да жат келгиндер менен толтурулган. Башталгыч жана орто 
мектептер башкармалыгынын башчысы болуп турганда мугалимдер 
жамаатын социалдык жат элементтер менен толтурушкан. Ал 
буржуазиялык-улутчул идеологиядан баш тарткан эмес, социалдык жактан 
жат элементтер менен байланышы бар (Кененсаринов, Шабданов ж. б.).

Тазалоо боюнча баштапкы жана шаардык комиссиялар буржуазиялык-
улутчул идеологияны жүзөгө ашыруучу жана социалдык жат келгин катары 
ВКП(б) катарынан ЧЫГАРЫЛДЫ...

447 1935-жылдын 5-апрелиндеги Кыргыз аймактык тазалоо комиссиясынын 
апелляциялык үчилтигинин сессиясынын №57 протоколу, иш № 879  // КР БМА ПД. Ф. 10, Оп. 
3. Д. 15. Л. 301 - №65 Документ; «Тазалоонун жыйынтыгы жөнүндө ...» комиссиянын отчету // 
КР БМА ПД. Ф. 539. Оп. 1. Д. 261. Л. 55-56
448 Ошол эле жерде
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Берилген айыптоолор тастыкталды.
Чечим кабыл алды: ДАНИЯРОВ, бөтөн чөйрөнүн тубаса тургуну, 

буржуазиялык-улутчул идеологияны жүргүзүүчү катары ВКП(б) катарынан 
ЧЫГАРЫЛСЫН.

«Мас абалында болгону жана мугалимдерди начар камсыздагандыгы» 
деген айыптоолор докладчы Иксановдун же ага окшогон шаардык 
деңгээлдеги жетекчилердин оюнан чыгарылганы болсо керек, алар 
Базаркул Данияров жана комиссия иштерин карап жаткан ага окшогон 
башка адамдар менен буга дейре тааныш да эмес болсо керек.

Сыдыков менен Худайкуловдун топторуна катышкан деген көрсөтмө бул 
барып турган кеңкелестик, анткени бул эки адам саясий оппоненттер болгон 
жана баардык маселелер боюнча таптакыр карама-каршы позицияларды 
ээлешкен ...

Чоң манаптар Кененсарин менен Шабдановдорду «Коомдук жат» 
элементтерге байланышы бар деп айыптоо - таптакыр сабатсыз жана 
логикага жатпаган нерсе. Эгерде жогоруда айтылгандай, Данияров бай-
манаптын чоң үй-бүлөсүнөн чыккан болсо, анда ошол эле катмардын 
өкүлдөрүнөн чыккан башка манаптар ага кантип жат болушу мүмкүн? Бул 
логикасы жок айыптоону оңой эле түшүндүрүүгө болот - айыптоочулардын 
колунда калыптанып даяр болуп калган сөздөрдү чын жүрөктөн 
колдонушкан, кыязы, ал 1920-жылдардын биринчи жарымында көчүп 
келишкен кулактардын чөйрөсүнө ылайыктуу иштелип чыккан даяр 
үлгүлөр (шаблондор) болсо керек.

Бул сабатсыз жана кылдат даярдалган жалган тыянак Ош пахта-
талаа техникумунун мугалимин, Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумунун мурдагы директорун токтото алган жок, ал шаардык жана 
облустук комиссиялардын чечими менен макул болгон жок. Базаркул 
Оштогу окуучулар менен сабак өткөрүүнү улантуу менен бирге эле, облустук 
комиссиянын чечимдерине каршы Ташкенттеги тазалоо боюнча Орто Азия 
регионалдык комиссиясына кайрылган. 

Төрагасы Дзюба, мүчөлөрү Браварник жана Токомбаевден (!) турган 
«кыдыруучу үчилтиктин» жыйыны  1935-жылдын 5-майында Фрунзе 
шаарында өткөн449. Докладчысы эч кимге белгисиз Леньков деген адам 
болгон.

Данияров Базаркул, 1927-жылдан Бүткүл союздук большевиктер 
коммунисттик партиясынын мүчөсү, п / б No 0961354, туулган жылы 1897-
ж., байдын үй-бүлөсүнөн, кызматкер, билими орто, активдүү идеолог жана 
мурдагы Алаш-Ордо партиясынын мүчөсү, партиялык сөгүштөрдү алган.

Тазалоо убагында – Наркомпростун башталгыч жана орто мектептер 
башкармалыгынын башчысы болгон. Башталгыч уюмдун чечиминин негизинде 
тазалоо боюнча шаардык жана облустук комиссиялардын тастыктоосу 
менен Данияров буржуазиялык-улутчул идеологияны ишке ашырып, жат 
чөйрөнүн элементи катары ВКП(б)нын катарынан чыгарылган.

449 Протоколдун көчүрмөсү - Райкомго // КР БМА ПД. Ф. 10. Оп. 3. Д. 6. Л. 63 - №67 Документ; 
Протоколдун көчүрмөсү - Данияровго // ДҮА. БДФ. Б. 53. - №66 Документ
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Комиссиянын жыйынында чыгып сүйлөгөн жолдоштор мындай деп 
белгилешти: Данияров чоң бай-манаптын үй-бүлөсүнөн чыккан, тазалоо 
учурунда өзүнүн социалдык тегин жашырууга аракет кылган. Мурдагы 
Алаш-Ордо контрреволюциялык партиясынын жана баардык кыргыз 
топторунун: Садыков, Абдрахманов жана Худайкуловдун топторунун 
активдүү катышуучусу.    

Эл агартуу тармагындагы бүткүл ишмердүүлүгүндө ал 
контрреволюциялык улутчул идеологияны таратып келген. Педагогикалык 
техникумдун директору болуп турганда, аны атайылап кулак элементтери 
жана алардын балдары менен толтурган, мугалимдер жамааты да жат 
келгиндер менен толгон. Ал ушул кезге чейин буржуазиялык-улутчул 
идеологиядан баш тарткан эмес, социалдык жактан жат элементтер 
менен байланышы бар (Кененсаринов, Шабданов ж. б.).

Тазалоо боюнча Орто Азиядагы комиссияга аппеляция жазган. Докладчы 
жолдош Леньков. Данияров катышууда.

Чечилди: Данияровду ВКП(б) катарынан чыгаруу боюнча аймактык 
тазалоо комиссиясынын чечими ЫРАСТАЛДЫ.

П.П. Төрага: Дзюба
Мүчөлөрү: Браварник, Токомбаев.
Анык: Тазалоо боюнча Орто Азиядагы комиссиянын жооптуу катчысы 

Агол
Авторлору үчүн уят болгон бул документ контрреволюциячыл иштер 

жана буржуазиялык-улутчул идеологиянын жайылтуусу жөнүндөгү 
одоно калпты кагаз бетине түшүргөнү шексиз. Бир жагынан алганда, 
төмөнкү жактагы аткаруучулардын сабатсыз чампалаган ойлорун кайра 
козгоп кандайдыр бир жол менен бул документти жокко чыгаруунун 
кажети жок. Бул жазуулар эч кандай кошумча иликтөөлөр жана тактоолор 
жүргүзүлбөгөнүн тастыктап көрсөтүп турат.

Бирок, документке кол койгондордун жана аны түзгөндөрдүн, кемсинтип 
текшерүү жол-жобосуна баш ийдирип, суракка алгандардын катарында 
аны билгендер болгон, мисалы, «кыргыз адабиятынын баштоочусу» Аалы 
Токомбаев. Базаркул Данияров ага убагында билим алууга жардам берип, 
жетимди аяп, Ташкентке алып кетпеди беле. Базаркул сабатсыз болочоктогу 
акындын окуусун уюштуруп, андан кийин да жардам берип турган. 
Султаналы Самсалиев айткандай, акынды «эл душманы» деп айыптоого 
аракет кылышканда да, эл алдында олуттуу колдоо көрсөткөн450.

Албетте, Базаркул Данияров Алаш-Ордонун көптөгөн көз караштары 
менен тең бөлүшүп, алардын адабий чыгармачылыгына суктанып, анын 
мүчөлөрүн сыйлаган. Эгерде бул адамдар ага эң мыкты, эң сонун билим 
алууга жардам берип жатса, башкача болушу да мүмкүн эмес эле. Баардык 
жерде дүйнөнүн эң атактуу университеттеринде алынган билимди «эң 
сонун» деп атоо адатка айланган.

Бирок Ташкенттеги Киринпростон орто билимге ээ болгондугу жөнүндө 

450 Ушул китептин «Замандаштардын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Султаналы Самсалиевдин 
«Бул адамдын жаркын элеси ар дайым эсибизде» эскерүүлөрүн караңыз.
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күбөлүк алышкан Базаркул Данияров, Касым Тыныстанов, Осмонкул Алиев, 
Кусейин Карасаев, Жапар Шүкүров, Жоробек Сарногоев, Мурат Салихов, 
Мустафа Акматовдор жөнүндө сөз болгондо, алардын баары инсан катары 
калыптанып, элине пайда алып келишкендигин баса белгилеп айта алабыз. 
Анан ошондой жада калса жарыгы, жууна турган жайы жок, керебеттер 
жана жууркан-төшөктөр тартыш,  эң жөнөкөй шарты жок мезгилде алган 
билимди эң сонун билим десек жарашпайбы?!

Ташкент Киринпростун мугалимдеринин көбү, бул окуу жайда иштей 
электе Алаш-Ордонун активдүү мүчөлөрү, атүгүл лидерлери болушкан, 
алардын арасында: Халел Досмухамедов, Мухамеджан Тынышпаев, Магжан 
Жумабаев, Султанбек Ходжанов жана башкалар болгон.

Базаркул Данияров студент кезинде Алаштын эки лидери - Магжан 
Жумабаев жана Жаханша Досмухамедов менен бирге этнографиялык 
экспедицияда иштеген. Кийин Базаркул көрүнүктүү алашчылардын 
мектеп окуучулары үчүн жазган окуу китептерин - Миржакып Дулатовдун 
«Математикадан проблемалар китебин» жана Султанбек Хожановдун 
«Арифметика боюнча окуу китебин» кыргыз тилине которгон.

Өзү окуткан окуучулардын китеп окууга болгон сүйүүсүн ойготкусу 
келген Базаркул окуучуларына Алаш лидерлеринин ичинен Магжан 
Жумабаев, Жусипбек Аймауытов жана башка таланттуу жазуучулардын 
чыгармаларын тартуулаган.

Ушул протоколдун уятсыз авторлору кыргыз алашчылардын катарына 
кимдерди кошкондугун айтуу кыйын, мүмкүн Академиялык борбордун 
жана Илимий комиссиянын мүчөлөрү Эшенаалы Арабаев менен Касым 
Тыныстановдур, алардын аттары бул жерде көрсөтүлгөн эмес. Ошого 
карабастан, биз кыргыз Алаш-Ордосуна тиешеси бар деп шектелгендердин 
өлкөнүн өнүгүүсү жана билими боюнча Базаркул Данияровго окшош 
көз карашта экенине эч кандай шегибиз жок. Ошол эле учурда, алардын 
бирөөсүнүн да Алаштын жетекчилери Колчак өкмөтү менен бириккенине 
эч кандай тиешеси жок болчу.

Жогоруда айтылган «кыргыз топторуна» келсек, бул билдирүү жөнүндө 
жана буга карата айтайын дегенибиз, Базаркул Данияров Ташкентте 
жүргөндө Абдыкерим Сыдыков менен мамилеси бар болгонун ушул китепте 
баяндаганбыз. Ал эми Жусуп Абдрахманов жана башка Кыргызстандын 
жетекчилери Базаркул Данияровдун чакыруусу боюнча Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумуна келишип, студенттер менен баарлашып 
турушкан, ал үчүн сыймыктанса гана болот. 

Бул айыптоодо көрсөтүлгөн конкреттүү адамдар менен баарлашуу 
фактылары чындыкка толук шайкеш келет, Базаркулду бул адамдар менен 
бирге иштегени үчүн айыптабай, тескерисинче, ыраазычылык билдирсек 
жарашат деп ойлойбуз. Албетте, Базаркул Берүбай Кененсарин менен да, 
кеминдик жердеши Ажыйман жана Ажыгабыл Шабдановдор менен да дос 
болгондугу жөнүндө биз жогоруда жазганбыз. Ал Ажыйман менен бирге 
математика боюнча эки китеп жазган. Базаркул Пишпектеги Киринпросту 
жетектеп турганда, Ажыйман ал жерде мугалим болуп иштечү, экөө тең 
студенттерге бир предметти – кыргыз тили жана адабиятынан сабак 
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беришкен.
Партиялык тазалоонун үч инстанциясынан - башталгыч, Фрунзе 

шаарындагы жана Кыргыз облустук (негизинен республикалык) өтүп, 
адилет чечимге жетпей калса да, Базаркул акыйкат издегенин токтоткон 
жок. Эгерде ал ишти “Центр”, башкача айтканда Москва караса, анда чындык 
жеңет деген үмүтү бар эле. Ал борбордук тазалоо комиссиясына кайрылып, 
Москвада ишти кароону белгилөөнү суранган, ал үчүн каалаган убакта 
барып келүүгө даяр экенин билдирген451. 

Бирок, ишти кароо ал сурангандай ВКП(б) Борбордук комиссиясында, 
Москвада эмес, Фрунзеде болгон. Бул үчүн 1935-жылдын 1-ноябрында 
ВКП(б) БКнын тазалоо боюнча келген партиялык үчилтигинин жыйыны 
уюштурулган. Үчилтиктин курамына Ставский, Трофимов, Тюрин кирген 
жана Васильев деген белгисиз эле адам доклад жасаган452. Жыйынтыгында 
мурдагы чечимге жаңы эч өзгөрүү киргизилбей, үчилтик мурунку 
чечимдерди тастыктаган.

Андан кийин, кыязы, калыптанып 
калган практикага ылайык, бул протокол 
ВКП(б) Борбордук комиссиясынын тазалоо 
бланкында толугу менен кайра басылган жана 
1935-жылдын 14-декабрында ага жооптуу 
катчы Емельян Ярославский кол койгон453. 
Өкүм аппеляция жазган адамдын катышуусуз, 
сыртынан эле чыгарылган.

Емельян Ярославский (бул анын псевдони-
ми, чыныгы аты - Миней Израилевич Губел-
ман) (1878-1943) - советтик партиялык жана 
мамлекеттик ишмер, идеолог жана СССРде-
ги динге каршы саясаттын башчысы, саясий 
туткундардын үй-бүлөсүнөн. 1917-жылдагы 
революцияга чейин ал өзү оор жумуштарда 
иштеген, андан кийин Бүткүл союздук эски 
большевиктер коомун жана мурунку саясий 
туткундар менен сүргүндө отурукташкандар-
дын коомун жетектеген.

«Социал-демократия» жана «Деревенская 
правда» газеталарынын, «Правда», «Больше-
вик» жана «Тарыхый журнал», «Историк-марк-
сист» журналдарынын, «Безбожник» газе-
тасынын редакциялык кеңешинин мүчөсү 
болгон. Ар кандай кызматтарга жана наамдар-
га ээ болгон, анын ичинде СССР Илимдер ака-

451 Тазалоо боюнча ВКП(б) Борбордук комиссиясына арыз // ДҮА. ФБД. Л.54. - 
№68 Документ
452 Тазалоо боюнча ВКП(б) Борбордук комиссиясынын отурумунун №2 протоколу // КР 
БМА ПД.КР. Ф. 55, Оп. 1. Д. 14. Л.1
453 СЦКЧ протоколунун № 44/60 көчүрмөсү // ДҮА. БДФ. Б. 55 - №69 Документ

133-сүрөт. В.И. Межлауктун 
Ярославский менен Сталин-
ге тарткан карикатурасы 
(В.И. Межлаук кийинчерээк 
атылып кеткен, анын эки 
бир тууганы да атылган, 
аялы ГУЛАГда каза болгон)
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демиясынын академиги болгон. Кыязы, башында эски большевиктин ка-
дыр-баркы анын кызмат абалына чоң салым кошкон окшойт.

Бирок, 1930-жылдарда партиянын жалпы багыты жана маанайы 
өзгөргөндөн кийин да, Ярославскийдин саясий карьерасы абдан ийгиликтүү 
болгон, анткени ал активдүү түрдө: «Жолдош Сталин эң кыраакы, эң 
алысты кыраакы жетекчиси катары партияны Ленин жолу менен эң туура 
жетектеди» деген сыяктуу сөздөрдү айтып келген. Айтмакчы, бул ВКП(б)
нын 17-съездинде айтылган, ал «ок атуучу» атка конгон, анткени анын 
делегаттарынын жарымынан көбү сталинизм саясаты жүрүп турган кезде 
атылган...

1939-жылы Ярославский «Жолдош Сталин жөнүндө» деген китеп 
жазган. Ярославский китептин бир бөлүмүн «Улуттар лидери» деп атаган. 
Китептин маңызы: «Сталин 1890-жылдардын аягынан баштап Лениндин 
жанында жана дайыма Ленин менен бирге, Ленин менен дайыма бир 
жолдо, ал жолдон эч качан бурулбастан, бирге басып баратат». «Элдердин 
лидери» деп аталган адам дайыма мамлекеттин негиздөөчүсүнүн образына 
жабышууга аракет кылган, айрыкча ал өлгөндөн кийин, В.И. Ленин мындан 
ары ага каршы боло албасын жана кандайдыр бир жол менен андан 
алыстай албасын билип туруп ошентчү. Ошондой ыкма менен Ярославский 
чындыгында «саясий буюртманы» аткарып жаткан.

Бул китепте Сталинди мактап жазган Ярославский бир нече жолу 
«Сталиндин душмандарга ырайымсыз» экендигин баса белгилеген, бул, 
сыягы, адамдарды тазалоо боюнча комиссиянын башчысы катары автордун 
өзүнө да аябай жаккан.

Мына ошентип, тазалоо комиссиясынын мүчөлөрү адилеттүүлүктү 
чагылдырууга түр көрсөткөнгө да жарабай, бирок, кылдаттык менен 
документтештирип, көчүрмөлөрүн баардык инстанцияларга жөнөтүп 
турушкан.

Совет бийлигинин алгачкы жылдарынан тартып эле өз элинин 
жыргалчылыгы үчүн жанын аябастан эмгектенип, бүт күчүн билим берүү 
иштерине жумшаган, билимдүү, чынчыл жана ак ниет Базаркул Данияров, 
өзүнүн дээрлик баардык башка пикирлештери жана замандаштары сыяктуу 
эле «эл душманы» деп жарыяланган.

Табигый суроо туулат: бул тазалоолор жана массалык репрессиялар 
кыргыз элитасынын эң мыкты акылын, атайылап, максаттуу түрдө, ачык 
эле кырып жок кылуу эмес беле?

ЖЕКЕ ТУРМУШ ТУУРАЛУУ: ЖАКЫНДАРЫНА КАМ 
КӨРҮҮ

САКУдагы окуусун таштап, Базаркул Ташкенттен Фрунзеге кайтып 
келгенде, Бакирдин үй-бүлөсү күйөөсү менен атасынын тагдыры тууралуу 
такыр белгисиз абалда болчу. Аны менен байланыш үзүлүп, Бакирдин 
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аялы Бүбү (1892-1981) жана сегиз баласы Базаркул менен Төлөнбайдын 
кароосунда калган.

Мындан бир жыл мурун, 1930-жылы Базаркул Данияровдун үч студенти 
- Тазабек Саманчин, Карып Чукин жана Бакир Данияровдун уулу Төлөнбай 
Москвадагы В.И. Ленин атындагы педагогикалык институтка454 окууга 
өтүшкөн. Тазабек менен Карып аны ийгиликтүү аякташты, ал эми Төлөнбай 
да Базаркул сыяктуу атасы Бакирдин камакка алынышынан жана үй-
бүлөнүн баардык бойго жеткен мүчөлөрүнө туулган коркунучтан улам 
Фрунзеге шашылыш кайтып келген. 1931-жылы ал болгону 21 жашта болсо 
да, ал тун уулу катары үй-бүлөсүн багууга жана коргоого аргасыз болгон.

Төлөнбай жаңы эле ачылган Медициналык техникумда кыргыз тили 
жана адабияты мугалими болуп, Эшенаалы Арабаев менен бир жамаатта 
иштеген. Кийинчерээк Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунун 
бүтүрүүчүсү жана Базаркул Данияровдун дагы бир студенти Жүкөш 
Мамбеталиев бул окуу жайдын башчысы болуп дайындалган455.

Апасы Бүбү акыл-
дуу жана кайраттуу аял 
болчу, бирок ал сабат-
сыз эле, диплому жок 
болчу. Күйөөсү жалган 
жалаа менен кармал-
ган. Бул жагдай ага жу-
муш жана колдоо та-
бууга тоскоол болгон. 
Анын колунан көп иш 
келчү, мисалы колу уз 
чебер эле, бирок тур-
муш-тиричилик кылуу 
өтө кыйын болчу.

Болжол менен ошол 
убакта, балким, Таш-
кенттен кайтып кел-
генден кийин дароо 
эле, Базаркул Бакирдин 
үй-бүлөсүнө балдарга 

жакшы билим алышы үчүн Чоң-Кеминден Фрунзеге көчүп кетүүнү сунушта-
ган, анткени алар жанында болгондо аларга жардам бергенге оңой болмок. 

Базаркул Дзержинский бульварындагы Гафифа экөө жашаган үйүнүн ко-
роосуна боз үй тиккен, Төлөнбай апасы Бүбү менен бир туугандарын Фрун-
зеге көчүрүп келген. Жайында балдар боз үйдө болушкан, кышында жылуу-
раак болуш үчүн үйгө көчүп киришкен.

Насыр Данияров, 16 жашка келип, Борбордук Кыргыз педагогикалык 

454 1932-1938-жылдары институт А.С. Бубновдун, 1941-1997-жылдары В.И. Лениндин 
ысымын алып жүргөн.
455 Ушул китептеги «Пассионардуулукка ээ болуу» бөлүмүнөн «Кыргызча басма сөз. 
Жаштардын устаты Эшенаалы Арабаев» бабынын №56 сүрөттү караңыз.

134-сүрөт. Гафифа Фрунзедеги үйүнүн короосунда. 
Анын сол тарабынан боз үйдүн кичинекей бөлүгү 
көрүнүп турат. 1932-жыл.
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техникумунда окуган, Гулия 12 жашта, мектепте окуп жүргөн, Гүлбара 10 
жашта, Чолпон 8 жашта, Санжарбек 4 жашта, эң кичүүсү Кутпа 2 жашта 
болгон. Дагы бир Жакшылык деген бөбөгү бар эле, бирок ал чарчап калган... 
17ге чыккан Апсеке да өз алдынча болуп калган эле, ал Кайыңды айылында 
калып, дыйканчылык менен алектенип, колунан келишинче апасына, бир 
туугандарына тамак-аш жагынан жардам берип турган.

1935-жылы Ошко көчүп кеткенде Базаркул менен Гафифа улуу агасы 
Бакирдин кызы Кутпаны (бул китептин биринчи автору) ала кетишкен, 
анда ал беш жашта эле. Базаркул менен Гафифа тарбиялаган улуу балдары - 
Төлөнбай менен Насир эр жетип өз алдынча болуп калышкан, ал эми Гулия 
(Гүлсурук) окуусун Бишкекте улантууга аргасыз болгон.

Фрунзедеги үйүнөн айырмаланып, Оштогу үйүндөгү жашоо тынч, 
бир калыпта эле, коноктор да келчү эмес. Базаркул ата түйшүгү көп 
болгондуктанбы дайыма өтө олуттуу жүрөөр эле, ошол үчүн өзүнүн 
жашынан улуу көрүнчү, сыягы, башынан өткөн адилетсиздикке, досторунан 
бөлүнүп алыста жүргөнүнө да капа болуп жүрсө керек. 

Кутпа Бакировнанын эскерүүлөрү боюнча, ал көп учурда ооруп, катуу 
жөтөлүп жүргөн.Кутпа Бакировна Базаркул ата аны өзү менен бирге 
Ош талаачылык-дыйканчылык техникумунун студенттеринин өздүк 
көркөм чыгармачылык концерттерине кантип алып келгенин эстеди. 
1937-жылдагы Жаңы жылды майрамдоодо 7 жаштагы Кутпа биринчи жолу 
кооздолгон жаңы жылдык балатыны көргөн эле.

Гафифа Хусеиновнанын кийинчерээк мындай деп эскергени бар:
«Базаке биз менен болгон кезде, биз аны менен бирге Бакирдин балдарын 

- уулдарынан Насир Бакирович Данияровду, кыздарынан – өз кызыбыздай 
болуп калган Кутпа Бакировна Даниярова-Орузбаеваны багып чоңойттук. 
Биз андан айрылгандан кийин анын үй-бүлөсү менен байланыш үзүлдү ... Мен 
азыркыга чейин кичинекей Санжарымды эстейм, сагынам жана аны аябай 
көргүм келет: анткени анын атын Санжар деп биз койгонбуз»456.

Төлөнбай, албетте, бул жылдары Фрунзеде жашап жүргөн. 1934-жылы 
Караколго Мугалимдер курстарынын мугалимдеринин квалификациясын 
жогорулатуу үчүн жөнөтүлгөн, ал жерде Ташкенттеги Киринпрос 
мезгилинен бери Базаркул Данияровдун жакын жолдошу болгон Кусейин 
Карасаев менен бирге иштеген. Төлөнбай Ташкентте Киринпросту аяктап 
жаткан Карасаевди билет болуш керек, анткени Төлөнбай ошол кезде 
даярдоо курсунда окучу. Андан кийин Төлөнбай Данияров республиканын 
ар кайсы аймактарындагы мектептердин директору болгон, ал билим берүү 
тармагында көп жылдар ийгиликтүү иштеген.

Насир дагы Фрунзеде калган, анткени ал 1932-жылы педтехникумга 
окууга кирген, ал эми 1935-жылы Насир Данияров Ташкентте САГУну 
аяктагандан кийин жогорку билимге ээ болуп, республиканын биринчи 
профессионал гидрогеологдорунун бири болгон.

Ошентип, ал өзүнүн агасы Бакир Данияровдун тун уулдарын жогорку 
билимдүү кылып, жогорку билимдүүлөрдүн чөйрөсүнө жолдомо алып берген.

456 Маразаков И., Султанов А. «Унутулгус инсан эле» // «Ош жаңырыгы» 14-июль 1992-ж.
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Кыздарынын улуусу 1920-жылы туулган Гүлсурукту (аны Гулия деп 
аташкан) да Базаркул менен Гафифа бакканга жардам беришкен, Гулия 
алардын үйүндө көп барчу. Ал 1936-жылы Фрунзедеги жумушчулар 
мектебине кирип, эки жыл окуп, немис тили мугалими болгон. Кийинчерээк, 
Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, ал педагогикалык институттун дипломун 
алган. Гүлсурук (Гулия) кийинчерээк немис тили мугалиминин жолун 
тандап алып, бул тармакта үзүрлүү эмгектенген, анын ичинде директордук 
кызматтарды да аркалаган.

Гүлбара Даниярова Бүбү апасынын жанында калган, бирок баардык 
балдарына материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөтүп, жогорку 
билим алууга үндөгөн Базаркул, анын дагы кесиптик тагдырына салым 
кошкон. Гүлбара 1936-жылы Ленинград хореографиялык окуу жайына 
тапшырган, азыр ал окуу жай Агриппина Ваганованын ысымын алып жүрөт. 
Аны Улуу Ата Мекендик согуш башталаар алдында ийгиликтүү бүтүрүп, 
кыргыздын биринчи профессионалдуу балериналарынын бири болгон.

Мекенине кайтып келген соң, ал балетте ийгиликтерге жетишүү үчүн эң 
сонун табигый сапаттары бар болгонуна карабастан, классикалык балетти 
сахнага үйрөтүүнү артык көрдү. 

135-сүрөт. Караколдогу мугалимдердин курстары. Төлөнбай Данияров 
овалдуу портреттердин сол катарында жогору жагынан экинчи, Кусейин 
Карасаев жогору жагынан биринчи турат. 1934-жылдын 10-августу.
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Гүлбара Кыргызстандагы биринчи мугалим-хореографтардын бири 
болуп калды. Ал эң сонун артисттердин плеядасын тарбиялаган, Бишкек 
хореографиялык окуу жайынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон.

Кичүү балдары - Санжарбек, 
Чолпон жана Кутпа да ошондой 
эле жогорку билимге ээ болу-
шуп, турмушта өз ордуларын 
табышкан. Үчөө тең медици-
налык институтту аякташкан, 
бул кийинчерээк, Базаркул ка-
малгандан кийин болду.

Базаркул жумушта да, үйдө 
да мугалим бойдон калды. Ал 
үй-бүлөнүн баардык жаш муун-
дары жогорку билим алууга 
мүмкүнчүлүк алышы үчүн көп 
күч жумшаган.

Базаркул менен Гафифа 
жеке эле Данияровдорду эмес, 
Гафифанын эже-сиңдилери 

Камара, Роза, Алияларды да колдоп, чоңойтуп өстүрүштү. Роза Хусеиновна 
(1919-2001) Базаркул жана Гафифа менен чогуу жашап, алардын тарбиясын 
алган. Ал андан кийин да Гафифа Хусеиновнанын жанында болгон. 1994-
жылы ОшМУнун ага окутуучусу Маматалы Мурзаев менен болгон маегинде 
ал өзүнүн эскерүүлөрү менен мындайча бөлүшкөн457:

Жездем менен эжем аябай ынтымак жашашкан. Ошондон Гафифа эжем 
көзү өткүчө Базакемдин, анын жолдошторунун ар бир сөзүн шариаттай 

эсеп айткандарын унутпай 
аткарып журчү эле.

Базакем ак пейили, 
дурум-туруму менен тез 
эле кайындарына сыйлуу да, 
кадырлуу да киши болуп калган. 
Жездем кайын энесин урматтоо 
менен «Ани» деп атоочу. 
Тайэнебиз күйөө балдарынын 
арасынан Базакеми өзгөчө 
жакшы көрөр эле. Анткени 
Базакем арак ичпеген, бирөөнү 
капа кылбаган сылык киши 
болгон.

Базакем күну-түнү жазат 
эле, таенеси: «Базаркул болду 
эми, дем алып укта» десе, «Хоп, 

457 Мурзаев М. «Гафифа»// “Ош шамы”. 1996, 22 февраль. №9 (239).

136-сүрөт. Гульсурук (Гулия) Гафифанын 
туугандары менен. Гулия – оңдон үчүнчү, 
бактын алдында турат, Гафифа – солдон 
экинчи отурат. 1935ж.

137-сүрөт. Бакир Данияровдун балдары. 
Гүлбара - 12 жаш, Санжарбек – 7 жаш, 
Кутпа - 5 жаш, Чолпон - 10 жаш. Август, 
1935-жыл.
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Ани, азыр» – деп коюп тынбай иштей берер эле. Базаке балдарды аябай 
жакшы көрчү. Дайыма иштен кайтканда шымынын чөнтөктөрүн толтуруп 
конфеттерди, жер-жемиштерди алып келчү. Ани: «Кой, антпе» – десе, 
Базакем: «Ани балдар сүйүнсө, мени сүйүндү дей бериңиз» – деп жооп берчү.

Базакем бирөөгө жамандык кылбай турган, бирөөгө кату айтпаган, эч 
кимди капа кылбаган киши болгон. Ошондон биз: Насыр, Гүлсурук, мен (Роза 
Хусаиновна) Базакени кунүгө иштен үйгө кайтып келе жатканда алдынан 
тосуп чуркап чыгаар элек. Жездем бирибизди капа кылбай алып келгендерин 
баарыбызга бөлүштүрүп берер эле.

1936-жылда тартылган үй-бүлөлүк сүрөттө, биздин оюбузча, жашынан 
улуу көрүнгөн, ичинен убайым жеп, кайгыга чөмүлгөн адамдын образы 
тартылган, үй-бүлөсү менен табиятта сүрөткө түшүп жаткан адамга адатта 
кубанычтуу маанай мүнөздүү, бул жерде андай маанайы байкалбайт. Бул 
Базаркул Данияровдун камакка алынаар алдында түшкөн акыркы сүрөтү.

138-сүрөт. Базаркул Бакирдин улуу агасынын үй-бүлөсү менен. 
Биринчи катарда жаткандар солдон оңго карай: Санжарбек 8 жаш, Кутпа 
6 жаш. Экинчи катарда отургандар солдон оңго карай: Гулия 15 жаш, 
Чолпон 11 жаш, Бүбү апа, 55 жаш (кээ бир маалыматтар боюнча 57 жаш деп 
жазылган), Гульбара 13 жаш. Үчүнчү катарда тургандар: Базаркул, Насир 22 
жашта. Фрунзе. 1936-жыл.
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АДИЛЕТТИКТИН ОРДУНА ОРНОГОН 
АБИЙИРСИЗДИК ЖЕҢИШИ 

1936-жылы дагы бир маанилүү саясий окуя болуп өткөн. Кыргыз АССРи 
Кыргыз ССР болуп калды. Расмий түрдө, бул 1936-жылы 5-декабрда, 
Казак ССРинин түзүлүшү жана өлкөдө жаңы советтик конституциянын 
киргизилиши менен бир убакта болгон. Арийне, бул окуялар республиканын 
жетекчилеринин тынымсыз камакка алынып, улам бири жаңы шайланып 
жаткан баш аламан учурда болгондуктан, кубанычтуу окуядай, тиешелүү 
деңгээлде шаңдуу белгиленбегени деле таң калычтуу эместей. Анткени 
кечээ эле урмат-сый менен жаңы кызматка коюлган адамды, күтүүсүздөн 
эле «эл душманы» деп жарыялашчу. СССРдин чегинде көз карандысыз 
эгемен Кыргызстанды түзүү демилгесин ишке ашырууга умтулушкан 
жетекчилердин бир даары камалып, андан көбү кыйноо тартып өлтүрүлгөн 
эле...

Албетте, Базаркулга окшогон мугалимдер элдин билим деңгээлиндеги 
бир топ өзгөрүүлөргө каниет алышы мүмкүн. Анткени так ошондой 
мугалимдердин жана алардын санаалаштарынын элди сабаттуу кылуу үчүн 
жан аянбаган иш-аракеттери кыска мөөнөттүн ичинде эле өз жемишин 
бере баштаган. Республикада калктын сабаттуулугу бир топ жогорулап, 
сабаттуулук деңгээли 60%га жеткен, ал эми 1920-жылдардын башында 
Базаркул иштей баштаган мезгилде болжол менен 5% болсо, 1927-жылы - 
15% түзгөн.

Педагогикалык институттан тышкары 1933-жылы республикада 
Кыргыз зооветеринардык институту ачылып, орто кесиптик билим берүү 
мекемелеринин тармагы кеңейген. Анын көптөгөн окуучулары бутуна 
туруп, өздөрүн көз карандысыз илимпоз, акын, жазуучу, мугалим катары 
көрсөтүп, билим берүү системасында эмгектенип жатышкан. Бирок, 
алардын да тагдыры репрессияга кабылуу коркунучунда калган...

1937-жылы, партиянын катарына калыбына келтирүү боюнча комиссияга 
кайрылып, алардан терс жоопторду алгандан эки жыл өткөндөн кийин, 
Базаркул Данияров адилеттүүлүктү калыбына келтирүү үчүн кайрадан 
аракеттене баштап, республиканын жетекчилиги менен сүйлөшүүнү чечкен.

Ал жайында жети жашар жээни Кутпаны Фрунзеге Ош талаачылык-
дыйканчылык техникумунун бүтүрүүчүсү Султаналы Самсалиевдин 
коштоосунда поезд458 менен жөнөтөт да, өзү техникумдун студенттери 
каникулга тараган учурда өзүнүн иштерин бүтүрүп алып, артынан барып, 
аны менен бирге кайра Ошко кайтып келүүнү болжолдойт. Бирок анын бул 
планы ишке ашпай калды.

458 Ал кезде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара 
болбогондуктан, Оштон Фрунзеге Ташкент аркылуу машина менен барууга мүмкүн болгон.



261АДИЛЕТТИКТИН ОРДУНА ОРНОГОН АБИЙИРСИЗДИК ЖЕҢИШИ 

1937-жылдын июль айынын орто ченинде Базаркул Данияров 
республиканын борборуна, агасы Бакирдин үй-бүлөсү жашаган Совет 
көчөсүндөгү 186 номурлуу үйгө  - Бүбү апабыз менен чоң энебиздин үйүнө 
келип түшөт. Бүбү апабыздын айтымында, ал өзүнүн келечектеги тагдыры 
жөнүндө сүйлөшкөнү партиялык жана советтик органдарда иштеген 
жетекчилердин кабыл алуусунда болуп, андан абдан капалуу чыккан.

Республиканын жетекчилигине баргандан бир нече күн өткөндөн кийин, 
1937-жылдын 9-августунда Базаркул Данияров Фрунзе шаарында НКВДнын 
жумушчулары жашаган үйдө камакка алынган. Эч кандай суроо-сопкуту 
жок эле анын баардык документтерин, адабий китептерин жана Оштогу 
батиринен -   кол жазмаларын, илимий эмгектерин, окуу куралдарын тартып 
алышкан.

Базаркул камалаарга бир күн калганда, 8-августта Осмонкул Алиев 
камакка алынган. Айрым маалыматтарга караганда, экөө тең бир күндө, 
8-август күнү кармалган. Андан сегиз күн мурун, 1937-жылдын 1-августунда 
Касым Тыныстанов камакка алынган. Бүбү апанын айтымында, Базаркул 
досу Касымдын камакка алынышын жүрөгүнө жакын кабыл алып, абдан 
капа болуп, төшөккө жатып калган.

Андан бир аз мурдараак Токчоро Жолдошевду кармап кетишкен.
Ал эми Базаркул Данияровдун жеке архиви жөнүндө айта турган болсок,  

1911-1937-жылдардагы сүрөттөр, бул басылмага киргизилген кээ бир 
документтердин баары Гафифа Хусейновнанын жардамы менен сакталып 
калган, ал өтө этияттык менен Оштогу туугандарыныкында бекитип 
койгондуктан, жок кылынбай калган.

Базаркул Данияров Фрунзе шаардык түрмөсүнө камалгандан бир айдан 
кийин Оштогу талаачылык-дыйканчылык техникумунун директору 
Азизовдун аны жумуштан бошотуу жөнүндө: «Мен Данияровду техникумдан 
иштен чыкты деп эсептейм» -деген буйругу чыккан459.

2002-жылы Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов жана Д.М. Насилов деген үч 
автордун Коопсуздук органдарынын архивдик материалдары боюнча 
1930-жылдардагы түркологдордун тергөө иштери жөнүндө кыскача 
баяндалган «Репрессияланган түркология»460 деген китеби жарык көргөн.

Базаркул Данияровдун ишинин материалдары боюнча төмөндөгүдөй 
маалымат бар:

09/08/1937 Данияров Б. 1921-жылы контрреволюциячыл улутчул Социал-
Туран партиясына таандык болгон, ошондой эле бир катар окуу китептерин 
орус тилинен кыргыз тилине которууда жана редакциялоодо Советтер 
Союзуна каршы контрреволюциялык үгүт жүргүзгөн деген негизсиз айыптар 
менен Кыргыз ССРинин НКВД органдары тарабынан камакка алынган.

25.05.1939-жылы Кыргыз ССРинин Ош райондук сотунун жазык иштери 
боюнча коллегиясынын чечими менен Б. Данияров 5 жылдык мөөнөткө добуш 
берүү укугунан ажыратылып, 15 жылга эркинен ажыратылган.

1939-жылдын 21-ноябрында Кыргыз ССРинин Ош райондук сотунун жазык 
459 Ош талаачылык-дыйканчылык техникумунун № 106 буйругу // Ош. обл. мам.арх.. 
Ф.249. Оп.2. Д.12. Л.70. - №71 Документ
460 Ашнин Ф.Д., 2002, 294-б.
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иштери боюнча коллегиясынын чечими менен Б.Данияровдун жаза мөөнөтү  
10 жылга чейин кыскартылып, ал эми шайлоолордо добуш берүү укугунан 5 
жылга ажыратуу чечими өзгөрүүсүз сакталып калган. 

Бул акылга сыйбаган абсурд айыптоолорду түшүндүрүүгө сөз да жетпейт. 
Балдар үчүн жазылган математика китебинде кандай контрреволюциялык 
агитация жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Акыйкат издеген тергөөчү болсо, 
ал китептин бетин ачып, окуганда эле түшүнмөк, ал мындай чындыкты 
издөөгө да, табууга да кызыкдар эместиги айкын көрүнүп турат. 

Базаркул РСФСР Кылмыш кодексинин 58-2, 58-7, 58-10 (1-бөлүгү) жана 
58-11-беренелери боюнча айыпталган. Бул кезде Кыргыз АССР РСФСРден 
бөлүнүп, автономиялуу эмес, союздук республика болуп калган эле.  

Ал төмөнкү беренелер боюнча айыпталган:
58-2. Куралдуу көтөрүлүш, анын аймагынын кайсы бир бөлүгүн күч менен 

Советтер Союзунан ажыратуу же бийликти басып алуу максатында 
басып алуу ниети менен жасалган баардык аракеттер: мүлктү 
конфискациялоо жана союздук республиканын жарандыгынан ажыратуу 
менен жумушчулардын душмандарын атуу же жарыялоо жана ошону 
менен СССРдин жарандыгы жана Союздук ССРден түбөлүккө чыгаруу, мында 
мүлктү толугу менен же бир бөлүгүн конфискациялоо менен, жок кылуучу 
жагдайларда, үч жылдан кем эмес мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга 
уруксат берүү;

58-7. Мамлекеттик мекемелерди жана ишканаларды туура пайдалануу 
же контролдоо жолу менен жасалган мамлекеттик өнөр жайды, 
транспортту, соода, акча жүгүртүүнү же кредиттик системаны, ошондой 
эле кызматташтыкты бузуу, же алардын нормалдуу ишине каршы чыгуу, 
ошондой эле мамлекеттик мекемелер жана ишканалар же алардын 
ишмердүүлүгүнө каршы, мурдагы ээлеринин же кызыкдар капиталисттик 
уюмдардын кызыкчылыгында, башкача айтканда өндүрүштүк баш-
аламандык: 58-2-статьяга окшош жаза колдонуу;

58-10. Совет бийлигин кулатууга, алсыратууга же кээ бир 
контрреволюциялык кылмыштарды жасоого чакырууну камтыган 
пропаганда же агитация (58-2-58-9-беренелер), ошондой эле ошол эле 
мазмундагы адабиятты даярдоо, таркатуу, же сактоо жок дегенде алты 
айдан кем эмес чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга алып келет.

Ошол эле аракеттер массалык баш аламандык учурунда же массанын 
диний же улуттук терс пикирлерин колдонуу менен, же аскердик кырдаалда 
же согуштук абал боюнча жарыяланган аймактарда: жаза 58-2-беренеге 
окшош.

58-11. Бул главада каралган контрреволюциячыл кылмыштарды 
даярдоого же жасоого багытталган уюштуруучулук ишмердүүлүктүн 
баардык түрлөрү ушундай кылмышка барабар жана ал тиешелүү беренелер 
боюнча кылмыш кодекси менен жоопко тартылат.

«Тергөө» мезгилинде кат алышууга жана түз байланышка чыгууга тыюу 
салынган, ошондуктан Базаркул колуна тийген бир үзүм кагазга болсо да,  
кат жазып, эптеп-септеп, белгисиз бир жолдор менен байланышып турууга 
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аргасыз болгон. Биз көрүп тургандай, бул «тергөө» мезгили дээрлик эки 
жылга созулган. 1937-жылы августта камакка алынып, 1939-жылдын май 
айында биринчи өкүмүн алган.

Ошол эле учурда, туткундун каттарынан бизге белгилүү болгондой, 
алгачкы сурактан кийин эч кандай тергөө аракеттери көрүлгөн эмес. 
Түрмөдө ага эч кандай, а түгүл эң негизги зарыл шарттар, анын ичинде 
кийим-кече да берилген эмес. Базаркул жайында камакка алынган, кыш 
келгенде, кийе турган кышкы жылуу кийимдери эмес, ич кийимдери да жок 
эле... 

Айыптоо корутундусунда партияны тазалоо учурунда айтылган ойдон 
чыгарылган нерселер кайталанган, бирок бул жерде прокурорлордун 
фантазиялары андан ары кеткенин Ф.Д. Ашнин жана кесиптештеринин 
китебиндеги тергөө жөнүндө отчеттун уландысынан көрүүгө болот:

Данияровдун айыптоо корутундусунда мындай деп жазылган:461

1921-жылы Ташкенттеги Казак педагогикалык институтунун студенти 
болуп турганда антисоветтик улутчул «Алаш-Ордо» уюмуна кабыл алынган; 
ошондой эле ошол жылдары аны менен байланышта болгон Тыныстанов 
менен Алиевди эскеришкен. 

Андан ары мындай деп айтылат: «922-жылы Данияров Алиев жана 
Тыныстанов менен бирге Өзбекстандан Кыргызстанга антисоветтик 
улутчул уюмдардын жергиликтүү бөлүмдөрүн тартуу жана түзүү үчүн 
кеткен. Шериктеши менен КыргССРнин Талас өрөөнүндө болгон кезде Совет 
бийлигине каршы аракеттенген басмачылардын бандаларына активдүү 
жардам көрсөткөн. Фрунзе менен Каракол шаарларында ал куралдуу 
көтөрүлүшкө даярдануу үчүн мыйзамсыз чогулуштарды уюштурган <...> 

1935-жылы КыргССРинин Эл агартуу комиссариатынын алдындагы 
мектеп бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп жүргөндө, 
кыргыз тилиндеги бир катар адабий чыгармаларды жана окуу китептерин 
редакциялоого катышкан, анда Кыргызстандагы малчылык маселеси 
боюнча улутчулдук чечмелөөлөрдү462 кошуп кеткен...

1936-37-окуу жылында Ош талаачылык-дыйканчылык техникумунда 
мугалим болуп иштеп жүргөндө, педагогикалык жамааттын арасында 
революцияга чейинки Кыргызстанды бай, ал эми советтик доордо кедей 
катары сүрөттөп, эски бай-манаптардын жашоосун мактаган».

Айыптоо корутундуларынын сюжеттерин мынчалык так сүрөттөп «ачып 
берген» ким экенин айтуу кыйын, бирок «автор» архивдерден колуна 
тийген маалыматты тактап текшерүү же кошумчалоо оюна да келбей, бири-
биринен көчүрүп жазып жүрүшкөн азыркы айрым тарыхчылар сыяктуу, бул 
жерде да бир айыптоо ишинин даяр «жерлерин» экинчисине көчүрүп ала 
коюшканы, ар түрдүү себептерди издеп убара болбогону көрүнүп турат. Бул 
адамдардын баары - тергөөчүлөр, алардын жетекчилери, «үчилтиктери», 
комиссиялары - кызматтык ролу боюнча бир топ адамдар булардын баарын 
окуп жатканда, бул окуялардын канчалык реалдуу экенин сурашкан жокпу? 

461 Ашнин Ф.Д., 2002, 270-б.
462 К.-р. - контрреволюциялык
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Жок дегенде кыйыр түрдө болсо да далилдери кайда? Түрмөгө тыгып 
алып, туткундарды ар кандай мыкаачылык ыкмалар менен моюнга алууга 
мажбурлоодон башка эмне далил бар?..

Жогоруда айтылгандай, 1939-жылы соттун чечими эки жолу кабыл 
алынган (бул аракетти соттук териштирүү катары мүнөздөө мүмкүн эмес, 
ошондуктан биз соттун чечими жөнүндө гана айтып жатабыз) жана ошол 
документтерден улам Базаркул өзүн кандай алып жүргөнү жөнүндө түшүнүк 
алса болот. Ф.Д. Ашнин жана соавторлорунун жазган материалдарынын 
уландысы: 

Ал жерде мындай белгиленет: «Данияров Базаркул күнөөсүн жарым-
жартылай мойнуна алды» <...>

Мурдагы айыптоо корутундусунун пункттары толугу менен кайталанат, 
бирок айыпталуучу мойнуна алган нерселер тууралуу кененирээк айтылат: 
«Иш боюнча айыпталуучу катары суракка алынган Данияров 1921-жылдан 
тартып 1922-жылга чейин “Алаш-Ордо” контрреволюциячыл уюмдун мүчөсү 
болгонун гана мойнуна алды, калган бөлүгүндө ал күнөөсүн мойнуна алган 
жок». Баары Тыныстановдун соттук отурумда айтканына дал келет: 
кыязы, Ташкентте кандайдыр бир студенттик уюм чынында эле болгон 
окшойт463.

Бул жерде биз «студенттик уюмдун» бар экендиги тууралуу бир жактуу 
тыянак чыгара албайбыз. Биринчиден, «Алаш-Ордо» 1920-жылы эле 
жоюлуп жок болгон. Студенттик уюм жөнүндө божомол кандайдыр бир 
деңгээлде Кусейин Карасаев айткан Аалы Токомбаевдин окуясына карама-
каршы келет464. Аалы дагы 1937-жылы октябрда Социал-Туран партиясына 
таандык деген айып менен камакка алынган, бирок 1939-жылы 3-июнда 
«коюлган айыптын далили жоктугу үчүн» бошотулган. Кыязы, ал Базаркул 
экөө түрмөдөн жолугушуп калышса керек: «Базакем бир сөздүү болчу. 
Айтканынан кайтчу эмес. Ал жөнүндө Токомбаев Аалынын мындай деп айтып 
бергени эсимде. «1938-жылы «Туран партиясында» деп камалгандардын 
кээ бирлерин актап атканда, Базаркулду да кайта текшерип, чындыгын 
айт, чын эле ошол партияда болдуң беле? Балким калп болуп жүрбөсүн?»  
- деп кайта сурак жүргүзгөндө, Базакем «Мен ошондой партияда болгомун 
деп кыйнаганда айтпадым беле. Кол койдуруп албадыңар беле!» - деп жооп 
бербей коюптур».

Андан ары Карасаевдин баяндамасы: «Бир сөзүнөн кайтпаган кокуй 
киши болчу» - деп айтканы эсимде. Ошондо эле иштин чындыгын айтса 
кутулмак экен. Мына ушундай бир сөздүү киши болчу».

Мындан тышкары, Базаркул түрмөдөн аялы Гафифага минтип жазган:465  
Иштин абалы мындай: тергөөчү тарабынан кысымга калбаш үчүн мен 

калпты айттым, Касым, Алиев, Жээнбай, Зулпубаев жана башкалар мага 
карата терс көрсөтмө берди. Касым менен бетме-бет кездештиргенде, 
ал менин күнөөмдү тастыктады, кышында алар өлүм жазасына өкүм 
463 Ошол эле жерде, с. 271-б.
464 Ушул китептеги «Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүнөн Кусейин Карасаевдин 
«Базаркул Данияров жөнүндө» эскерүүлөрүн караңыз.
465 «Туткундун каттары» бөлүмүндөгү 3-катты окуңуз 
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кылынды (баардыгы 30га жакын адам). Алар атылдыбы же жокпу белгисиз. 
Бирок, акыркы маалымат боюнча, алар атылган окшойт. Ошондуктан, сот 
алардын мага берген көрсөтмөлөрүн чындык деп тапты.

Бул жерде «терс көрсөтмө бергендерди» күнөөлөгөнгө болбойт - аларды 
аеосуз кыйнашкан. Эгерде алар атылбаса, алар сөзсүз кыйноо астында 
берилген көрсөтмөлөрүнөн баш тартышмак.

Бизде тергөө материалдары толук жок, ошондуктан Данияровдун иши 
эмне үчүн башкалардан айырмаланып кеткенин билбейбиз. Балким, ал узак 
убакыт бою эч нерсени мойнуна алган эмес, бул дайыма тергөө иштерин 
улам артка жылдыра берген; балким тергөө Фрунзеде эмес, Ошто өткөнү 
роль ойногон466.

Иштин материалдарын андан ары карап көрөлү: 
Кандай болгон күндө да, студент достору Тыныстанов менен Алиевден 

айырмаланып, ал 1938-жылы ноябрда коркунучтуу «үчилтикте» 
каралгандардын катарына кирбейт. 1939-жылы алар калган иштердин 
баарын бүтүрүүнү чечишкен, бирок машина андан кийин башкача иштей 
баштаган жана 1937-1938-жылдардагы сөзсүз түрдө өлүм жазасына 
тартуу жөнүндөгү беренелерге (58-2, 58-7) ылайык, башкача да өкүмдөр 
кабыл алынышы мүмкүн эле.

Эки жолу сот процесси болгону да көңүл бурууга арзыйт: биз төмөндө көрүп 
тургандай, 1939-жылы Кыргызстанда иштерди кароо кампаниясы жүрүп, 
айрымдары бошотулган. Балким, Данияровду бошотуу жөнүндө да маселе 
каралгандыр, бирок акырында эски айыптоолор (жок эле дегенде алардын 
негизги бөлүгү) тастыкталган, бир гана “лагерлерде 15 жыл” деген сүйлөм 
“10 жылга” деп алмаштырылган (мындай кырдаалдар 1939-1940-жылдары 
болгон, мисалы, ошол убакта С.П.Королевдун жазасы 10 жылдан 8 жылга 
өзгөртүлгөн)467.

Мөөнөттү 15 жылдан 10 жылга кыскартуу Базаркул Данияровго жардам 
берген жок. Фрунзе жана Ош түрмөлөрүндө үч жыл сыноодон өткөндөн 
кийин, 1940-жылы май айында Базаркул ГУЛАГ системасынын Свердлов 
районунун Ивдель колониясынын «Н» лагерине токой кыюуга которулган, 
ал жерден кайтып келген эмес.

Ивдель лагери кандай болгонун элестетүү үчүн, интернеттен 2016-
жылы жарыяланган автор Елеон Горчинскийдин эссесинин үзүндүсүн 
келтирели468. Баардык тандоолор бул китептин авторлору тарабынан 
көрсөтүлгөн, бул үзүндүлөр Базаркулдун Ивдель лагериндеги жыгач өнөр 
жай ишканасынынан жиберген каттарындагы пикирлерди кайталайт. 

1937-жылдын 25-августунда Ивделдеги «Свердлес» жыгач өнөр жай 
ишканасынын мүлкүн СССРдин НКВДсынын ГУЛАГ системасына өткөрүү 
боюнча буйрукка кол коюлган. Бул эбегейсиз түрмө машинасынын 
тиштеринин бири Ивделлагдын башталышы болчу. Тамашакөйлүгүн 
466 Ашнин Ф.Д., 2002, 271-б.
467 Ошол эле жерде, 271-б.
468 Елеон Горчинский. Ивдельлагерге - 80. Күн чыккандан батканга чейин / Проза.ру 
сайты. Url: http://рго7а. ги/2016/03/09/1689 кайрылуу датасы 01.02.2021
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жоготпогон туткундар НКВД аббревиатурасын “Неизвестно, когда 
вернусь домой” («качан үйгө кайтаарым белгисиз») деп чечип алышкан. 
Ивдель лагери пайда болгон жылы эле анын кандай максатта түзүлгөнүн 
далилдейт. Каргашалуу 1937-жылы негизинен «эл душмандары» деп 
аталган лагердеги туткундарды куугунтуктоонун туу чокусуна жеткен. 
Алардын дээрлик баардыгы 58-берененин 10-бөлүгү боюнча соттолгон 
жана «антисоветтик контрреволюционерлер» деген жарлык жабышкан. 
(Демек, кылмышкерлер, аларга салыштырмалуу «популярдуу», дээрлик 
артыкчылыктуу болгон). 58-берене боюнча камоого алуу үчүн, коммунизмдин 
жердеги бейиш экенине кичине эле шек саноо болсо, «эл душманынын» 
тууганы же «жолу жок» тааныш болушу жетиштүү болгон.

Совет мамлекетинин дагы бир чечими аймактарды өнүктүрүү болгон, 
ал үчүн арзан жумушчу күчү керек болчу. Ошондой арзан жумушчу күч 
катары туткундарды пайдаланышкан, алар чынында, кулга айланышкан. 
Лагерлердин баардык иштери пландаштырылган, ар бир «жумуш 
орду» үчүн толук норматив иштелип чыккан, аны аткарбагандардын 
күнүмдүк ичкен тамактарын кыскартып салышкан, ал тургай жаза 
камерасы менен жазалашкан. Жумуштун көлөмү көбөйүп жүрүп отурушу 
керек болчу, туткундарга суроо-талап пайда болгонго жараша, аларды 
«камоо» планы болгон.

Алардын жашаган шарттары, жеген тамак-аштары кай бир лагерь 
нормаларына туура келсе да, акылга туура келбейт. Соттолгондордун 
көпчүлүгү бул шарттарда чыдап жашай алышпагандыктан, алар 
ошол жерде түбөлүккө көз жумушкан.

1940-жылдардын башында Уралда жана Сибирде басымдуу болгон 
немистерди депортациялоо жөнүндө да айта кетпесек болбос. Алардын 
бир нече миңи Ивделге да алынып келинген. Расмий түрдө туткун 
болуп эсептелбесе да, чындыгында алардын тагдыры туткундардын 
тагдырынан көп деле айырмаланчу эмес, алар бул жерде жашоого жана 
эмгек армияларында иштөөгө милдеттүү болушкан. Ошондуктан, аларды 
«күнөөсү жок күнөөлүүлөр» деп аташкан.

Ивделдин түндүк тарабын туткундардын жардамы өнүктүрүү Ивделден 
83 чакырым алыстыкта   жайгашкан Бурмантово айылынан башталган. Так 
ошол жерде биринчи колония пайда болгон. Андан кийинки колониялар жана 
лагерлер көзгө илинбеген ылдамдык менен үзгүлтүксүз чыга пайда боло 

139, 140-сүрөт. Ивдель колониясы. Азыркы көрүнүшү
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баштады. <...>
Биринчи лагерь бөлүмдөрүнүн бири Ивделдин түштүгүндө, Сама 

айылында негизделген. Бул Ивдель лагерь системасына түшкөн 
соттолгондор кирген жана таркатылган «дарбазалар» болчу. Көп өтпөй 
ал бөлүм курчап турган лагерлердин борборуна айланып, туткундардын 
жардамы менен Сама станциясынан Ивделге чейин темир жолдун курулушу 
башталган.

Ошол эле жерде аялдар зонасы жана ири көмөкчү айыл чарба ишканасы 
болгон, ал Ивдель жашоочуларын өсүмдүк жана мал чарба продуктылары 
менен камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. Башка колониялар негизинен 
жыгач кесүү менен алектенишкен, жыгачтар дарыялардын боюнда калкып, 
тар темир жолго чыгарылган. Мындан тышкары, пайдалуу кендерди алуу 
үчүн бир нече шахта ачылган.

Колониялар Лангур, Лосиний, Глухарный айылдарында, ошондой эле 
Ивделдин түштүгүндөгү башка жерлерде пайда болгон. Колониялар Ивделдин 
өзүндө жана анын тегерегинде да пайда болгон. Атап айтканда, Палкино 
лагери Персино айылынын жанында пайда болгон. Кыскача айтканда, он 
беш жылдан кийин, Ивдель районун жөргөмүштөй лагерлер системасы 
каптаган. 1951-жылы 57 лагерь бөлүктөрү болгон, алар бир эле убакта 22 
миңге жакын соттолгондорду камтыган. (Салыштыруу үчүн: Ивделдин 
калкы ал кезде 26 миң адам болгон).

Базаркул Данияров 1942-жылы ГУЛАГда, Свердлов районунун Ивдель 
колониясында каза болгон. Анын сөөгү жакындары аны күтүп турган 
туулган жеринен эки миң чакырым алыс жерге түбөлүк жай тапты. 

Сталин өлүп, ага сыйынуулар алынгандан кийин Базаркул Данияровго 
коюлган баардык айыптар алынып салынган.

Кыргыз ССР Жогорку Сотунун 1959-жылдын 24-апрелиндеги 
чечими менен Ош райондук сотунун кылмыш иштери боюнча соттук 
коллегиясынын 21.11.1939-жылдагы чечими жокко чыгарылган, Данияров 
Базаркулга карата иш өндүрүшү анын аракеттеринде кылмыштын 
курамынын жоктугунан токтотулган. Данияров Базаркул толугу менен 
реабилитацияланган.469

469 Ашнин Ф.Д., 2002, 271-б.

141, 142-сүрөт. Ивделге карай жол. Түрмөнүн бейтапканасы ГУЛАГдан бери 
сакталып калышы мүмкүн.
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Бирок, бул дароо эле боло койгон жок. Сталин 1953-жылы каза 
болгону белгилүү, XX партсъездде мамлекет башчысы Н.С. Хрущев расмий 
деңгээлде биринчи жолу Сталиндин «жеке башына сыйынууну» жокко 
чыгарган, ал 1956-жылы болгон, ал эми Базаркул Данияров 1959-жылы 
реабилитацияланган. Ага карата адилеттүүлүк туугандарынын, биринчи 
кезекте жубайы Гафифа Хусеиновна Даниярованын иш-аракеттеринин 
аркасында калыбына келтирилген. Бул тууралуу - «Адилеттүүлүккө карай 
узак жол» бөлүмүндө бар.

Базаркул Данияровдун «тергөө» учурунда түрмөдө өткөргөн жылдары, 
андан кийин ГУЛАГда башынан өткөргөндөрү анын сүйүктүү жубайы сактап 
калган каттары аркылуу элестүү чагылдырылат. 
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КАТТАР ЖӨНҮНДӨ

Базаркул Данияровдун каттарын анын өмүрлүк жары Гафифа Даниярова 
(Халикова) узак жылдар бою аздектеп катып жүргөн үчүн сакталып калган. 
Ал каттарга: «15/VII.40 алдым», «кат жеткирилген эмес», «чапталбай 
ачылып калган» ж.б. белгилерди коюп койгон.

Ивдель лагеринен каттар почта аркылуу келип турган, ал эми Фрунзедеги 
түрмөдөн жакшы адамдар жеткирип берип турушкан. Гезиттин айрылган 
калдыктарына, кагаздын үзүндүлөрүнө жазылган каттарда кээ бир 
тамгалар өчүрүлүп, ал жерлерде <...> деген белгилер коюлган. Жалпысынан 
17 кат сакталып калган, алардын көбү Гафифага, апасына жана эжелерине 
жиберилген каттар.

Каттар 1937-жылдын 2-декабрынан 1941-жылдын 4-июнуна чейинки 
мезгилди камтыйт, алгачкы үч кат - Фрунзе түрмөсүнөн жазылган. 
Каттардан улам көрүнүп тургандай, 1940-жылдын башында Базаркул 
ГУЛАГдын курамына кирген Свердлов районунун Ивдель колониясына 
жөнөтүлгөн. 1941-жылдын июнунда дүйнөлүк экинчи согуш башталганына 
байланыштуу, бийликтин тыюу салуусунан улам кат алышуу үзүлгөн470.

Белгилүү себептерден улам анын туугандарынын каттары сакталып 
калган эмес. Бир гана Гафифанын каттарынын бир-экөөнү Базаркул аялына 
жазган кезектеги каты үчүн конверт катары колдонгонго аргасыз болгон...

Базаркул жазган каттарын абзацтарга бөлбөй жазган, аны албетте, 
көбүрөөк текст батышы үчүн ошентиши ыктымал. Каттарында бир нече 
жолу ал аялынан майда жана кыска жазууну суранат, анткени кат жеңил 
жана чакан болсо, дарегине тезирээк жеткирилмек. Ошондой каттарын 
ачып окушу мүмкүн, тагыраак айтканда перлюстрацияга471 дуушар болушу 
мүмкүн деген божомолдор бар. Биз окууга ыңгайлуу болушу үчүн тексттерди 
абзацтарга бөлүп койдук. 

Каттар хронологиялык тартипте берилген. Түп нусканын сканерленген 
үлгүсү ошол эле каттын кайра басылган текстинен кийин жайгаштырылды.

470 Согуштун башталышына байланыштуу лагерлерди, түрмөлөрдү жана колонияларды 
согуш абалына өткөрүү жана башка чаралар боюнча СССР Ички иштер эл комиссарынын 
жана СССР прокурорунун № 221 директивасы. Саясий репрессиянын курмандыктарын 
репрессиялоо жана реабилитациялоо боюнча мыйзамдык жана нормативдик актылардын 
жыйнагы. М., 1993, б. 158.
471 Перлюстрация - мамлекеттик же башка органдардын почта аркылуу жөнөтүлгөн 
каттарды жашыруун ачып окуу (лат. тилинде perlustro – карап чыгуу)
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БАЗАРКУЛДУН ТУУГАНДАРЫНА ЖАНА ГАФИФАГА 
ЖАЗГАН 1-КАТЫ. 02.12.1937

Бул катты Фрунзедеги түрмөдөн бейтааныш бир адам аркылуу берип 
жиберген. Карандаш менен бир үзүм баракка жазылган кат конвертке 
салынган эмес. 

Төлөмбай, эгер аман болсоңор, Бүбү, Гүлсурук472 бар болсо, Афифа473, мен 
аманмын. 3 айдан бери милициянын түрмөсүндө жатам. Кийим-тамактан 
абдан жүдөдүм. Акчамды алып кассага салып койгон. Эч нерсе сатып 
бербейт. Түрмөгө түштүм деп кайгырбайм, себеби жалгыз мен эмес, элдин 
башына келген иш ко. Силердин жамандыгыңардан өз убагында кийим албай 
калганыма кайгырам (сентябрга чейин). Эми ушу кишиге474 1 кило кант алып 
бергиле жана 50 (элүү) сом бергиле. Менден алдым деген жооп алып барса, он 
(10) сом бергиле. Ушуну менен жакшылап сүйлөшкүлө. Эч кимге айтпагыла. 

Кийим тууралуу мындай акыл айтам: мага жаңы камаган кезде 2 жолу 
сурак болгон, андан 3 айдан бери түк сурак жок. Ошондо УДОДОВ деген тергөөчү 
сурап кийим алып берем деп убада кылды эле. Ошого барсаңар тапшырууга 
уруксат кылат. Бирок НКВДнын аппараты жаңылап деп жатат. Балки ал 
кетип калгандыр. Ошондуктан а дегенде НКВДнин түрмөсүнүн начальниги 
Бабкин деген бар. “Алып келсе берем” деп айтты эле. Эгер ошол албай койсо 
жаңы тергөөчүгө баруу керек. Капитан Григоров дегенге барсаңар да уруксат 
кылар. Алып келсеңер пальтосу, ичик өтүк же батинке калошу менен, 2 пар 
белье, 2 тыш көйнөк бир шым, 2-3 жоолук, 2 байпак, сүлгү, жаздык тышы, 
шейшеп, бир кичине кумган болсун. Көп болсо да, албай койсо, тамакты 
албаса керек. Ошондо да кант, сары май, нан же таруу ала баргыла. Албаса 
кайтып алып кетерсиңер.

 Корко турган эч нерсе жок. Шайлоодон соң же жазга чейин бошотот. 
Жолдошев475 жана Закиянын атасы иниси менен бирге отурат. Кулагдар 
болгула, амандыгыңарды билдирип кат жазгыла.

Базаркул. 2/ХII. 37-ж.

472 Төлөнбай – улуу агасы Бакир менен Бүбүнүн улуу баласы (Киринпросту аяктаган), Бүбү 
– Бакирдин аялы, Гульсурук – Бакир менен Бүбүнүн кыздарынын улуусу.
473 Гафифа, Афифа, Апипа - Базаркул Данияровдун аялынын атынын варианттары
474 Катты алып келген адамды айтып жатат
475 Бул жерде сөз Токчоро Жолдошев жөнүндө болуп жатса керек, бирок фамилиясы 
жакшы окулбайт. 
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1 барак



273БАЗАРКУЛДУН ТУУГАНДАРЫНА ЖАНА ГАФИФАГА ЖАЗГАН 1-КАТЫ. 02.12.1937

1 барактын арткы жагы
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БАЗАРКУЛДУН ГАЛИЯГА ЖАНА ГҮЛСУРУККА 
ЖАЗГАН 2-КАТЫ. 21.01.1938

Конверти жок катты Фрунзе түрмөсүнөн белгисиз адам алып келген. 
Кагаздын бир үзүмүнө жана айрылган газетанын бетине жазылган. 

Галия, Гүлсурук476, аманмын. Силер жиберген 25 сомду алгамын. 
Катыңарды алгамын. НКВДда Удодов деген тергөөчү бар, ошого барып 
айткыла «үшүп өлүп калган чыгар, жазгы кийим менен болчу. Болбосо 
кийим берүүгө уруксат кылыңыз. Камалгандан бери түк кийим алган жок. 
Сизди тергөөчүсү деп уктум. Эмине үчүн албайсыз» - деп айтып, кайдан 
уктуң десе, «Уккан кишилер айтты» де, жана менин пальтосуз, өтүксүз, 
бельесуз отурган жайымды айт. Ошого барсаң, албетте уруксат кылат. 
Галия, барбай койбо. Тапшырып калсаң, бул кийимдерди бер: пальто, өтүк же 
батиңке калош менен, 2 пар белье, 2 тыш көйнөк, бир шым, сүлгү, 2 жоолук, 
бир шейшеп, бир жаздык тыш, самын, кумган берсең да болот (кичирээк). 
Пальто алсам – кереги деле жок. Акчаң болсо 30 (отуз) сом акча бер. Кат жаз. 
Бизди чоң түрмөгө алып барат деген сөз бар. Барып калсак, ушул баладан477 
ук. Коркпой эле барып, алгын деп олтуруп алсаң, алат. 

21/I. 38-ж.

476  Гулия (Гүлсурук) Бакировна Даниярова (1920-2008) - Базаркул Данияровдун жээни, 
Гафифа экөөнүн колунда тарбияланган.  Галия деген ким экендиги белгисиз. 
477  Базаркул бул жерде катты алып келген адамды айтып жатса керек. 

2-барак

2-барак арткы жагы
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1-барак

1-барактын арткы 
жагы
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 3-КАТЫ. 
22.06.1939-Ж.

Мурункусунан 1,5 жылдан кийин гана келген, каттын дареги жазылбаган 
жана конверти да жок. Балким, бул убакыт аралыгында жазылган башка 
каттар орто жолдо жоголуп кеткен же дарегине жеткен эмес.

Гафифа. Барыңарга салам айтам. Мен азырак оңолуп түзөлүп калдым. 
Бирок аз гана нерсеге тумоолоп калам. Мейли андан өлбөсмүн. Иштин кыйын 
болушу мындай болду: тергөөчүдөн кордук көрбөйүн деп жалган иштерди 
мойнума алдым жана Касым, Алиев, Жээнбаев, Зулпубаев жана башкалар 
менин үстүмөн катуу материал берген. Касым беттешип мойнума койгон 
жана алар кышында атууга өкүм болушкан (баарысы 30дай киши). Атылган-
атылбаганы белгисиз эле, кийинки кабарга караганда атылган окшойт. 
Ошондуктан алардын мен тууралуу айтканын сот чын деп билди.

Гафифа, кош бол, али да сенин берген нанда чыңдын күчү менен турдум. 
Көп болсо 5-6 ай чыдармын, андан соң ажал келбесе да өлөм го... Сени, аниди 
көрүп калдым болду. Сен түрмөнүн алдына көп келип жүрөт дейт, аны кой, 
мени ойлотуп-ыйлатып капа кылба.

Кассацияга жооп келмейин эч кайда жибербейт. Ал бир айсыз болбойт. 
Төмөнкүлөргө жооп жаз. Төлөмбай инилери менен кайда иштейт? Катын 
алышканбы, карындаштары эрге тийгенби? Алар окуйбу, иштейби? Галия, 
Апсакелер кайда? Кат жазып кабар алышасыңбы? Сабыр кайда? Аманбы?

Сен мен тууралуу издеп защитникти Фрунзага барбай эле кой. Пайда 
чыкпайт. Жолу келсе Москвага арыз жаздырарсың. Убара болбо. Жаным, мен 
эми сага жокмун. Бактысыз адам экенмин. Сен мага карабай өз турмушуңду 
оңдоп, бир ишке кирип алып, жашай бер.

Мен ак жүрөк менен иштеген чын эл мугалими элем, ошол жолдо өлөм, аз 
күнөөм чоңго айланып кетти. Мейли доор ошондой. Тагдырга баш ийүү керек. 
Аздыр-көптүр өз колуман келчү ишти эмгекчи элге тарката алдым.

Гафифа! Мага балки ар айдын 4үндө передачи руксат кылар, эгер кылса 
майлуу нан бер, майды оозу ачык идиште сактап <...> бир кружке, <...> 
кофейникти бересиңби, ал болбосо эски көйнөк, куру чай берип кабар аларсың.

Ушул баланы ыраазы кыл, кабар алып тур.
Кош жаным
Базаркул 22/VI 39-ж.
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ГАФИФАНЫН БАЗАРКУЛГА ЖАЗГАН ЭКИ КАТТАН 
ҮЗҮНДҮ

04.06.1940-Ж

Хафифанын күйөөсүнө жазган катынын тогузунчу баракчасы сакталып, 
бизге чейин жеткен, анткени бул барактан Базаркул 1940-жылдын 
28-июлунда жөнөткөн катына конверт жасаган.

... Кош жаным Базаркул! 
Тезден сенден эсен кабарды күтөбүз. Сени сагынып жузлөрүңдөн өөп 

калуучу анийиң, жолдошуң Гафифа.
Неличкаң жана калган туугандарың ... кат күтөбүз. 4/VI 1940
Мен Базакем сен кеткен соң узак кат албай турууна кайгырып, сенден 

дагы бир кат албай туруума сенин соолугуң начарлыгына кайгырып, 
узатыла жериңен адрес сурап алып заказной кат ст. Самага сага кат жазып 
жибердим эле, алган албаган кабарың жок 19-апрелде салдым эле. Жазарсың 
тийген, тийбеген мен мында...  IX бет

29.06.1940-Ж

Гафифанын күйөөсүнө жөнөткөн посылкасында кандай азык-түлүк 
салганы жөнүндө жазылган барак сакталып калган, анткени Базаркул 
Гафифага 28.07.1940-жылы жазган катынын барагынан конверт жасаган.

Базаркул жаным!
Сага пасылка кылып салган нерселеримдин ыспискеси колуңа бүт 

тийгенин тезден жазып жиберүүңдү өтүнүп каламын
Сухари бир жарым кило
Май эки (2) кило
Кант, бир жарым кило
Чай эки [жүз] (200) грам
Махорке он (10) пачке
Кир самын бир (1) кусок
Бир общий дептер
23 пачке махорке кагазы
22 даана конверт (анын ичинде 3 даана маркели, 1 даанасы спешной, 2 

заказной, 3-си простой)
Эки бет зор заявление жаратуу кагаз
Дептерлерди орогон дагы чоң тамеки чеге турган кагаз
Бир даана кружкө (малированный, ...)
Карандаштар эки (2) даана хим
Катымдын ичине салдым испискеси. 29/VI 40-жыл
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Ички бети - кат Сырткы бети - конверт

Ички бети - кат Сырткы бети - конверт
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 
4-КАТЫ. 4.07.1940-Ж.

Кат мурунку сакталган каттан бир жыл өткөндөн кийин жазылган. Бул 
аралыкта Базаркул Данияровду Свердлов облусундагы Ивдель айылындагы 
(ГУЛАГ системасында) лагерге которушкан. Каттын конверти сакталып 
калган эмес.

Гафифам, ани478, Ханифа, Рабуш жана башка балдарга, баарыңыздарга 
сагынычтуу салам айтам. Мен Базаркул али аман-эсен бармын. Ушул күнгө 
чейин силерден эч бир кат-кабар ала албадым. Лагерге келгениме 3½ айдай 
болду. Кийинки күндөрдө алым начар эле, азыр ооруканада жатып жакшы 
болдум. Сырттан башкача оору келген жок, өзүмдүн начарлыгымдан гана, 
алды эле 4-5 күндө чыксам керек. Силерге ушуну менен 7 кат жаздым, эч 
бирине жооп ала албадым. Силерди ойлоп көп капа болом, бирок айла жок. 
Больницада гезит окуп, шахмат ойноп көп убакыт өткөзөм. Мен сыяктуу 10 
жылдар толуп жатат.

Ким билет ушу жерде турамбы жокпу? Мен келгени 2-3 жолу этап 
кетти. Дальний Востокко, Архангельски жакка. Чыккан соң (больницадан) 
мени да бир күнү айдап кетеби. Мүмкүн болсо пасылка жибер: кант, набат, 
сухари жиберерсиң, жок эт-майды кайдан алат элең, убара болбо. Кудайдын 
салганын көрөрмүн, деги силерден бир кабар алсам болот эле, кагаз, конверт 
жиберерсиң. Адрес бул: Свердловская область, село Ивдель, почтовый ящик 
№232/09, Даниярову Базаркулу.

Менин ишим тууралуу Москванын прокуроруна жазган арызым да кайта 
Кыргызстан прокуроруна жибериптир ошону <...>. Андан дайын жок.

Ниличкени өөп кой, кат жаз, ал-жайыңарды толук жаз, кош, аман болгула.
Базаркул 4/VII 40-жыл

478  Ани – мама (татар тилинде), Базаркул кайненесине ушундай кайрылган
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 
5-КАТЫ. 5.07.1940-Ж.

Свердлов районундагы Ивдель айылындагы лагердеги түрмөдөн кат.,. 
Конверти сакталган эмес. Кыязы, ал мурунку 07.04.1940-жылы каты менен 
бирге жөнөтүлгөн окшойт.

Гафифа, ани, сиздердин жазган 2 катты жана телеграммды бүгүн 4/VIIда 
алдым. Бири 4/VIIда узун кылып жазган кат, экинчиси 8/VIIда жазылган. 
Андан башка кат алганым жок. Пасылка да али келген жок. Тиги катты 
ала электе жазып койдум эле, силердин катты алган соң, бул катты кошуп 
жаздым, өз ахвалым бул: келгенден бери эч кандай жумуш кыла элекмин. Эми 
больницадан чыккан соң киришем го. Жумуш ошол кара жумуш болот го. Ден 
соолук азырынча оңолду. Больницага жатканыма 1½ ай болду, ошондуктан 
оңолдум. 18-майдан баштап жаткамын. Кагаз-конверттериң да тийди. 
Менин силерден суранарым көп ойлоп, капа болбогула жана мен үчүн чыгым 
да болбогула. 

Сухари менен 1-2 кило кант жиберип турсаң болгону, бир нече каттан 
үчөөн алыпсың. Менин узун катым тийбептир. Катты простой жаз (сенин 
бир катың экспресс, бири заказной экен. Баары бир бир айда келип тийди). 
Пасылканы алган соң дагы жазармын. Чочко майын тим эле кой. Кийимди 
да кийин жазармын. Кудайдын салганын көрөрмүн, көп кайгырбагыла. 
Арзанчылык, кымбатчылык кандай? Иштейсиңби, кимдер түрмөдөн 
бошонду, кимдерден кабар келет экен? Дагы кандай кабарлар бар? Баарын 
жаз, сурагандарга салам айт. Ниличканы өөп кой, Шамиль, Алфияны да. 

Эгин жакшы болдубу? Катты адеп жаза бербей, айына 2 жолу жазсаң 
болот.

Ушул жерде турамбы ким билет?
Жана майда кылып сыя менен жаз. Конвертти меникиндей кылып 

жасагын.
Кош жаным, башка да жазармын.
Базаркул 5/VII 40
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ШАБДАНОВ АЖЫГАБЫЛ – ГАФИФАГА  
ЖАЗГАН 1-КАТЫ. 15.07.1940-Ж

Ажыгабыл Шабдановдун Гафифага жазган каты. Кат үч бурчтук болуп 
бүктөлүп, конверт катары да колдонулган. Ивдель лагеринен 1940-жылдын 
8-августунда жеткен.

Амандык кат.
Гафифа жеңе! 
Дениңиз соо аман-эсен эже-синдилериңиз менен жатасызбы? Базакем 

экөөбүз Ивдель лагерине келдик. Мен ал кишиден 1-майда бөлүндүм эле. 
Ал киши 9-бөлүмдө. Азыр мен 10 чу ... келдим эле. Азыр мен 6-бөлүмдөмүн. 
Базакеңдин ден соолугу жаман эмес эле. Сизге кат жазгандыр. Эми мен 
Базакеңден айрылып калдым. Кайда экенин билбедим. Мен шакылдатып, 
карагай менен күрөшүп иштеп жатам. Деним соо, турмушум жаман эмес. 
Кат жазып жатып үйдөн кабар албадым. Каттаган адам болсо, менден 
кабар берип коюңуз. Биздин үйгө кат жазыңыз. Эми мүмкүн болсо мага 
тамеки, өрүк, чеснок, кагаз баселке кылып жибериңиз. Базакеңдин адресин 
билдириңиз. Амандыкты билдирип, кат жазып туруңуз. Маскөөдөгү арыздан 
жооп жок. 

15/VI 40. Ажыкабыл 

1-барак. Сырткы бети
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--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ошол эле күнү, т.а. 1940-жылдын 15-июлунда Гафифа Базаркулдан 

ичинде каты жок конверт алган. 

1-барак. Ички бети

Конверт. Эки жак
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 6-КАТЫ.  
19.07.1940-Ж.

Кат Ивдель лагеринен жазылган. Каттын конверти сакталып калган. 
Мөөрүнө караганда 29.07.1940-жылы жиберилген, 8.08.1940-жылы жеткен.

Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, баарыңызга сагынычтуу салам айтам. 
Алфия, Шамил, Омар абзый баарына салам айтыңыз, ... да салам айтыңыз 
(балдары менен). Ниличканы өөп коюңуздар.

Мен, Базаркул, аман-эсен бармын. Силердин соңку жазган катыңарды 
18-июлда алдым. Ал кат 30/VI жана 1/VII дарда жазылган экен. 
Амандыгыңарды жана бир топ кабар угуп кубанып калдым.

Менин жайым мындайча: бул жерге келгенден бери эч кандай жумуш 
кыла элекмин. Ден соолук жаман болгондуктан доктур жумушка чыгарган 
эмес. Азыркы күндө больницадамын. Больницага 18-майда кирдим эле. Эки 
айдан ашты. Өз оюмча августка чейин жатармын. Тыштан келген оору 
жок, слабый начар деп алган, жана “ревматизм”. Азыр семирип оңолдум, 
курортто жаткандай болдум, гезит окуп, шахмат-шашка ойноп, китеп 
окуп, жакшы ахвалдамын. Доктурдун комиссиясы көрүп, жеңил жумуш 
иштөөгө жазып кетти. Больницадан чыкканда кандай жумушка киргенимди 
жазармын. Больницанын тамагы абдан жакшы. Сабырлардан 9/VII кат 
алдым. Амандыгын жазышкан, пасылка жиберебиз деген. Алар жөнүндө 
сенин жазганыңды уктум. 

Гафифа! Эми сага тапшырарым, сенден сурарым төмөнкүлөр:
1) Катты кыска жаз, бир сөзүн миң эсе кайталаба, 11 бетке жазыпсың, 

чынында эки бетке сыят: ыйлайбыз, сагынабыз, капа болобуздарды жазба, 
мен ансыз да билем

2) Спешной, заказной жазба, простой жаз, бир жүк кылбай, майда 
жаз. Бирөөлөрдүн боло турганынын мага жазып тыйынча кереги жок, бир 
жаздың болду, кайталаба.

3) Мындан соң пасылка жибербе, бекерге жок болуптур, жиберсең да эки 
айда бир жолудан 3-4 кило сухари, 1 кило кант жибер, башканын кереги жок, 
катты эки жолу айына жаз, артык жазба. Мен тамеки тартпайм, мындан 
соң түк кереги жок. Кагаз, карандаш сабын да жибербе, ошол салганың тийсе, 
2 жылга жетет (кагаз).

4) Жаңы уккан кабарың болсо, жана кыскача кабарың жазып тур. 
Конверт-марка да жибербе. Конверти жок жазганың тийиптир го, ошондой 
кылып жаза берем. Эт-май дегенди издеп убара болбо. Телеграмм бербе.

Ажал жетсе үйүндө жатып да өлөт. Кудайдын салганын көрөрмүн. 
Эмне жазуу керек: арзанчылык-кымбатчылык кандай? Турмушка керектүү 
оокат, кийим оңой табылабы? Түрмөдөн ким чыкты? Рабуш, өзүң кайда 
иштейсиңер? Турмушуңар кандай, ошону жаз.  Түрмөдөн бошонгондор барбы? 
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Кимдер? Дагы башкалар. Гафифа! Сенден дагы сурайм менин ушу катымда 
жазгандарды орунда.

5) Жамгырчиев менен Смадиярга рахмат жана көрсөң салам айт.
6) Сабырларга, Төлөмбайларга көп кат жазба. Кишиден эч нерсе сураба, өз 

оокатыңды кылып жүрө бер. Сенин эки катың 4/VII келип тийген (телеграмм 
да) мен 5/VII жооп жазып жибергемин. Ал каттарыңдын бири 4/VI бири 8/
VI жазылган. Бири простой, бири спешной. Эмки катты пасылкаң тийгенде 
жазам. Жана катыңда пасылканы неченчи числода салдың? Квитанция 
канча экенин жазбапсың? Бул жерде келип калса издеп табууга оңой болот. 
Жүздөгөн пасылка келет, ошонун ичинен келсе табуу кыйын дешти.

Гафифа! Мен тууралуу көп кайгырганды коюп, өзүңөр жакшылап 
кайраттанып, жашоого аракет кылгыла. Мени сенин каттарың көп 
ойлонтуп беймаза кылды. Себеби: катты эки-үч жазасың, орунсуз телеграм, 
спешной, заказной каттар жазып чыгым болосуң. Өзүңдө жок нерселерди 
издеп, пасылка жиберем деп убара болгонсуң. Менден кат алган соң бир 
айдан соң жазып отурсуң. Антпей эле короодогу өрүктөн 3-4 кило кургатып, 
3-4 кило сухари жиберсең, алда качан алган болор элем. Ошончону акылың 
ойлобойт. Азыр турмуш жакшыланды, пасылка жибербей койгун, көптөн 
көп ошону сурайм.

Базаркул 19/VII 40-ж.

Конверт. Алдынкы бети 

Конверт. Арткы бети 
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 7-КАТЫ.  
21.07.1940-Ж.

Конверт Гафифанын 04.06.1940-жылы жазылган катынын 9-бетинен 
жасалган. Ал каттын үзүндүсү жогоруда келтирилген. Кол менен жасалган 
конвертке Свердлов облусундагы Ивдель лагеринен эки кат салынган. 
Бирөө араб тамгалары менен, экинчиси латын менен жазылып, биринчи 
катты толуктап турат. Биринчи катын жазгандан кийин, Базаркул аялынан 
кат жана телеграмма алып, кошумчалап жазган. Каттын ал бөлүгү Гафифа 
жиберген телеграмманын бланкына жазылган. 

Почтанын койгон штампына караганда, кат 22.07.1940-жылы 
жиберилген. Гафифанын билдиргенине караганда, ал кат 01.08.1940-жылы 
жеткен. 

Каттагы штампка ылайык кат үчүн «кошумча төлөнгөн»479. Кыязы, ошол 
кезде Базаркулда катты жөнөткөнгө конверт да, тыйын да жок болсо керек. 
Кийинки каттарынын дээрлик баары үчүн кошумча төлөнүп, кол менен 
жасалган конверттерге салынып жөнөтүлгөн.

Араб тамгалары менен жазылган кат:
Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, баарыңызга сагынычтуу салам айтам, мен 

Базаркул аман-эсен бармын. Сиздерден 3 катты, бир телеграмманы алдым. 
Амандыгыңыздарды билип, көп кубанып калдым. Өз алым азыр жакшы, 
2 айдан арта больницада жатамын. Жакшы түзөлүп оңолуп калдым. 
Жакшы доктур карайт, жакшы тамак берет жана гезит, китеп окуп, 
шахмат, шашке ойноп күндү көнүлдүү өткөрүп жатам. Мен тууралуу көп 
ойлоп кайгырбагыла. Мен сыяктуулар толуп жатат. Кудайдын жазганы 
бул. Силердин каттарды алгандан соң мен экинчи жаздым, бул үчүнчүсү. 
Сурагандарга салам айтасыздар. 

Гафифа! Эми менин сенден сурарым бул: 
1) Пасылкени али алганым жок, жакында тийип калар. Кайсы числодо 

салганыңды, квитанциясы номурун жазып жибер, мындан соң пасылке салып 
убара болбо. Себеби, бул жерде да турмуш жакшыланып калды. Эгер жибергиң 
келип бара жатса 2 айда бир өрүк, сухарик кылып 5-6 кило жиберерсиң. Чай 
мында да табылат. Башка нерсенин кереги жок. 

2) Кагаз, карандаш, конверт, марка, самын сыяктуу нерсени түк жибербе, 
ушул жибергениң келип тийсе 2 жылга жетет, жана бул жерде да табылат. 

3) Катты ар айда 2 жолу гана жаз жана простой кээде заказной 
жазарсың. Спешной түк жазба! Эч качан телеграм бербе. Катты кыска жана 
майда кылып жаз, бир жазганыңды кайта-кайта жаза бербе. Сен айтпасаң 
да сенин кайгырып ыйлап жүргөнүңдү билем. Жүз мартаба кат күтөм деп 

479  Кошумча кат - почта маркалары менен төлөнбөгөн (же жетиштүү төлөнбөгөн) кат. 
Которуу үчүн адресаттан кошумча төлөм өндүрүлгөн. Кошумча төлөм маркаларынын ордуна 
«Төлөө”» же «Кошумча төлөө» деп жазылган.
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эле жаза бересиң. Аны мен абдан жакшы билем. Ошондуктан аны да жазба. 
Бир мартаба салам айтып кана керектүү кабарларды жазып ошону менен 
катар өз амандыгыңарды билдир, жашырбастан турмуш алыңарды жаз. 
Арзанчылык-кымбатчылыкты, эгин кандай болду, базарлар кандай - ушуну 
жаз, сен 2-3 күнү кат жазып, өзүңдө жокту издеп күйүп-бышып убара 
болгончо колуңда барды гана өз убагында билдирип турбайсыңбы. Маселен: 
сен пасылкени мен адрес көрсөтүп жазган катты алгандан кийин бир айдан 
соң салып отурсуң. Ушунча убакыт өткөнүнөн силердин турмушуңар кандай 
экенин билип отурмун. Анча убакыт жокту издеп убара болбой эле, 3-4 кило 
өрүк кургатып, 2-3 кило сухарик кошуп салып жибербейсиңби. Жана кийинки 
катыңда “Биринчи пасылкем кайта келди, тамеки аралашып жаман 
болуптур” дейсиң. Ошол сөзүң жалган жаным, чын болсо мурунку катта да 
жазат болчусуң. Силердин менден эч нерсе аябасыңарды жакшы билем. Бирок 
заман ушул. Жокту издеп убара болбо. Азыр өзүм да оңолдум жана Сабырлар 
да пасылке жибердик дептир. Алардан кат алгамын. 

Ушу жогорку мен айткандай орундагын. Бекерге күйүп бышып убара болбо! 
Жалгыз биз эмес далайдын башына келген иш. Ошондуктан тобо кылып, 
эптеп жашоого аракет кылгыла. Бул кат салган конверт жана ичиндеги 
кат жазылган телеграм сенден келген. Алып өзүң көр деп жибердим. Эми 
пасылкени алганда жазамын. Кош жаным баарыңарды сагынып Базаркул 
жаздым 21/VII. 40

1940-жылдын 21-июлунда аялы жазган 7-катына: «Посылка салдым. 
Алганыңды билдир. Гафифа» деген кошумча билдирүү телеграмманын 
бланкына жазылган. 

Гафифа! 
Мына бул кабарларды жаз. Рабуш Оштобу, иштейби, Эминтай кайда? 

Фатима, Равзалар кайда? Хусаинди эмне кылды? Равза күйөөгө чыктыбы? 
Мен билген кишилердин эмне болгонун жаз. Галия кайда иштейт? 

Фрунзага барасыңбы? Мен тууралуу сураган киши болсо гана сүйлө, болбосо 
сүйлөбө. Кишиден суранып жүрбө. Эгер Фрунзага барсаң, Төлөмбайлар учурап 
калып сураса «Силерди сурабайт да, жазбайт да, Фрунза түрмөсүндө 20 ай 
жаттым, ошондо бир кабар албаган ини-жеңенин эми кереги жок» деген деп 
жооп берерсиң. Жана үйлөрүнө барбай эле кой. Дагы билген кабарың болсо 
жазарсың. Бүтүрүп диплом алганбы? Байда эмне болуптур? 

Мүмкүн болсо Айнакандардын адресин билип жазып жибер. Ошонун менде 
бир туугандык акысы бар эле, жаш кезинде апам өлгөн соң, Бүбүдөн кордукту 
көп көрдү эле бечара. Мен ошого жакшылык кыла албадым. Жаным, мен эч 
кимден кат жазып жардам сурабайм. Галияга салам айт.  

Шамиль, Алфиялар окуйбу? Ниличка мектепке киргенби, окутуш керек. 
Жамгырчиев менен Жөнтуровду көрсөң рахмат деп салам айт. Мен 

жазгандарды орундап, тердеп-бышып убара болуп жүрбө. Кат жазганда, бир 
сөздү кайта-кайта эзе бербе. 

Кош жаным, баарыңды сагынып жаздым.
Базаркул. 21/ VII 40-ж
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 8-КАТЫ.  
28.07.1940-Ж.

Бул кат Гафифа 1940-жылдын 29-июнунда жазган катынын барактарынан 
жасалган конверт менен келген. Бул баракта ал Свердлов районунун 
232/09 почтасынын Ивдель айылындагы «Н» колониясына посылка менен 
Базаркулга жөнөтүлгөн азык-түлүктөрдү тизмелеп жазган. Гафифанын 
катынын үзүндүсү жогоруда берилген.

Кат кошумча төлөм менен, маркасы жок жөнөтүлгөн. 

Гафифа, ани жана башка туугандардын баарына сагынычтуу салам 
айтамын. Өзүм аман жатамын, али ооруканадамын. Силерге июль айында 
ушуну менен 4 кат жаздым. Кагаз, калем табылып турган соң, эриккенде 
силерге кат жазчу болдум. Айтар сөздөрүмдү мурунку эки катта жаздым 
эле, эми дагы жазайын.

Гафифа! Кыргыздын макалы бар, “Жаман айтпай жакшы жок” деген. 
Ошол сыяктуу менин келечек турмушум жакшылыкты көрсөтпөйт. Себеби: 
азыркы бул жердин турмуш шартына караганда жана көргөн түштөрүмө 
караганда, силерди кайтып көрө албаймын го деп ойлойм. Ким билет? Бул 
бир болсо да, сен көп капа болбо. Тагдыр ушул экен деп, жакшылап жашоонун 
аракетине кир. Кудайдын жазганы болор. Заман деген, тарых деген ошол. 
Адам баласы илгертеден бири-бирин эзүү, өлтүрүү жана бири зор, бири 
кор болуп жашоо менен келе жатпайбы. Жалгыз мен эмес го, көп адамдын 
башына түштү го. Мен да ошолордун биримин да. Ырас, мен быйыл жайды 
курортто жаткандай өткөрдүм, бирок дайым ошол болбойт да. Эми 10-15 
күндө ооруканадан чыгармын, анан кыш да келер, балким дагы бир жакка 
айдап кетер. Ар айдын 27синде этап узатат. Дайын турган адам кетет. 
Мына мунун баары алдыда турган коркунуч. Бирок мен коркуп жүргөн жайым 
жок. Жазуу не болсо көрөрмүн. Жогоруда жазгандардан кандай коркунучу 
бар деп ойлойсуң? Ал мындай: ишти 200% аткарбасаң ичкен-жегениң өтө 
жаман, бир айда шишип-көөп ооруга чалдыгасың. Кышта аба өтө суук, каны 
аз кишиге жашоого мүмкүн эмес. Айдап жүргөндө күчтүүлөр күчсүздөрдү 
талап алат, урат, кордук көрсөтөт. Эчен түрдүү бузук, эчен түрдүү түзүк 
адамдар ушул жерде табылат, бирок баары аралаш жашайт.

Булар лагердин жаман жактары. Ошондой болсо да аман жашап жүргөндөр 
толуп жатат. Мен али эч кимден эч кандай кордук көргөнүм жок. Апрелдин 
аягы майдын башы ченде бир айдай жаман тамак болуп ооруп начарладым 
эле. Эми таза оңолдум. Эми экинчи сөзүм бул, мага эч нерсе жибербей эле кой, 
маселен акча, пасылке, кагаз, самын, марка жана башкалар. Сенин салган 
пасылкең келип тийсе ошондогулар жетет. Пасылкең али тийген жок. 
Катты айына эки жана простой кылып сал. Жана керектүү жана сөзүңдү 
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кыска жазгын. Эзме сөздү койгун. Бул жөнүндө мурун жаздым эле. Ошону 
эскерерсиң. Махоркаларды, экспресс авиакаттарды мындан соң салба. Сенин 
пасылке салдым деп жазган узун экспресс катың (1/VII жазылган) мага 18/
VIIде келип тийди. Мына ошондогу списка жазган кагазыңды конверт кылып 
жибердим.

Кош баарыңдарды сагынып, Базаркул жаздым. 
Ниланы мен үчүн сүйүп кой. Дагы жазармын. 
Больницага бир акын келди. Ошонун жазган ырын сага жибердим.

1-барак

1-барак. Арткы жагы
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН. 9-КАТЫ.  
12.08.1940-Ж.

9-кат конверт менен келген. Анда кошумча төлөм деген белги бар. 
13.08.1940-жылы жөнөтүлүп, 21.08.1940-жылы алган. Кат Свердлов 
облусунун Ивдель лагеринен жазылган.

Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш жана башка туугандар баарына сагынычтуу 
салам айтам. Ниличкага салам айтып, сүйүп коюңуздар. Мен аман-эсен 
жакшы бармын, больницадан 4августта чыктым. Түзөлүп жакшы оңолуп 
кеттим. Сиздердин пасылкени 9/VIIIта алдым. Эч бузулбаган, аралашкан 
да эмес, өз көзүмчө ачып, баарын колума берди. Мурунку каттагы 
жазганыңдын баары бар экен. Мен силерден 18-июлдан кийин кат алганым 
жок. Июлда 4 кат, августта ушуну менен  3 кат жазып отурмун (5,10/VШ). 
Оорумдун жайын, эмне керегин ошол каттарда толук жазгамын. Мен үчүн 
көп кыйналба, тагдырдын жазганы болор. Бул сөздү алда нече мартаба 
жаздым, ошону эсиңден чыгарба. Күйүп-бышып жүрбө. Колуңдан келсе ошол 
каттагы айткандарды жибер, болбосо жок. Мээлей, фуфайка (мүмкүн болсо 
кабып тиккен пакталуу рубашкага айырбаш кылып жибер, жок болсо өзүн 
жибере бер). Дагы айтамын, тамак жиберсең өрүк менен гана сухари жибер, 
башканын кереги жок. Ушул <...> майында буйурса эки ай болот. Турмуш-
жайыңды жашырбай жазгын. Акча болсо пасылкенин бир жерине таппай 
турган кылып, жашырып 50 сом жибер. Жашырган жериң катта жазарсың. 
Катты простой жазсаң карабайт жана бат келет. Заказнойлор кечигип 
келет. Жаңы кабарларды жаз. Катты жука кагазга майда кылып жаз, жеңил 
болсун. Мындан соң майда-чүйдө нерсе жиберип убара болбо, ушулар жетет. 
Акчаны туалетный самындын ичине салса болот дейт. Билген кишилерге 
сүйлөшөрсүң. Болбосо убара болбой эле тим койчу. Сурагандарга салам айт.

Фрунзага бардыңбы? Сабырлардан кабар алдыңбы? Галия кайда иштейт? 
Пасылкедеги ар бир нерсеге баштык тиге бербей сухари өрүк сыяктууну бош 
салууга да болот. Сабырга кат жазсаң, айтып кой, таруу жиберсин.

Бул күндө турмуштан үмүт кылып жашоочудай болуп, сага кат жазып 
жатам. Ким билет кыштан чыгамбы, суугу өтө кыйын дейт. Өзүң билесиң 
каным аз, мурун да суукка чыдамым жок эле. Кийим жеткиликтүү, сөз анда 
эмес. Сен аны ойлоп кайгырбай эле кой. Кудай оңолтоюн десе өзү эле оңолуп 
кетет. Маселен мен лагерге келгени 5 ай болду, бир күн жумушка чыкканым 
жок. 20 күндөй жана тамак жакпай кыйналдым, болбосо жакшы өткөрдүм. 
Келечекте да кудайдын жакшылыкка жазганы бар чыгар.  

Кош, жаным. 
Базаркул. 12/VIII .
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Катка кошумча жазылган билдирүү:

Гафифа. Эмки жолу 1 ручка, 4-5 перо салып жибер. 3-4 ийне, бир кара, бир 
ак катушка жип салып жибер. Бул жерде дагы эле табылат. Аны кишиден 
сурап жүргөнчө оордугу жок ко.

Ош кандай, жаңы үйлөр салынып оңолдубу? Мектептер салындыбы? Кай 
бир сонун китептерди окуй албай калдым го. Мен окууга керек деген, жаңыбы, 
эскиби 2-3 газет жибер. Кыргызстандын гезити болсун. Москваныкын бул 
жерден да окуп жатам. Жүк кылып кереги жок, бир нерсе ороп саларсың, 
экиден артык болбосун жана бир нерсе ороп саларсың. Мен Кыргызстандын 
газетин окубаганыма 3 жылдан ашты го. Сенден дагы бир кат алган соң, 
Төлөмбайга кат жазармын деп ойлойм.

12/VIII

1-барак 1-барак. Арткы жагы
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 10-КАТЫ.  
11.09.1940-Ж.

16.09.1940-жылы конвертке салынып кошумча төлөм деген жазуусу 
менен жиберилген. Ал катта Базаркул төмөнкү даректи көрсөткөн: Ош 
шаары (Ташкент аркылуу). Гафифа ал катты 23.09.1940-жылы алган.

Гафифа, ани жана бардык туугандарга сагынычтуу салам айтам. 
Өзүм аман-эсен жүрөм. Жеңил жумуштарда иштөөгө доктур заключение 
жазган. Ошондуктан 19-августтан бери жеңил жумуш кылып жүрөм. Мен 
сыяктуулар көп, ошолордун ичинде иштемиш болуп жүрөм. Ден соолугум анча 
жаман эмес, бирок лагердин тамагынын көбү жакпайт, ошондуктан көбүнчө 
нан чай менен гана канааттанам. Сенин пасылкең 9-августта, Сабырдыкы 
29-августта тийген. Ошондогу тамактарды үнөмдөп жеп жүрөм. 2-3 айдан 
бери сенден түк кат-кабар жок, кайда жоголуп жатканын билбейм. Эң акырк 
1-июлда жазганың мага 18-июлда келип тийген, андан бери 2-3 ай болду, түк 
кабар жок. Мен июлда 4 кат, августта 3 кат, сентябрде ушуну менен 2 кат 
жазып отурмун. 

Колуңдан келсе сухари, өрүк саларсың, келбесе тим кой. Мен үчүн көп капа 
болуп, убара да болбогула, кудайдын жазганын көрөрмүн. Акча да жибербе. 
Керек болорлук, сатып аларлык бул жерде эч нерсе жок. 

Ниличканы өөп кой. 
Дагы эмне жазайын,  2 ½ айдан бери жаза-жаза чарчадым. Силерден 

кат келип калса, ошого карай жазбасам. Сабырдын пасылкасы эле тийди, 
жазган каты жок. Жооп жазып жибердим эле. Талкан, боорсок, бөтөлкө май 
жибериптир. Эмки жолу таруу жибер дедим.

Кош жаным,
Базаркул. 11/IX. 40-ж.
Дареги: Свердловск обл., с.Ивдель, почтовый ящик: №232/09. Даниярову 

Базаркул
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 11-КАТЫ.  
30.09.1940-Ж.

Бул кат алуучунун жана жөнөтүүчүнүн даректери жазылган үч бурчтуу 
конвертке бүктөлгөн. 13 же 10.18.1940-жылы жөнөтүлгөн (почтанын 
басылышы түшүнүксүз), башкача айтканда, коюлган мөөрүнө жана 
Гафифанын койгон белгисине караганда, дароо эмес, бирок дээрлик бир 
айдан кийин - 28.10.1940-жылы кошумча төлөм деген белгиси менен келген.

Гафифа, ани, Ганифа, Рабуш, Ниличка, Шамиль, Альфия, баарыңыздарга 
сагынычтуу салам жиберем. Өзүм аман-эсен мурунку силерге белгилүү 
лагерде жүрөм. Доктурдун айтуусу боюнча жеңил жумуштарда иштеймин. 
Азыркы турмушум жаман эмес. Бир жаман жери силерден кат албай, 
ошого кайгырып жүрөмүн. Мен июлда 4 кат, августта 3 кат, сентябрде 
ушуну менен 4 кат жаздым. Ошолордун эч бирине жооп келген жок. Канчасы 
тийип, канчасы жоголгонун билбейм. Сиздердин пасылке 9-августта тийген. 
Сабырдын пасылкеси 29-августта тийген. Өзүм 3августтан баштап ишке 
киришкемин. Бул жерде мага окшош срок алгандар көп. Ошол эл катарында 
мен да жүрөм. Мени ойлоп, көп капа болуп, кайгырбагыла. Кудайдын жазганы 
болор. Кайраттанып өзүңөр жакшы иштеп, жакшы турууга аракет кылгыла. 

Колуңардан гана келсе кээде сухари, өрүк, чай кылып пасылке салгыла. 
Келбесе, мен үчүн кыйналбагыла. Мен сиздерге ыраазымын, сиздерде 
менин акым жок. Менде сиздердин акыңыздар бар. Адам баласы ошончолук 
карашаар, рахмат баарыңызга. Акча жиберем деп да убара болбогула. 
Аздыр-көптүр өзүмдө да бар. Сиздерден сурарым ошол, айына эки ирет ал-
жайыңарды айтып кат жазып тургула. Адрес мурункудай. Кат жазганда 
толук кабарларды жазарсыздар. Бул жерде азыр күн салкындай баштады, 
бирок анча суук жок. Өзүң көргөн кийимдерим али бар. Силерден кат алган 
соң, ошого карай дагы жазармын.

Кош, аман болуңуздар. 
Базаркул 30/IX 40-ж.
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 12-КАТЫ.  
18.12.1940-Ж.

Базаркул бул катты мурунку кат сыяктуу эле, үч бурчтуу конверт түрүндө 
бүктөп, алуучунун жана жөнөтүүчүнүн даректерин жазып жөнөткөн. 
Гафифанын мөөрү жана белгиси боюнча бул кат сыягы, жазылган күнү дароо 
жөнөтүлгөн окшойт - 18.12.1940-жылы (мөөрдүн басылышы өтө бүдөмүк), 
01.07.1941-жылы колго тийген. Каттын тексти сыя калем менен жазылган 
экен, жакшы сакталган.

Гафифам, ани, Ханифа жана башка туугандар, баарыңызга сагынычтуу 
салам айтам. Өзүм азырынча аман-эсен жүрөм. Бул жерге 21/XI де келгемин, 
үчүнчү декабрда сага кат жаздым эле, алган чыгарсың. Азыр күн суук 30°-40° 
градустан кемибейт, катуу сууктарда жумушка чыкпаймын. 9-декабрда 
врачебный комиссия болуп мени карап, биринчи категория инвалидге 
өткөздү, ал өтө жеңил жумушта иштесин, эл катары жумушка жарабайт 
деген сөз. Бул жерге келгениме бир айга жакын болду, 9 күнү гана жумушка 
чыктым... Белим, аркам гана ооруйт, кээде слабый болуп калам... Слабыйлык 
плеврит оорусунун калдыгы дейт, өзүм тамактын күчүнүн жоктугунан 
көрөм жана сууктан деп ойлойм. Кийимим деле жылуу, эски кийим болсо 
да жылуу сактайт, бирок кан аздык жана жылуу жерге көнгөндүк кийимге 
карабай, үшүтөт. Азыр мурункудай үмүтсүз эмесмин, жашоодо ниетим бар, 
аны келечек көрсөтөт. 

Сенин өктөбүр айында жиберген пасылкең көп жардам кылды. Эми колуңда 
жок болсо, убара болбо. Бул күндөрү лагердин тамагы да өлтүргүдөй эмес. 
Кишилерден суранып жүрбө, колуңан келишинче өзүң иштеп аракет кыл. 

Мурун бир катта кийимдер жибер, самын, вазилиндер сурадым эле, 
жок болсо, аларды да тим эле кой. Эгерде жиберип калсаң, сырыган шым 
(стеженный), сырыган фуфайке, батинка үчөөн жибер, чоң катушкадагы 
(жоон жип) кара жип жибер, башка майда-чүйдөнүн түк кереги жок. Сенден 
дагы сурайм, начар болсоң, кереги жок, мында да багып жатат. Сабырлардан 
каралдым, пасылка салабыз деп, үч айдан бери сала албады, турмушу начар 
болсо керек, мен алардан сурап жатканым жок, өздөрү эле а деп кат жаза 
берет. Мен жооп кайтарам. 

Азыркы менин акыбалым ушул, кара нан сатып алып жегидей, акчам да бар. 
Ошондуктан мен үчүн көп кыйналба. Мен сыяктуулар лагерде көп, кудайдын 
жазганын көрөрмүн. Тышта жүрүп жакшы жашап, эт-май жеп өткөргөн 
күндөр деле өтүп кетти, мына лагерде аш нанын жеп, сечке кашасын жеп 
өткөргөн күндөр деле ошол сыяктуу өтүп жаткансыйт. Кайгырып капа 
болуп жүргөнүм жок. Адам баласы ошол, бирде өөдө, бирде ылдый болуп 
жашай берет. Мен да ошонун биримин да. Башка сөз жок. Кош, жаным.

Саламат тургула. Кат жазгыла.
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Базаркул. 18-декабрь, 40-жыл
Адрес: Свердловск обл, Ивдельск район, ж-д им. Кагановича, п/я 53/4
Мурунку адресте село Сама дедим эле, баары бир, ал да келет. Балким 

мени инвалид городогуна жиберер бекен. Ал мындан 7-километр жерде. Ага 
карабай, ушу адрес менен жаза бер.

1-барак

1-барак. Арткы жагы
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 13-КАТЫ.  
5.01.1941-Ж.

Кат окуучу балдар жаза турган дептердин барагында, колго жасалган 
конверт менен 01.07.1941-жылы жөнөтүлгөн, 01.15.1941-жылы колго 
тийген. Катта кошумча төлөм деген белги бар. Мурунку катка окшоп, тексти 
сыя калем менен жазылган жана жакшы сакталып калган.

Гафифам, ани, Ханифа, Рабуш, Шамиль, Альфия, Кумар абзый, барыңызга 
сагынычтуу салам. Жана Фатима, Хусаинларга да салам айтыңыздар. Мен 
али аман-эсен жүрөм. Гафифа, сенин 23.XI-40-ж  жазган (араб харифи менен) 
катыңды 4/I 41-ж. алдым. Сенден андан башка кат тийген жок. Мен мындан 
мурун жаңы орунга келген соң эки кат жаздым эле, алган чыгарсың. Сенин 
бул катың менин эски турган жериме барып, андан кыдырып келген. Азыркы 
кезде менин жайым төмөндөгүдөй: ден соолук анча жаман эмес эле, бирок 
суук түшкөнү слабый тарттым жана аркам ооруйт. 9/XIIде врачебный 
комиссия карап, биринчи категория инвалидге жазып кетти, анын мааниси: 
жумуш кылууга жарабайт, күч жумшалбай турган өтө жеңил иш болбосо 
деген сөз. Ошондуктан азырынча ишке чыкпайм, аркама электр (синий свет) 
койдуруп жана банка коюп дарылап жатат. Жылуу баракта жатам. Андан 
башка оорум жок сыяктуу, бутум айыгып кетти, ичим да түзөлдү. Тамакты 
жакшы ичип, жейм. 

Январь айында начарларга берүүчү жакшыраак тамактан бере баштады. 
Күнүнө бир кашык балык майын берет, кыскача жайым ушул. Бул кезде суук 40-
50 градустан кемибейт. Лагердегилерди суукка үшүтпөйт, эски кийим болсо 
да, берип жылуу сактайт. Ошондуктан мен да жылуумун, үшүп жүргөнүм 
жок, сен кийим жиберип убара болбосоң да болот, көп болсо көтөрүп жүрүү 
азабы кыйын. Жана мени инвалиддер туруучу бөлүмүнө жиберет, ал мындан 
5-6 километр алыстыкта, качан жиберери белгисиз. Катты ушу адрес 
менен жаза бер, артыман барат. Заказной кылып, айына эки жолу гана жаз. 
Билген кабарларыңды жазып тур. Колуңдан келсе, пасылке жибер, табылса 
жарым литр балык майын жибер, жокту издебей, колуңда барды жибер. 
Кагаз, конверт жибербей эле кой, мындагы да жетет. 

Фрунзага барсаң кат жаз, Галияга да салам айтып кой. Кайда иштейт, 
баласы барбы? Хусайындар480 кайда турат? Кызым Нилчканы жакшы 
окуганына рахмат, бетинен өөп, салам айтып кой.

Менин жаңы адресим бул: Свердловск. обл. Ивдельск. р-н, ж-д. им.Кагановича, 
п/я, 53/4, Д.Б. Лагерде жакшы кийимдин кереги жок, уурулар кызыгат жана 
алып жүрүү кыйын. 

480 Мында сөз Кусейин Карасаев жөнүндө болсо керек деп болжолдойбуз. Базаркул 
Данияров өзү алдын чийип койгон.
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Гафифа! Сен катка жаз: арзанчылык-кымбатчылык кандай? Кимдер 
кутулуп кайтты? Мурунку катыңда Рабушту Эминтай Ташкенге алып 
кетти, эми ани менен Нила барат деген элең, али барган жокпу? Рабуш 
иштейби? Сенчи?

Төлөнбайлардан эмне кабар уктуң, Байда жана Насирлер кайда иштейт? 
Хусайындар кайда орношту? Сенин көп каттарың мага тийбей калды. 
Ошондуктан көп нерселер тууралуу кабар билбейм. Мүмкүн болсо пасылке 
салганыңда орус харифи менен басылган “Кызыл Кыргызстан” болсо, бирди 
жибер, же латын харифи менен эле чыгабы? Же кичине китеп болсо жибер. 

Кош, жаным. 
Базаркул. 5/I -41-ж.
Гафифам! Эгер посылка жиберип калсаң, азыраак калемпир жибер. Бул 

кат 6/I почтого салынды.

3-барак (конверт)

3-барак (конверт). 
Арткы жагы
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 14-КАТЫ.  
6.02.1941-Ж.

Араб тамгалары менен жазылган бул кат конверт түрүндө бүктөлүп 
08.02.1941-жылы жиберилген. Гафифа аны 17.02.1941-жылы алган. Катта 
кошумча төлөм деген белги бар.

Гафифа, ани ... жана башка туугандарга салам жиберем. 
Мен Базаркул аман-эсен жүрөм. 6/I-41-ж. толук кат жаздым эле алган 

чыгарсыңар. Ушул күнгө чейин силерден эч кабар болбоду. Жазган каттарың 
тийбей жатат окшойт. 23-ноябрда жазган катыңды 4-январда гана 
алганмын. Андан бери эч нерсе жок. ... Күн суук, мен жумушка чыкпайм, короодо 
майда-чүйдө иштер иштейм. Ошентип жатам... Ушул кышта колуңдан келсе 
бир нерсе жиберсең болот эле, эми жок болсо кантелик...

Мен азыр ушул жерден эч жакка барбайт окшойм. Силерден кабар 
албаганга капа болуп жүрөмүн, дагы иренжип калдыбы деп. Айтор элге кат 
деген эме келип жатат, мага эле жок...

Кош. Башка сөз жок. 
Базаркул. 6/II - 41-ж.

1-барак. Арткы 
жагы
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1-барак
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 15-КАТЫ.  
10.03.1941-Ж.

Бул кат 15.03.1941-жылы окуучулар жаза турган дептер барагына 
жазылып, колго жасалган конверт менен жөнөтүлгөн. Гафифа катты 
23.03.1941-жылы алган. Катта кошумча төлөм деген белги бар.

Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, Нилчка, Шамиль, Альфия, Кумар абзый 
баарыңызга сагынычтуу салам жиберем. Силерден 3½ айдан бери эч кат 
албадым. Ошондуктан көп тынчсызданып жүрөм, 4/Iде 23-ноябрдеги 
жазылган Гафифанын катын эле алдым. Андан бери түк жок. Мен декабрде 
2 кат, январда бир кат жана февралда эки кат жаздым, эч бирине жооп 
албадым.  12/IIда лагердин 8-бөлүмүнө келгемин. Мында өңчөй инвалиддер 
турат. Сага 15/II ушул жердин адресин көрсөтүп кат жаздым эле, мына 
бүгүн дагы жазып отурмун. Ден соолугум анча жаман эмес, 1-мартка чейин 
жумуш кылганым жок эле, андан бери чыгып жеңил жумуштарда жүрөмүн. 
Турмуш жаман эмес. Колуңдан келсе пасылке жибер, келбесе кантет элең. Күн 
болсо жылынып келе жатат, катуу суук жок, кар эрий элек. Мындан ары эрий 
турган, ошондуктан табылса 41-42 № калың батинке жибер, башка кийим 
кереги жок. Бутум ооруганы жок болгон. Эми аягыма суу кирбесе, ревматизм 
ошо бойдон жок болгудай, эгер кар эригенде суу кирсе, кайта ооруйт го деп 
корком. Чоң катушка кара жип жибер. Башка эч нерсе керек эмес.

Сабырдан 8/II кат алдым эле. “18/I пасылке салдык” - деди эле, калп 
айткан окшойт, тийген жок, андай калпты күздөн бери көп айтты, сыягы, 
турмушу начар болсо керек.

Эми ушул келген жерибизден эч кайда кетпесек керек, бошомоюнча майда-
чүйдө жумуш кылдырып ушу жерде сактай берет. Адрес бул: Свердловск. обл., 
Серовск район, поселок Сама, п/я 51. Д.Б.

Башка сөз жок, менден башкалар катты айына 2ден 3төн алат, меники 
эмне үчүн жоголорун билбейм. Ноябрдагы жазган катыңа караганда 
Фрунзага бармакчы элең, пасылке салмакчы элең, соо болдуңбу, эмне болду. 
Мен көп капаланып жүрөмүн. 

Кош болуңуздар. 10/III 41-жыл. 
Таба алсаң, эптеп 50-60 сом жибер.
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1-барак. Конверт. Арткы жагы

1-барак. Конверт
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 16-КАТЫ.  
1.04.1941-Ж.

Бул кат 04.05.1941-жылы орогонго ылайыктуу калың кагазда жазылып, 
колго жасалган конверт менен жөнөтүлгөн. Гафифа катты 04.04.1941-жылы 
алган. Катта кошумча төлөм деген белги бар.

Гафифам, ани, Ниличка, Ханифа, Рабуш жана башка туугандар, баарыңызга 
ысык салам жиберем. Мен, Базаркул, аман-эсен лагерде иштеп жүрөм. 12/
II да инвалиддер туруучу лагердин 8-бөлүмүнө келгемин. 1/III тан баштап 
жумуш кылып жүрөм, оор иш эмес, бирок мен нормасын бүтүрө албаймын. 
Ошондуктан турмуш начар, норманы бүтүргөндөр, ашыргандар оокаттын 
жакшысын алат, бүтүрө албаган жаманын алат. Мындан мурун сиздерге 5-6 
кат жазып, эч бирине жооп алганым жок, ошондуктан көп кайгырып жүрөм. 
Балки Оштун почтасында катыңды жибербей жаткан бир душманың бар 
чыгар, мындан соң барган киши аркалуу Кара-Суу же Андижандан салдыр, 
доплатной салдыр, балки жоголбой келер. Бир нерсе жибер деп айта албай 
калдым, балки турмуштарың начар чыгар. Таба алсаң жүгөрү (мака), талкан 
жибер, мында жарма кылып ичермин. Бул жерде килосу 2.50–3 сомдон кара 
нан табылат, ошону сатып алып жеп жүрөмүн, бирок акчам эми бүттү. Ден 
соолук жаман эмес, оокатты жакшы сиңирем жана жагат. Мурун болсо, 
андай эмес элем. 

Мурунку каттарым сага тийдиби, жокпу билбеймин. Сенин каттарың 
бул жакта жоголбойт эле, ошол Ошто жибербей жатса керек, башка элдер 
тоскоолу жок, катты да, пасылкени да алып жатат. Анык адрес бул, ошону 
өзгөртпөй жаз: Свердловский обл., Серовский район, поселок Сама, п/я 51. 
Даниярову Базаркулу.

Сабырдан 2-3 жолу кат алдым, пасылке салдык деген, бирок тийген жок, 
жалган айтса керек. Скактын (?) калпы бар адам го. 

Жаз жакындады, бирок кар эрий элек, эртели кеч 20 градус чамасында суук 
болот, күндүз жылытып калат. Ушул апрелдин ичинде кар кетет ко. 

Сурагандарга салам айт. Кош, башка сөз жок. Башка нерселер табылбаса, 
талкан табарсың жана майда өрүк бышат ко, ошондон күнгө кургатып 
жиберип тур. Өрүктүн сөөгүн чагып ташта, данегин арасына салып 
кургатарсың, жүгөрү талкан таппасаң, жүгөрү ун жибер. Ботко жарма 
кылып иче берем аз-маз өрүк кошуп.

Бул жерден эч кайда жибербейт, адрес эми өзгөрбөйт. Кандай тапсаң да, 
жакшы-жаман дебей ай сайын жиберип тур. Таба албасаң тим кой, кишиден 
сураба.

Базаркул. 1/IV 41-ж.
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БАЗАРКУЛДУН ГАФИФАГА ЖАЗГАН 17-КАТЫ.  
4.06.1941-Ж.

Бул үч бурчтук түрүндө бүктөлгөн катты 9.06.1941-жылы жиберген. 
Гафифа катты 16.06.1941-жылы алган. Катта кошумча төлөм деген белги 
бар. Бул кат Базаркулдун үй-бүлөсү алган акыркы кат болгон. 

Гафифам, ани, Ханифа, Рабуш, Равза, Шамиль, Алфия, Ниличка, баарыңызга 
сагынычтуу салам жиберем. Гафифа! Сенин 20/V 41-ж. да жазган катыңды 
3/VI 41-ж. алып абдан сүйүнсөм да, Фатиманын кабары мени эстен тандыра 
жазд(ад)ы. Маркумдун жаны жаннатта болуп, ыйманы жолдош болсун. 
Алланын тагдыры ошол, эмне айла кылабыз, мен көрө албай калдым. Аниге 
бек кабр болду, сабыр болуңуздар, кудай артын кайырлы кылсын. 

Эми менден ал сурасаң, жаман эмесмин, эптеп жумуш кылып жүрүп 
жатам. Сенден былтыр ноябрь айынан бери алган катым ушул. Менин 
оюмча Оштун почтасында сага бир душман киши бар. Ошол сенин катыңды 
жибербей жок кылып жатат. Ошондон Кара-Суу же Андижанга барган 
кишилерден простой кат салып жибер. Оштон заказной салып жибердиң 
жана менин жаңы жылдан бери кайсы числадагы каттарымды алдың? 
Менин инилерим тууралуу жазган кабарларыңды да билдим. Нече жылы 
колуңда багып, окутуп, чоңойткон Насыр балаңдай болуп калды эле, атайы 
келип бир тыйын жардам бербесе дүнүйөдө кара жүрөк адам болбос, башка 
эмне айтайын, мен да 15/IV да кат жаздым эле, ушу күнгө чейин жооп да 
кайтарган жок, алар тууралуу жакында узун кат жазам, азыр колум 
бошобойт, картошка, овощторду эгүү убагы болуп күнүнө 15 саат жумуш 
кылабыз, ал бүткөн соң кайта 12 саатка өтөт, ошондо жазам, айтканды 
оруңдарсың.

Сабырдан да кат жок. Молдокандан 2 кат алдым, пасылке, акча жиберем 
дептир, келсе, көрө жатармын. Эми сен мага (бир) нерсе жиберем деп 
убара болбой, мындай кыл: ушу катты аларың менен 4 кило өрүк, калганын 
жүгөрү талкан кылып бир пасылке сал. Тапсаң талкандын арасына ½ литр 
пахтанын майын сал бөтөлкөдө. Ошону менен катар экинчи пасылкеде эски 
батинкемди, бир простой шым, вазелин, бир чоң катушка жип, 20 махорка, 
калганын өрүк кылып саларсың. Экөөн катар сала бер, жоголбойт, тийет. Эч 
кайда кетпейм. Ушул адресим өзгөрбөйт. Сен ушу адрес менен кайсы числада, 
канча кат жаздың? Азыр кара нанга карын тоюп калды, кунүнө 1 кило кара 
нан тийет, баарын жейм, ичим оңолду.

Кош, жаным
Базаркул 4/VI
Ашыгып жаздым, убактым жок. Катты чоң кылып жазба, шектенип 

карайт, кичине жаз, акча жибербе, 20 пачка махорка жиберсең, ошого ар 
нерсени айырбаш кылып алууга болот.
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1-барак



320 ГУЛАГ. ТУТКУНДУН КАТТАРЫ1937-1942 

1-барак. Арткы жагы
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Бул каттан кийин Базаркул Данияров менен байланыш үзүлгөн. 
Күйөөсүнүн түрмөдөгү өмүрүнүн акыркы күндөрү, ал 1942-жылы 
1-декабрда Свердлов районунун Ивдель айылындагы «Н» лагеринде каза 
болгону жөнүндө маалыматты анын аялы Гафифа 18 жылдан кийин гана, 
Ташкенттеги Түркстан аскер округунун прокуроруна жолдонгон арызынан 
кийин, 1960-жылы алган. Бул тууралуу майда-чүйдөсүнө чейин жогоруда 
жазылган.
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ГАФИФА ДАНИЯРОВА: АЙЫПСЫЗ АДАМДЫН 
АКТАЛЫШЫ

Өмүрлүк жарына жан дили менен берилип сүйгөн, акылдуу жана 
зирек Гафифа Хусеиновна баалуу документтерди, Базаркулга белекке 
тартууланган кээ бир китептерди, анын камак жайларынан жазган 
каттарын, күбөлүктөрдү, маалым каттарды, айтор камакка алынганда алып 
кеткендерден башкасынын баарын сактап калган. 87 жашка чейин узак 
жана өкүттүү өмүр сүргөн Гафифа Даниярова, акыркы мүнөттөргө чейин 
жолдошунан калган сүрөттөрдү, документтерди жана каттарды кылдаттык 
менен аяр сактап келген. Ошондой эле ал күйөөсүнүн кийинки белгисиз 
тагдырына кабатырланып, административдик органдар менен жазышкан 
каттарын да калтырып кеткен.

Тилекке каршы, Базаркул менен Гафифа кыска – болгону 13 гана 
жыл бирге өмүр сүрүштү, алардын бактылуу турмушу 1937-жылы 
Базаркул камалганда кан буугандай токтогон. 1937-1939-жылдары 
республикабыздын түрмөлөрүнөн, андан соң 1939-1942-жылдары ГУЛАГда, 
Свердлов облусунун Ивдель айылындагы лагерге которулган кезде аялына, 
анын апасына жана туугандарына жазган каттары аларга болгон чексиз 
сүйүү, терең урматтоо сезимдерине толгон. Сакталып калган каттар 
Гафифа Хусеиновнанын күйөөсүнүн камалганын аябай оор кабылдаганын, 

143-сүрөт. Гафифа Даниярова. 
1992-ж.
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аны колунан келишинче колдогонун, көргөн камкордугун айкын далилдеп 
турат.

ГУЛАГда камалгандарга туугандары менен кат жазышууга расмий 
тыюу салынганын узак убакытка чейин лагерден тышкары эч ким билген 
эмес481, андыктан Базаркулдун каза болгондугу жөнүндө кабар ала албай 
тынчсызданган Гафифа, аны менен байланыш түзүү максатында, НКВД 
органдарына кат жазууну уланта берген. 

1941-жылы июнда Ивдель колониясынан Базаркул Данияров жазган 
каттан кийин аны менен байланыш толугу менен үзүлгөндөн тартып, 
Гафифага күйөөсүнүн тагдыры такыр белгисиз болгон. Балким, ал тирүү 
болсо, боштондукка чыккандан кийин кайтып келет деп үмүт үзбөй жүрсө 
керек.

Балким, ошондо эле аны табууга аракет кылса керек, бирок мунун эч 
кандай документалдуу далили жок. Туугандарынын айтымында, Улуу Ата 
Мекендик согуш аяктагандан кийин ар кайсы жылдары Гафифа Хусейновна 
тергөө органдарына, Свердлов районунун Ивдель айылындагы «Н» 
колониясынын жетекчилигине кат жазып, күйөөсүнүн изин табууга аракет 
кылган, бирок эч кандай жооп болгон жок. 1947-жылы өкүмдө белгиленген 
мөөнөт бүткөндө да туугандары эч кандай маалымат алышкан эмес.

Сталин өлгөндөн кийин жана анын жеке башына сыйынуу токтогон 
соң, 58-саясий статья боюнча соттолгондорду реабилитациялоо процесси 
кеңири кулач жайып, ГУЛАГда күнөөсүз репрессиялангандар жана аман 
калгандар кайтып келе баштаган. Ошол кезде прокуратурага кайрылып, 
дайынсыз жок болуп жаткан жакындарынын тагдырын билүүгө болот экен 
деген айың кеп бүт өлкөгө тараган.

1959-жылдын 7-январында, Гафифа Даниярова Ташкент шаарындагы 
Түркстан аскер округунун Аскер прокуроруна арыз482 жазып кайрылган 
жана бир эле учурда ошол каттын көчүрмөсүн Фрунзе шаарындагы Кыргыз 
ССРнин генералдык прокуроруна жөнөткөн. Ал өзүнүн арыз катында 
Базаркул Данияров тирүү бар болду бекен, ага тагылган айыптар алынды 
бекен деген суроолоруна жооп берүүлөрүн суранган.

Гафифа Хусеиновнанын жазган арыз катына жооп 1960-жылы, Свердлов 
облусунун Ивдель колониясынан бир жылдан кийин, каргашалуу окуядан 18 
жыл өткөндө гана келген, ал жооптон күйөөсү 1942-жылдын 1-декабрында 
Свердлов облусунун Ивдель айылындагы «Н» лагеринде каза болгондугун 
билген483. «Н» колониясынын начальниги Гафифа Хусейновнага жазган 
жооп катында анын жолдошу ырасында эле колонияда болгондугун жана 
1942-жылы каза болгондугун билдирген. Ал катка төмөндөгүдөй маалымат 
тиркелген:

481 Согуштун башталышына байланыштуу лагерлерди, түрмөлөрдү жана колонияларды 
согуш абалына өткөрүү жана башка чаралар боюнча СССРдин ички иштер эл 
комиссарынын жана СССРдин прокурорунун № 221 директивасы. 1941-жылдын 22-июну. 
Саясий репрессиянын курмандыктарын репрессиялоо жана реабилитациялоо боюнча 
мыйзамдардын жана эрежелердин жыйнагы. М., 1993, с.158.
482 Түркстан аскер округунун аскер прокуроруна билдирүүсү //ДҮА. БДФ Б.58а
483 Маалым кат //ДҮА, БДФ, Б.62. №76 Документ



325ГАФИФА ДАНИЯРОВА: АЙЫПСЫЗ АДАМДЫН АКТАЛЫШЫ

1897-жылы төрөлгөн Данияров Базаркул 1987-жылдын 8-августунан 
1942-жылдын 1-декабрына чейин СССР ИИМдин түрмөсүндө болгон жана 
ошол мезгил аралыгында токой кыюу иштеринде жумушчу болуп иштеген.

«Н» колониясынын начальниги «жаран Данияровага» төмөндөгү 
маалыматты билдирген:

Ал адамдын каза болгондугу тууралуу күбөлүктү алуу үчүн Кырг.ССРинин 
Ош шаарындагы ЗАГС бюросуна кайрылууңуз керек...

Мына ошентип, кадыресе расмий тилде, эч кандай көңүл айтуу, жубатуу 
сөздөру жок эле, күйөөсү өлгөндөн 18 жыл өткөндөн кийин, «Н» лагеринин 
башчысы Стовбун жана улук инспектор Мотовилов жесирге анын өлүмүн 
кабарлашкан. Де-факто, бул бейкүнөө адамдын өлтүрүлүшү тууралуу кабар 
болчу.

Ош шаардык ЗАГС бөлүмү Данияров Базаркулдун өлүмү «жүрөгү токтоп 
калуудан» улам болгонун тастыктаган күбөлүк берген.

Мугалим, агартуучу жана патриот Базаркул Данияров ГУЛАГда 45 
жашында, жыгач кескен жерде каза болгон, акыркы беш жылын түрмөдө 
өткөргөн, андан төрт жыл мурун саясий репрессияга кабылган.

1959-жылдын май айында, башкача айтканда, прокуратурага 
кайрылгандан алты ай өткөндөн кийин, Гафифа Данияровага Кыргыз 
ССРинин Жогорку Сотунан төраганын орун басары С. Чокоевдин колу 
коюлган кат келип түшкөн, анда ага Базаркул Данияровдун соттук иши кайра 
каралып чыккандыгы жөнүндө маалымат берилген. Катка төмөндөгүдөй 
билдирүү тиркелген:484

1897-жылы туулган Базаркул Данияровго коюлган айып иш Кыргыз 
ССР Жогорку Сотунун Президиуму тарабынан 1959-жылдын 29-апрелинде 
кайра каралып чыккан. Ош райондук сотунун 1939-жылдын 21-ноябрындагы 
өкүмү жана Кыргыз ССР Жогорку сотунун кылмыш иштери боюнча соттук 
коллегиясынын 1939-жылдын 21-декабрындагы Данияров Базаркулга карата 
чечими жокко чыгарылган жана кылмыш курамынын жоктугу үчүн өндүрүш 
токтотулган. 

Ошентип, Гафифа Базаркул Данияровду реабилитациялоо жөнүндө 
кабарды анын өлгөнү тууралуу расмий жарыяланганга чейин, алты ай 
мурун билген. Балким, ушул убакыт аралыгында, ал күйөөсү кайтып келет 
деген үмүт менен жашап жүрсө керек.

Биз ошондой эле Гафифа Даниярованын прокуратурага кайрылуусу анын 
ишин кароодо чоң роль ойноду деп эсептейбиз. «Баардык элдердин көсөм 
жол башчысы» өлгөндөн кийин реабилитация процесси башталды, бирок 
Базаркул Данияров каттарында бир нече жолу «бул жерде мага окшогондор 
көп» деп жазгандай, ал жерде өзүнө окшогондор аябай көп эле...

В.Н. Земсковдун макаласында келтирилген СССР ИИМ жана МКК 
маалыматтары485 боюнча, СССРде репрессия учурунда саясий мотив менен  

484 Кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу ишти токтотуу жөнүндө 
маалымкат //ДҮА, БДФ. Б.59. №74 Документ.
485 Земсков В.Н. СССРдеги саясий репрессиянын масштабы (спекулятивдик жана 
мифологиялык курулуштарга каршы) // Россия Илимдер Академиясынын Самара илимий 
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баардыгы болуп 4 миллионго жакын адам айыпталган, ал эми жазанын эң 
жогорку чарасы – атууга 800 миң адам кеткен. 

Гафифа Данияровадан кийин калган документтерде ошондой эле 
реабилитацияланган адамдын аялы катары ага акчалай жардам берүү 
жөнүндө төраганын орун басары Зуура Нурматовна Нурматованын колу 
коюлган Ош облустук аткаруу комитетинин 1960-жылдын 9 -январындагы 
каты бар. Зуура Нурматовна (1928-2006) көрүнүктүү партия лидери, 
татыктуу, сабаттуу адам болгон. 1960-жылдардын аягында Кутпа Бакировна 
кокусунан анын көзөмөлү астында иштеген жана аны жакшы устат катары 
баалаган. Бирок, ал кезде система ошондой эле, жабыр тарткан адамдардын 
басымдуу көпчүлүгүнүн кайрылууларына стандарттык жооптор келген. 
Балким, төмөндөгү бул кат Гафифа Хусеиновнанын материалдык жардам 
сурап кайрылуусуна жооп болушу мүмкүн, ал катта мындай деп жазылган486:

Облустук Аткаруу Комитети арызыңызга жооп катары, СССР Министрлер 
Советинин токтомуна ылайык, реабилитацияланган адамдын аялы катары 
күйөөңүздүн иштеген жеринен сизге 2 айлык эмгек акысын төлөөгө 
милдеттүү экенин билдирет. Пенсия маселеси боюнча шаардык Кеңешке 
кайрылууңуз керек.

Бул каттын эки айлык эмгек акысы жөнүндөгү таш боордуктун жогорку 
чегин билдирген бюрократиялык стили жанды кашайтат... 

Ооба, сабаттуулуктун деңгээли аябай жогорулады. Бирок элдин бактысы 
үчүн күйгөн көптөгөн адамдар кайрылгыс болуп жок болушту. Мындай чоң 
масштабдагы жамандыктын кайталанышына жол берилбеши керек. Биздин 
чакан эл аны көтөрө албайт.

КУТПА ОРУЗБАЕВА-ДАНИЯРОВА: 
АБИЙИРДҮҮ АТЫН АКТОО

Репрессияга дуушар болгон ата-энелери: атасы Бакир Данияровдун жана 
өз атасындай болуп калган агасы Базаркул Данияровдун тагдырлары Кутпа 
Бакировнанын да тагдырына так калтырбай койгон жок. Ал 1950-жылы 
Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун (КММИ) аяктаган соң, 
академик И.П. Павлов атындагы 1-Ленинград медициналык институтунун 
биология кафедрасына максаттуу аспирантурага жиберилген.

Эки жылдан кийин 1952-жылдын 22-июнундагы №133 буйругу менен 
Кутпа Даниярова социалдык тегине байланыштуу аспирантурадан 
чыгарылган. Окуу бөлүмүнүн катчысы КГМИнин директорунун атынан 
Кутпе Данияровага себебин түшүндүргөндө, бул буйрук Кыргыз ССРинин 
Борбордук Комитетинин тапшырмасы экендигин айткан. Ар кандай 
органдарга - Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетине, СССРдин 

борборунун Известия журналы.  Т. 14. № 3. 2012
486 Ош облустук Кеңешинин аткаруу комитетинин каты. // ДҮА. БДФ. Б.60. №74 Документ 
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Саламаттыкты сактоо министрлигине, Кыргыз ССРинин Саламаттыкты 
сактоо министрлигине кайра-кайра жазылган кайрылуулар, тилекке 
каршы, оң натыйжа берген жок.

Бул аспиранттын үмүтүн үзүп, айласын кетирген. Кутпа Даниярова 
1-Ленинград медициналык институтунун директору А.И. Ивановго жардам 
сурап кайрылууга аргасыз болгон, акыр аягында, сегиз айдан кийин, 
анын жардамы менен гистология бөлүмүнүн улук лаборанты болуп ишке 
орношкон, бул анын илимий-изилдөө ишин бүтүрүүгө мүмкүндүк берген 
жана 1955-жылы медицина илимдеринин кандидаты илимий даражасын 
алуу үчүн диссертациясын ийгиликтүү коргогон.

Аны ар дайым өзүнөн эки жаш улуу агасы Санжарбек Данияров да кол-
доп турган, ал кезде  Ленинградга жакын Колтушиде И.П. Павлов атындагы 

институттун аспирантурасында окуп жүргөн 
кези эле. Санжарбекти аспирантурадан чы-
гаруу тууралуу маселе каралган эмес, сыягы, 
анкетада Базаркул Данияров Кутпа Данияро-
ваны кызы деп көрсөткөнү роль ойносо керек. 
Бирок, бизге жеткен маалыматтарга кара-
ганда, Данияровду аспирантурага жиберген 
Ахунбаев Иса Коноевичтин башына кыйын-
чылык түшкөн, бирок хирургдун атак-даңкы-
нын жардамы тийип, соккуну туруктуулук ме-
нен көтөргөн.

1953-жылы сталинизм доору аяктап, ре-
прессияланган жана бейкүнөө камалгандарды 
реабилитациялоо процесси башталганына ка-
рабастан, Фрунзеге үйүнө кайтып келгенден 
кийин, Кутпа Даниярованы Кыргыз мамле-
кеттик медициналык институтунун (КММИ) 
гистология кафедрасында адистиги боюнча 
иштөөгө уруксаат беришкен эмес. Андыктан 
Кутпа Бакировнага иштин багытын өзгөртүү-
гө туура келген. Өзү сүйгөн кесибинде болбо-
со да, башка тармакта анын кесипкөй жана ий-

гиликтүү кызматкер болгонго жетишкендиги кубандырат.
Сталинизмге мүнөздүү болгон паранойя илдети Кутпа Данияровага өз 

кесиби боюнча врач болуп иштөөгө тоскоол болгону менен, партиялык 
кызматкердин, саясатчынын карьерасын жасоого тоскоол боло алган жок.

Бул парадоксалдуу көрүнүш террордун жана тоталитаризмдин жалпы 
объективдүү системасынан тышкары, субъективдүү факторлор адамдардын 
жашоосунда чоң роль ойногонунун жана ойной береринин айкын далили 
экендигин көрсөтөт.

1961-жылы Кутпа Даниярова республиканын жогорку административдик 
органдарынан күнөөсү жок соттолгон атасынын жана асырап алган 
атасынын соттолгон себептерин жана анын кесепеттерин билүүнү чечкен. 
Ал Кыргыз ССРинин Мамлекеттик коопсуздук комитетинин (МКК, орусча 

144-сүрөт. Кутпа жана 
Санжарбек Данияровдор. 
Ленинград. 1950-жылдар.
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КГБ) председатели Чвертконун атына арыз жазган. МККнын дарегине 
жазылган арызга жооп 1962-жылдын 26-январында республиканын Ички 
иштер министрлиги аркылуу Базаркул Данияров тууралуу төмөнкүдөй 
маалымат менен кошо келген: 

Кырг. ССР Жогорку Соттун чечими боюнча 21.XII.59-ж. ага карата 
козголгон иш жокко чыгарылган жана кылмыш курамынын жоктугу үчүн 
токтотулган487. 

Атасы Бакир Данияров жөнүндө эч кандай маалымат жазылган эмес. 
Бул жооптон Базаркул Данияровго карата адилетсиз айыптоонун алынып 
салынганы, ал сот системасы тарабынан реабилитациялангандыгы 
белгилүү болгон. Бул расмий тыянак Кутпа Даниярованын партияга 
өтүүсүнө болгон тоскоолдукту алып салган. Бирок бул расмий жооп Бакир 
менен Базаркул Данияровдордун тагдырын ачыктаган жок. 

«Кайра куруу» доору менен бирге, «ачык айтуу» да кошо башталып, 
СССРдин жарандарына мурда жашыруун болгон көптөгөн тарыхый 
маалыматтар ачык билине баштаган. Ошондо, өзүбүздүн Мамлекеттик 
коопсуздук комитетинин жообунан отуз жылга жакын убакыт өткөндөн 
кийин, Кутпа Даниярова 1990-жылы кайрадан МККнын төрагасы Жумабек 
Асанкулович Асанкуловго кайрылган. Ал катка Мамлекеттик коопсуздук 
комитетинин бөлүм башчысы В.П. Мельниковдун488 колу коюлган жооп 
келген,  анда агартуучу, педагог, адилетсиздиктин айынан айыпсыз жерден 
айып тагылып, бейкүнөө ажал тапкан жөнөкөй, жакшы адамдын тагдыры 
жөнүндө ушундай адамгерчиликсиз мамиленин эң жогорку чеги болгон 
кайдигерлик менен тек гана: 

... ошол кезде бар болгон деп эсептелген контрреволюциялык Социал-
Туран партиясына тиешеси бар деген негизсиз айыптоолор менен камакка 
алынган” деп жооп берип коюшканына эмне деп жооп айтаарыңды да 
билбейсиң...

Ошол эле 1990-жылы Кутпа Бакировна Кыргызстан Компартиясынын 
Борбордук Комитетинин биринчи катчысы жолдош А.Масалиевге Базаркул 
Данияровду Коммунисттик партиянын катарына өлгөндөн кийин 
калыбына келтирүү жөнүндө кат менен кайрылган. Маселенин оң чечилиши 
принципиалдуу маселе болчу, ал, анын чынчыл атын калыбына келтирүү 
адилеттүү көз карашынан алганда, өтө маанилүү эле. Анткени, анын 
партиядан чыгарылышы жеке эле жалган нерсеге негизделген коркунучтуу 
адилетсиздик эмес, ошондой эле куугунтуктоонун биринчи этабы гана 
болгон, инквизиторлор менен жазалоочулардын баары кийин партиянын 
катарын тазалоо боюнча комиссиянын корутундусуна таянышкан эле.

Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин бюросу Базаркул 
Данияровдун ишин изилдеп чыгып, 1990-жылдын 24-августунда аны 
партияга кайра кабыл алуу жөнүндө токтом кабыл алган. Бул жолугушууга: 
Шимкин, Шеримкулов, Чепелев, Кандаков, Кулматов, Парышкура, 
Аманбаев, Мадалиев, Дүйшеев, Жумагулов, Сыдыков, Асанкулов, Табалдиев 

487 Данияровдун тагдыры жөнүндө МККнын жообу 1962-ж. // ДҮА. БДФ. Б. 71
488 Данияровдун тагдыры жөнүндө МККнын жообу 1990-ж. // ДҮА. БДФ. Б 72
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жолдоштор катышкан. Ага жолдош А.М.Масалиев төрагалык кылган. Партия 
мүчөлөрүнүн чечими төмөнкүдөй болгон489:

Үчилтиктин баардык үч баскычы боюнча айыптоо корутундуларында 
Б.Данияров жөнүндө кеңири маалыматтардын көрсөтүлүшүн эске алуу 
менен:

1935-жылдын 5-апрелиндеги тазалоо боюнча Кыргыз облустук 
комиссиясынын Аппеляциялык үчилтигинин жыйналышынын №57 
протоколу, Фрунзе;

1935-жылдын 5-майында Ташкент шаарын тазалоо боюнча Орто Азия 
регионалдык комиссиясы, (Кыргызстандын үчилтиги);

Республикалык Кыргыз жана Орто Азия комиссиясынын 1935-жылдын 
1-январындагы чечимине каршы даттанууну кароо жөнүндө 
Большевиктердин Коммунисттик партиясынын Борбордук комиссиясынын 
тазалоо боюнча иш сапары менен келген партиялык үчилтиктин отурумунун 
№2 протоколу...

... 1937-жылы 9-августта Данияров Б., ошол кезде бар экен деген имиш 
сөздөр тараган контрреволюциялык Социал-Туран партиясынын катарында 
болгон деген негизсиз айып менен камакка алынган.

... 1939-жылы 21-ноябрда Ош райондук сотунун жазык иштери боюнча 
коллегиясы аны 10 жылга эркинен ажыраткан, соттолгондон кийин анын 
тагдыры тууралуу республикалык МККда  эч кандай маалымат жок.

Кыргыз ССР Жогорку Сотунун Президиуму 1959-жылдын 24-апрелиндеги 
чечими менен Ош райондук сотунун кылмыш иштери боюнча соттук 
коллегиясынын чечимин жокко чыгарган жана өз иш-аракеттеринде 
кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу Б.Данияровго карата 
өндүрүштү токтоткон....

Данияров Б. сотто реабилитацияланганын эске алып, Кыргызстан 
Компартиясынын Борбордук Комитети аны партиянын катарына 
калыбына келтирүү (өлгөндөн кийин) чечимин кабыл алат...

Ошентип, Базаркул Данияровдун аты толугу менен реабилитацияланып, 
ал тууралуу жалган маалыматтардан тазаланган.

Кутпа Бакировна андан кийин да Улуттук коопсуздук боюнча 
мамлекеттик комитетине бир нече жолу кайрылып, Базаркул Данияровдун 
бир тууганы Бакир Данияровдун тагдырын билүү үчүн анын төрагасы 
Анарбек Курамаевич Бакаевдин кабыл алуусунда болгон, бирок, тилекке 
каршы, Бакирдин жана Базаркул Данияровдордун камалгандан кийинки 
тагдырлары жөнүндө жаңы маалымат алууга мүмкүн болгон жок.

Өзгөчө ОшМУнун психология жана педагогика кафедрасынын ага 
окутуучусу Маматалы Мурзаевдин адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө 
жана Базаркул Данияровдун чынчыл ысмын бузуку сталиндик жазалоочу 
машинанын ачуу калптарынан тазаланышына кошкон салымын өзгөчө 
белгилегибиз келет. Маматалы Мурзаев Гафифа Даниярова сактаган 
жеке документтер жана материалдар менен таанышып чыккан соң, 

489 Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин № 2 протоколу // БМА ПД. КР. 
Ф. 56. Оп. 277. Д. 8. Л. 13-14
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агартуучу Базаркул Данияровдун ысымын жана мурастарын сактоонун 
маанилүүлүгүнө чын жүрөгүнөн баа берип, ушул максатта 1994 жана 
1997-жылдары «Ош жаңырыгы» гезитине, 1995-жылы «Доор үнү» 
гезитине, 1996-жылы «Заман-Кыргызстан» гезитине, 1996-жылы «Ош 
шамы» гезитине бир катар макалаларды жарыялаган. Анын жардамынын 
аркасында Данияровдор менен Халиковдордун ортосундагы үзүлгөн 
байланыш калыбына келип, Базаркул Данияровдун сүйүктүү жары сактап 
жүргөн документтерди колго алууга мүмкүн болгон.

Элинин сабаттуу, маданияттуу жана билимдүү болушуна жардам берүү 
үчүн аракет кылган адамдын кыска, бирок асыл, терең мазмундуу өмүрү 
мына ушундай болгон. 
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Окурмандардын көз алдына бир адамдын жашоосу, XX кылымдын 
20-30-жылдарына туш келген анын эмгек ишмердүүлүгүнүн гүлдөгөн 
мезгили тартылып өттү десек болот. Бул доорду тарыхчы Жунуш 
Жунушалиев: «жаратуу жана трагедиялар доору» деп абдан так аныктаган...

Жыйырманчы кылымдын башында керемет кооз жерде жашаган кыргыз 
эли империянын «басындысында» калып, билим алууга, өз тагдырын 
өз алдынча чечүүгө толук мүмкүнчүлүгү болбой, аскердик көзөмөлдөгү 
аймакта жашап келген, ал тургай бийлик тарабынан өз маданияты, 
умтулуулары жана үмүт-кыялдары бар өзүнчө эл катары таанылган эмес.

Эң оор каргашалуу окуяны - Үркүндү баштан кечирген эл, кырылып 
калуу коркунучунда калып, ачкачылык, муктаждык каптап, укуктары 
тебеленип, көрбөгөн кордукту көрүшкөн. Кайран эл жарандык согуштун 
жана колонизаторлордун зулумунун коркунучтуу жылдарын башынан 
өткөрдү.

Жыйырманчы кылымдын башталышында дүйнө жүзүндөгү башка 
элдер автомобиль минип, асманга алгачкы аэропландар менен көтөрүлүп, 
бири-бири менен аралыктан телефон менен байланышып, керек болсо, 
жардыруучу бомбаларды ойлоп таап жаткан учурда, биздин элдин жалпы 
сабатсыздыкты жоюу, элге билим берүүнүн абалы жөнүндө сөз кылууга да 
мүмкүн эмес эле.

Биздин, урпактарыбыздын бактысына жараша, бул доордо мурдагы 
Россия империясынын бүткүл аймагында жана кыргыз жергесинде 
пассионардуулук мурда болуп көрбөгөндөй кулач жайды. Көрүнүктүү, 
мыкты инсандарыбыз өз элинин жаркын келечегин курууну кыялданышып, 
ошол кыялдарына ылайык иш-аракеттерди аткарышты. Алар өздөрүнүн 
энчисине бөлүнгөн убакыттын ушунчалык тардыгына карабай, кыялдарын 
ишке ашыра алышты!

Агартуучулардын жана жаратуучулардын жан үрөгөн аракетинин 
аркасында эл сабаттуулукка жетишти, балдардын көпчүлүгү адегенде 
жалпыга милдеттүү башталгыч билимге, андан кийин жети жылдык 
билимге ээ болушту, чоңдор окуп жана санаганды үйрөнүштү. Кыргыз 
пасионерлери алфавитти киргизишип, көптөгөн керектүү окуу китептерин 
жазып чыгышты жана башка тилдерден которушту, өздөрүнүн жазма 
адабиятын түзүштү, алар чоң басылмаларда басылып чыкты, дүйнөлүк 
классиканын көптөгөн шедеврлерин кыргыз тилине которушту, ошол 
эле учурда өз элинин улуттук байлыгын, оозеки чыгармаларынын чып-
чыргасын коротпой сактап калуу менен бирге, баардык мекендештер 
үчүн жеткиликтүү кылып, театрларды жана музейлерди түзүштү. Алар 
тартынып-тайманбай, андан да көптү кыялданышкан эле!

Ошентип, алардын үзүрлүү эмгегинин алгачкы укмуштуудай кооз 
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бүчүрлөрү мөмө байлап, бышып жетиле баштаганда, сталинизм ал 
жаратуучуларды, билим үрөнүн себүүчүлөрдү ырайымсыздык менен 
талкалай баштады. Ал көз карандысыз, өзгөчө айырмаланган чындыкты 
жана акыйкатты аеосуз талкалоо ... жана башкаларга коркуу сезимин 
туудуруу, айлана-чөйрөсүн бирдей текши, баш көтөргөн быдыры жок, 
маңкурттук чөлүнө теңдөө.

Базаркул Данияров жана анын айланасындагылар пасионерлер эле. Бул 
китепте анын устаттары жана мугалимдери, анын жакын достору жана 
жолдоштору, билим берүү тутумунун кызматкерлери жана анын коомдук 
чөйрөсүн түзгөн өлкө жетекчилери, студенттери жөнүндө - Базаркулдун 
жанында болуп, анын жашоосу менен бирге өмүр кечиргендер жана аны 
менен бирге иштегендер, ага кам көргөндөр жана анын камкордугуна 
бөлөнгөндөр жөнүндө баяндалат. Анын устаттарынын көбү, улуу агайлары, 
достору жана кесиптештери, ошондой эле көптөгөн окуучулары жок 
кылынган.

Төмөндө Базаркул Данияровдун жашоосундагы ал сыяктуу Сталиндин 
жазалоочулары тарабынан камакка алынып, азап-тозокторго малынып, 
атүгүл кыйноолорго кабылып, ГУЛАГга жөнөтүлгөн же атылган адамдардын 
тизмеси келтирилген. Алардын көбү жаратуучулар - пасионерлер 
болгондугу үчүн атылып жок кылынган, алар өз элине жакшылыкка жыш 
толгон жаркын жашоо алып келүү үчүн улуу күрөшкө чыгышкан, анткени 
алар билим алууга, жаңы турмушка умтулган адамдар болгон, алар мажирөө, 
жалтак эмес эле, бирөөгө басынып, күнкор болуп жер караганды жек көргөн 
адамдардан болгон. Аларга айып тагып жатканда, соттук териштирүүлөрдү 
жүргүзбөй эле, баарын НКВДнын «үчилтиги» бир жактуу гана чечип койгон.

Адатта, буга чейин «партияны тазалоо» түрүндөгү бир нече 
жылдык сыноолор, жумуштан бошотуп, өзү сүйгөн нерсеси менен 
алектенүүгө тоскоол болуп келген. Аларга «буржуазиялык улутчулдук», 
«контрреволюциялык ишмердүүлүк», «бөтөн мамлекет үчүн тыңчылык 
кылуу», «социалдык теги», жакындары тууралуу «отчет бербөө» деген 
сыяктуу орунсуз, чындыкка коошпогон, окшош айыптар тагылган. 
Чындыгында эң негизги күнөөнү, камоолор башталганга чейин эле, 1920-
жылы расмий түрдө токтогон «Алаш» партиясына жана бары-жогу жомокко 
жакын Социал-Туран партиясына таандык деген каралоолордун негизинде 
тагышкан. Алардын баары өлгөндөн кийин акталган.

Төмөндө бир адамдын чөйрөсүндөгү өлтүрүлгөн адамдардын тизмеси 
келтирилген. Бир адамдын айланасындагы, пикирлеш болгон сексенден 
ашуун адам жок кылынган.
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Данияров Бакир (1885-1931?) - Базаркулдун улуу агасы, 8 баланын 
атасы. 1931-жылы 46 жашында камалган, түрмөдөн чыкпай, ошол бойдон 
дайынсыз кеткен.

Эшенаалы Арабаев (1882-1933) – эл агартуучу, Нарын жана Ысык-Көлдө 
кыргыз балдары үчүн мектептерди ачкан, биринчи кыргыз алиппесинин 
автору, Тоолуу Республика түзүүнүн демилгечилеринин бири, Кыргыз 
академиялык борбордун жана Илимий комиссиянын төрагасы болгон. 
Камалгандан кийин айып тагылганга чейин эле, табышмактуу өлүм менен 
51 жашында каза болгон.

Абдыкерим Сыдыков (1889-1938) – кыргыздын саясий ишмери, 
кыргыздардын улуттук эгемендигин таанууну коргогон, Тоолуу Республика 
түзүүнүн демилгечиси болгон. 1933-жылы камалып, сурак жүрүп жаткан 
учурда аеосуз кыйноолорго дуушар болуп, 49 жашында атууга кеткен.

Самүдүн (Исаметдин, Самудин) Шабданов (1875-1943) – Базаркул 
билим алган “Шабдания” жадид медресесин ачкан кыргыздын белгилүү 
манабы Шабдан баатырдын уулу. Атасына ал медресени курууга жардам 
берген жана өзү ал медреседе сабак берген. 1916-жылы бир туугандары, 
урук-туугандары менен Кытайга качып, аларды кыргындан сактап калган.  
Көп жолу куугунтуктарга учурап, сурак берип, камоолорго дуушар болгон.

Кемел Шабданов (1982-1948) – кыргыздын белгилүү манабы Шабдан 
баатырдын уулу. 1916-жылы бир туугандары, урук-туугандары менен 
Кытайга качып, аларды кыргындан сактап калган. Кытайга качып барып 
кыйын күнгө кабылган жердештерине өз жерине кайтканга жардам берген. 
М.В.Фрунзенин тапшырмасы боюнча Кызыл Армиянын кыргыз отрядын 
түзгөн. Бир нече жолу камакта болгон. 1934-жылы Кемел Шабдановду 
аталаш иниси Ажыйман, Абдыкерим Сыдыков, Султан Курмановдор менен 
бирге камап, 5 жылга кесилген.

Мөкүш Шабданов (1874-1933) – кыргыздын белгилүү манабы Шабдан 
баатырдын уулу. 1916-жылы бир туугандары менен бирге Чоң-Кеминдеги 
өзүнүн урук-туугандарын Кытайга качырып, кыргындан аман сактап калган. 
Камалгандан кийин, түрмөдө каза болгон, качан камалганы белгисиз. 

Киринпросто–Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунда иштеген 
мезгилдеги кыргыз саясатчылары:

Иманалы Айдарбеков (1884-1938) – Кыргыз автономиясынын биринчи 
жетекчиси – ККАО түзүлгөндө Кара-Кыргыз революциялык комитетинин 
төрагасы болгон. Ал дайындалгандан кийин дароо эле Пишпекте Киринпрос 
түзүү процесси башталган. Элдик Соода комитети, Кыргыз АССРинин Башкы 
сотунун төрагасы болгон. 54 жаш курагында атылып кеткен.

Абдыкадыр Орозбеков (1889-1938) – Кара-Кыргыз (кийинчерээк 
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Кыргыз) облустук аткаруу комитетинин биринчи төрагасы, Кыргыз 
Республикасынын Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болгон. 
Жаңы кыргыз алфавити комиссиясын, В.И.Ленин атындагы кароосуз 
калган балдарга жардам көрсөтүү боюнча фондду жетектеген. Ал 
жетектеген жылдары республикада Педагогикалык жана Зооветеринардык 
институттар, Кыргыз жана Орус драма театрлары, Кыргыз мамлекеттик 
филармониясы ачылган. Ал индустрияны өнүктүрүү аркылуу кыргыз 
мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө, кыргыздардын түрдүү этномаданий 
аймактарын бирдиктүү аймактык-административдик бирдикке топтоого, 
республика элдеринин социалдык-экономикалык жана маданий чөйрөсүн 
өнүктүрүүгө салым кошкон. 1937-жылы камакка алынып, 49 жашында 
атылган.

Ташкенттеги Киринпростун мугалимдери, Ташкенттеги Киринпростун 
окуучулары үчүн окуу китептеринин авторлору, Кыргыз (казак) Илимий 
комиссиясынын кызматкерлери, Түркстан АССРинин Эл агартуу 
комиссариатынын кызматкерлери, Киринпростун жашап турган 
мезгилиндеги Түркстандын жетекчилери жана алардын жакындары:

Иса Тохтыбаев (1894-1967) – 1919-жылы Ташкенттеги кыргыз (казак-
кыргыз) педагогикалык окуу жайынын башчысы, андан кийин 1923-жылга 
чейин анын негизинде уюштурулган Ташкент Киринпросунун биринчи 
башчысы болуп иштеген. 20-кылымдын башындагы «Ак Жол», «Казак Тили” 
прогрессивдүү казак гезиттеринин, “Шолпан”, “Сауле” журналдарынын 
редактору болгон. Ал 1933-жылы, 39 жашында саясий айып менен камакка 
алынган. Ал кыйноолорго кабылып, 2 жыл түрмөгө отурган, андан кийин 
1939-жылы кайра камакка алынып, 8 жыл отурган. 1946-жылы бошотулган, 
бирок 1948-жылы Красноярскиге сүргүнгө жөнөтүлүп, ал жерде дагы 9 жыл 
кармалган.

Султанбек Хожанов (1894-1938) – Ташкенттеги кыргыз педагогикалык 
окуу жайынын мугалими болгон. Улуту - казак. Ал «Акжол» гезитинин 
редактору, Түркстан Эл агартуу комиссары жана Ички иштер эл комиссары, 
Орто Азия пахта сугат политехникалык институтунун уюштуруучуларынын 
бири жана биринчи ректору болгон жана башка жетекчи кызматтарда 
иштеген. Базаркул Данияров тарабынан кыргызчага которулган «Эсептану 
Аралы» математика боюнча окуу китебинин автору, (Ташкент, 1924 –жыл). 
46 жашында «эл душманы» катары атылган.

Гуландам Лапина - Султанбек Хожановдун жубайы. Ал мекенине 
чыккынчылык кылган адамдын аялы катары 10 жылга эркинен 
ажыратылган, 8 жыл А.Л.Ж.И.Р. лагеринде жана дагы 3 жыл эркин камакта 
(поселение) болгон.

Конгир Ходжа Ходжиков (1880-1938) – Ташкенттеги кыргыз 
педагогикалык окуу жайынын, андан кийин Ташкент Киринпростун 
мугалими, аны түзүү боюнча уюштуруу комитетинин мүчөсү болгон. 
Революцияга чейин ал Перовскиде жаңы методикалык казак мектебин 
ачып, 1912-жылы алиппени түзүп, жарыкка чыгарган, казак араб 
алфавитин реформалаган, жер-суу реформасына катышкан, Түркстан 
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элдерин улуттук мамлекеттерге бөлүүгө катышкан, Түркстандын адабий 
жана архитектуралык эстеликтеринин сакталышына салым кошкон. 58 
жашында атылган.

Сегизбай Айзунов (1877-?) – 1922-1925-жылдары, башкача айтканда, 
Базаркул, Касым жана Осмонкул окуп жүргөн мезгилде Ташкенттеги 
Киринпростун директору болуп иштеген. Улуту - казак. 1937-жылы камакка 
алынган.

Мухамеджан Тынышпаев (1879-1937) – Ташкенттеги Киринпростун 
математика жана тарых мугалими, студенттер үчүн казактардын тарыхы 
боюнча окуу китебин жазган. Революцияга чейин Орусиянын Экинчи 
Мамлекеттик Думасынын Түркстан депутаты, андан кийин Түркстан 
(Кокон) автономиясынын биринчи премьер-министри, биринчи казак  
темир жол инженери, Түркстан-Сибирь темир жолун долбоорлоонун жана 
куруунун активдүү катышуучусу болгон. Ал Алаш-Ордо элдик өкмөтүнүн 
мүчөсү болгон. 1930-жылы камалып, кайра бошотулган, 1932-жылы 
кайрадан камалган жана 1936-жылга чейин Воронежге сүргүнгө айдалып 
кеткен. 1937-жылы камалган жана 58 жашында атылган.

Халел Досмухамедов (1893-1939) – Ташкенттеги Киринпросто 
гигиена, табият таануу, анатомия жана физиология мугалими, ошондой 
эле Ташкенттеги Киринпрос менен САГУнун дарыгери болуп иштеген. 
Медицинанын жогорку профессионал адиси. Улуту - казак. Киринпростун 
окуучулары окуган зоология, табият таануу боюнча окуу китептеринин 
автору. Дарыгер, мугалим, окумуштуу. Ал Алаш-Ордо элдик өкмөтүнүн 
мүчөсү болгон. 46 жашында атылган.

Магжан Жумабаев (1893-1938) – Ташкенттеги Киринпросто эне (казак) 
тили жана адабияты мугалими болгон. Көрүнүктүү казак лирик акыны. 
Ал Алаш-Ордонун окуу комиссиясынын мүчөсү болгон. Ал 45 жашында 
атылган, өмүрүнүн 15 жылын түрмөдө өткөргөн.

Файзулла Галимжанов (1891-1942) – Ташкенттеги Киринпростун 
табият таануу жана математика мугалими болгон. Улуту - казак. 1937-жылы 
46 жашында камакка алынып, ВолгоЛАГга жөнөтүлгөн, 5 жылдан кийин 
«витамин жетишсиздигинен» каза болгон.

Абдулла Байтасов (1900-?) - Ташкенттеги Киринпростун география 
жана эне (казак) тили мугалими болгон. Улуту - казак. 1929-жылы 29 
жашында кармалган, 8 жылга эркинен ажыратылган, Архангельск лагерине 
жөнөтүлгөн, өлгөн күнү, жылы белгисиз. 

Жусипбек Аймауытов (1889-1931) – эне (казак) тили жана адабияты 
мугалими, Ташкенттеги Киринпростун драма клубунун башчысы болгон. 
Педагогика, психология, этика боюнча ондон ашык китептин, жүздөгөн 
илимий басылмалардын, окуу китептеринин жана окуу куралдарынын 
автору. 1929-жылы камакка алынган. Ал эки жылдан кийин 42 жашында 
Москвада атылган.

Жаханша Досмухамедов (1887-1932) – Казак юристи, жарандык 
жана кылмыш кодекстерин казак тилине которгон. Революцияга чейин 
Москва мамлекеттик университетин бүтүргөндөн кийин Томск облусунун 
прокурорунун орун басары болгон. Ал Касым Тыныстанов кирген «Талаб» 
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кыргыз маданиятын жактоочулар коомунун мүчөсү болгон, 1923-жылы 
Базаркул Данияров менен бирге этнографиялык экспедицияга катышкан. 
Алаш-Ордонун элдик бийлигинде мүчө болгон, 1930-жылдары бир нече 
жолу камакка алынган. Ал 45 жашында Бутово полигонунда атылган.

Динмухамед Адилев (1900-1930) – Ташкенттеги Киринпростун тарых, 
география маданияты мугалими. Улуту - казак. Комиссия Базаркул Данияров, 
Осмонкул Алиев баш болгон алгачкы 7 бүтүрүүчүгө эрте бүтүрүү аттестатын 
берүү чечимин кабыл алганда, ал Киринпростун директорунун милдетин 
аткарып турган. Түркстан Эл агартуу комиссариатынын алдындагы кыргыз 
(казак) Илимий комиссиясынын мүчөсү. Кызылордадагы улуттук театрдын 
директору болуп иштеген. 30 жаш курагында атылган.

Миржакып Дулатов (1885-1935) – казак жазуучусу, акын. 1909-жылы 
«Ойгон, казак!» аттуу биринчи поэтикалык жыйнагын чыгарган, 1911-жылы 
«Бактысыз Жамал» романы жарык көргөн. Орус адабиятынын классиктерин 
казак тилине которгон. Ал казак тилинде хрестоматия окуу китебин, 
ошондой эле Базаркул Данияров кыргызчага которгон «Экинчи класс үчүн 
эсеп китебин» жазган. Алаш-Ордонун уюштуруучуларынын катарында 
болгон. 1928-жылы камакка алынып, өлүм жазасына өкүм кылынган. Өлүм 
жазасы түрмөгө алмаштырылып, Бутырка түрмөсүндө эки жыл отурган, 
андан кийин 10 жыл Соловкиге сүргүнгө айдалган, Соловецкий ГУЛАГында 
фельдшер болуп иштеген, 50 жашында Соловкиде каза болгон.

Ахмед Байтурсынов (1873-1938) – Казак агартуучусу, илимпоз-тилчи, 
адабиятчы, түрколог, акын жана котормочу. Ал араб жазуусун казак тилине 
жакындаштырып реформалап, «Жаңы Эмле» алфавитин түзгөн. Ошол 
кездеги көптөгөн казактар   менен кыргыздар анын «Алиппеси» боюнча 
окуган. Ал «Казак» деп аталган гезит чыгарган, революциядан кийин 
Түркстан Эл агартуу комиссары болгон, Алма-Ата Инпросунда, Оренбургда 
сабак берген. 1929-жылы камакка алынып, өзү Архангельскиге, үй-бүлөсү 
Томскиге сүргүнгө айдалган. 1934-жылы Э. Пешкованын490 өтүнүчү боюнча 
бошотулган, бирок эч жерде жумушка алынган эмес. Кайра кармалып, 67 
жашында атылган.

Назир Тюрякулов (1892-1937) – казак тектүү белгилүү дипломат, 
публицист, филолог. Ал Ташкентте Киринпрос түзүлгөн учурда Түркстан 
эл агартуу комиссары болгон. Кара-Кыргыз Илимий комиссиясы кыргыз 
тилиндеги биринчи окуу китептерин жана китептерди чыгарган 
Москвадагы Чыгыш элдеринин борбордук басмаканасынын башчысы 
болгон. 45 жашында Москвада кармалып, атылган.

Тюрякулова Надежда - Назир Тюрякуловдун өмүрлүк жары. Камалган 
соң, А.Л.Ж.И.Р. лагерине 10 жылга сүргүнгө айдалып, ошол жерден каза 
тапкан.

Санжар Асфендиаров (1889-1938) – Казак коомдук ишмери, Түркстан 
АССРинин, андан кийин Казакстандын жетекчилеринин бири болуп иштеп 
турган кезде, Түркстандын саламаттык сактоо системасынын жана билим 

490 Екатерина Павловна Пешкова (1876-1965) – орус жана советтик коомдук ишмер, укук 
коргоочу. Ал 1930-жылдары репрессияланган көптөгөн адамдарга жардам берген. Жазуучу 
Максим Горькийдин биринчи аялы. 
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берүүсүнүн калыптануусу, жер-суу реформасын ишке ашыруу үчүн көп 
иштерди аткарган. Түркстандын Москвадагы өкүлү болгон жана Москва 
чыгыш таануу институтунун директору, Казак педагогикалык, андан 
кийин медициналык институтунун ректору, Казак маданият институтунун 
кызматкери, Казак АССРинин саламаттык сактоо эл комиссары кызматтарын 
аркалаган. 1937-жылы камакка алынып, бир жылдан кийин 49 жашында 
атылган. 

Рабига Асфендиарова-Лапина (1893-1956) – Санжар Асфендиаровдун 
өмүрлүк жары. Революцияга чейин Санкт-Петербургдагы Смольный ак сөөк 
үй-бүлөлөрдүн кыздары окуган институтун бүтүргөн. 45 жаш курагында 
5 жылга чейин эркинен ажыратылган,   А.Л.Ж.И.Р.де үч жыл, Алматыда эки 
жыл отуруп, мөөнөтү аяктаганга чейин отурган.

Беимбет Майлин (1894-1938) – Казак жазуучусу, драматург. Ал 
революцияга чейин чыгармаларын жазып, басмадан басып чыгара баштаган. 
10го жакын ырдын, жаңы жашоо, аялдын тагдыры тууралуу көптөгөн 
аңгемелердин автору. Анын аңгемелерин Базаркул Данияров окуучуларына 
сабак учурунда окуп берип турган. 44 жашында атылган.

Гульжамал Майлина (1900-?) - Беимбет Майлиндин жубайы. Ал 1938-
жылы камакка алынган жана 8 жыл А.Л.Ж.И.Р эмгек түзөтүү лагеринде 
отурган.

Утегенов Садык (1874-1937) – аймактык педагогикалык курстардын, 
Ташкенттеги кыргыз педагогикалык окуу жайынын, андан кийин 
Киринпростун казак тили жана адабияты мугалими болгон. Камакка 
алынып, 63 жашында атылып кеткен.

Ильяс Жансүгүров (1894-1938) – Казак мугалими, акын, драматург, 
прозаик, фельетончу, сатирик, журналист, котормочу. Ажыйман жана 
Ажыгабыл Шабдановдор, Касымалы Баялинов, Токчоро Жолдошев жана 
башка кыргыз маданият жана билим берүү кызматкерлери билим алган 
Алма-Атадагы Киринпростун директору болгон. 44 жашында атылган.

Сакен Сейфуллин (1894-1938) – Казак акыны жана жазуучусу, 
мамлекеттик ишмер. Кыргыз (Казак) АССР Эл Комиссарлар Кеңешинин 
төрагасы болгон. Казак Эл агартуу комиссариатынын алдындагы 
Академиялык борбордун төрагасы, Кызыл Ордо билим берүү институтунун 
ректору болгон, Казак улуттук маданият илим изилдөө институтунда 
иштеген. 1936-жылы Эмгек Кызыл Туу ордени менен сыйланган, андан 
кийин дароо 1937-жылы камакка алынган. 42 жашында атылган.

Гулбарам Сейфуллина (1909-?) - Сакен Сейфуллиндин өмүрлүк жубайы 
болгон. 28 жашында түрмөгө камалып, А.Л.Ж.И.Р. лагеринде 7 жыл отурган.

Турар Рыскулов (1894—1938) – Түркстан лидери, республиканын 
жетекчилигинде Түркстанды ичинен терең билген жана аймактын 
кызыкчылыгын сабаттуу коргогон саналуу адамдардын бири. Түркстан 
Коммунисттик партиясынын Мусулмандар бюросунун, Түркстан АССРинин 
Борбордук Аткаруу Комитетинин жана Элдик Комиссарлар Советинин 
төрагасы, Коминтерндин Монголиядагы ыйгарым укуктуу өкүлү, РСФСР 
СНКнын төрагасынын орун басары болгон. 46 жашында атылган.

Азиза Рыскулова-Исенгулова (1911-?) – Турар Рыскуловдун жубайы. 



340ПАССИОНАРИЙЛЕРГЕ КОШОК-РЕКВИЕМ 

Ал 27 жашында жаңы төрөлгөн баласы менен камакка алынып, Бутырка 
түрмөсүндө бир ай отурган. Жаш баласы менен А.Л.Ж.И.Рге жөнөтүлгөн, ал 
жерде 8 жыл жана дагы эки жыл эркин камакта (поселение) болгон. Лагерде 
ветеринар болуп иштеген.

Арифа Есенгулова - Азиза Рыскулованын апасы. Ал 1938-жылы февралда 
«Т.Р. Рыскуловдун тыңчысы» катары камакка алынып, сегиз жылга кесилген 
соң, Акмоло лагеринде жазасын өтөгөн.

ДОСТОРУ, КУРСТАШТАРЫ, КЕСИПТЕШТЕРИ

Ташкент Киринпросунун алгачкы 7 бүтүрүүчүсүнүн ичинен -   6 адам 
репрессияга кабылган: Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев, Садвакас 
Баймаханов, Алжан Бухарбайулы, Чынали Мусаев, Нашир Ходжамкулов. 
Аларды же дароо эле  атып салышкан же ГУЛАГга жөнөтүшкөн, ошол 
жерден каза болушканбы, айтор дайынсыз кетишкен. Жетинчи студент 
Жумабек Нурбековдун тагдыры тууралуу да биз билбейбиз, балким ал да жок 
кылынгандыр. 

Бул жети студент менен бирге сегизинчи бүтүрүүчү Касым Тыныстанов 
окуу жайын бүтүрүшү керек болчу, бирок оорусуна байланыштуу, күбөлүгүн 
бир нече айдан кийин алган. Ал да атылып кетти... Ушул адамдар окуу жайдын 
биринчи бүтүрүүчүлөрү, агартуу тармагынын алгачкы карлыгачтары эле. 
Бул сегиз адам ар башка республикаларда - Кыргызстанда жана Казакстанда 
жашап жана иштегенине карабастан, алар дээрлик бир күнү камакка 
алынган.

Осмонкул Алиев (1903-1938) – Ташкенттеги Киринпростун кыргыз 
бүтүрүүчүсү, Базаркул Данияров менен бирге күбөлүк алган алгачкы 
жети бүтүрүүчүнүн бири. Кыргыздын тун гезити «Эркин Тоо» гезитинин 
редактору, Эл агартуу комиссары болуп иштеген. 1937-жылы 8-августта 
кармалып, 35 жашында атылган.

Садвакас Баймаханов (1903-1937) – Ташкенттеги Киринпростун 
казакстандык бүтүрүүчүсү, Базаркул Данияров жана Осмонкул Алиев 
менен бирге күбөлүк алган алгачкы жети бүтүрүүчүнүн бири. 1937-жылы 
8-августта Касымдан бир жума өткөндөн кийин, Базаркул, Осмонкул менен 
бир күндө камакка алынган. 34 жашында атылган.

Алжан Бухарбайулы (Бухарбаев) (1906-?) – Ташкенттеги Киринпростун 
казакстандык бүтүрүүчүсү, Базаркул Данияров жана Осмонкул Алиев менен 
бирге күбөлүк алган алгачкы жети бүтүрүүчүнүн бири. Кесиби – агроном 
болгон. Базаркул, Осмонкул жана Касымдан эки айдан кийин 1937-жылы 
1-октябрда 31 жашында камакка алынып, 15 жылга эркинен ажыратылган, 
андан кийинки тагдыры азырынча белгисиз.

Чинали Мусаев (1904-1938) – Ташкенттеги Киринпростун казакстандык 
бүтүрүүчүсү, Базаркул Данияров жана Осмонкул Алиев менен бирге күбөлүк 
алган алгачкы жети бүтүрүүчүнүн бири. Окууну аяктагандан кийин билим 
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берүү менен алектенген - ал Казак педагогикалык техникумунун директору 
жана агартуучулардын Сыр-Дарыя профсоюзунун төрагасы болгон. Балкаш 
жез эритүүчү заводунун курулуш башчысынын орун басары болуп иштөөгө 
чакырылган. 1937-жылы камакка алынган, «Сталиндик жазалоо тизмесине» 
кирген. 34 жашында атылган.

Касым Тыныстанов (1901-1938) – Ташкенттеги Киринпросту аяктаган 
кыргыз бүтүрүүчү, Базаркул менен бирге билим алган. Кыргыз тилинин 
мыйзамдарын ачкан көрүнүктүү тилчи, Кыргызстандын тарыхында 
биринчи басылган ырлар жыйнагынын, мектеп окуучулары үчүн даярдалган 
биринчи антологиянын, биринчи драмалык чыгарманын автору. Кыргыз 
АССРинин биринчи Эл агартуу комиссары, жаңы алфавит комитетинин 
башчысы. 1937-жылы 1-августта камакка алынган. 37 жашында атылган.

Нашир Ходжамкулов (1907-?) – Ташкенттеги Киринпростун 
казакстандык бүтүрүүчүсү, Базаркул Данияров жана Осмонкул Алиев менен 
бирге күбөлүк алган алгачкы жети бүтүрүүчүнүн бири.  Ташкенттеги САГУда 
сабак берген. Туугандарынан алынган кээ бир маалыматтарга караганда, ал 
30 жаш чамасында атылган.

Кийинки жылдардагы төмөнкү үч кыргыз бүтүрүүчүсү да атылып, 
лагерлерге жөнөтүлгөн: Токо Абдрахманов, Мурат Салихов жана Мустафа 
Акматов.

Токо Абдрахманов (1911-1938) – Ташкент Киринпросунун бүтүрүүчүсү. 
26 жашында Мамлекеттик пландоо комиссиясынын төрагасы болуп 
дайындалган. Жусуп Абдрахмановдун иниси. «Контрреволюционер» агасы 
Жусуп Абдрахманов жөнүндө билдирбей, «жашырып» койгондугу үчүн 
айыпталган. 27 жашында атылган.

Мурат Салихов (1905-1938) – Ташкент Киринпросунун бүтүрүүчүсү. Ал 
Кыргызстандын түштүгүндө жетекчи кызматтарда иштеген, 1937-жылы 
Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Кеңешинин төрагасы, андан кийин Кыргыз 
ССРинин Борбордук Аткаруу Комитетинин Председателинин милдетин 
аткаруучу болуп дайындалган. 33 жашында атылган.

Мустафа Акматов (1901-?) – Ташкент Киринпросунун бүтүрүүчүсү, 
Кусейин Карасаев менен бирге окуган, «Эркин Тоо» гезитинин биринчи 
сандарын чыгарууга катышкан. Ал Талас кантондук аткаруу комитетинин 
башчысы, НКВДда иштеген, Кыргыз колхоз борборунун коллегиясынын 
мүчөсү болгон. Ажыйман Шабданов, Абдыкерим Сыдыков, Султан Курманов 
жана башкалар менен бирге 33 жашында камакка алынган. Ал 10 жылга 
эркинен ажыратылып, «өзгөчө каттоодогу көзөмөлгө алынгандар» 
үчүн ОГПУнун УхтпечЛАГ администрациясынын карамагындагы Читага 
жөнөтүлгөн.

Алматы Киринпросунун алгачкы төрт кыргыз бүтүрүүчүсү да өлтүрүлгөн: 
бир туугандар Шабдановдор, Султан Курманов, Токчоро Жолдошев.

Ажыйман Шабданов (1905-1933) – Алматы Киринпросунун кыргыз 
бүтүрүүчүсү. Атактуу манап Шабдан баатырдын небереси жана Мөкүш 
Шабдановдун уулу. Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунун 
окутуучусу. Мугалим катары Базаркул менен 2 окуу китебин жана ошондой 
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эле Сатыбалды Нааматов менен биргеликте «Сабатсыз аялдар үчүн алиппе» 
китебин, Мукай Элебаев жана Жума Жамгырчиев менен бирге «Үчүнчү 
класстын окуучулары үчүн окуу китебин», Игорь Батманов менен орус 
тилдүүлөр үчүн «Кыргыз тилинин элементардык грамматикасы» китебин 
жазган. Популярдуу «Кыргыз тилинин синтаксиси» окуу китебинин автору. 
28 жашында атылган.

Ажыгабыл Шабданов (болжол менен 1903-1959?) – Алматы 
Киринопросунун кыргыз бүтүрүүчүсү. Атактуу манап Шабдан баатырдын 
небереси жана Кемел Шабдановдун уулу. Болжол менен 34 жашында 
репрессияланган жана Базаркул Данияров менен бирге Свердлов облусунун 
Ивдель айылындагы «Н» лагерине сүргүнгө айдалган. ГУЛАГда жыйырма 
жылдай болуп, аман калган

Токчоро Жолдошев (1903-1937) – Алматы Киринпросунун кыргыз 
бүтүрүүчүсү, жазуучу жана адабий сындын негиздөөчүлөрүнүн бири, 
кыргыз акындарынын «Кызыл гүл» аттуу биринчи ырлар жыйнагын 
чыгарган. Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунда кыргыз тили 
жана адабиятынан сабак берген, Кыргыз АССРинин Эл агартуу комиссары 
кызматында иштеп турганда «Кыргызстандагы маданий курулуш жана 
элге билим берүүнүн милдеттери» аттуу белгилүү программалык отчетту 
даярдаган. 1935-жылы камакка алынып, 34 жашында атылган.

Султан Курманов (болжол менен 1902-?) - Алматы Киринпросунун 
кыргыз бүтүрүүчүсү. Кесиби - мугалим, Ош педагогикалык техникумунун 
жана башка педагогикалык мекемелердин башчысы болгон. Ал 1933-жылы 
Ажыйман Шабданов менен бирге кармалып, түрмөгө кесилген. 1935-жылы 
андан Верхоянскиден кабар келген, бирок андан кийинки тагдыры белгисиз.

1920-жылдардын башында Ташкенттеги окуу жайларын бүтүргөн 
кыргыздар: 

Сыдык Карачев (1900-1937) – Кыргыз прозаиги, акын, журналист, өз 
аңгемелерин 1919-жылы казак тилиндеги «Кемек», «Тилши» гезиттеринде, 
Түркстан Коммунисттик партиясынын органынын «Ак жол» гезитинде, 
«Шулпан», «Жас кайрат» журналдарында жарыялай баштаган. Ал «Эркин 
Тоо» гезитинин биринчи чыгаруучу редактору болгон. Л. Толстой, А. Пушкин, 
А. Чехов, Р. Ролландардын чыгармаларын которгон. Базаркул Ташкенттин 
Киринпросунда окуп жүргөн кезде Ташкенттеги аскер мектебинде окуган. 
37 жашында атылган.

Асанбай Жамансариев (1904-1938) – Ташкенттеги же Алматыдагы 
Киринпросто окуган, бирок экинчи жылы САКУга окууга которулуп кеткен, 
иниси Шайык Жамансариев 1930-жылы Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумун бүтүргөн. Ал комсомол жетекчиси, «Кошчу» биримдигинин 
катчысы, Кыргыз АССР Эл Комиссарлар Кеңешинин башкаруучусу, 
республиканын Москвадагы Борбордук Аткаруу Комитетинин туруктуу 
өкүлү, Көркөм Комитетинин башчысы болгон. Ал 1939-жылы Москвада 
өткөн белгилүү «кыргыз искусствосунун декадасын» чоң ийгилик менен 
даярдаган, бирок анын катышуусуз өткөн декадага республикадан 400гө 
жакын искусство ишмерлери катышкан. 1937-жылы камакка алынып, 
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«сталиндик жазалоо тизмесине» кирген. 34 жашында атылган. 
Мухтар Ауэзов (1897-1961) – Казак жазуучусу, белгилүү «Абай жолу» 

дилогиясынын автору, ири манас таануучу, Базаркул Данияровдун досу 
болгон. Ал 33 жашында камакка алынып, 2 жарым жыл түрмөдө отуруп 
чыккан. Андан кийин бир нече жолу репрессияланган - жумуштан 
бошотулуп, чыгармаларын басып чыгаруудан баш тартышкан.

Киринпростун - Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумунун 
мугалимдери. Базаркул Данияров бул билим берүү мекемесинин башчысы, 
андан кийин директору болуп турган мезгилде - 1925-1931-жылдары 
жогоруда айтылган Алматы Киринпросунун бүтүрүүчүлөрү жана төмөндөгү 
Сатыбалды Нааматов менен Данаке Иманов репрессиянын машинасы менен 
жок кылынган:

Сатыбалды Нааматов (1905-1938) – методист-мугалим, балдар жана 
мугалимдер үчүн популярдуу болгон жана чоң басылмаларда басылган көп 
сандагы окуу китептеринин автору. Балдар жазуучусу. 32 жашында атылган.

Данаке Иманов (1898-1938) – мугалим, Базаркул окуу бөлүмүнүн 
башчысы болуп турган мезгилде Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумунда сабак берген. ОблОНПнын жана саясий билимге жетекчилик 
кылган, жаңы алфавит боюнча комитеттин мүчөсү болгон. 40 жашында 
атылган.

Лингвист окумуштуулар, тарыхчы-этнографтар жана алардын 
жакындары:

Белек Солтоноев (1878-1938) – кыргыздын алгачкы тарыхчыларынын 
бири, атактуу «Кызыл кыргыздардын тарыхы» чыгармасын жазган. 
Билим берүү программасы менен алектенген, Кытайдан качкындарды 
кайтарууга катышкан, Кыргыз таануу иликтөө институтунда иштеген, 
терминологиялык сөздүктү иштеп чыккан. 60 жашында кармалып, атылган.

Евгений Поливанов (1891-1938) – чыгыш таануучу, лингвист, манас 
таануучу жана дүйнөлүк маанидеги адабиятчы. Ал Касым Тыныстановдун 
чакыруусу менен Фрунзеге келген учурда, ал буга чейин дүйнөлүк 
илимий коомчулукта кеңири таанымал болгон, бирок бийлик тарабынан 
колдоого алынган тилчи Николай Маррдын дарегине айткан сынынан 
улам куугунтукка алынган. Ал чыгармаларын жогору баалаган Касым 
Тыныстанов менен тыгыз байланышта иштешкен. Ал ошол эле күнү аны 
менен бирге камакка алынган, аты «Сталиндик жазалоо тизмесине” кирген, 
47 жашында Москвада атылган.

Бригитта Поливанова-Нирк (1899-1946) – Евгений Поливановдун 
аялы. Петроград университетин аяктаган. 1938-жылы камакка алынып, 
«поляк чалгындоосунун агенти» катары лагерлерге 10 жылга кесилген. Ал 
47 жашында Каргополь лагеринде каза болгон.

Кыргыз автономиялуу облусунун жана Кыргыз Автономиялуу 
Советтик Социалисттик Республикасынын билим берүү системасынын 
кызматкерлери:

Адий Баишев (1907-?) – Ал республиканын билим берүү органдарынын 
тун жетекчилеринин бири, Кыргыз Автономиялуу облусунун Элдик 
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Комиссариатынын, андан кийин республиканын Социалдык камсыздоо 
башкы башкармалыгынын жана профсоюздук билим берүүнүн башчысы 
болгон. Пишпекте Киринпрос түзүү боюнча уюштуруу комитетинин 
мүчөсү. Кыргыз педагогикалык институтунун директору, Башкириядан 
Кыргызстанга келгенине карабай, «улутчул» катары жумушунан бошотулуп, 
29 жашында партиядан чыгарылган. Андан кийинки тагдыры белгисиз.

Дали-Мырза Зульфибаев (Зулпубаев) (1896-1938) – автономиянын 
биринчи жетекчилигинин - ККАОнун Революциялык комитетинин мүчөсү 
болгон, Ош райондук революциялык комитетинин төрагасы, андан 
кийин Айыл чарба эл комиссары, Эл агартуу комиссарынын орун басары 
кызматында иштеген. 1937-жылы кармалып, бир жылдан кийин 42 
жашында атылган.

Леонид Бруй (1902-?) – ККАОнун облустук билим берүү 
башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп иштеген. 32 жашында 
кармалып, 5 жылга эркинен ажыратылган, 1937-жылы УхтпечЛАГга келген, 
эки жылдан кийин бошотулган.

Байсерке Калпаков (1882-1937) – мектеп мугалими катары Ысык-Көлдөгү 
мектептерде сабак берген. «Эркин Тоо» редакциясында журналист болуп 
иштеген. «Кызыл Учкун» ийриминин, Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумунун алдындагы драма ийриминин спектаклдерине студенттер 
менен бирге катышкан. Базаркул менен Осмонкул кармалгандан эртеси 
камакка алынган. 45 жашында 10 жылга кесилген.

Базаркул Данияров коллегия жыйындарында, съезддерде, айыл чарба 
иштеринде жолуккан жана студенттер менен жолугушууга чакырган 
облустук, республикалык кыргыз жетекчилери, саясатчылары жана 
алардын жакындары. Алардын кээ бирөөлөрү менен достук мамиледе болгон: 

Төрөкул Айтматов (1903-1938) – Кыробкомдун агитация жана 
пропаганда бөлүмүнүн башчысы, ВКП(б) кантон комитеттеринин жооптуу 
катчысы, Элдик соода комиссары, Кыргыз АССРинин Эл чарбасынын 
Борбордук Кеңешинин төрагасы. 35 жашында атылган.

Эркинбек Эсенаманов (1904-1938) – Кыргыз Республикасынын Орто 
Азиядагы өкүлү, Кыргыз Республикасынын биринчи айыл чарба эл 
комиссары, жер-суу реформасын ишке ашырууга катышкан. 34 жашында 
атылган. 

Жусуп Абдрахманов (1901-1938) - 1922-жылы Тоо Республикасын 
түзүүнүн демилгечилеринин бири, Лениндин идеяларын бекем жактоочу 
катары таанылган Кыргызстандын биринчи жетекчилеринен болгон. 
Сталиндин экономикалык саясатына макул эместигин ачык айткан, түшүм 
жоготуу коркунучу менен коштолгон «жогору жактагылардын» кысымына 
туруштук берген, натыйжада, республиканы ачарчылыктан сактап калган 
жана боордош казак элине жардам көрсөткөн. 37 жашында атылган.

Таш Кудайбергенов (1898-1956) – Пишпек уездинде жер реформасын 
жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу адам болгон, сот системасында иштеген, 
прокурор - Кыргыз Республикасынын Юстиция эл комиссары болгон. 
Биринчи жолу 1933-жылы 35 жашында камалып, бошотулган, анан 1935-
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жылы кайра кармалып, кайра дагы бошотулган. 1937-жылы 39 жашында 
кайра камакка алынып, 21 жыл түрмөдө отурган. Сталин өлгөндөн кийин 
60 жашында бошотулган.

Юсуп Булатов (1900-1938) – Кызыл Армиянын ыктыярчысы болгон, 
райондук революциялык комитеттердин мүчөсү, Ленинградда Борбордук 
финансылык курстарда окуган, депутат болгон. Кыргыз облустук аткаруу 
комитетинин финансы бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп 
иштеген. 1937-жылы Кыргыз ССРинин совхоздорунун Эл комиссары болуп 
дайындалган, бир айдан кийин камакка алынып, «Сталиндик жазалоо 
тизмесине» киргизилген. 38 жашында атылган.

Малабек Жаманкулов (1905-1981) – басмачыларга каршы күрөшкө, 
Нарын козголоңун басууга катышкан. Ленинграддагы жогорку партиялык 
мектепте окуган соң, Нарында партиялык-чарбалык иште, кийин Борбордук 
Аткаруу Комитетинин бюросунда айыл чарба маселелери, жаштарды окууга 
бөлүштүрүү менен алектенген. Ал 32 жашында камакка алынган жана 
Соловкидеги ГУЛАГда 10 жыл отуруп кайтып келген, 1940-жылдары кайра 
камакка алынып, Новосибирск облусундагы Роговские Гривы айылына 
сүргүнгө айдалганда, аялы аны менен бирге болуп, жаза мөөнөтү аяктаганга 
чейин жанында болгон. Ал 1955-жылы бошотулган.

Асан Жээнбаев (Хасан Джиенбаев) (1902-1938) – ВКП(б) лидери, ар 
кайсы аймактарда, анын ичинде Украинада ар кандай партиялык иштерде 
болгон, Кыргыз ССР КП (б) Борбордук Комитетинин 2-катчысы болуп 
иштеген. Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде билим 
алган, Кызыл Армиянын катарында согушкан. Ал 1935-жылы мартта 
бекитилген «Манас» редакциясынын мүчөсү болгон. Ал СССР НКВДсынын 
атайын үчилтигине киргизилген, бирок ага эки айга жетпеген убакыт 
ичинде камакка алынган. 36 жашында атылган.

Баялы Исакеев (1897-1938) – кыргыздын биринчи саясий 
жетекчилеринин бири. «Эркин Тоо» гезитинин жооптуу редактору болгон, 
ВКП(б) Кыргыз обкомунун агитация жана пропаганда бөлүмүн жетектеген, 
Кыргыз АССРинин Айыл чарба эл комиссары, ВКП(б) Кыргыз обкомунун 
2-катчысы, Кыргыз АССРнин Эл Комиссарлар Кеңешинин төрагасы, Бүткүл 
Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин мүчөсү, Кыргыз ССР Эл агартуу 
комиссариатынын илим комитетинин төрагасы болгон. 41 жашында 
атылган.

Надежда Щеглова - Баялы Исакеевдин экинчи жубайы.  1937-38-жылдары 
камалып, Кыргыз ССРинин Молдовановка айылындагы түрмөдө бир жыл 
отурган. 

Муслима Байгалина - Баялы Исакеевдин биринчи аялы. 1937-38-жылдары 
камалып, 4 жыл түрмөдө отурган, бошотулгандан көп өтпөй эле көз жумган.

Сатар Кулматов (1904-1938) – 15 жашынан комсомолдук кыймылдын 
активисти болуп жүргөн, 1921-22-жылдары Базаркул жана курсташтары 
Ташкентте окуп жүргөндө, Ташкенттеги советтик партиялык мектепте 
окуган. Ал Борбордук Аткаруу Комитетинин жооптуу катчысы, партиялык 
иштерде, анын ичинде Эл агартуу комиссары кызматтарын аркалаган. 
1937-жылы камакка алынып, бир жылдан кийин 34 жашында атылган.
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Нуркул Кульназаров (1898-1938) – КырАССРинин Кедейлердин «Кошчу» 
Союзунун Борбордук Комитетинин төрагасы, КыргАССР Борбордук Аткаруу 
Комитетинин Президиумунун 1-чакырылышынын мүчөсү болгон. 40 
жашында атылган.

Турдалы Токбаев (1896-1936 же 1940) – мамлекеттик ишмер. Ал Бүткүл 
Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин Президиумунда Москвадагы 
Кыргыз Автономиялык Округунун туруктуу өкүлү болгон, бул кызматта 
Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон, андан кийин элге билим 
берүү бөлүмүнүн төрагасы болгон. 1935-жылы партиядан чыгарылып, 
кызматынан бошотулган, 1936-жылы камакка алынган, кээ бир булактар   
боюнча 40 жашында атылган, башкалардын айтымында 1940-жылы 
ГУЛАГда каза болгон.

Осмонкул Тынаев (1904-1937) – мыкты билим алган, ВКП(б) нын Кыргыз 
обкомунун агитация-пропаганда бөлүмүн жетектеген, Нарында ВКП(б) 
комитетинин катчысы болгон, Караколдо, Ошто, Жалал-Абадда жооптуу 
кызматтарда иштеген. Ал коллективдештирүүнүн ыкмаларын сынга 
алгандыгы үчүн партиядан чыгарылып, кызматтан четтетилген. Кийин эл 
агартуу комиссарынын орун басары, кийин 1937-жылы пединституттун 
директорлугуна дайындалган, бирок дайындоодон кийин дароо камакка 
алынып, «үчилтиктин» чечими менен 33 жашында атылган.

Жайнак Саадаев (1893-1938) – мамлекеттик ишмер, Совет бийлиги үчүн 
активдүү күрөшүүчү болгон. 1916-жылы жер казуу (окоп) жумуштарына 
фронтко мобилизацияланган, австриялыктар тарабынан туткунга алынган, 
бирок бошоп чыгып, Кызыл Армиянын катарына кошулган, өзүнүн туулган 
жерине кайтып келген соң, Нарын козголоңун басууга катышкан. Ал 
«Кошчу» союзунда, Обкомдо, Облустук Аткаруу Комитетинде, Орто Азия 
Бюросунда жетекчи болуп иштеген. 45 жашында атылган.

ШАКИРТТЕРИ

Филологдор, адабиятчылар, этнографтар, кыргыз тилиндеги окуу 
китептеринин авторлору

Ташым Байджиев (1909-1952) – жазуучу, адабиятчы, сынчы, драматург, 
филолог, манас таануучу болгон. Окуу китептеринин автору. 1930-
жылы Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумун аяктаган. 1950-
жылы камакка алынып, 10 жылга эркинен ажыратылган жана ГУЛАГ 
системасындагы Песчаный түзөтүүчү-эмгек лагерине (Караганда облусу) 
камалган. Ал эки жылдан кийин, 43 жашында ачкачылыктан жана миокард 
инфарктынан каза болгон.

Зияш Бектенов (1911-1994) – филолог, кыргыз тили жана адабияты 
боюнча окуу китептеринин автору, мугалим, орус жана чет өлкөлүк 
классиктердин котормочусу. 1930-жылы Борбордук Кыргыз педагогикалык 
техникумун аяктаган. 1950-жылы ал «буржуазиялык улутчулдук» деген 
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айып менен камакка алынып, 10 жылга эркинен ажыратылган, бирок 
сталинизм жокко чыгарылгандан кийин кайра акталып, 1955-жылы 
бошотулган.

Тазабек Саманчин (1909-1979) – филолог, жазуучу, дүйнөлүк 
классиктердин котормочусу, драматург. 1929-жылы Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумун бүтүргөн. 41 жашында кармалып, 10 жылга 
эркинен ажыратылган, сталинизм доору аяктагандан кийин, кайра акталып, 
1955-жылы бошотулган. Бирок, кайтып келгенден кийин Кыргыз ССРинин 
Илимдер Академиясындагы мурдагы ордуна кайра кабыл алышкан эмес.

Аалы Токомбаев (1904-1988) - акын. Базаркул Данияровдун жардамы 
жана колдоосу менен Ташкенттеги САКУга барып, тапшырып, бүтүргөнгө 
жетишкен. Ал 1938-жылы 34 жашында камакка алынып, 1939-жылы 
бошотулган.

Мугалимдер:
Боталы Тыныстанов (1910-?) - мугалим. Касым Тыныстановдун иниси 

катары ал бир нече жолу репрессияланган. 1929-жылы Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумун бүтүргөн. 1932-жылы, 22 жашында, камакка 
алынып, 8 ай отурган. Ата-энесин Украинага кулакка тартуу аракеттери 
жүрө баштаганда, Ленинграддагы А.И. Герцен атындагы педагогикалык 
институттагы окуусун таштоого мажбур болгон. Бактыга жараша, аларды 
кайра кайтарып алышкан. Ал кайрадан мугалим, директор болуп иштеп 
жүргөндө, «контрреволюционер иниси менен байланышы бар” үчүн иштен 
алынган. 1938-жылы Каганович (Сокулук) районундагы педагогикалык 
ишине инспектор, кийин башталгыч класстарга методист болуп кайтып 
келген.

Саясатчылар, коомдук ишмерлер
Керим Кенебаев (1907-1938) – саясий ишмер. Балдар үйүнүн 

тарбиялануучусу. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин 
2-катчысы болгон. 1930-жылы Борбордук педагогикалык окуу жайын 
бүтүргөн. Аны «буржуазиялык улутчул, Абдрахмановчу, Жиенбаевдин 
тууганы - алар бир колхоздон» деп айыпташкан. «Сталиндик жазалоочу 
тизмеге» киргизилип, 31 жашында атылган.

Султанкул Шамурзин (1906-1938) – саясий жана мамлекеттик ишмер, 
Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитетинин төрагасынын орун 
басары жана Кыргыз ССР Борбордук Аткаруу Комитетинин Президиумунун 
төрагасынын милдетин аткаруучу болуп иштеген. 1929-жылы Борбордук 
Кыргыз педагогикалык техникумун аяктаган. 1937-жылы «эки жүздүү 
улутчул» (националист-двурушник) катары партиянын катарынан 
чыгарылып, камакка алынган. «Сталиндик жазалоочу тизмеге» киргизилип, 
32 жашында атылган. 
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КУСЕЙИН КАРАСАЕВ: 
БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ ЖӨНҮНДӨ

Карасаев Кусейин (1901-1998) – Кыргыз 
совет тилчиси, биринчи улуттук лексикограф 
жана лексиколог. Филология илимдеринин 
кандидаты (1944), профессор (1966), Кыргыз 
Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер 
(1992). Кыргыз Республикасынын Улуттук 
илимдер академиясынын ардактуу академиги. 
Ал Базаркул Данияров менен бир окуу жайда, 
Ташкенттеги Киринпросто окуган, бирок андан үч 
жаш кичүү. Окууну аяктагандан кийин алар жакын 
жолдош жана пикирлеши бойдон калышкан

Раматылык Базаркул Данияров менен мен 1923-жылы окуу издеп 
Ташкенге барганымда биринчи тааныштым. Ал киши Ташкендеги Казак-
кыргыз таалим-тарбия институтунда окуп жүргөн экен. Ал кезде мен жаш 
элем. Пикирлеше турган деле менде ал жок кез491. Базаркул институттун 
акыркы курсунда окуп жүргөн экен. Аны менен бирге Осмонкул Алиев ошол 
жылы институтту бүтүрүштү. Тыныстанов алардан бир курс артта экен.

Ташкендеги Түркстан Эл Агартуу Комиссарынын алдында Кара-кыргыз 
Билим комиссиясы деген болгон эле492. Аны башкарган - Эшеналы Арабаев 
болчу. Институтта окуган алдыңкы курстагы кыргыз жаштары: Касым 
Тыныстанов, Базаркул Данияров, Осмонкул Алиевдер ошол комиссияга 
мүчө болушуп, анча-мынча иш жүргүзүп жүрчү эле. Ошол учурда Эшеналы 
Арабаев атактуу Манасчы Сагымбай Орозбак уулун чакыртып, аны менен 
келишим түзүп, «Манасты»  чогултуп жүргөн кез. Эл адабиятын чогултууга 
кыргыз жаштары белсене киришип аткан маал. Базаркул Данияров да ошол 
камын көрүп, эл адабиятын кандай чогултуу керек деген маселеге шайдоот 
катышып, ошонун жол-жоболорун түзүп, гезитке жарыялаганы да менин 
эсимде.

Базаркул Данияровду институттагы окуган кыргыз-казак балдары абдан 
урматтай турган. Анткени - ал азиз баарына сүйкүмдүү, ак ниет, дайыма 
жакшылык каалаган жан эле. Ал киши окууну бүтүргөн кезде - Кыргыз эли 
өзүнчө автономиялуу облус болуп калды.

491 Билим берүү мекемесинин расмий аталышы - ТАССР Кыргыз Эл Агартуу институту, 
кыскартылган түрдө – Кир.Ин.Прос. (Бул китепте негизинен Киринпрос деген кыскартуу 
колдонулат).
492 Кыязы, замандаштар Илимий комиссияны өз ара Билим берүү (Билим) Комиссиясы 
деп аташса керек. 
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Кыргыз-казак таалим-тарбия институтунда кыргыздардан 60ка жакын 
бала окуй турган. Ошолордун баардыгын Пишпекке алып кетти да, техникум 
ачты. Базаркул Данияров ошол техникумга окуу бөлүмүнүн башчысы 
болуп иштеди. Кыргыздан Ташкенде үч гана студент калдык. Алар: Токо 
Абдырахманов, Жапар Шүкүров жана мен калдым. Анткени биз жогорку 
курста окучу элек.

Эми Базаркул Данияровдун ким экендиги, анан кыргыз зиалилери 
арасында кандай орунду ээлөөчү эле, ошол жөнүндө байкаганымды 
айтайын. Базаркулду кыргыздын жаштары, ал тургай жогорку кызматтагы 
адамдары да «Базаркул» дебестен «Базаке» деп атаар эле. Анткени аны 
баардыгы сыйлай турган. Өзү мыкты педагог, боорукер, калыс адам болчу. 
Кийинчерээк ал азиз адам менен мен абдан жакын жүрдүм. Менин башыма 
күн түшүп жүргөндө493 да, сандалып, эч кимдин үйүнө жолой албай жүргөн 
кезимде да Базакем кокустан жолугуп калса, «Ой, кайда жүрөсүң? Ишиң 
кандай? Биздикине келип кетчи!»  - деп үйүнө чакыра турган.

1932-жылы Пишпекте иштеген агартуу майданындагы жаштар шерине 
уюштурдук. Жума сайын кезек менен бир козу союп, кымызды кенен 
алдырып, бактуу короодо кечке отурчубуз. Мен - шериненин эрке баласы 
болчумун. Ал шеринебизге Жайнак Саадай уулу да, Турдаалы Токбай уулу 
да катыша турган. Касым Тыныстан уулу биздин шайырыбыз. Касымалы 
Жантөш уулу биздин куудулубуз. Мен да эптеп бир жагын чоюмуш болом. 
Иши кылып, шатыра-шатман күлкү менен күн өткөрчүбүз. Арак дегендин 
жыты да жок. Ал шеринеге Аалы да, Бөрү да494 катыша турган. Касым, 
Касымаалы, мен үчөөбүз «Майлуу таң» деген оозеки пьеса жазып, ал пьесага 
ошол шеринедеги адамдардан катыштырып, күлкү чыгарар элек. Ошондой 
бир отурушта Жайнак Саадай уулу Базакем жөнүндө мындай бир күлкүлүү 
аңгеме айтканы эсимде: «Базакемди кыргыздын келиндери жакшы көрөт 
экен. Дайыма сөз кылышат экен!» дегенде, мен: «О Жайнак аба, келиндер 
Базакемдин кайсы сапатын, эмнесин жакшы көрүшөт экен?» - деп сураганда, 
Жайнак «Келиндер Базакемдин колун, манжаларын жакшы көрүшөт экен. 
Базакемдин манжалары эң эле жумшак!» деп айың кылышат экен»  - 
дегенде, Базакем «Жайнак сен кайдагыны айтып атасың!» - деп колдорун 
дасторкондун алдына жашыра койчу.

Бир отурушта Касым мындай деген бир күлкүлүү окуяны айтып берди. 
Казак-кыргыз таалим-тарбия институтунда окуп жүрөбүз. Базакем 
баарыбыздан улуу. Ал кезде тиричилик начар кез. Айрыкча студенттердин 
абалы начар. Базакемдин сары майга уюткан карын таруусу бар болчу. Ал 
Базакемдин тапчанынын астында. Базакем жокто биздин андыганыбыз 
ошол күлазык. Бир күнү Базакемдин куржунунун оозун ачып, бир окуучуну 
тышка кароолчу кылып коюп, кошкон тарууну жегенге кириштик. Ансыз 
деле Базакем бизге анча-мынча жалмалата турган. Биз ал «күлазыкты»  
ойсуратып деле жиберчү эмеспиз. Кичине гана өзөк жалгап, кайта ордуна 
койчубуз. Бир күнү Шаменовду кароолчу кылып, «уурулукка кирип 
атканыбызда, Шаменов: «Базакем келе жатат!»  - деп шашып кирди. Оозду 

493 Сталиндик репрессиялар
494 Аалы Токомбаев жана Бөрүбай Кененсарин
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ары-бери сүртүп, «күлазыкты»  ордуна коюп, тымпыйып отуруп калдык. 
Базакем кирип, куржуну жакты шектүү карап койду» - деп күлдүрдү. «Касым, 
сен кайдагыны айтып атасың!» деп, өзү да күлүп кала турган.

Ошол эле Касымдын башына кара түн түшүп, аны улутчулдук менен 
айыптап, катуу кампаныя жүрүп атканда, «Касымдын китептерин сынап 
бер, бирок кемчилигин улутчулдугун тап» - деп жогорку жактан буйрук 
болгон экен. Бул эми 1933-жыл. Айласы кеткен Базакем, бир аз катуу 
сынамыш болсо керек. Касым болсо Базакеме таарынып, «О Базаке! Бул эмне 
кылганыңыз?!»  - десе, Базакем «О Касым мага таарынба. Дегеле жогору жак 
жанымды койбой койду, айламды кетирди. Анан эмне кылайын!» - деген 
экен. «Дегеле Базакеме ырахмат. Ачыгын айтты!» - деп күлө турган. 

Базакем бир сөздүү болчу. Айтканынан кайтчу эмес. Ал жөнүндө 
Токомбаев Аалынын мындай деп айтып бергени эсимде. «1938-жылы 
«Туран партиясында» деп камалгандардын кээ бирлерин актап атканда, 
Базаркулду да кайта текшерип, чындыгын айт, чын эле ошол партияда 
болдуң беле? Балким калп болуп жүрбөсүн?»  - деп кайта сурак жүргүзгөндө, 
Базакем «Мен ошондой партияда болгомун деп кыйнаганда айтпадым беле. 
Кол койдуруп албадыңар беле!» - деп жооп бербей коюптур. «Бир сөзүнөн 
кайтпаган кокуй киши болчу» - деп айтканы эсимде. Ошондо эле иштин 
чындыгын айтса кутулмак экен. Мына ушундай бир сөздүү киши болчу.

1933-жылы түрмөдөн чыгып, Пишпекке келдим. Оштун түрмөсүндө 
жаттым. Базакемдикине баргандан айбыктым. «Балакетим тийбесин» деп 
чочуладым. 1935-жылы сандалып Пишпекке келдим. Тааныштардын үйүнө 
баргандан чочулайм. Көчөдө жүрсөм Базакем жолукту. Ал-жайымды сурады. 
Кош айтышаарымда Базакем «Ой, эртең биздикине келчи. Чай ичип кет!» 
- деди. Эртеси бардым. Эт астырып коюптур. Бир топ сүйлөшуп отурдук. 
Ошол учур дайыма менин эсимде. 

Так ошол кезде көчөдөн сүрөтчү Гапар Айтиев кезигип калды. Биздин үй-
бүлө менен абдан ынак болчу. Чөнтөгүнөн бир ууч акча сууруп чыгып: «Куке! 
Сиздин акчаңыз бар экенин билем! Менде эмненин акчасы! Ушул акча менен 
эл катары ресторандарга кирип жүрүңүз!» - деди. Кыргыз элинин акылман 
макалындагы: «Жакшынын жакшылыгы тиер тар жерде, жамандын 
жамандыгы тиер ар жерде!»  деген сөздүн  түк калети жок. Макал - элдин 
оюнун түйүндүү жыйнагы. Ошол азиз адамдардын кичине болсо да жылуу 
сөзү алигиче менин эсимде! Эми ар жерде жамандыгы тийген адамдар дагы 
эле жүрөт. Кенедей беттери чымырабайт. Мына ошентип, кыргызды кыргыз 
колу менен жоготкон мезгил туулган эле. «Кыңыр иш кырк жылдан кийин 
билинип, беттери ачыла баштады. Бирок, Базакем сыяктуу ак адамдар жок 
болду. Эмне деген өкүнүч! Айла барбы, Залимдик өкүм сүргөндө, адилеттик 
жалтайлап качат экен да.

Бүткүл ааламга ислам динин тараткан Мухаммед да:
«Во кул рабби адхильни мудхала сыдкын, во ахражни мухража сыдкын, 

вож гал лимин ладунке султанан насыран!»  (О жараткан, мени чындыктын 
зшигинен киргиз да кайта ошол чындыктын эшигинен чыгар! Ошол 
чындыкты иш жүзүнө ашыра турган күчтү маа бер!) - деп ыйлаган экен. 
Ошол Мухаммеддин куранында «Чындык келди эле - калп житип жоголду!» 
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- дейт. Кыргыздын макалында да тескерисинче «Калпты чындай айтса, 
чындык чычая качат!» - дейт. Так ошол мезгил туулуп, калпты чындай кылып 
айтышты, чындыкты айткан Базакем, Касым, Эшенаалы, Белек, Юсуп495 
сыяктуу азиз адамдар жазыксыз курман болушту. Менде да ошолордун 
катарында көрбөгөн кордук, тартпаган азап калбады.

Ошол Базаркул, Касым, Осмон Тынаев, Ысак Мукамбаев, Сыдык Карачев, 
Эшенаалы Арабаев сыяктуу жүздөгөн адамдардын жүзүн жарык кылып, 
ошолордун эстеликтерин тургузуп, алардын урпактарынын да жүздөрүн 
жарык кылуу керек. Бул жөнүндө нечен макалалар да чыкты.

Базаркул Данияров агабыз кыргыз элинин чыгаан жазуучу-акындары: 
Мукай Элебаев, Касымаалы Жантөшев, Зияш Бектенов, Ташым Байжиев, 
Жума Жамгырчиев, Жоомарт Бөкөмбаев, Узакбай Абдукаимов, Мамасалы 
Абдукеримов, Кубанычбек Маликов, Абдылас Малдыбаев, Мырзакмат 
Алжамбаев сыяктуу жүздөгөн адамдарды тарбиялаган адам. Ал гана эмес, 
толгон-токой коом ишмерлери да Базаркул агабыздын тарбиясынан 
чыккан. Ошолордун баардыгы Базакем жөнүндө жылуу сөздөрдү айтып 
жүрөр эле.

Урматтуу агабыз кыргыз элинин тарыхында агартуучу катары өз ордун 
алышы керек. 

1989-ж. Чоң-Сары-Ой
Эскерүү 1989-жылы жазылган.

АБДЫСАДЫК БАПАКОВ: 
БАЗАКЕМ ЖӨНҮНДӨ БИР-ЭКИ ООЗ СӨЗ

Бапаков Абдысадык (1904-1992) – Партиялык, советтик кызматкер, 
1932-жылдан берки КПССтин мүчөсү. Республикалык маанидеги персоналдык 
пенсионер. Базаркул Данияровдун жердеши жана замандашы, досу Жолаалы 
Бапаковдун иниси.

Базаркул Данияров тууралуу төмөндөгүлөрдү көргөмүн жана билгемин. 
Чоң-Кемин айлында менин агайым Жолалы Бапаков менен бир мектепте 
бирге окуган эле. Ал айылдык баштапкы мектепти окугандан кийин Токмок 
шаарындагы орус мектебинде билим алган жана ал мектепти бүтүргөндөн 
кийин Алматы496 шаарына барып, ал шаардагы гимназия мектебине окууга 
киришет. Ал мектепте эки жылдай окуган.

1916-жылы Кыргыз эли балдарын солдатка бербейбиз деп Россиянын 
падышасына каршы чыкты. Ошону менен эл үркүп Кытайдын Ак-Суу деген 
жеринде жашап туруп, 1917-жылы июнь айында кайра келишет.

1923-жылы Базаркул Данияров Ташкент шаарындагы Казак-кыргыз 

495 Касым Тыныстанов, Эшенаалы Арабаев, Белек Солтоноев, Юсуп (Жусуп) Абдрахманов
496 Алматы, Алма-Ата - 1921-жылга чейин шаардын аты Верный деп аталган.
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институтуна окууга кирет. Ал институтту аяктагандан кийин, бирге окуган 
жолдоштору менен Пишпек шаарына келишет. Бирге окуган жолдоштору: 
Жапар Шүкүров, Осмонкул Алиев эле.

Базаркул Данияров Пишпек шаарындагы Педтехникумда мугалим болуп 
иштеп жүрчү. Кийин Базаркулду Ош шаарында мугалим болуп иштейт деп 
уктум. Базаркул Совет Өкмөтүнүн тапшырган ишин абдан жакшы иштечү.

21-март, 1989-жыл.

ТУРДУБҮБҮ ТЫНЫСТАНОВА: 
БАЗАКЕМ ЖӨНҮНДӨ ЭСИМДЕ КАЛГАНЫ

Тыныстанова Турдубүбү (1910-1991) - Касым 
Тыныстановдун жубайы жана символикалуу 
аттары бар үч баланын энеси - уулдары 
Теңдик, Эркиндик жана кызы Бирдик. Ал 
1938-1947-жылдары Өлкө таануу музейинде, 
кийин Тарых музейинде иштеген. Тыныстановдор 
менен Данияровдордун үй-бүлөсү дос болгон.

1923-жылы мен Касымга турмушка чыктым. Турмушка чыкканда Касым 
Ташкенде окуйт экен, акыркы курсунда экен. Касым мени Ташкенге алып 
келди. Ташкенге келсек, Базакем Ташкенде экен. 23-жылдан камалганга 
чейин Базакемди билем, бир туугандай болуп жүрдүк. Адегенде Ташкенде 
Базакем, Касым болуп иштеп жүрүштү, адеп тил тууралуу, андан кийин 
24-жылы Касым бүтүрдү, биз айылга кеттик. Базакем Ошко кетти, ушул 
жерден үйлөнүп, кайсыл жылы Фрунзеге келди, ушуну анык айта албайм, 
25-жылыбы же 28-жылыбы, жок, 25-жылы экен. 26-жылы Касым, Базакем, 
Осмонкул Алиев болушуп Бакуга съездге барышты497. Андан кийин 
педтехникумда завуч болуп иштеди го, директору Петр Кузьмич Юдахин 
эле. Ал өлгөндөн кийин Базакем директор болду окшойт.

Дайыма эле ушул Касым экөө бирге болчу. Базакем биздикине көп келчү. 
Бизди өтө көп чакырчу, биз аныкына барчубуз. Ары-жагын бери жагын 
айтканда Касым экөө иш жагынан аябай жакын болчу, адамгерчилик 
жагынан бир туугандай болчубуз. Кийинки убакта Базакем Эл агартуу 
министрлигинде иштеди, аныгын билбеймин, отделинде иштедиби, менин 
оюмча парторгу болуш керек эле. Андан кийин Базакем биздикине дайым 
келип иштечү. Анан бизди чакырчу, барсак баягы эле иши. Экөө эле тиги 
письменный столго олтуруп алып эле, тамак-аш бышкыча бирдемелерди 
497 Биринчи Бүткүл союздук Түркологиялык конгресс 1926-жылы Бакуда өткөн. 
Кийинчерээк ал латын алфавити боюнча Бүткүл союздук комитеттин Президиумуна 
киргени менен Осмонкул Алиевдин ысымдары катышуучулардын тизмесинде жок эле. 
Кыргыз Автономиялык Советтик Социалисттик Республикасынан катышуучулар - Касым 
Тыныстанов, Базаркул Данияров.
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иштеп эле атышчу. 
Анан 35-жылы чистки болгуча ушул Базакем менен баягыдай эле бир 

туугандай болуп Касым экөө биргелешип иштеп, адабият жагынан да, тил 
жагынан да менин оюмча тигил Ташкенде адеп «Ала-Тоо» гезити чыккан 
убакта Базакем ушуга кошулган болсо керек эле, аны анык айта албайм. 
35-жылы чистки кылганда Касымды партиядан чыгарды, Базакемди да 
чыгарды, партиядан чыккандан кийин Ошко кетти. Ошко барып иштеди. 
Ушундан кийин Базакемди көргөнүм жок, ушундан кийин Базакемдин аты 
да, жыты да чыкпай калды. 

Мына бул женпедде498 бир вечер болду, ошондо 37-38-жылы курман 
болгондордун атын аташты. Ушунун ичинде Базакемдин аты аталганда, 
бир тууганымдын аты аталгандай сүйүндүм. Базакем ушунчалык кишини 
жакшы көргөн, ак көңүл эле. 

Анан Базакем техникумда иштеп жүргөн убакта жаштарды тарбия 
кылуу тууралуу эмгеги өтө чоң деп эсептеймин мен Базакемди. Мисал үчүн 
Жантөшев, Жоомарт, Элебаевдер, Жамгырчиевдер дагы көптөрдү тарбия 
кылганда Базакемдин бир топ эмгеги бар деп ойлоймун. Кыргыздын 
маданиятын, адабиятын жолго коюу тууралуу, мисалы үчүн Касым 
Затаевичти499 алдырып, Токтогулду, Жолойду, Мураталыны, Карамолдону, 
Калык500 алдырып, буга иштегендердин жардамчысы Базакем болгон. 
Кыргыздын ыр, комуз, бул жактарына аракет кылып, эл билсин, эл көрсүн 
деп аракет кылып, ушуларды Затаевичке бир эмес эки жолу келди, иштеди, 
ушулардын эмгектерин жазды.

Бул тууралуу Касым менен Базакемдин кыргыз үчүн эмгеги чоң деп 
эсептеймин, мен өз билген акылым менен, эл деле ушуну айтып келатат. 
Чындык эми иш жүзүнө акырындап ашып келатат. Бул Базакем Касым 
менен аябай көп иштеди. Тил тууралуу болсун, адабият жагынан болсун, 
экөө кеңешип олтуруп иштөөчү. Бул экөөнүн эмгегин эл унутпайт го деген 
үмүтүм бар. Менин айтаар сөзүм ушул.

1988-жылы диктофонго жазылып алынган.

498 Женпед – Маяковский атындагы кыз-келиндер институту, азыркы Ишеналы Арабаев 
атындагы Кыргыз Мамлекеттик университет.
499 Затаевич Александр Викторович (1869-1936) - музыкалык фольклордук чыгармаларды 
чогултууга өзүн арнаган профессионал музыкант, казак жана кыргыз музыкасынын 2300дөн 
ашык чыгармаларын жаздырып, системалаштырган. Ал тууралуу кененирээк «Касым 
Тыныстанов - пикирлеш жана дос» бөлүмүндө бар.
500 Токтогул Сатылганов (1864-1933) – төкмө акын, обончу, комузчу, жомокчу; Жолой 
Боогачынов (1866-1933) – төкмө акын, жомокчу; Мураталы Күрөңкеев (1860-1949) - 
музыкант, композитор, элдик аспаптарда күүлөрдү аткаруучу; Карамолдо Орозов (1884-
1960) - советтик кыргыздын салттуу музыканты жана ырчысы, комузчу; Калык Акиев (1883-
1953) - акын, жомокчу, комузчу.
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АККАГАЗ АРАБАЕВА:  
БАЗАРКУЛ АГАЙ

Арабаева (Азыкова) Аккагаз Эшенаалиевна (1914-1994) – мугалим, 
республиканын орто мектептеринде жана жогорку окуу жайларында 
иштеген, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, Эшенаалы 
Арабаевдин кызы. Базаркул Данияров Киринпрос, Борбордук Кыргыз 
педагогикалык техникумунда иштеп жүргөндө анын студенти болгон. 1931-
жылы бүтүргөн501.

Мен 1916-жылы туулгамын, 26-жылы Кыргызстанда ачылган 
Киринпроско кирдим. Анда Мискина Алиева502, Айшакан Карасаева503, 
Нурия Эшмамбетова, Курман Кыдырбаева, Гулнийса Мамбетова жана мен, 
дагы онго жакын кыздар окучубуз. Петр Кузьмич Юдахин директор болучу, 
биз Дзержин көчөсүнүн бурчундагы эки комнат жатаканада турчубуз. Петр 
Кузьмич Юдахин бизге абдан ынтызар салып, кыргыз кыздарын коргоп, 
кыргыз кыздарына шарт түзүп, ал тургай түнкүсүн уктабай, таңга жуук 
келип карап кете турган. Ашканада тамак ичсек да карай турган.

Петр Кузьмич Юдахин менен бирге иштеген, анын завучу болгон Базаркул 
Данияров эле. Ал киши анда жаш болучу. Ал агай бизге кыргыз тилинен сабак 
окутту. Кыргызча так сүйлөгүлө, кыргызча ырдагыла, кыргызча бийлегиле, 
кыргызча газета чыгаргыла деп, дайым бизге жакын болуп жетекчилик 
кыла турган. Базаркул Данияров бизге, Гапар Айтиев экөөбүзгө айтты: 
сен мына Аккагаз абдан жакшы жазасың, сочинениени, диктанттарды. А 
Гапар Айтиев болсо абдан жакшы сүрөт салат, экөөң октябряттар504 менен 
пионерлер505 үчүн газета чыгаргыла, анын атын «Балапан»  коелу деп. 
Биз Гапар Айтиев, мен дагы эки-үч бала болуп техникумда биринчи жолу 
кыргыз газетасын чыгардык506.

Базаркул агай бизге хор кружогуна катышкыла, пионер ишин жакшы 
койгула деген эле, биздин техникумда бир гана пионер отряды эмес, 4-5 
отряд уюшулуп кетти, себеби балдар көп болуп, алар базалык отрядга 

501 Аккагаз Арабаева тууралуу маалымат «Мугалимдер» тобундагы Киринпростун 
бүтүрүүчүлөрү жөнүндөгү бөлүмдө берилген. 
502 Мискина Алиева - окуп жүргөндө Мискин Тана кызы же Мискин Танина, кийин 
Осмонкул Алиевге турмушка чыккан.
503 Ал кезде Айша Түмөнбаева эле. Ал тууралуу маалымат “Композиторлор, музыканттар, 
театралдык ишмерлер” тобундагы Киринпростун бүтүрүүчүлөрү жөнүндөгү бөлүмдө 
берилген.
504 Октябряттар – 1923-1991-жылдары СССРде болгон уюм, 1-3-класстын мектеп 
окуучулары, пионердик уюмга кирүүгө даярдануу үчүн пионер отряды менен биригишкен 
(Чоң энциклопедиялык сөздүк, 2000)
505 Пионерлер - бул текстте: (1922-1991) В.И.Ленин атындагы Бүткүл союздук пионер 
уюму (Ленин атындагы БПО) - СССРдеги массалык балдар уюму жөнүндө.
506 Сыягы, сөз колго жазылып, даярдалган дубал газета жөнүндө болсо керек.
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уюшулду. Биздин базалык пионер вожатыйыбыз Субан Юсупов болчу. 
Ошондо биздин жаныбыздан Базаркул агай такыр кетчү эмес. Хор кружогун 
уюштуруп жатабыз, катышасыңар деди. Ал убакта Малдыбаев агай507, анан 
Жамгырчиев508, бир далай жазуучулар, Данияровдун иниси Төлөнбайлар 
катышчу. Бирок алар чоң болгондуктан хор, бий, музыканы үйрөнгөнгө 
жетишип, бизге үйрөтүп турду. Мисалы кыздар, балдар болуп дайым «Союз 
кошчу» деген Совет көчөсүндө театр бар болчу, ошол жерге барып концерт 
койчубуз. Мен, Айшакан, кийин Гүлниса Мамбетова солист да болуп калдык, 
ал хордо. Жалгыз ырдоого да катыштык. Анан Базаркул агай Москвадан бир 
жакшы физкультурница аялды алып келди. Анда биз физкультура дегенди 
билбейбиз, кыздар катышчу эмеспиз, чоң балдар чуркап ойноп жүрчү, а 
бизди ошол жаңы физкультурница көркөм гимнастикага үйрөтө баштады. 
А Базаркул агай ошонун жанында турчу, кандай болуп жатат, эмне болуп 
жатат, жакшы болдубу деп. 

Бизге майрам сайын, майрам болбогондо деле жазуучулар, көп 
кызматчылар келишчү, алар менин эсимде азыр калбай калды. Ошолордун 
ортосунда гимнастиканы ойночубуз. Кыргыздын кыздарына отургандар 
таң калчу да, мен Базаркул агайдан башка мугалимдерден, Костинди, 
Лунинди, анан Сидоркинаны билем, андан башкаларды билбейм.   

Мен өзүм тилчимин, языковедмин, техникумду 32-жылы бүттүм, андан 
кийин баарыбызды педтехникумга алып барып киргизди. Мен окуп 
жүргөндө, атам кармалып кетип мени окуудан чыгарып салышты, мен бир 
жарым жыл иштегеним жок. Базаркул агайга жолугуп, ыйлап айттым, эмне 
кылам деп, кыргыздын мектеби жок, 9мектеп абдан ыраак, анда башкалар 
иштеп жатат десем, агай: “кызым үйүңдөн даярдан, башка түшкөндү 
көрүш керек, бул баары бир өтөт, андан кийин дагы келесиң, сенин 
тырышчаагыңды жакшы билем» дегенден кийин, менин үйүмдө кичинекей 
иним бар, ал азыр эмгек сиңирген агроном, 20 жылдан ашык айыл чарба 
институтунда кафедра башчысы, ректор болуп жүрдү. Ошону тарбиялап 
жүрдүм. Энем иштеп калды да, атам камалгандан кийин 34-жылдан баштап 
иштей баштадым. Эмнеге, кайсыл жерге кирсем деп Базаркул агайга дагы 
жолугуп калдым. Айтсам, кызым техникумга кел, деди509. Техникумга 
барсам анда факультеттер бар болчу, педагогикалык факультет бар экен, 
фамилиясын унутуп калдым, бир жаш еврейка башкарат экен, ошол мени 
методист лаборантка кылып кабыл алды. Менин эмгек китепчемде бар. 
Анда жарым жылча иштедим, андан кийин баардык предметтер боюнча 
методикалык борбор ачылды, ошол жерге барып иштеп калдым да турмушка 
чыгып, мектептерде иштей баштадым. Орус мектептерине кыргыз тилден 
берчүмүн. Ошондо дагы Базаркул агайдын эне тил сабагын бергенин ойлоп, 
мен дагы ошондой иштегенге аракеттендим, орус мектебинде иштегенде да 
507 Абдылас Малдыбаев (1906-1978) - композитор, опера ырчысы (тенор), мугалим, 
коомдук ишмер. СССРдин эл артисти (1939), Кыргыз улуттук опера жана балет театрына 
анын ысымы берилген композитор. 
508 Жума Жамгырчиев (1906-1944) - атактуу кыргыз акыны, Улуу Ата Мекендик согушта 
курман болгон, ал жөнүндө Киринпростун бүтүрүүчүлөрү деген бөлүмдөн окуй аласыз. 

509 1934-жылы Базаркул Данияров техникумда иштебей калган.
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жакшы иштеп жүрдүм, анан 5-мектепке иштегенге жиберди. 
...Ошол кезде топтолгон кыргыздардын баардыгы совет өкмөтү үчүн 

пенсияга чыкканга чейин эмгектеништи. Базаркул агайдын мага сиңирген 
эмгегин мен актадым деп ойлойм, өзүм чынчыл болдум, так ошол кишидей 
сабак бергенге тырыштым. Кыз-келиндер институтунда иштеп жүрүп, 
Билим берүүнүн отличниги болдум, анан ооруп калып пенсияга чыгып 
кеттим.

Насыр Бакирович Данияров510: Ошол 30 чакты кыз бүткөн экенсиздер, 
ошолордун баардыгы эле агайыңардын эмгегин актаган деңгээлге 
жетипсиздер да.

Аккагаз Арабаева: Актаганга жеттик, баардыгы деп айтууга болбойт, 
Базаркул агай окуткан кыздардын көпчүлүгү мугалим болду. Анан кийин 
телевидениеде, агартуу маданий иштеринде иштеди.

Бул маек 1989-жылы, майда диктофондо жазылып алынган.

ШАЙЫК ЖАМАНСАРИЕВ: 
БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ ЖӨНҮНДӨ ЭСКЕРҮҮ

Жамансариев Шайык Бекович (1915-2015) 
- журналист, Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген 
мугалими, СССР эл агартуунун отличниги, 
республикалык маанидеги персоналдык пенсионер. 
Базаркул Данияров Борбордук педтехникумда иштеп 
жүргөндө анын студенти болгон511. 

Ар бир адамдын өмүрүндө урунттуу учурлар 
болот. Айрыкча бала чак менен өспүрүм курактагы 
окуялар унутулбайт экен. 1920-жылдары орустун 
карааны көрүнсө балдар эмес чоңдор да кача 
турган512. Орустар менен теңтайлашып бирге 
иштешип жаткан, мен көргөн биринчи кыргыз 
интеллигенти Базаркул Данияров болгону эсимде 
турат.

1929-жылы пионерлердин Москвада өткөн биринчи жалпы союздук 
слетуна катышып, кайра Пишпекке келгенде, Обком комсомолдун 
тапшырмасы боюнча Жоомарт Бөкөмбаев жетелеп келип мени 
педтехникумга окууга киргизген эле. Бул 12-сентябрь болчу, окуу башталып 

510 Насир Данияров - Базаркул Данияровдун бир тууган агасы Бакирдин уулу, Базаркулдун 
колунда тарбияланган. Бул китепте анын эскерүүлөрү камтылган. Аккагаз Арабаева менен 
Насир Данияров бирге окуган, Кыргыз педагогикалык техникумун аякташкан.
511 Шайык Жамансариев тууралуу маалымат «журналисттер» тобундагы Киринпростун 
бүтүрүүчүлөрү тууралуу бөлүмдө берилген. 
512 1916-жылдагы каргашалуу окуялардан (Үркүн) кийин.
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калган. Анда техникумдун директору Петр Кузьмич Юдахин, окуу бөлүмүнүн 
башчысы Данияров Базаркул агайлар экен. Педтехникумдун имараты 
азыркы Токтогул көчөсү менен Эркиндик бульварынын бурчундагы 
кичинекей бир катар тамда болчу (экинчи катары 1931-жылы курулган). 
Жоомарт комсомол уюмунун катчысы болгондуктан, алар менен тартынбай 
сүйлөшүүгө жараса керек. Биз киргенде эле П.К. Юдахин казакча:

Окуу басталып калды гой. План прием бүттү гой” - деди.
Бул бала кедейдин баласы. Техникумда жат элементтер да окуп жүрөт, 

Петр Кузьмич. Алар окуудан чыгарылат. Орун өзүнөн-өзү бошойт - деп, 
Жоомарт комсомол уюмунун атынан каяша айтты. 

Так ошондо, экинчи столдо олтурган ак кендир блуза кийген, башында 
төбөлүү азербайжан топу, астыңкы жаагы узун, кыркма чолок муруттуу 
алибеттүү жигит ордунан туруп, көйнөгүнүн кендир курун артына бир 
сыдырып алды да:

Петр Кузьмич! Бул баланын агасын сиз деле билишиңиз керек?! Ташкенде 
САКУда окуп жүрбөдүбү. Азыр Караколдо кантисполком513 эмеспи? 
Жамансариев Асанбай деген жигит. Мен комсомол уюмунун пикирине 
кошулам. Баланы окуталы - деди. Ал киши Базаркул Данияров экен.

Ошентип заматта менин тагдырым чечилип, Педтехникумда окуп 
калдым.

Азыркы «Пишкек» мейманканасынын514 түштүк бурчунда техникумдун 
ашканасы менен катар бир бөлмө жатакана боло турган. Мен ошондо 
жатып калдым. Ашкананын батыш жаккы бурчунда эки кичинекей бөлмөдө 
ошондогу Наркомпрос515 Токчоро Жолдошев турчу. Мен азыр, ошол кездеги 
чоңдордун башкалардан өзгөчөлөнбөй жупуну жашашканына таазим 
кылам.

Мына ошол жатаканада: Алыкул Осмонов, Райкан Шүкүрбеков, Жээнбай 
Самагановдор болуп 7 бала жатчубуз. Биринчи эле түнөгөн күнү эртең 
менен саат алтыда бөлмөбүзгө Базаркул агай келди.

- Бул эмне, ушул убакка чейин терезеңер ачылбайт? Силерге таза аба 
керек. Ата-бабаңардын ден соолугун кылымдар бою ушул таза аба сактап 
келген. Силер окуп билимдүү болосуңар. Кайра Ала-Тоого аралай барганда 
эл-журтка тазалык, таалим-тарбия боюнча үлгү көрсөтүшүңөр керек! - деди 
да, өзү барып терезени ачып салды. Бөлмөдө кислороддон башка жыттар 
толтура болчу. Беркилерди билбейм, мен өзүм ичимден абыдан уялып 
кеттим.

- Балдар бөлмөңөрдүн тазалыгына көзөмөл болуп туруу үчүн күнүгө 
бирөөң дежур болгула. Расписаниесин көрүнөө жерге илип койгула. Таза 
жатакана үчүн социалисттик мелдеш уюштурулат. Уткандарга сыйлык 
берилет. «Утулгандар ташбака» минип уятка жыгылышат - деп, 1-2 минуттун 

513 Кантисполком – кантондугу исполком 
514 Пишпек мейманканасы Эркиндик бульварында (ал кезде Дзержинский) жайгашкан 
эле. Бул китеп басылып чыккан учурда бул жерди “Орион” бизнес борборунун имараты ээлеп 
турган 
515 Эл агартуу комиссары кызматы - Билим берүү министринин азыркы кызматына дал 
келет. 
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ичинде элеттик кыргыз балдарынын тиричилик адаттарына кичинекей 
көңтөрүш жасагандай болду. Ал кишинин биринчи аңгемесинде «Үлгү 
көрсөтүшүңөр керек» деген сөзү биздин сезимибизге терең сиңип калган.

Базаркул агай чыгып баратып, мага:
- Жамансариев, сабактан кийин мага келчи! - деди.
Көрсө, П.К. Юдахин экөө кезектешип, эртең менен кечинде жатаканаларды 

кыдырып, окуучулар менен байма-бай аңгемелешип турат экен. Барктуу 
жетекчилердин мындай мамилеси, жаштарды тарбиялоонун өзүнчө бир 
таасирлүү мектеби катарында болчу.

Эртеси эртең менен бөлмөбүзгө Петр Кузьмич келди. Анда бөлмөнүн 
терезеси эчак ачылуу турган.

- Туруңдар карактарым! Сендерди Ала-Таундар күтүп жатыр гой, уюктан 
калмаңдар! - деп өтө жагымдуу сүйлөдү. Мына ушундай жакшы мээрим 
менен айтылган келди-кетти сөздөр, окуу үчүн суусап келген элеттик 
балдар үчүн эстен кеткис сабак болуп калат экен.

Сабактан кийин Базаркул агайга келдим. 
- Ии, кел Жамансариев, - деди да, Москвада өткөн пионер слету жөнүндө 

бир топко сураштырып олтурду. Кичинекей кабинеттин төр жагында 
отурган директорго кайрылды.

- Петр Кузьмич! Бул баланы Жоомартка айтып пионер вожатый кылалы. 
Бизде активдерден болот. (кийин ырас эле техникумду бүткөнчө пионер 
комсомол уюмдарынын активи болуп жүрдүм).

- Петр Кузьмич! - деп Базакем сөзүн кайра улады. - Күн суук боло баштады. 
Баланын жылуу кийими жок экен. Ата-энеси Ысык-Көлдө, алыс. Завхозго 
кагаз жазып бериңиз. Кийим-кече берсин - деди. Мен кым дей түштүм. Ошол 
эле замат өзү ээрчитип келип «Закир абзийге» табыштап кетти (Завхоздун 
фамилиясы эсимде жок). А мен ичти-тышты бир сыйра кийимдүү болдум да 
калдым. Бул Базакемдин чыныгы аталык камкордугу болчу.

1929-жылы П.К. Юдахин кайтыш болду. Ал кишинин сөөгү азыркы Ысык-
Көл кинотеатрынын паркына коюлду (Анда ал жер көрүстөн болчу). Андан 
кийин педтехникумду Базакем башкарып калды. Кийинчерээк Григорьев, 
Попов деген немелер директор болуп келди. 1930-жылы техникумдун 
тарыхында кайгылуу окуя болду. Жыйналыштан кийин спектакль 
болуп жатканда өрт чыгып бир нече окуучу чыгым болуп кетти. Ошого 
байланыштуу Попов кызматтан алынып, Базакем Наркомпроско которулуп 
кетсе керек эле.

Базакем Педтехникумда жүргөн кезде жогорку класстарга кыргыз 
тилинен сабак берчү, бизге Сатыбалды Нааматов сабак берчү. Ошол кишилер 
техникумда «Кызыл учкун» деген адабият кружогун уюштурушкан экен, 
ага кыргыздын белгилүү акын-жазуучулары: Ж. Бөкөмбаев, К. Жантөшев, 
М. Абдукаримов, М. Элебаев, С. Сасыкбаев, Т. Байжиев, З. Бектенов, 
М. Кырбашев ж.б. кийинки артисттер, журналисттер катышкан экен. 
1931-жылдан тартып ал кружокко А. Осмонов, Р. Шүкүрбековдор катышып 
жүрдү, кийин алар белгилүү акын-жазуучу болду, сүрөтчүлөрдөн Гапар 
Айтиев жана Чолпонкул Ибраимов, анан мен да катышып калдым. Балким 
ошонун таасирлеринен болгондур, мен журналисттик кесипти экинчи 
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адистик кылып алдым.
Мен комсомол комитетинин секретары элем. Ал журналдарды колдон 

жазылгандыгынан аярлап сактап жүргөм. Бирок 1937-жылы кандуу 
репрессияда бир тууган агайым Асанбай Жамансариевди Москвада 
постпред болуп иштеп турган жеринен Фрунзеге чакыртып НКВДлар алып 
кеткенде, үйдү тинтип, документтер, кол жазмалар менен кошо «Кызыл 
учкун» журналынын экземплярын алып кетишкен.

Базаркул агай ылдый карап салмактуу басчу. Көп сүйлөчү эмес, олуттуу, 
сүрдүү киши эле. Бирок окуучуларга өтө мээримдүү мамиле кылгандыктан 
биз аны өтө жакын көрүп, ыйбаа кылып турчубуз. 

Бир кызык окуя менин эсимде. Күндөрдүн биринде биз сабактан келсек, 
төмөнкү класста окуган Чомоев деген бала биз жаткан бөлмөдөн матрастын 
алдына салып койгон менин жаңы шымымды уурдап баратыптыр. Карпа-
курпа үстүнөн чыгып кармап калдык. Бала катуу коркуп кетти. Өңү кубарып:

- Мени урбагыла! Урбагыла агайлар! - деп жалынып жатты. Биз аны 
Базаркул агайды көздөй айдап жөнөдүк. Базакем өтө боорукер болчу:

- Балдар! - деди. - Уурулук бул жүзүкаралык. Бирок Чомоев өзү Чоң-
Алайдан болот. Тоголок жетим. Техникумга детдом аркылуу келген. Муну 
окуудан чыгарсак көчөдө калат. Муну мага кепилге бергиле. Уурулугун 
койдурамын, аягыла! - деди да, Чомоевду кабинетине жалгыз алып калды. 
Кийин Чомоев узун бойлуу, керилген жигит болду.

Базаркул Данияров жөнүндө аны көрүп-билип, ал кишинин тарбиясын 
алып калгандыктан, Базакем жөнүндө эң жылуу эскерүүнү гана угууга болот.

Эскерүү 1997-жылы 10-октябрда кол жазма түрүндө жазылган. Бишкек 
шаары.

ЖАМИЙЛА КОШОЕВА: 
ТААСИРДҮҮ МУГАЛИМИМ

Кошоева (Найманбаева) Жамийла (1911-2007) – 
мугалим, республиканын айылдык орто мектептеринде 
40 жыл иштеген, биринчилерден болуп «Кыргыз ССРинин 
эл агартуусунун отличниги» наамын алган. Базаркул 
Данияров Борбордук педтехникумда иштеп жүргөндө, 
анын студенти болгон516.

1926-жылы августта Бишкекке окууга келип, 
Киринпроско (кийин педучилищеге)517 биринчи даярдоо 
бөлүмүнө өттүм. Директор Петр Кузьмич Юдахин, окуу 

516 Жамиля Кошоева (Найманбаева) жөнүндө маалымат Киринпростун студенттери 
жөнүндөгү бөлүмдө, “мугалимдер” тобунда берилген. 
517 1928-жылы Киринпрос Бишкек шаарындагы Борбордук педагогикалык техникум деп 
аталып калган. 



369КУРМАН КЫДЫРБАЕВА: БААРЫБЫЗ ЭЛЕ «БАЗАКЕ» ДЕЧҮБҮЗ

бөлүмүнүн башчысы Базаркул Данияров эле. Азыркы Токтогул көчөсү, 
Красноармейская менен Дзержинский бульварынын бурчундагы эки кабат 
имаратта окуучубуз, ал кийин өрттөнүп кеткен. Мени менен группада 
окугандардан 20дан ашык балдар кыздар элек. Эсимде калгандары: сүрөтчү 
Айтиев Гапар, Акматова Анувар (кийин – Куттубаева), Арабаева Аккагаз, 
Кыдырбаева Курман, Койчуманов Бектурган, Кентаев Мукай, Макешов 
Нажимүдүн, Сыдыкова Нурия, Түмөнбаева Айшакан (Карасаева) ж. б.

Директорубуз П. Юдахин орус тили, грамматика, окуу бөлүмүнүн 
башчысы Данияров Базаркул - кыргыз тилинен окутушту.

Жетекчибиз бизге: «Айланайын Сары-Өзөн-Чүйдүн уул-кыздары, 
ойгонгула, окугула, көзүңөр ачылсын» – деп көп айтаар эле.

Данияров өтө узун бойлуу эмес, орто бойлуу, ак жүздүү, кара чач, кара 
көз, астыңкы жаагы узунураак адам эле. Сабакты жакшы түшүндүрчү. Араб 
жазуусунда окуп, жаздык. Токтоо, ашык сүйлөбөгөн адам эле. Биз абдан 
жакшы шартта окудук. 

Ыр, хор, сүрөт, адабий жана башка кружоктор бар эле, ыр-хорго - 
Малдыбаев Абдылас, сүрөткө - Айтиев Гапар, адабий кружокко - Жантөшов, 
Элебаев, Бөкөнбаев, Сасыкбаев, Маликов жана башкалар катышчу. 

Жетекчилер Тыныстанов, кыз-келиндер бөлүмүнүн башчысы Турсун 
Осмонова жана башкалар бизге көп акыл, насаат кептер айтышып, биз 
койгон концерттерди көрүп кетишчү.

Эскерүү 1998-жылы 15-сентябрда жазылган.

КУРМАН КЫДЫРБАЕВА: 
БААРЫБЫЗ ЭЛЕ «БАЗАКЕ» ДЕЧҮБҮЗ

Кыдырбаева Курман (1916-2002) – журналист, 
«Кызыл Кыргызстан», «Кыргызстан пионери», 
«Ленинчил жаш» гезиттеринин, «Коммунист», 
«Кыргызстан аялдары» журналдарынын редактору, 
республикалык радио комитетинин төрагасынын орун 
басары. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек 
сиңирген ишмер, республикалык маанидеги пенсионер. 
Базаркул Данияров Борбордук педтехникумда иштеп 
жүргөндө, анын студенти болгон.

1928-жылы Фрунзе шаарындагы Борбордук 
педагогикалык техникумдун үчүнчү окуу жылына 

студенттер кабыл алынып калды. Техникум ачылган жылы 3 даярдоо курсу 
болуптур. Кийинки окуу жылында студенттер кабыл алынбаса керек518. 

518 Кыязы, даярдоо курстарынын жоюлушу ошол кездеги кыргыз мектептеринин 
санынын тездик менен өсүшүнө байланыштуу болсо керек. ЦКПТке кабыл алууну эми 
мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан жүргүзүүгө мүмкүн болуп калган.
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Анткени, 1928-жылы жалгыз гана 3 даярдоо курсу бар экен.
Техникумга ошол жылкы кабыл алынгандардын баардыгы 1-даярдоо 

курсунун студенттери болушту. Ошол жылкы кабыл алынгандар негизинен 
айыл-кыштактардан келген кыздар менен балдар эле, мен да ошол жылы 
кирдим.

Техникумдун директору Петр Кузьмич Юдахин, окуу бөлүмүнүн башчысы 
Базаркул Данияров экен.

Даярдоо курсуна жаңы кабыл алынгандардын орус тилин билген, 
билбегендиктерин билүү үчүн адегенде эле Хоролец деген мугалим орус 
тилинде жат жазуу жаздырып алды. Жат жазуунун жыйынтыгында айыл-
кыштактардан келгендердин басымдуу көпчүлүгү жаман баада жазышкан 
окшойт. Бир жумадан кийин Алина Гафарованы (Фрунзе шаарынан), Гүлсүн 
Мухамедшинаны (Токмок шаарынан) жана мени (Пржевальск шаарынан) 
3-даярдоо курсундагыларга кошуп отургузушту. Ал курста окугандардын 
баардыгы техникум ачылган жылы кабыл алынгандар экен. Ал кезде 
студенттердин жаш курактары ар түрдүү эле, 20 жаштагылар менен 
14-15-жаштагылар да бир курста окуша турган. Ал курста кыздардан 
Айша Түмөнбаева-Карасаева, Анвар Куттубаева, Аккагаз Арабаева, Нурия 
Осмоналиева, Жамийла Кошоева, Зуура Кабаева, балдардан Насырынбек 
Жаналиев, Гапар Айтиев, Нажимүдүн Төрөбаев, Нажимүдүн Макешов, Ислам 
Сарыгулов, Токтомамбет Коңурбаев, Дооронбек Молдокойчиев, Чолпонбек 
Ибраимов, дагы бир топ балдар бар эле. Биз үчөөбүз ошолорго кошулуп 
окуп калдык.

Кыздардын жатаканасы техникумдун окуу корпусунун маңдайындагы 
үйдө эле. Жатаканада айыл-кыштактан жана башка шаарлардан келгендер 
жатчубуз.

 Мен жогоруда техникумдун директору менен окуу бөлүмүнүн 
башчысы кимдер экендигин айттым. Ошол кишилердин кыздарга карата 
көргөн камкордуктары, мээрими, мамилеси өзгөчө эле. Маселен, Пётр 
Кузьмич Юдахин менен Базаркул Данияров экөө күн алыс, алмак-салмак 
эртең менен кыздардын жатаканасына келип, таяктары менен эшикти 
каккылап ойготуп, кыздар тургула, тамакка, сабакка кечигесиңер деп, 
жыл бою кам көрүшчү. Мындан артык камкордуктун болушун эмне менен 
өлчөөгө болот.

Ошол кезде кыргыздын кыздарынын билим алууга жаңы умтула 
баштаган мезгили окшойт. Жогорудагыдай жакшы адамдардан таалим-
тарбия алган кыздар жакшы окушту дээр элем.

Алгачкы мугалимдерибиздин бири, кыргыз тили менен адабиятынан 
сабак берген Базаркул Данияров жөнүндө бир-эки ооз сөз. Кыргыз совет 
маданияты жаңыдан көз жарып келе жаткан кезде педагогдук ишти 
жүргүзүп келген кыргыз интеллигенттеринин көч башындагыларынын 
бири Базаркул Данияров болгон. Ал кишини чоңдор деле, биз деле урматтап, 
сыйлап дайыма «Базаке» дечүбүз.

Жаратылышында, дээринде кошо бүткөн адамдык бийик сапаты бизге 
- студенттерге педагогдук жакшы мамилеси ал кишинин аң-сезими күчтүү, 
билимдүү экендигинин көрүнүшү болсо керек.
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Базакем бизди, студенттерди чыгармачылык менен ойлонууга 
тарбиялаган экен. Маселен, жылдын төрт мезгили жөнүндө, майрамдар, 
башка жаңылыктар жөнүндө өзүңөрчө эркин ой жүгүртүп аңгеме жазып 
келгиле деп тапшырма бере турган. Биз ал тапшырманы жан дилибиз менен 
аткарууга аракеттенип жазып келчүбүз. Базакем болсо биздин көңүлүбүздү 
көтөрүп, жакшы деп ортого салаар эле.

Базакемдин студенттердин өз алдынча ойлоп көнүгүшүн өстүрүүгө 
карата жасаган аракети текке кетпей, ошол кездеги техникумдун бир 
нече студенти адабият, маданият майданына аралашып жазуучу, сүрөтчү, 
журналист, музыкант болуп чыгышты.

Арадан көп жылдар өтсө да, менде Базакемдин унутулгус таалим-
тарбиясы жашап келатат.

19-август, 1997-жыл. Бишкек. Кол жазма

АЙША КАРАСАЕВА (ТҮМӨНБАЕВА): 
ДАНИЯР УУЛУ БАЗАРКУЛ ЖӨНҮНДӨ

Карасаева (Түмөнбаева) Айша (1912-
2014) – «Жабык фургон» тасмасында 
башкы ролду ойногон биринчи кыргыз 
кино актрисасы (1927), кыргыз тилинин 
стенографиясы боюнча окуу китебинин 
автору жана иштеп чыгуучусу, Кыргыз 
мамлекеттик университеттин 
окутуучусу, СССР элдеринин тил жана 
адабият институтунда илимий кызматкер 
(Москва), «Кыргызмамбас» басмасында 

редактор болуп иштеген. Атактуу тилчи, лексиколог жана лексикограф 
Кусейин Карасаевдин аялы, анын баардык илимий эмгектеринин редактору. 
Базаркул Данияров Борбордук педтехникумда иштеп жүргөндө, анын 
студенти болгон.

Бул киши менин устазым, экинчи атам болчу. Мен 1927-жылы Бишкекке 
келгенимде, он беш эле жашта элем. Сабатым деле анча-мынча эле болсо 
керек эле. Ага карабастан көрөр замат окууга киргизип, биринчи класска 
отургузуп, колума калем карматкан устазым ушул Базакем болгон.

Базакем кыргыз зиялилеринин ичинен биринчилерден болуп Ташкенге 
барып окуп, билимдүү болуп, элге тааныла баштагандын аксакалы болчу.

Эл агартуу ишинде биринчилерден болуп эбегейсиз көп иш аткарган. 
Кыргыз жаштарын окууга тартып, жаштарды окутуп, билим-илимге 
сугарып, далай жаштарды тарбиялаган.

Бишкек шаарына 1925-жылы биринчи педагогикалык окуу жайы 
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ачылганда бул киши окуу бөлүмүн башкарчу,  Петр Кузьмич Юдахин каза 
болгондон кийин директор болду.

Бул кишини «Базаке» деп баардык мугалим, окуучулар сыйлоочу. Дегеле 
баардык эл чоң сыймык менен «Базаке» деп турар эле.

Базакем Арабаев, Тыныстановдор менен бирге окуу колдонмолорун 
жазышкан. Кыргыз фольклорун жыйнап, бастырып чыгарууда аракети чоң 
болгон.

Базакем «Касым ырлар жыйнагына» баш сөз жазган. Ал китеп 1925-
жылы Москвада басылып чыккан. Ал баш сөздө Базакем: «Касым азыр жаш, 
араң эле жыйырмадан ашты. 1924-жылы Кыргыз-казак таалим тарбия 
институтун бүтүрдү - деп жазат. - Касым болочок кыргыз адабиятына көп 
китептер жазат. Ага эч кандай шек жок» - деген.

Базакем Пишпектеги Эл агартуу институту ачылгандан тартып тил, 
адабияттан орто, жогорку класстарга сабак берүүчү. Абайдын, Магжандын, 
Мухтардын519 чыгармаларынан окутуп, жаттатып, сочинение жаздырып 
жүрүп, казак эл адабияты, Пушкиндин чыгармалары менен тарбиялаган 
болчу. «Балдар! - дей турган агай. - Силер көп окуп, окуганыңарды түшүнүп 
окуп маанисин баамдагыла. Китепти көп окусаңар, көп билесиңер, чечен 
болосуңар. Силерди бош убагында китеп окусун деп орусча, татарча, 
өзбекче, казакча китептерди ар кайсы шаардан алдырып шкафка салып 
койдук. Окуй бергиле, жыртпай этиеттеп окугула. Силерди адам болсун деп 
түрдүү тарых, сүрөт, адабият, дене тарбия, драм кружокторду уюштуруп, 
мыкты мугалимдерди бекитип койдук. Баарыңар катышкыла» - дечү эле.

Ошол кезде бизде Касымдын окуу китеби, Эшенаалынын кыргыз 
алиппеси гана боло турган. «Ырыс алды ынтымак” дейт, бири-бириңер 
менен ынтымакта болгула. Чогулуп сабак окугула. Силерден Горькийдей 
жазуучу, Репиндей сүрөтчү, Абайдай акын-жазуучу чыгышы мүмкүн» - дечү 
эле. 

Чынында эле ошол педтехникумдан атактуу Эл артисти Аманкул 
Куттубаев, СССР Эл артисти композитор Абдылас Малдыбаев, СССР Эл 
артисткалары Анвар Куттубаева, Сайра Кийизбаева, акын Кубанычбек 
Маликов, жазуучу Мукай Элебаев, Касымалы Жантөшев, Саткын Сасыкбаев 
жана да профессор 3ияш Бектенов, Ташым Байжиев жана башкалар дагы 
толуп чыкпадыбы. «Базакем» - деп абдан сыйлап сүйлөөр эле Кусейин 
Карасаев. Бул кишилер дайыма бирге иштеп, бирге жүрүп элдин камын 
ойлоп, балдарын окутуп, окуу куралдарын жазып, эл адабиятын жыйнап, 
аны басмадан чыгарып, Сагынбай Орозбак уулун ошол кезде Ташкенге 
чакырып «Манас» эпосун басып чыгарууга аракет кылышкан кишилер.

<...>520
Мына ошентип кыргызды кыргыздын колу менен жоготкон кез болгон. 

«Кыңыр иш кырк жылдан кийин билинет” дегендей,  «кыңыр иш»  кырк 
жылдан кийин билинип, беттери ачылды. Бирок Базакем сыяктуу ак 
адамдар жок болду. Эмне деген өкүнүч! Айла барбы. Залимдик өкүм сүргөндө 

519 Абай Кунанбаев, Магжан Жумабаев, Мухтар Ауэзов – казак жазуучулары жана акындары
520 Бул жерде автор К.Карасаевдин эскерүүлөрүндө берилген сөздөрүн келтирет. 
Кайталанбашы үчүн өткөрүп жибердик. 
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адилеттик жалтактап качат экен да - деп өкүнүп эстечү эле Кусейин.
Кайран замандаштар, кайдасыңар! Кайдасыңар Эшеналы, Касым, 

Жайнак аба, Сыдыкемдер521 кайдасыңар? Кайран асылдар. Андан кийинки 
эле Зыяш, Ташым, Кубанычбек, Жоомарт, Мукай, Касымаалы, Тазабектер522 
кайдасыңар? Эмнелер гана болбоду, эмнени гана көрбөдүк - деп күрсүнүп 
ордунан туруп кетер эле. Баса, алар кайда? Өткөн экен да, кайран асылдар.

Бирок, алар өздөрүнө эстелик калтырып кетти. Алар элдин эсинен 
кетпейт. Дайыма иштеген иштерин, жүргөн-турганын эстеп айта жүрөт.

20-июль, 1998-жыл. 

НАСИР ДАНИЯРОВ: 
АЙТЫЛБАЙ КАЛГАН АГАРТУУЧУ

Данияров Насир Бакирович (1915-1993) 
– биринчи кыргыз гидрогеологу, БЧКнын 
долбоорлоосуна жана курулушуна катышкан, 
СССРдин Илимдер академиясынын кыргыз 
филиалында иштеген, репрессияга айдалып 
кеткен Бакир Данияровдун баласы катары 
“социалдык тегине” байланыштуу илимий-
изилдөө иштеринен четтетилген. Ал 
мектептерде, республиканын жогорку окуу 
жайларында сабак берген. Өмүрүнүн акыркы 
жылдарында Кыргыз ССРинин геология 
башкармалыгынын гидрогеологиялык 
экспедициясынын мүчөсү болгон. Базаркул 
Данияровдун аталаш иниси жана окуучусу болгон.

Кыргызстандын билим берүү жана маданият тармагындагы алгачкы 
ишмерлердин бири Базаркул Данияров 1897-жылы Кемин районунун Чоң-
Кемин өрөөнүндөгү Кайыңды айылында бардар турмуш кечирген көчмөн 
малчынын үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген.

Кыргызстандын тарыхынан белгилүү болгондой, XIX кылымдын аягында 
белгилүү манап Шабдан Жантаев Чоң-Кемин өрөөнүндө “Шабдандын 
медресеси” деп аталган диний-светтик мектеп ачат. Базаркул Данияров ошол 
мектепти аяктап, алгачкы билимге ээ болот. Окуусун Токмок шаарындагы 
орус-тузем мектебинде улантат. Ал жерде эки жыл окуган соң Верный 
шаарындагы (азыркы Алматы) гимназияда окуусун улантуу үчүн кетет. 
Бирок ал жактан окуусун аяктай албай калган. Ага себепчи 1916-жылдагы 

521 Эшенаалы Арабаев, Касым Тыныстанов, Жайнак Саадаев, Сыдык Карачев
522 Зияш Бектенов, Ташым Байжиев, Кубанычбек Маликов, Жоомарт Бөкөнбаев, Мукай 
Элебаев, Касымаалы Жантөшев, Тазабек Саманчин
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окуя болгон, ал өзүнүн туулуп-өскөн жерин таштап ата-энеси менен Синь-
Цзянга (Кытай) көчүп кетүүгө аргасыз болот.  Улуу Үркүндө качкандар кайра 
өз жерине арадан эки жыл өткөн соң, Улуу Октябрь Революциясынан кийин 
көчүп келишкен. 

1919-жылы Базаркул Данияров Алматы шаарында ачылган 
агартуучулардын Казак-Кыргыз институтуна523 өткөн, көп өтпөй ал окуу 
жай Ташкент шаарына – Түркстан Республикасынын борборуна которулган. 
Базаркул Данияров менен бирге ал институтка болочоктогу комсомол 
уюмунун түзүүчүсү, Кыргызстандын жыйырманчы-отузунчу жылдардагы 
ири партиялык-мамлекеттик ишмери Осмонкул Алиев да өтөт. Тилекке 
каршы, Осмонкул Алиев да Базаркул Данияровго окшоп сталиндик 
репрессиянын күнөөсүз курмандыгы болгон. 1923-жылы Агартуу 
институтун ийгиликтүү аякташкан алгачкы бүтүрүүчүлөрдүн арасында 
Осмонкул да болгон524. Окуусун аяктаган соң Осмонкул Кыргызстанга 
комсомол уюмун уюштуруу үчүн жөнөтүлөт, ал эми Базаркул Данияров 
Ош уезддик элге билим берүү бөлүмүнө бөлүштүрүлөт, ошол жердеги элге 
билим берүү ишинде анын алгачкы агартуучулук жөндөмү ачылат.

Болочок педагогдун кайнаган ишмердүүлүгү бир жылдык мугалимдер 
курстарын ачуу үчүн сабаттуу адамдарды издөөдөн, республиканын 
жалпы аянтынын дээрлик жарымын түзгөн, 99 пайыз сабатсыз Түштүк 
элине башталгыч мектептерди уюштуруудан башталат. Эки жыл бою ал 
жергиликтүү бийликтин жардамы менен Ош жана Жалал-Абад шаарларында 
мугалимдердин курсун уюштуруу менен алектенип жүрөт. Активдүү, кара 
жанын карч уруп жигердүү иштеген Базаркул Данияровдун иши аябай 
жемиштүү болду. Кыргызстандын Түштүгүнүн булуң-бурчтарындагы 
айылдардын жана кыштактардын баарында ачылган мугалимдердин 
курстары, уюшулган башталгыч мектептин бүтүндөй бир тармагы 
Кыргызстандын чоң бир облусунда элге билим берүүгө жана маданиятты 
өнүктүрүүгө зор түрткү бергендиктен, ал революциялык өтө чоң мааниге ээ 
болгон. Дээрлик бир чоң аймактын сабатсыз эли менен иш алып баруунун 
өзү Базаркул Данияровдун ишмердүүлүгүнүн жогорку деңгээлдеги 
гумандуулугунан кабар берет. Базаркул Данияровдун уюштуруучулук-
педагогикалык иши эки жылдан кийин Өкмөттүн Пишпек шаарына – 
Кара-Кыргыз Автономиялуу облусуна чакыруусуна байланыштуу токтойт. 
Борборго чакырылышына 1925-жылы Пишпекте ачылган Кыргыз агартуу 
институту себепкер болгон. Ал институт 1928-жылы Фрунзе педагогикалык 
техникуму деп кайра аталган.

Бул окуу жайын уюштурууну педагог-агартуучу Петр Кузьмич Юдахинге 
жана Базаркул Данияровго тапшырышат. Ал окуу жай ырасында эле алардын 
тунгуч перзентиндей, көп сандаган мугалим жана маданият, искусство жана 
илимий кадрларын даярдоочу ыйык жайга айланган. Келечектеги көптөгөн 

523 Бул жерде ката жазылып калган, Верныйда Базаркул Данияров мугалимдердин 
курсунда, андан кийин Ташкентте мектепте окуган. Киринпрос 1920-жылы ачылган. Бул 
тууралуу кененирээк «Ташкент - Түркстан АССРинин билим борбору ...» бөлүмүндө.
524 Базаркул Данияров менен Осмонкул Алиевдин Ташкенттеги Киринпросту 
аяктагандыгы тууралуу күбөлүк 1924-жылдын 8-февралында алынган. 
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партиялык жана советтик кызматкерлер ошол окуу жайды аякташкан. 
П.К. Юдахин окуу жайы ачылгандан 4 жыл өткөндөн кийин каза болгон.

КМУнун525 доценти Зияш Бектенов (“Кыргызстан маданияты”, №51, 
1989-жыл, 21-декабрь) өзүнүн макаласында Кыргыз педагогикалык 
техникумдун мааниси жөнүндө минтип жазганы бар: «Эгерде орус 
маданиятынын өнүгүшүнө А.С. Пушкин жана башка белгилүү декабристтер 
окуган падышалык лицей чоң роль ойносо, 1925-жылы Фрунзеде ачылган 
Кыргыз агартуу институту да кыргыз маданиятынын өнүгүү тарыхында 
андан кем эмес роль ойногон».

Педагогикалык техникумдун алгачкы ачылган мезгилинен баштап, анын 
биринчи директору Петр Кузьмич Юдахин каза болгонго чейин Базаркул 
Данияров окуу бөлүмүн үзгүлтүксүз башкарып келген болсо, ал кишинин 
көзү өткөндөн кийин 1931-жылы башка жумушка өткөнгө чейин анын 
директору болуп эмгектенген. Ал өзүнүн агартуучулук ишмердигин толугу 
менен кыргыз жаштарынан турган алгачкы жаш студенттерге билим 
берүүгө жана тарбиялоого арнаган. Алгачкы учурларда окутуучулардын 
арасында тиешелүү билими бар кыргыз улутундагы жалгыз мугалим болгон. 
Ал кыргыз тили жана адабиятын окуткан. Кыргыз тилинде окуу китептери 
тап-такыр жок болгондуктан, ал түрк адабиятынан, орус классикасынан 
которуп окуткан.

Базаркул Данияров өтө эмгекчил адам болгондуктан, жумушта да, 
үйүндө да өзүнүн квалификациясын жогорулатуунун үстүндө тынымсыз 
эмгектенген. Менин эсимде, ал орус классик авторлору менен катар казак 
жазуучулары: Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфулин, Беимбет 
Майлин, Мукан Сабитов, Ильяс Жансугуровдордун; өзбек жазуучусу 
Абдулла Кадырый Жулкумбайдын; татар жазуучулары – Абдулла Тукай, 
Галимжан Ибрагимовдун; тажиктерден – Садридин Айни ж.б. көптөгөн 
жазуучулардын көркөм чыгармаларын жакшы билер эле. Техникумдагы 
окутуучулук жана окуу-тарбия иштеринен бөлөк, ал студенттердин руханий 
байлыгын арттырууга далалаттанып, ар түрдүү кружокторду уюштуруп, 
дубал газеталарды чыгарып, популярдуу лекцияларды байма-бай өткөрүп 
тураар эле. П.К. Юдахиндин жана Базаркул Данияровдун тарбиялануучу-
бүтүрүүчүлөрүнүн арасында кыргыз жазуучулар жана акындарынын 
алгачкы плеядасы бар. Алар: Касымалы Жантөшев, Мукай Элебаев, Жума 
Жамгырчиев, Мамасалы Абдукаримов, Узакбай Абдукаимов, Касымбек 
Эшмамбетов, андан кийинки жаштардан: Алыкул Осмонов, Кубанычбек 
Маликов, Жоомарт Бөкөмбаев, Мидин Алыбаев, Райкан Шүкүрбеков; ири 
окумуштуу жана котормочулар: Тазабек Саманчин, Зияш Бектенов, Ташым 
Байжиев, Сүйүнтбек Бектурсунов; журналисттер: Саткын Сасыкбаев, Шайык 
Жамансариев; СССР Эл артисттери, композиторлор: Абдылас Малдыбаев, 
Анвар Куттубаева; академик, тарых илимдеринин доктору Бегималы 
Жамгырчинов; КР Эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев ж.б.

Кыргыз педагогикалык техникумунун жамааты жана жетекчилиги окуу 
жайы уюшулгандан алгачкы күндөн баштап эле техникумга окууга жеке 

525 КМУ – Кыргыз Мамлекеттик Университети. Азыркы учурда Жусуп Баласагын атындагы 
улуттук улинверситет деп аталат.
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эле өспүрүм жигиттерди эмес, билим алууну эңсеген кыргыз кыздарын 
да тартышкан. Алгачкы кыздардын арасында Айшакан Карасаева 
(Түмөнбаева), Аккагаз Азыкова (Арабаева), Уултай Ботбаева, Нуриля 
Эшмамбетова, Ниязкан Солтоноева, Гульниса Мамбетова ж.б. бар эле. 
Базаркул Данияров алардын окуусуна жана турмуш шартына өзгөчө кам 
көрөөр эле. Кыздардын жатаканасын ал дайыма өзү жашаган батирге жакын 
жайгаштырчу. Ошондон улам ал кыздардын жалпы камкор атасы да катары 
болгон. Ал студент кыздар кийин алгачкы кыргыз аял-интеллигенттеринен, 
билим берүү жана маданиятынын көрүнүктүү кызматкерлеринен болушту. 
Базаркул Данияров өзүнүн студенттерине терең академиялык билимден 
тышкары, акыл-ой байлыгын берүүгө далалаттанган.

Базаркул Данияров окуу-тарбия иштери менен гана чектелбестен, терең 
эрудициясы жана ар тараптуу билими бар личность катары маданий-
агартуучулук иш-чараларга активдүү катышкан. Базаркул Данияров Казак-
кыргыз агартуу институтунда окуп жүргөн кезинде эле аны Түркстан 
Эл агартуу комиссариатынын Кара-Кыргыз Илимий комиссиясынын 
төрагасынын орун басары кылып шайлашкан эле. Анын төрагасы белгилүү 
кыргыз агартуучусу Эшеналы Арабаев болгон. Базаркул Данияров ал 
комиссиянын ишине активдүү катышуу менен бирге 30 пункттан турган 
колдонмо түзүп чыккан (ал 1925-жылы 25-сентябрда «Эркин-Тоо» гезитинин 
№66 санында жарык көргөн). Ал Колдонмо-инструкциянын максаты – улуу 
элдик эпостордон тарта элдик каада-салттар, уламыштар ж.б. камтылган 
элдик оозеки чыгармачылыгын чогултуу болуп эсептелген. Ошол жана 
андан кийинки жемиштүү ишинин жыйынтыгы катары ар кайсы жылдары 
басылып жарыкка чыккан кээ бир материалдары болду (анын басымдуу көп 
бөлүгү ушул кезге чейин Улуттук илимдер академиясынын архивдеринде 
сакталуу турат).

Базаркул Данияров ошондой эле методикалык колдонмолорду, окуу 
программаларын түзүүгө активдүү катышып, башталгыч мектептин 
окуу китептерин которуп жана түзүп чыккан. Жыйырманчы жылдардын 
башында кыргыз мектептеринин башталгыч класстары үчүн окуу 
китептери дээрлик жок эле. Ал алгачкылардан болуп даярдап, басып 
чыгарган алты аталыштагы окуу китеби өз учурунда балдарды окутууга 
чоң салым кошкон. Иш жүзүндө ал жаңы гана түзүлгөн жаш республикага 
окуу китептерин ыргактуу чыгарууну баштап берген десек да болот. Андан 
тышкары, Базаркул Данияровдун ошол кездеги актуалдуу маселелерди 
козгогон материалдары республикалык басма сөз беттеринде активдүү 
жарыяланып турган. 

1928-жылы Кыргызстандагы белгилүү окумуштуу, таланттуу акын 
Касым Тыныстановдун жана Базаркул Данияровдун демилгеси боюнча 
Москвадан Кыргызстанга атактуу профессор композитор Затаевич 
келген. Республиканын баардык райондорунан борбор калаага белгилүү 
комузчулар чогулган. Бул иш-чаранын башкы максаты – комузчулардын 
күүлөрүн нотага түшүрүү эле. Базаркул Данияров Чоң-Кеминден өзүнүн 
айылдаш жердеши, белгилүү комузчу Мураталы Күрөңкеевди чакырып 
келген. Бир ай бою профессор Затаевич Мураталы Күрөңкеевдин баардык 



377НАСИР ДАНИЯРОВ:АЙТЫЛБАЙ КАЛГАН АГАРТУУЧУ 

чыгармаларын нотага түшүрүп чыккан. Базаркул Данияров котормочу 
катары Затаевичке өзүнүн бир тууган аталаш иниси Төлөнбайды (менин 
агам – К.О.) кошуп берген. Ошол эле 1928-жылы композитор Затаевич 
Пишпек шаарынан кете электе, Кетмен-Төбө өрөөнүнөн атактуу демократ 
акын Токтогул Сатылганов келип калат. Затаевич анын да чыгармаларын 
нотага түшүрөт. 

Күндөрдүн биринде педтехникумдун студенттерин Токтогул акындын 
музыкалык шедеврлери менен тааныштыруу максатында, жеке демилгеси 
менен Базаркул өзүнүн эки бөлмөлүү батирин бошотуп берет. Көптү 
билүүгө умтулушкан студенттер бөлмөлөрдө жана анын тегерегинде жана 
коридорлорго жайгашышкан. Кечинде Токтогул келип өзүнүн белгилүү 
ыр-күүлөрүн чертип, түнү бою студенттерге көңүлдүү оюн куруп берген. 
Албетте, ал концерт ага катышкандардын эсинде көпкө сакталып калганы 
талашсыз. Ошол концерттин катышуучулары, азыркы ардактуу аксакалдар: 
жазуучу Мамасалы Абдукаримов, окумуштуу-педагог Зияш Бектенов, 
жазуучу жана журналист Саткын Сасыкбаев, эмгек сиңирген педагог, ардагер 
Жүкөш Мамбеталиевдер ошол атактуу тарыхый кечти эстешсе керек.

Ар тараптуу маданий-агартуучулук иштердин жүрүшүндө Базаркул 
Данияров үчүн эң эле жакын ишенген адамы, сырдашы белгилүү таланттуу 
акын жана окумуштуу профессор К. Тыныстанов болгон. Алар эң алгач 
таанышкан Ташкенттеги агартуу институтунан баштап, өмүрүнүн акырына 
чейин улуттук маданиятты өркүндөтүү максатын бирге көздөшүп 
кызматташып турушкан. Тил илими, адабияты, фольклор, тарыхтын көп 
кырдуу маселелерин алар көбүнчө үй шартында талкуулашкан. Алар бири-
бирин толуктап турушар эле: аларды идеялык бийик ишеним, бири-бирине 
болгон терең сый-урмат өмүрлөрүнүн аягына чейин коштоп жүрдү. 

1926-жылы Баку шаарында профессор Адамалы-Оглынын төрагалыгы 
алдында араб шрифтин латын шрифтине алмаштыруу маселеси боюнча 
түркологиялык конференция өткөн. Ал конференцияга Касым Тыныстанов, 
Базаркул Данияров делегат болуп катышып келишкен. Экөө жаңы 
алфавитти андан ары турмушка ашырууга активдүү киришкен. 1925-жылы 
Москвадагы СССР элдеринин Борбордук басмаканасында К.Тыныстановдун 
алгачкы ырлар жана поэмалар жыйнагы араб шрифтинде жарык көргөн. Ага 
баш сөз жазып, редакциялаган Базаркул Данияров болгон. Ал өзүнүн чакан 
макаласында жыйнактын мазмунуна эң сонун мүнөздөмө берүү менен, жаш 
акындын татыктуу дагы көптөгөн жаңы чыгармаларын окуй тургандыгына 
ишенерин билгизген.

Ушуга байланыштуу өткөн жылдын аягында «Вечерний Фрунзе» (№244 
(3949) 1989-жыл, 16-декабрь) газетасындагы интервьюсунда Мамлекеттик 
коопсуздук комитетинин полковниги А. Токтогулов мындай дейт: «1925-
жылы Москва шаарында К.Тыныстановдун ырлар жыйнагы жарык көргөн. 
Ал китепке баш сөз жазган, билим берүү боюнча Кыргыз комиссиясынын 
мүчөсү, 1937-1939-жылдары күнөөсүз жазаланган Базаркул Данияров, жаш 
акындын мыкты адабий талантын өзгөчө баса белгилөө менен, Тыныстанов 
жаңы жаралып жаткан профессионалдык кыргыз адабиятынын баштоочусу 
болооруна ишенерин билдирген. Данияровдун айткандары келди». Ал эки 
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көсөм жогорку билимдүү жана бийик маданияттуу инсандардан эле.
Арийне, жеке сапаттары, мүнөздөрү боюнча алардын ортосунда кескин 

айырмачылыктар бар эле. К.Тыныстанов турмушта аябай ачык-айрым, 
шайыр, башкалар менен тез ымалаша билген, тамашөкөй жана чукугандай 
сөз тапкан, юморду мыкты түшүнгөн адам болгон. Анча тааныш эмес 
адамдардын арасында да тез эле урмат-сыйга арзый алчу. Ал эми Базаркул 
Данияровдун мүнөзү бир аз башкачараак эле: ал аябай олуттуу, токтоо, аз 
сүйлөгөн, аябай чынчыл жана адилеттүү адам болгон. Ал шаан-шөкөттөрдү 
анча сүйө берчү эмес. Өтө күжүрмөн эмгекчил адам катары, өзүнүн 
терең интеллектуалдык өнүгүүсү жана билими боюнча ал ошол кездеги 
интеллигенциянын арасында талашсыз авторитетке ээ болгон.

Улуу урматтуу профессор Карасаев мындайча эскерет: «Тааныш 
студенттер,  өкмөттө жана мекеме-ишканаларда мамлекеттик бийик 
кызматтарды ээлеген жаш жана улуу адамдар ага баардык суроолор менен 
кайрылышканда «Базаркул» деп өз атынан айтышпастан, сыйлуу гана 
«Базаке» деп коюшчу. Анткени ал баардыгы үчүн мыкты педагог, чынчыл 
жана өтө адилеттүү адам эле. Ал эч качан ага жардам сурап кайрылган 
адамдарга жок дечү эмес. Ар дайым керектүү жана калыс кеп-кеңештерин 
берип турчу. Улуу устат агайыбыз «Базаке» Кыргызстандын баардык булуң-
бурчтарында эмгектенишкен көптөгөн коомдук ишмерлер, мугалимдер 
менен катар өзүнүн чексиз берилген агартуучулук ишинин аркасында 
кыргыз элинин акын, жазуучуларынын, маданият кызматкерлеринин 
таланттарын таптап өстүрүүгө зор таасир тийгизген. Алар Мукай Элебаев, 
Касымалы Жантөшев, Тазабек Саманчин, Ташым Байжиев, Жоомарт 
Бөкөмбаев, Узакбай Абдукаимов, Мамасалы Абдукаримов, Абдылас 
Малыбаев, сүрөтчү Гапар Айтиев ж.б. Улуу урматтуу Базаке кыргыз элинин 
тарыхында татыктуу орун ээлөөгө тийиш».

Базаркул өзүнүн батиринде жердештери – белгилүү тарыхчы Белек 
Солтоноев, жазуучу Касымалы Баялинов жана агартуучу Эшеналы 
Арабаев менен тез-тез жолугушуп турчу. Алар жолуккан кезде өзүнчө бир 
бөлмөгө кирип алышып, узак убакыт бою аңгемелешип отурушар эле. 
Кээде аларга К.Тыныстанов кошулуп калчу. Анын батиринде Осмонкул 
Алиев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов сыяктуу советтик-
партиялык кызматкерлер үй-бүлөлөрү менен тез-тез чогулуп турушчу. Бул 
жолугушууларды адатта алардын өмүрлүк жубайлары уюштурган, анткени 
алардын баары жакын курбу-татар кыздарга үйлөнүшкөндүктөн, аларды 
жакындаткан да ошол аялдары эле. Мындай отуруштар ичимдиксиз, 
ынтымактуу үй-бүлөлүк шартта өтчү. 

Базаркул Данияров өзүнүн жердештерине жана жакын туугандарына 
көп каралашып жардамдашып турар эле. Ал бир жолу Ташкенттеги агартуу 
институтунда окуп жүргөн студент кезинде өзүнүн айылына эс алууга келип, 
жаштардын арасында окууга өтүүнү каалагандар барбы деп кызыгып сурап 
калат. Айылдаштары ошол кездеги жаш өспүрүмдөр, болочоктогу белгилүү 
акын Аалы Токомбаевден, Рыскул Тургунбековдон сурап көрүүгө кеңеш 
беришет. Бир жолку келишинде аларды өзү менен бирге Ташкентке окууга 
ала кетет. Кийин алардын балдарынан илимий кызматкерлер, инженерлер, 
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белгилүү сүрөтчүлөр, архитекторлор чыгышты.
Базаркул Данияровдун өзүнүн балдары болгон эмес, ошондуктан ал 

өзүнүн көп балалуу бир тууган агасы, 1931-жылы репрессия курмандыгы 
болгон Бакир Данияровдун балдарын багып өстүргөн. Алардын баарын 
жогорку билимдүү кылды. Алардын арасынан кийин врач, мугалим, инженер, 
искусство кызматкерлери, илимий, партиялык советтик кызматкерлер, бир 
нече илимдин кандидаттары жана бир академик, ар кайсы даражадагы 
медаль-ордендердин ээлери өсүп чыгышты.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана маданиятын түптөөгө жана 
өнүктүрүүгө Базаркул Данияров өз мезгилинде эбегейсиз эмгегин жумшап, 
салмактуу салымын кошкон. Бирок тилекке каршы, ушул кезге чейин анын 
басып өткөн өмүр жолу жана чыгармачылыгы жөнүндө жогоруда аталган 
З.Бектеновдун макаласынан башка, басылып чыккан бир да материал жок.  

Жакында эле жарык көргөн Кыргызстан педагогикасын өнүктүрүү 
тарыхы боюнча капиталдык эмгекте (Кыргызстандагы педагогикалык 
ой-пикирлердин антологиясы. – М.: Педагогика, 1988-жыл) Базаркул 
Данияров республикадагы башталгыч мектептерди жана жогорку окуу 
жайларды уюштуруучулардын алдыңкы активдүү сабында тургандыгына 
карабай, анын ысымы аталган эмес. Бул - окумуштуу-педагогдордун 
өкүнүчтүү унутчаактыгы! Базаркул Данияров күнөөсүз жерден сталиндик 
репрессиянын курмандыгы болгон. Ал көзү өткөндөн кийин, 1959-жылы 
акталып чыккан.

4-февраль, 1990-жыл, Фрунзе шаары. 

ЗИЯШ БЕКТЕНОВ: БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ

Зияш Бектенов (1911-1994) - филолог, тилчи, 
манас таануучу, котормочу, кыргыз тили окуу 
китептеринин автору. Улуу Ата Мекендик согуштун 
катышуучусу. Ал 1950-жылы сталиндик репрессияга 
кабылган, кесиптештери Ташым Байжиев жана 
Тазабек Саманчин менен бирге 5 жыл ГУЛАГда 
отуруп, Сталиндин өлүмүнөн кийин үйүнө кайткан. 
Анын «Замандаштарым жөнүндө эскерүүлөр» деген 
эскерүүсүндө төмөндө берилген тарыхый эссе 
жарыяланган. Базаркул Данияров Киринпросто, 
Борбордук педагогикалык техникумда иштеп 
жүргөндө, анын студенти болгон.

Базаркул Данияров совет мезгилинде окуп билим алган кыргыз 
интеллигенттеринин аксакалдарынын бири. Республикада эл агартуу 
иштерине эбегейсиз зор эмгек сиңирген, кыргыз элинин көп сандаган 
таланттуу интеллигенттерин окутуп, тарбиялап, уядан учурган татыктуу 
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мугалим, таасын тарбиячы эле.
Бир кезде орус элинин атактуу декабристтери менен Александр Пушкин 

окуган лицей мектеби орус маданиятынын тарыхында кандай роль ойносо, 
1925-жылы Пишпек шаарында ачылган Кыргызстан эл агартуу институту 
(бул окуу жайы 1928-жылдын аягында Фрунзе Борбордук педагогика 
техникуму деп аталган) да кыргыз маданиятынын тарыхында дал ошондой 
ролду ойногон окуу жайы болгон.

Базаркул Данияров 1923-жылы Ташкенттеги казак, кыргыз эл агартуу 
институтун526 бүтүрүп чыккандан кийин527, Ош шаарына жиберилип, анда 
мугалимдердин даярдоо курсун уюштурат да, ал курстун башчысы болот.

Данияров жетектеген ал курстан бир жарым жылдын ичинде көптөгөн 
мугалимдер окуп чыгышкан.

 Базаркул Данияров 1925-жылы Пишпек шаарында   Кыргыз эл агартуу 
институту ачылган күндөн баштап анын окуу бөлүмүнүн башчысы, 
1929-жылдан тартып, Петр Кузьмич каза болгондон кийин, Фрунзедеги 
Борбордук педагогика техникумунун директору болгон.

Базаркул Данияров Фрунзе борбордук педтехникумунун окуучулары 
менен мугалимдеринин арасында өтө чоң кадыр-баркка ээ эле. Базаркул 
Данияровду жеке эле Борбордук педтехникумдун мугалимдери менен 
окуучулары кадырлабастан, ошол кездеги чоң-чоң кызматтагы кыргыз 
интеллигенттеринин дээрлик баары аны Базаркул деп атынан атабастан, 
«Базаке» деп чоң сый-урмат менен аташа турган. 

Базаркул Данияров 1895-жылы528 Кыргыз Республикасынын Кемин 
районуна караштуу Чоң-Кеминдеги Кайыңды кыштагында жашаган 
малчынын үй-бүлөсүндө төрөлгөн.

Ал революциядан мурда айылдык диний мектептен окуп, араб тамгасында 
кат жазып, куран окуганга жараган. Кыргыз элинин 1916-жылдагы 
падышалык режимге каршы жасаган көтөрүлүшүндө үрккөн эл менен кошо 
Базаркул Кытайдын Ак-Суу Турпанына качып барат, андан 1917-жылы 
качкындар менен кайра туулуп-өскөн Ата Мекени Чоң-Кеминге кайтып 
келет.

1918-жылы529 Ташкент шаарында ачылган Казак (кыргыз) эл агартуу 
институтуна барып кирип, аны 1923-жылы Осмонкул Алиев, Адигине 
Ырысбековдор менен бирге аяктаган.

Данияров Эшеналы Арабаев менен бирдикте география жана эсеп 
китептерин казак тилинен кыргыз тилине которгон530.

526 Мекеменин так аталышы – Кыргыз эл агартуу институту.
527 Базаркул Данияров 1924-жылдын 8-февралында Ташкенттеги Киринпросту 
аяктагандыгы тууралуу күбөлүк алган. 1924-жылдын июнунда Жалал-Абад менен Ошко 
жөнөтүлгөн.
528 Базаркул Данияровдун туулган так жылы – 1897-жыл.
529 Бир аз тактоо: Зияш Бектенов 1925-жылдан бери Данияровдун окуучусу болгондуктан, 
документтеги маалыматты так билбеши мүмкүн. 1918-жылы Базаркул Алма-Атадагы 
мугалимдер курстарына кирип, ал жерден Ташкентке, 1920-жылы Кыргыз билим берүү 
институтуна айланган педагогикалык окуу жайга жөнөтүлгөн жана ал ушул окуу жайдын 
биринчи курсуна кирген, бул жөнүндө китептин биринчи бөлүмүндө баяндалат.
530 Базаркул Данияров которгон жана жазган окуу китептеринин тизмесин ушул китептеги 
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Базаркул Данияров «Касымдын ырлар жыйнагына» баш сөз жазып, 
ал жыйнак 1925-жылы Москвадагы СССР элдеринин Борбордук 
басмаканасынан басылып чыккан.

Базакем ал башкы сөзүндө мындай дейт:
«Касымдын ырлар жыйнагы» кыргыз тилинде эң биринчи жарык 

көргөн китеп. Адабиятсыз, маданиятсыз кыргыз элине Касым сыяктуу жаш 
акындын мындай китеп чыгарганы оңой олжо эмес.

Бул китептеги ырлар 1921-24-жылдардын арасында жазылган. Адепки 
жылдардагы жазгандары эл ичине төңкөрүш жаңы башталган кездеги 
агитациялар. Ал кезде калкты үгүттөө жолу ушундай эле. Андан кийинки 
жазылгандары жаш акындын акыл, ою өзгөргөн сайын, түрдүү-түрдүү 
тилекке урунгандыгын көрсөтөт. “Адам - айланасынын кулу», - деген 
акыйкат. Касымдын ырлары түрдүү убакытта жазылган үчүн, түрдүүчө 
магнасы бар.

Касымдын ырларынын баш жактары казак тилинде жазылган. Буган 
окуучуларыбыз таңыркап да калар. Бирок, биле туруп да ошондой жибердик. 
Мунун түрдүү жактан себептери бар: Касымдын казакча жазылган 
ырларынын баары да «Өрүс» деген казак газетасына басылган531. Ал кезде 
калктын кетип бара жаткан багыты ошол эле. Казакча жазылган ырларынын 
бизге тарыхый жагынан өтө кереги бар. Ошондуктан, казакча жибердик. 
Жана бул ырларды кыргызчага таржыма кылышты магна жагынан да, тил 
жагынан да, тарыхы жагынан да керек тапканыбыз жок.

Касымдын кийинки жылдардагы жазганы өңкөй кыргыз тилинде, абдан 
сулуу жазылган. Булар тил жагынан кадыры артык. Кийинки ырларында 
биздин адабиятка моюн суна элек олдоксон тилибиздин болочок адабиятка 
канчалык чебердиги бар экендиги абдан жакшы көрүнгөн.

Касым жаш акын. Жашы жыйырмадан жаңы ашты. 1924-жылы казак 
кыргыз институтун жаңы бүтүрдү. Касымдын болочок адабиятка түп 
салуучунун бири болушуна хам бул китептей эчен китеп жазып чыгарышына 
биздин ишеничибиз чоң», - деген.

Бул баш сөзүндө Базаркул Данияров Касым Тыныстановдун поэзиясына 
өз учурунда өтө туура баа берген.

Базакем ар дайым сөздүн туурасын айткан, кара кылды как жарган калыс 
киши эле. Анын айтканын Киринпростун мугалимдери менен окуучулары 
гана эмес, ошол кездеги кыргыз интеллигенттеринин көпчүлүгү эки дечү 
эмес.

Ар бир тарыхый даталарга (Октябрь майрамына, жаңы жыл, 23-февраль, 
8-март, 18-март532, 22-апрель533, 1-май, 5-май ж.б.) арналган окуучулардын 
салтанаттуу чогулуштарына келип катышып, окуучуларга доклад жасап 
бериш үчүн: Ю. Абдрахманов, Б. Исакеев, Ж. Саадаев, Т. Токбаев, О. Алиев, 

«Библиография» бөлүмүнөн караңыз.
531 «Жаңа өрiс» - «Новые просторы» - РКП (б) Түркстан крайкомунун органынын газетасы,  
Түркстан фронтунун саясий бөлүмү. 1920-жылдын апрель айынан баштап июль айына чейин 
жарык көргөн, баардыгы болуп 14 номуру чыккан. 
532 Париж коммунасынын күнү. В.И.Лениндин сунушу боюнча киргизилген. 1918-жылдан 
баштап 1929-жылга чейин белгиленген.
533 В.И.Лениндин туулган күнү, эс алуу күнгө кирчү эмес. 
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Э. Эсенаманов, Т. Айтматов, С. Кулматов, А. Орозбеков, Т. Кудайбергенов, 
Н. Кулназаров, Б. Мээрханов жана башка чоң иштеги кызматчыларды 
чакырып келер эле. Алардын келерин бизге эки, үч күн мурда айтып, аларды 
күтүп биз камылга көрүп калчубуз.

Чоңдор келип доклад жасаганда, биз окуучулар такалуудан тай калбай 
чогулуп, клубга батпагандарыбыз анын эшик-терезелерин ачып коюп, зор 
ынта менен угар элек.

Жыйналыштын аягында окуучулардын күчү менен даярдалган концертти 
көргөзчүбүз. Доклад жасаган чоң кызматчы дароо кетип калбастан, биздин 
оюнубузду аягына чейин көрүп, биздин шымаланып иштеген аракетибизге 
аябай ыраазы болушуп: «Баракелде, балдар, концертиңер өтө жакшы экен! 
Ушинтип аябай аракет кылып, жакшы окугула, айланайындар! Илимди 
казып окуп, тагдыр чече турган адамдардан болуп чыккыла, айланайындар! 
Баралыңарга келгенде, республиканын эки тизгин, бир чылбыры силердин 
колуңарга тиет. Караңгы кыргызды агарта турган да, көгөртө турган да, 
анын маданиятын өнүктүрө турган да силер болосуңар!» - дешип, биздин 
көңүлүбүздү көккө көтөрүп, демилгебизди ташкындата турган акыл 
насааттарын айтышчу.

Кыргыз агартуу институту ачылган күндөн баштап Базакем анын 
орто жана жогорку даярдоо класстарына тил жана адабияттан сабак бере 
турган. Биз окуган «Тил куралы» да жана «Адабият теориясын» да жазган 
казак элинин агартуучу-окумуштуусу Акмат Байтурсунов эле. Ал киши 
20-кылымдын башында И. Крыловдун тамсилинен кыркты казак тилине 
которуп, «Кырк мисал» деген ат менен басмадан чыгарып, анын биринчи 
бетине:

“Казагым элим,
Кайкайып белиң,
Сынууга тур таянып.
Канган жокпу али уйкуң,
Уктайтын не бар сыйкын,
Ач көзүңду оянып”
- деп жазган экен.
Абайдын өлөңдөрү менен Пушкиндин «Онегининен» жасаган котормосун, 

Магжандын:
«Бото көз, сыйкырлы сөз жаным күлсүн, 
Көктөгү күн күлмөсүн, Гүлсүм кулсун.
Гүлсүм күн көктө акырын жүзө билет,
Сүйдүрүп, күйдүргөнүн кайдан билсин»
-деген кол жеткис көркөм лирикаларын, Мухтардын534 «Айман Чолпон», 

«Окуган азамат», «Кыйлы заман», «Каракөздөрүн», Жусупбек Аймауытовдун 
бүтпөй калган романы «Күнүкөйдүн жазыгын», «Карткожосун», Сакендин535 
«Тар жол, тайгак кечүүсүн», Жансугуровдун «Кулагерин” жана өлөңдөрүн, 

534 Мухтар Ауэзов
535 Сакен Сейфуллин
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Сабиттин536 «Сулуу чачын”, Майлиндин537 аңгемелерин бизге Б. Данияров 
окуткан.

Көркөм адабиятка, бизге алгачкы кадамды шилтетип, көркөм дүйнөгө 
көзүбүздү биринчи ачкан да Базаркул Данияров болгон эле. «Кооз адабият», 
«макала», «кабар», «окшош сөз», «жанытма», «фельетон», «очерк», «аңгеме», 
«роман», «тамсил», «ойдон жазма» (сочинение); «ыр», «поэма», «пьеса», 
«драма», «комедия», «трагедия», «сын» жана ушул сыяктуу толуп жаткан 
адабий терминдерди бизге биринчи жолу Базакем окуткан эле.

Бизге Базакем сочинениени көп жаздырып, аны үйдөн өзү текшерип 
келип, эң мыкты жазылгандарын класска келип окуп бере турган. Биздин 
класстын жазган сочинениелеринен Абдылда Беимбетовдун сочинениесин, 
орто даярдоо класста окугандардын ичинен Ташым Байжиевдин жазган 
сочинениесин аябай мактачу.

Мына дал ушундай метод менен Базакем биздин балдардын таланттарын 
курчутуп, алардын кооз адабиятка болгон сезимин ойготуп, ак шумкардай 
таптаган.

Базаркул Данияров орустун атактуу педагогу Макаренко сыяктуу 
чарчабаган педагог жана талыкпаган тарбиячы эле. Ал көбүнчө бизге 
сабак берип жаткан кезинде: «Балдар, бир нерсеге жакшы түшүнүшүңөр 
керек. Билим деген бир заматта учуп келе калып, башыңарга коно калчу 
бакыт кушу эмес. Силердин мектептен алган билимиңер он процент болсо, 
билимдин 90 процентин өз бетинче китеп окуу жолу менен аласыңар. 

«Илимдин жаркыраган туу жолуна чыгыш үчүн, даңгыр жол жок, ага 
жетиш үчүн толгон-толгон аракеттер керек, далай-далай тар жолдуу бийик 
ашууларды ашып, тайгак кечүүсүн кечиш керек», деген Карл Маркс. Эл 
камын ойлоп, эл тагдырын чечүүчү азаматтардан болуш үчүн, силерге терең 
билим керек. Китеп - билимдин булагы, адамзаттын улуу даанышмандары 
айтып кеткен акылман сөздөрдүн алтын казынасы. Ошондуктан, кенедей 
да убактыңарды бошко кетирбей, китепти казып окуп, билимиңерди 
арттырууга умтулгула. Китеп силердин ажырашпас досуңар, кыйышпас 
жолдошуңар болсун.

Пролетариаттын улуу жазуучусу Максим Горький эч качан мектептен 
окуп, билим алган эмес. Пароходдо, наабайканада кара жумушчу болуп иштеп 
жүргөнүндө, бош убактысын текке кетирбей өзүнчө китеп окуп жүрүп, 
терең билимге ээ болгон. Ошол билиминин жана жазуучулук талантынын 
аркасында ал бүткүл дүйнөгө атагы чыккан улуу жазуучу болуп, Россия 
Академиясынын ардактуу мүчөлүгүнө шайланган.

Силерди өзүнчө окуп, билимдерин тереңдетсин деп, илимдин ар бир 
тармагы боюнча кабинеттер уюштуруп, ага шкафтар коюп, ал шкафтарга орус, 
казак, өзбек жана татар тилдериндеги китептерди толтуруп койдук. Ошол 
кабинеттерге бош убактыңарда барып, кайсы тилде жакшы түшүнсөңөр, 
ошол тилде жазылган китептерден алып окуп, өзүңөрчө билимиңерди 
тереңдете бергиле! Колдон келишинче орус тилиндеги адабияттарды 
көбүрөөк окуп, орус тилин жакшы билүүгө аракеттенгиле. Анткени, орус 

536 Сабит Муканов
537 Беимбет Майлин
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тили союз боюнча биздин орток тилибиз. Бул тилди жакшы билген кишиге 
баардык жерде жол ачык. Мындан ары да силерге керектүү адабияттарды 
Казань жана Ташкенттен жаздырып алып, баардык кабинеттерди жыл 
сайын толуктап турабыз.

Кымындай да убактыңар бошко кетпесин. Силер мында келгенде жакшы 
окуп, терең билимге ээ болобуз деп келген азаматтарсыңар. Көчөгө сейилдеп 
бассаңар да, колтугуңарда китеп болсун. Китепти тытпай, кирдетпей, таза 
пайдалангыла. Силерден кийин ал китептен башкалар да пайдаланары 
эсиңерде болсун!

Өзүңөрдүн шыгыңарга карай, билимдерин тереңдетип өнөрлөрүн 
өркүндөтсүн деп, түрдүү кружокторду (тил, адабият, драма, сүрөт, дене 
тарбия, саясий) уюштуруп, аларга жетекчи кылып, мыкты мугалимдерди 
бекитип койдук.

Силердин ар бириңер үчтөн кем эмес кружокторго катышууга 
аракеттенгиле. Келечекте түрдүү илим менен искусствонун ар бир тармагына 
коо бузар күлүктөр (кыргыздын Пушкини менен Толстою, Моцарты менен 
Чайковскийлери, Репини менен Шаляпиндери, Ломоносовдой даңазалуу 
илимпоздору) силердин араңардан чыгууга тийиш. Мен ага толук ишенемин!

«Ооруну жашырса өлүм ашкере кылат». Мен өзүбүздө болгон кемчиликти 
жашыра албаймын. Жашым улгайган кезде Ташкентке барып, андагы казак, 
кыргыз институтунан казак тилинде окуп, билим алгамын. Мен силерге 
казак тилинин грамматикасын окутуп, колдон келишинче айрым казак 
жазуучуларынын негизги чыгармалары менен тааныштырам».

Ушул кезде бизде кыргыз тилинде жазылган окуу куралдарынан 
Эшеналы Арабаевдин «Кыргыз алип-бээси”, Касым Тыныстановдун «Окуу 
китеби», анын чала сабаттууларга арнап жазган «Окуй, жаза бил» аттуу 
алиппесинен башка эч кандай окуу куралдарыбыз жок.

«Тырышып жакшы окуп, бул китепти ийгиликтүү бүтүрүп чыксаңар, 
кыргыз тилинин грамматикасынан, адабиятынан жана башка <...> окуу 
китептерди силер өзүңөр жазышыңар керек. Ал гана эмес, мамлекетти 
башкара турган ишмерлер да силердин араңардан чыгууга тийиш.

Ар башка тарыхый даталардын салтанаттуу кечелеринде кыргыздын 
чоңдорун чакырып келип, силердин алдыңарга доклад жасатып жүргөнүмдүн 
маанисине түшүнөсүңөрбү? «Аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп синди 
өсөт» деген. Силерди ошол чоң кызматчы агаларыңардын сүйлөгөн 
сөздөрүнөн, кийген кийимдеринен, баскан-турганынан, адамдарга жасаган 
мамилелеринен үлгү алып, алардын силерге айткан акыл-насааттарын 
көкүрөгүңөргө түйүп алсаңар деген максат менен чакырып келип, силердин 
алдыңарга сүйлөтүп жатамын.

«Ырыс алды - ынтымак» дейт. Бири-бириңер менен ынтымактуу болуп, 
сабагыңарды жакшы окуп, мектептин коомдук иштерине уюшкандык менен 
жапа тырмак катышып, башка мектептердин окуучуларына үлгү болгула. 
Араңарда кыргыздын окуп жүргөн үркөрдөй болгон он-он беш кызы бар. 
Аларга туура мамиле жасап, окууларын жакшы окуп, түзүк тарбияланышына 
көмөкчү болгула!»- деген сыяктуу акыл-насаат сөздөрдү Базакем бизге ар 
бир кадамы, ар бир берген сабагы сайын тынбай айта берер эле.
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Базаркул Данияровдун окуу тарбия иштерин туура уюштургучтугу, түн 
уйкусун, күн тынымын коюп, техникумдун окуучулары терең билимдүү 
болсо экен деген аракети менен үмүтү куру талаага кеткен жок.

Окуу жайы адеп иштей баштаган мезгилден эле мектепте комсомол 
уюму, окуучулар комитети уюштурулду да, алар мектептин жалпы тартип, 
тарбия иштерин колго алышты. Ар бир окуучу жакшы окууга тырышып, 
кеминде үч кружоктун ишине активдүү катышабыз, баардык иште темирдей 
бекем тартипти сактайбыз деп, милдеттенме кабыл алып, билекти түрүп, 
шымаланып ишке кириштик.

Киринпростун ичинде тез эле темирдей тартип түзүлүп, окууга келбей 
же жазылган ийримдеринин иштерине катышпай, окуучулар комитети 
менен комсомол уюмдарынын жыйналыштарына келбей далактап, көчө 
таптап, кыздарды азгырып ээрчитип, кинолорго кетчү студенттер арабызда 
алгачкы мезгилдерде анча-мынча болсо да, андай тартипсиздиктер тез эле 
кан буугандай тыйылды.

Бир жолу «Б» аттуу бир бала «Р» аттуу кызга кат жаза коюп, ал кат 
комсомолдун эки күнгө созулган жыйналышында талкууланып, каттын 
ээси аз эле жердей комсомолдон чыкпай калды.

Дагы бир күнү «Т» аттуу бала «А» аттуу кызды комсомолдун 
жыйналышына катыштырбай, «Золотой ключ» аттуу киного ээрчитип 
кетип, анын бул жоругу комсомолдун жыйналышында талкууланып, тартип 
бузгандыгы үчүн, катуу жаза алып калды.

Кыргыз эскадронунун «Э» аттуу командири Киринпростун «Ж» аттуу 
кызына кат жазса, анын катын кызга берип, почточу болуп жүргөн «Ы» 
аттуу бала жолдоштук соттон суралып, чоң чуу болду.

Ал кезде Киринпростун окуучуларынын ички тартиби мына дал ушундай 
катуу болчу. Сабакка, ийримдин иштерине жана баардык уюмдардын 
жыйналышына үзбөй катышуу бул биздин студенттердин алдында турган 
ыйык милдет эле. Алардан чет жакка эч ким бура басалчу эмес.

Окуучулардын тили болуп «Үмүттүү жаш» аттуу дубал газетасы, 
«Балапан» аттуу кол менен жазылып, квартал сайын чыгып турган саясий 
көркөм журналыбыз боло турган. Ошол экөөнүн тең жооптуу редактору 
Узакбай Абдукаимов эле.

Мектептин ички турмушу, окуу-тарбия иштеринин жүрүшү, ийрим 
иштеринин ал-жайы, комсомол, пионер жана башка коомдук уюмдардын 
иштеринин, акын-жазуучу балдарыбыздын кыска аңгеме, ырлары басылып 
турду. Биздин «Үмүттүү жашка» жарыяланган ырлардын басымдуу 
көпчүлүгү бир аз гана оңдоолор менен «Ленинчил жаш»538 газетасына да 
басылып кетчү.

Мына дал ушундай кырдаалда, ушундай темирдей тартиптүү 
шарттарда эл агартуу институтунан (Борбордук педтехникумдан) окуп, 
тарбияланып, уядан учкан улан-кыздардын ичинен республикабыздын 
белгилүү мамлекеттик ишмерлери да, толгон акын-жазуучулары да, 
нечендеген илимпоздору да, композитор, сүрөтчү, артисттери да, эл агартуу 
майданынын толгон көрүнүктүү ишмерлери да чыкты.
538 «Ленинчил жаш» - газетасы, Кыргызстан ЛКСМ БК органы, 1926-жылы негизделген.
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Биз окуган Эл агартуу институтунда тарбияланган балдардын басымдуу 
көпчүлүгү ата-энеси жок жетим балдар эле. Базаркул Данияров багар-көрөрү 
жок томолой жетим балдардын үстүнө үйрүлүп түшчү. Ошондой жетимдер 
сабактарынан начар болсо, аларды «сен жолдошуңа жардам бер», деп, 
сабакты жакшы окуган жолдошуна кошоктоп койчу. «Ач бала ток баладай 
ойнобойт, ток бала ач болом деп ойлобойт», - деп, тоголок жетимдер сабак 
билбесе, аларды аячу да, ата-энелүү балдар сабакты жаман окуса: «Мунун 
мурдунун бези бар, ичинде ысык жели бар», деп жаман көрчү. Биз менен 
Акматбек Осмонбеков деген бир бала бир класста окуйт. Анын кийгени хром 
өтүк, галифе шым, гимнастерка, чөнтөгү толо акча, түштөн кийин биз сабак 
окусак, анын колу кинотеатрдан бошобойт. Эртеси мугалим сабак сураса, 
лам деп жооп бере албайт.

Жазга маал директорубуз бизге боз кендирден гимнастерка, шым 
тиктирип кийгизген. 1-майга даярдык иретинде539 маршировка кылып 
жүрсөк, Осмонбековдун төш чөнтөгүнө алды-артындагы балдар талашып 
кол салып жатышат. Көрсө, Осмонбеков төш чөнтөгүнө балы бар стаканды 
салып, аны токтой калган кезде, эки манжасын салып, жалап жүргөн экен. 
Ал кезде асфальт көчө тургай, таш төшөлгөн көчө да жок, буруксуган чаң 
эле. Маршировкадан тараганда карасак, Осмонбековдун гимнастеркасы 
капкара эле баткак. Ошол Акматбекти сабак билбей, классында калган үчүн, 
Базаркул Даниярович дароо мектептен чыгарып жиберди.

Ал эми бир гана жыл эмес, эки жылы удаасы менен класстан көчпөй калган 
кочкорлук Стамов деген баланы: «Томолой жетимди пайгамбар чекесинен 
сылаптыр» деген. Буга жардам берип, эптеп мектепти бүтүртпөсө, талаада 
калат» - деп, аны мектептен чыгарган эмес. Ал Стамовдун да адам күлөрлүк 
оңбогондой кылыктары бар эле. Бизге ар он күндө бир килодон кант берет. 
Биз эки күнгө жеткизбей жеп коебуз, а Стамов болсо рафинад кантын жебей, 
жыгач чемоданына жыйнай берет. Кантынын, чоңдорун бир катарга, орточо 
чоңдорун экинчи катарга тизет. Ал кантын ууру алдыбы же албадыбы деп 
үч күндө бир текшерет.

Мырзакмат Алжамбаев комсомол комитетинин секретары болчу. Бир 
күнү Стамов Алжамбаевге: «Менин чемоданымдагы орточо чоңдуктагы 
кантыман үчөө уурдалыптыр. Ошону текшерип берсең экен» деп, арыз 
жазып, күлкү болгон эле.

Аалы Токомбаевди540 да ата-энесинен айрылып, багар-көрөрү жок жүдөп, 
түтүнү чыккан үйдөн тамак аңдып ичип, тентиреп калган кезинде Базаркул 

539 РСФСРде 1917-жылдагы Октябрь революциясынан кийин (анын бир бөлүгү Кара-
Кыргыз Автономиялуу Округу, андан кийин Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик 
Республикасы, андан кийин Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы 
болгон), 1-май расмий майрам болгон, башында ал «Интернационал күнү» деп аталган, 
кийинчерээк - «Эмгекчилердин эл аралык күнү» деп аталып, 1918-жылдан бери иш эмес күн 
деп жарыяланган. Эмгекчилердин демонстрациялары жана аскердик параддар 1-майда өтчү. 
Майрамдын экинчи күнү, эреже катары, жаратылыш койнуна чыгышып, массалуу түрдө 
майрамдашчу.
540 Аалы Токомбаев (1904-1988) — Советтик кыргыз жазуучусу жана акыны. 
Кыргызстандын эл акыны, Кыргыз ССР илимдер академиясынын академиги, Социалисттик 
Эмгектин Баатыры. Китептин башка бөлүмдөрүндө ал жөнүндө кененирээк жазылган.
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Данияров Ташкенттен каникулга келип көрөт да, балага аябай боору ачыйт. 
Анткени Даниярдын атасы Байбото менен Токомбайдын атасы Шербото бир 
тууган экен. Токомбайдын агасы Курманалынын жалгыз боз аты бар экен. 
Базаркул ага: «Аалы тентип калыптыр. Сен боз атынды иниңе бергин, ага 
Аалыны мингизип, Ташкентке ээрчитип барып, окууга киргизейин», - дейт. 
Ал кыңырылып, кысталып жатып атын берет. Ал атка Базаркул Аалыны 
мингизип Ташкентке алпарып, адегенде Аалыны сабатсыздардын курсуна 
орноштуруп андан кийин САКУнун541 даярдоо курсуна киргизет.

Эки жылдан кийин Курманалы Ташкентке барып, көчөдөгү бир 
чайканадан чай ичип отурса, боз атка араба чеккен бир адам чайканага 
келип токтойт. Ошол жерде боз ат Курманалыны таанып, окуранып келип 
жыттап калат. Курманалы атынын мойнунан кучактап, тумшугунан өөп, 
маңдайынан сылайт.

Аалы Токомбаев өзүнүн ырларынын жыйнагы том, том болуп 
басылгандагы жыйнактарынын биринчи томуна жазган толук өмүр 
баянында эмне үчүндүр Базаркулдун ал жардамы жөнүндө эч ооз ачкан 
эмес.

Көрсө, «Тыныстановдун ырлар жыйнагына аны мактап баш сөз жазган” 
– деп, Базаркулду жаман көргөн экен. Бул тууралуу мага бир кезде мени 
менен Борбордук Педтехникумда алты жыл бирге окуган менин үзөңгүлөш 
досум Төлөнбай Бакирович Данияров: «Аалыкем өтө кекчил, өзүмчүл киши. 
Касымды мактайт, ага жан тартат деп, Базакеме таарынып жүрөт» дегени 
эсимде.

Ушул жерден мен Базакемдин жеке мен жөнүндө иштеген аталык 
камкордугун жана мага түздөн-түз тийгизген шарапатын айта кетүүнүн 
ирети келип турат.

Кең-Суудан Пишпектеги окууга Ысмайыл Жаркымбаев деген чоң аталаш 
агайым экөөбүз келгенбиз. Ал төртүнчү, мен үчүнчү классты бүткөн элек. 
Бирок, окуучуларды класстарга бөлүштүргөндө, ал биринчи негизги класска, 
мен андан эки класс төмөн, орто даярдоо класска отуруп калдык. «Жайкы 
дем алышта элге барганда, Ысмайыл менден эки класс жогору окуйт» - деп 
элге кайсы бетим менен айтам деп, мен буга катуу намыстандым.

Завучубуз Базакеме кирип арыздандым эле, ал киши: - Кип-кичине 
болуп туруп, сен кандай баласың? Жаркымбаев сакал-муруту чыккан чоң 
жигит, жогорку даярдоо классында да Жантүрев, Жээнбаев, Алжамбаев, 
Жамгырчиев өңдүү чоң жигиттер бар. Жыйырма партада кырк бала. Ашык 
орун жок. Сен окуган класста Жантөшев, Сасыкбаев өңдүү сакалы чыккан 
балдар отурбайбы. Ошондо эле отура бер! - деп, ачууланып, эки-үч жолу 
мени кабинетинен кууп чыкты.

«Эми эмне кылсам?» - деп, менин айлам кетти. Бирок, максатымдан 
кайтпадым. Жанымдагы бөлмөдө жогорку даярдоо классында окуган 
Мукуддин Табалдиев деген курдашым бар эле. Күнүгө анын дептерин 
сурап алып, эки класстын өтүлгөн сабактарын, эч жакка жылбай отуруп, 
жанталашып жаттай бердим.

Ошентип жүргөн кезимде, Ташкенттин эл агартуу институтунда Кусейин 
541 САКУ – Орто Азиядагы коммунисттик университет (ОАКУ).
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Карасаев менен бир класста окуган Жунуш Рисов деген агайым ооруп келип, 
«Эркин-Тоо» газетасында иштеп калды.

Бир дем алышта ага барып, арыз-муңумду айтып ыйладым эле, ал:
- Кой, ыйлаба! Мен Базакем менен бир институтта окуганмын. Жүр, сени 

ага ээрчитип барамын! - деп жөнөп калды.
Мен, «Дагы мени урушуп, үйүнөн кууп чыкпаса экен», - деп жүрөксүп келе 

жатам. Биз үйүнө киргенде:
- Ии, Жунуш, кел, кел! - деп, Базакем карбаластап шашып калды.
- Ии, буюрса, иш жайында болот экен го, - деп, менин жүрөгүм ордуна 

келе түштү.
Жунуш экөө баарлашып сүйлөшүп, ал Базакеме мен жөнүндө иштин 

жайын түшүндүргөндөн кийин:
- Андай болсо, бала, сен эртең менен мага кел. Экзамен баракчасын 

берейин. Беш сабактан «эң жакшы» деген баа алсаң, жогорку класска 
көчүрөйүн, - деди Базакем. Ал кезде «Отлично» деген баа жок эле.

Мына, ошентип, үч ай бою жанталашып, тыным албай, эки класстын 
сабагын жаттап жүрүп, декабрдын аягында орто даярдоодон жогорку 
даярдоо класска көчкөн элем. Дал ошол окуядан кийин Базакем мени аябай 
жакшы көрүп калган болчу.

Мен кыргыз Эл агартуу институтунда педтехникумда окуп жүргөн 
кезимде жалган материалдардын негизинде, мектептен чыгаруу-коюу 
жөнүндө комиссия тарабынан үч жолу текшерилген элем. Ошол үч жолку 
текшерүүдө тең: «Бул бала ата-энеси жок жетим, өзү окуунун отличниги, 
мектептин коом иштерине активдүү катышат!» - деп, мени мактап-жактап 
жүрүп, Базакем мени мектептен чыгартпай сактап да калган болучу.

1931-жылда Узакбай Абдукаимовдун ордуна, Москвадагы СССР 
Элдеринин Борбордук басмаканасындагы кыргыз секциясынын жооптуу 
редакторунун орун басарлыгына кызматка кетүүмө да Базаркул Даниярович 
себепчи болгон.

1933-жылы башталгыч мектептердин 3-4-класстарына кыргыз тилинин 
тунгуч туруктуу окуу китептерин542 жаш тилчилердин ичинен кимдер түзө 
алат? - деген маселе коллегияга коюлганда, Байжиев менен Бектеновдор 
түзө алат деп, бизди сунуш кылган да Базаркул Данияров болгон эле.

1934-жылы Кыргыз Республикасынын Жер наркому Эркимбек 
Эсенаманов: «Зоовет-институтка кыргыз тили менен адабиятынан сабак 
берүүгө жарай турган мугалим бериңиз», - деп Базаркул Данияровдон 
сураганда, ал ишке мени сунуш кылган эле.

Менин адам болуп өсүшүмө өбөлгө түзгөн Базаркул Данияровдун 
шарапатын мен эч качан унутпайм.

* * *
Түркстан Республикасынын мезгилинде, 1922-жылы Түркстан Эл агартуу 

комиссариатынын алдында кыргыздын Илимий комиссиясы түзүлүп, 
анын төрагасы Эшеналы Арабаев, орун басары Базаркул Данияров, мүчөсү 
Касым Тыныстанов болот. Ал кезде кыргыз эли Казак Республикасынын 

542 Туруктуу окуу куралы – №350 шилтемеден караңыз
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составында болгон543. Бул комиссиянын алдына коюлган максаты - 
кыргыздын элдик оозеки адабиятын жыйноо, «Манас» эпосун Сагымбай 
Орозбак уулунун оозунан жаздыруу, кыргыз элинин орфографиясын түзүп, 
алип-бээсин жазуу, кыргыздын башталгыч мектептерине окуу куралдарын 
даярдоо, кыргыз тилинде газета чыгаруунун камын көрүү, кыргыз басмасын 
уюштурууга камынуу, эл адабиятынын айрым үлгүлөрүн басмага даярдоо, 
оозеки чыгарманы жыйноону улантуу сыяктуу милдеттер болгон.

Кыргыз эли 99 процент сабатсыз болуп, караңгылыктын туткунунда 
уктап жатканда, кыргыз маданиятынын түбүн түптөп, керегесин калап, 
түндүгүн көтөрүшкөн агартуучу үч окумуштуунун бирөө Базаркул Данияров 
болгон эле.

1924-жылы кыргыз эли автономиялуу облус болуп, облустун борбору 
Пишпек шаары аталып, 1925-жылы анда Кыргыз эл агартуу институту 
ачылган кезде, директору Петр Кузьмич Юдахин, окуу бөлүмүнүн башчысы 
Базаркул Данияров болуп (Петр Кузьмич каза болгондон кийин, ага төрт 
жыл директор болгон), кыргыз маданиятынын алгачкы карлыгачтарын 
учуруп, кыргыз эли илим-билимден артта калып мөгдөп турган мезгилде 
жүздөгөн билимдүү кадрларды даярдап, эбегейсиз зор иштерди иштегенин 
кыргыз эли эч качан унутпайт.

Зияш Бектеновдун “Замандаштарым жөнүндө” деген китебинде 
жарыяланган. Адабий эскерүүлөр. Үчүнчү басылышы. Бишкек: Салам, 
2016. – 244-б.

СУЛТАНАЛЫ САМСАЛИЕВ: 
БУЛ АДАМДЫН ЖАРКЫН ЭЛЕСИ АР ДАЙЫМ 

ЭСИБИЗДЕ

Самсалиев Султаналы Саткыналиевич (1920-
2001) – генерал-майор, согуштун жана эмгектин 
ардагери, Кыргыз ССРинин мурдагы аскер 
комиссары. Кызыл Туу, Ата Мекендик согуштун 
1-даражадагы эки медалы, Кызыл Жылдыз ордени, 
СССРдин 20 медалы, Кыргыз Республикасынын 
«Даңк» медалы менен сыйланган. Базаркул Данияров 
Ош дыйканчылык-талаачылык544 техникумунда 
иштеп жүргөндө, анын студенти болгон. 

543 1922-жылы кыргыздар борбору Ташкент болгон Түркстан АССРинде жашаган. 
Мамлекеттик чек араны аныктоо биринчи жолу 1924-жылы болгон. Бирок, өлкө жетекчилиги 
кыргыздарды «киргиздер» деп туура эмес аташып, казак элинин бир бөлүгү катары 
эсептешкен (китептин башка бөлүмдөрүндө бул тууралуу маалымат бар).
544 Дыйканчылык-талаачылык техникум – Полеводческий техникум орус тилинде деп 
аталган
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Мен 1935-жылы Фрунзедеги гидромелиорация техникумунун 
биринчи даярдоо курсуна окууга кирдим. Кийинки жылы ал окуу жайда 
орун жетпегендиктен, баардык даярдоо курсунда окуган балдарды Ош 
шаарындагы дыйканчылык-талаачылык техникуму деген окуу жайына 
жиберишти, себеби эки окуу жайы тең бир наркоматка баш ийет экен. 

Ошентип 1936-жылдары Ош шаарында окуп калдым.
Техникумдун директору Азимов деген зор өзбек киши эле, анын менин 

эсимде калганы окуу жылдын аягында, биз Фрунзеге кетээрде, мени дагы 
менин жолдошум Султакеев Орозалы деген баланы өзүнө чакырып, ошол 
техникумда окууга калгыла деп суранды, анткени биз отличник болуп 
окуур элек.

Дагы бир эсимде калганы кыргыз тил, кыргыз адабият жана география 
сабагын Данияров Базаркул деген мугалим окутчу эле. Узун бойлуу, 
саргычыраак келген киши эле, анын оюбузга сакталып калышы, кыргыз 
тил, адабиятты көп эле мугалимдерден окудум, бирок бул кишинин таасири 
биз үчүн эң зор болуп, эсиме дайыма калгандай болду.

Сабактары эң активдүү өтчү эле, окуган балдардын баарын активдүү 
катыштырып, абдан кызык өтчү эле, өзүнүн предметин беш колундай 
билген, өзү кыргыз тили боюнча окуу китептин автору, бизди өзүбүздүн 
эне тилибизди, адабиятка шыктандырууну бизге ушул киши үйрөтүп кетти 
десем жаңылбайм.

Көп убактыларда эркин темаларды, сочинениелерди жаздырып аны 
класста талкуулап, жетишкен, жетишпегендерин көргөзүп чарчабастан 
бизге үйрөтөр эле, ар бирибиздин, каталарыбызды аныктап көргөзүп, 
анын туура экендигине ишендирип, эч убакта катуу айтпай, эч кимдин 
көңүлүн калтырчу эмес, ошондуктан ага окуучу балдар жакын болуп, абдан 
сыйлачубуз.

Мен башынан эле китеп көп окучумун, ошол убактарда кыргыз тилинде 
чыккан китептерди окуп бүтүп, орус тилиндеги китептерди окушка тиш 
өтпөгөндүктөн, казак тилиндеги китептерден окуп жүрдүм.

Эркин темадагы жазган менин сочинениемди ар дайым класста окутаар 
эле, жогору баа берип мени мактап коер эле, менин бир сочинением 
жазылган дептерге «Көп оку, тырышсаң сенин калемиңден бирдеме чыгары 
шексиз»  - деген мааниде кеп-кеңешин жазып койгону менин ушул убакка 
чейин эсимде бар.

Турмуш башкача буюрду, армияга кеттим, согушка катыштым, армиянын 
катарында 36 жыл жүрүп калдым, ошентип ал кишинин мурасын аткара 
албадым.

Бул киши тууралуу дагы бир окуя менин эсимде калды, 1937-жылдын 
биринчи жарымы болуш керек, техникумда бир чоң жыйналыш болду, эмнеге 
арналганы азыр менин эсимде жок. Ошол жыйналышка катышкан, горком 
партиядан келген бир орус жаш аял чыгып сүйлөп «Жазуучу Токомбаев 
Аалы эл душманы экен» - деди. Ошол эле жерден биздин мугалимибиз 
Данияров Базаркул чыгып абдан катуу сүйлөп, Аалыны актап, жанагы аялга 
катуу сөздөрдү айтты. Жыйналышта көп чуру-чуу болду, биз болсок бала 
экенбиз, көбүн түшүнбөдүк, эл душманы деген сөздөр ошол убакта жаңы 
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чыгып жатса керек эле.
Мен ошол жылы отличник болуп сыйлыкка Аалынын «Кандуу жылдар»545  

деген китебин алдым эле, ал китептин көп главаларын жатка билчүмүн. 
Ошол убактан аялдабай эле дагы техникумда чоң жыйналыш болуп калды, 
зал толтура эл, студенттер, мугалимдер, шаардан келген кишилер да болушу 
керек, баягы горкомдон келген аял да катышты. Жыйналышка Фрунзеден 
келип Аалы Токомбаев өзү да катышты. Мен ошол жерден Аалыны (Балка) 
биринчи көрдүм.

Менин түшүнүгүм боюнча биздин мугалимибиз Данияров Базаркул 
болуп жаткан абалды угузуп, Токомбаев Аалыны ошол киши чакырган 
болушу керек деп ойлойм. Жыйналышка горкомдун катчысы да катышса 
керек эле.

Жыйналыш дагы чоң чуу менен өттү. Дагы биздин мугалимибиз 
Данияров Базаркул сүйлөдү. Горкомдун катчысы дагы сөз сүйлөдү. Баягы 
мурунку жыйналышта чыгып Аалыны эл душманы деген аял, ыйлап 
Аалыдан кечирим сурады. Акырында Аалы Токомбаев (Балка) студенттер 
кызуу кабыл алган өзүнүн сөзүн айтып, баарыбызга рахмат айтты.

Ушунун баарын уюштурган биздин жакшы көргөн сүйүктүү мугалимибиз 
Данияров Базаркул эле. Бул киши дайым чындыкты айткан, тайманбас, ак 
жүрөк адам эле, ошол үчүн студенттердин арасында кадыр-баркы чоң эле.

1937-жылы окуу жылы бүткөндөн кийин биз кайра Фрунзеге кеттик, 
биздин сүйүктүү мугалимибиз Данияров Базаркул Оштун темир жол 
станциясына келип, биз менен бир кичинекей кызын бирге кошуп берип: 
«Ушу кызды Фрунзеге ала баргыла жигиттер, аны тосуп алышат» - деп, биз 
менен коштошту, көрсө бул кайран асыл кишини акыркы жолу көрүшүбүз 
турбайбы.

Ошол бизге кошуп жиберген кибиреген кичинекей кызы, кийин билип 
жүрөм, азыркы кыргыздын мыкты чыккан кыздарынын бири Кутпа 
Бакировна Орузбаева (Даниярова) турбайбы, андан бери канча жыл өттү, 
сураштырып отуруп, эми эске салып жатпайбызбы.

Мен бул кайран маркум кишиден, аз эле убакыт - бир эле окуу жылында 
окуп калдым, бирок анын бизге калтырган элеси, дайыма жүрөктө сакталып, 
эч качан унутулбайт. Бул табийгатта жаратылган анык элдик мугалим 
эле. Кыргыздын биринчи интеллигенттеринен, элдин алгачкы чыккан 
агартуучуларынан эмес беле. Эгер мөөнөтсүз жок жалаа менен курман болуп 
кетпесе, өзүнүн эли үчүн дагы канча албан-албан кызмат кылып бербейт 
беле, далай-далай жакшынакай кадрларды даярдабайт беле. Эл үчүн күйүп-
бышып, тайманбай, чындыкты айткан сүйүктүү мугалимибиз эле.

Кыргыздын интеллигенттери, баардык жумурият калк бул кишинин 
эл үчүн кылган эмгегин эсинен чыгарбайт, туулган жерине, же көп жыл 
иштеген республиканын бир шаарына эстелик ачса туура болор эле 
деп ойлойм, болбосо өзү окуткан бир мектептин атын, же көчөнүн атын 
Данияров Базаркул деп атаса, бул ошого татыктуу киши болучу.

2-май, 1990-жыл

545 «Кандуу жылдар” – Аалы Токомбаевдин Үркүнгө арналган ыр түрүндөгү романы. 
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АБДУЛХАЙ АЛДАШЕВ: 
ҮЛГҮ АДАМДАР ЭЛЕСИНЕ БИР СҮРТҮМ

Алдашев Абдулхай (1918-2003) - Ветеринария 
илимдеринин доктору, профессор, жазуучу, 
котормочу, Кыргыз улуттук илимдер 
академиясынын ардактуу академиги, Кыргыз 
Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, 
Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген ветеринары. 
Төлөнбай Данияровдун окуучусу. Профессор 
Алдашев белгилүү жазгыч-акын Алдаш Молдонун 
(1874-1930) уулу болгон.

Мен үйдө болгон кездеримде күнүгө жок 
дегенде бир бет бирдеме жазып коймой адатым 

бар. Андыктан иш столумдун үстү ар дайым гезит-журналдар, башка 
маалымдама китептер менен аралаш котолошуп ирээтсиз жата берет. Ал 
үчүн үйдөгүлөрүмдөн жеме угуп жүрүп, менин «оңолбосума» көздөрү жетип, 
тажаганда тим коюшкан. Кийинки төрт-беш жылдан бери ошол столумда 
өзүмдүн ченемсиз жакшы көргөн мугалимим, борборго биринчи келип, 
Зооветинституттун даярдоо курстарына киргенимде кыргыз тили сабагын 
маңызын чыгара окуткан Зияш Бектеновдун «Замандаштарым жөнүндө 
эскерүү» китеби дайым бети ачылган бойдон жатат.

Ар дайым иштерим менен алпурушуп чарчаганымда көңүл сергитүү үчүн 
жана өткөндөрдү көңүлгө түшүрүп элестетүү үчүн Зияш агайдын адабий 
эскерүүлөрүнө кайрылам. Ал кишинин замандаштарынын кыйласын мен 
да көрүп, кээлеринин «колдоруна суу куюп»  дегендей, кээ бирлери менен 
жакшы тааныш болуп, чай ичишип да калган элем. Кайран маркумдар!!!

Өзүмдүн эмгектеримде кайсы бир маселелерди Зияштын 
сүрөттөмөлөрүнө салыштырып да тактайм, анткени раматылык Зияш- устаз 
калп айтпаган, абдан так киши эле. Өз көңүлүнө жакпаган замандаштарын 
деле эмгегине, кыргыз агартуу маданиятына киргизген салымдарына 
жараша баалап, алардын элестерин сүрөттөөдө адилет сөзүн аяган эмес. 
Ал эми өзүнө тарбия берген устаздарын, окуткан мугалимдерин, колунан 
жетелеп турмуш жолуна киргизген, иштөөнү, эмгектенүүнү үйрөткөн 
насаатчыларын Зияш агай жылуу, жүрөк толтосунда сактап жүргөн ич 
эзилтээр сыймыктуу сөздөр менен эргип сүрөттөгөн.

Жогорку саптарды окурмандарга тартуулоо менен мен Зияш Бектеновдун 
тигил чыгармасына мүнөздөмө берип, анын тарыхый ордун, көркөмдүк 
кудуретин баалап рецензия жазайын деп аткан жерим жок. Ал жөнүндө 
мүмкүн, башка бир кырдаалда кезеги келген учурда, кудай буюруса 
колумдан келишинче толугураак айтаармын. Бул макаланы жазууга түрткү 
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болгон себеп башка.
Адатымча кезектеги бир окушум «Базаркул Данияров»  макаласына туш 

келип калыптыр. Үңүлүп окуп отурсам, бул адам автордун эң кадырлаган 
устазы, талыкпай таптаган мүнүшкөрү, тарбия-таалим берген мугалими, 
баш тоголоткон насаатчысы экен. Бектеновдун жазуусу күбөлөгөндөй, 
Базаркул тээтиги өткөн Совет бийлиги жаңыдан орношуп келаткан 
жылдарында эле, 1918-жылы Ташкентке барып, казак-кыргыз эл агартуу 
институтуна кирип, аны 1923-жылы бүтүргөн кыргыздын эң биринчи 
жогорку билимдүү туңгучтарынан болгон экен.

Окуп жүргөн жылдарында эле Данияров орус, татар, өзбек, казак жана 
башка улуттардын маданияты, адабияты менен кеңири таанышкан соң, 
өзүнүн кыргыз эли сабатсыз, билим-илимден кабарсыз, карама сокур 
бойдон, дүйнөлүк цивилизациянын даңгыр жолунан окчун, түркөй бойдон 
калганына жаны ачып арданып, намысына келип, бүт өмүрүн элинин 
көзүн ачууга, агартууга, маданий майданга арнайт. Базаркул биринчи 
эле эмгек кадамын түштүктөгү кыргыздын балдарын окутуу үчүн Ош 
шаарында биринчи сапар 1923-жылы уюштурулган мугалимдердин 
даярдоо курстарына сабак берүүдөн баштайт. Бул курстар чындыгында 
болочоктогу Кыргызстандын билим берүү тармагынын туңгуч бешиги. 
Түндүк кыргыздардын ушундай даярдоо курстары казактар менен бирге 
Алматыда уюшкан. Данияровдун көкүрөгүндө түйүлүп түйдөктөшкөн 
максаты айрыкча 1925-жылы Пишпекте Кыргыз эл агартуу институту 
(1928-жылдын аягында Борбордук техникум аталган) уюшулганда окуу 
бөлүмүнүн башчысы, анан 1929-жылдан 1931-жылга дейре анын директору 
болуп турганда иш жүзүнө ашырылып, кыргыздын сыймыктана турган 
агартуучусу катары таанылат.

Зияш Бектенов «Эскерүүсүндө» көп жылуу сөздөрүн мугалимине арноо 
менен катар: «1924-жылы... кыргыздын Илимий комиссиясы түзүлүп, анын 
төрагасы Эшенаалы Арабаев, орун басары Базаркул Данияров, мүчөсү 
Касым Тыныстанов болгон, кыргыз маданиятынын түбүн түптөп, керегесин 
кадап, түндүгүн көтөрүшкөн агартуучу үч окумуштуунун бирөө Базаркул 
Данияров болгон эле, «менин адам болуп өсүшүмө өбөлгө түзгөн Базаркул 
Данияровдун шарапатын мен эч качан унутпайм» - деп, болочоктогу 
муундарга түбөлүк нуска калтырган.

Эгер жогоркудай чолок-чолок сүйлөмдөрдүн маанисине алысыраак 
сереп салып ойлоно турган болсок, тээтиги техникумдун студенттерине 
өз баласынан артык үйрүлүп түшкөн атуул ата, аябаган боорукер, кара 
кылды как жарган калыс, дүнүйөнүн көзүн карабаган март, хандан-бектен 
жалтактабаган акыйкатчыл, ак ниет Данияровго окшогон өз ишине өтө 
берилген таалимдүү тарбиячы адамдардын шарапаты, кечээ эле 90% 
сабатсыз кыргыз элине тарыхий кыска эле мөөнөттүн ичинде дүйнөлүк 
цивилизация процессинде өз ордун ээлешип, 100% сабаттуу кылуу менен 
бирге, ичинен илим менен маданияттын бүткүл дүйнөгө таанымал 
өкүлдөрүн билдирип отурбайбы. Деги эле бүгүнкү биз жашаган чындыктын 
бир дөбөсүнө чыгып, алды-артыбызды аңдап байкасак, кыргыз үчүн кечээ 
Данияровдор кам көрбөсө, бүгүн Айтматовдор жаралат беле!» деген суроо 
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туулат...
Бектеновдун өз мугалими Данияров тууралуу суктануу, сыймыктануу 

менен жазышы, атам акын Алдаш молдо маркум да, революциядан мурда эле 
кыргызда Арабаевдер менен катар биринчилерден болуп «көчмө мектеп»  
куруп, боз үйдө бала окуткандыгы жана «Данияров» деген фамилия жеке 
тагдырыма чоң тарыхый ролду ойногону менин эсиме түшүп, кыялым 
чабыттап денемди жээликтирди.

1934-жылы жазында мен ооруп жатсам, классташтарымды чогуусу менен 
Түп районундагы техникумга көчүртүп Жети-Өгүздүн дыйкан жаштар 
мектебин (ДЖМ)546 жоюп коюшуптур. Ичим жалын сыртым чок, окуу 
таппай айлам жок, же алыска окуу издеп барууга шайман жок тагдырдын 
сорпосу мойнума төгүлүп, жесир энеме көмөктөшүп колхоздо иштеп жүрөм. 

Жокчулук эмнеге көндүрбөйт! Айлар өтүп, ич күйдүм басылайын деп 
калган кезде апийим кесүү башталды. Таңкы үрүл-бараңдан дигерге 
дейре апийим менен алекпиз. Бир күнү дигерде кызыл ашыгымды кызыл 
ашыгыма жанып, илкип-силкип үйгө араң жетсем, энем: «жүгүр балам, 
байкеңе Караколдон ичкердик коноктор келиптир. Жакшылап кызматын 
жасасаң, балким, баталары тийип багың ачылаар» деди. Бул кабар денемди 
төбөмдөн таманыма дейре дүүлүктүрүп, үргүлөп калган үмүтүм жарк 
ойгонуп, денем суу сепкендей сергий түштү. Жетип барсам, козу союлуп 
жатыптыр. Шаардыктарча кийинген үч жигит бактын ичинде басып 
сейилдеп жүрүптүр, аларга байкем бирдемелерди айтып күлдүрүп атат. 
Үчөөнүн бирөө байкемдин таз кайниси, аны башынан бери тааныйм. 
Ичкерге кеткенине бир топ жыл болгон. Мурдагы таз кейпинин бирөө да 
жок. Каткырыгы баарыныкынан бийик. Экинчиси үңкүйгөн сөзү жок, сөз 
менен да иши жок өзү менен өзү ичинен сүйлөшкөн неме экен. Үч жигиттин 
бири маңдайы жарык, ак жуумал, арыкчырай сулуу, бою тараз, сылык 
сүйлөгөн, кепке конок берген, орундуу сөзгө оозун тозгон, кишиге жугумдуу 
чоочун конок экен.

Мен милдетимди айттырбай аткарып көнгөмүн. Касапчынын жанына 
барып, козунун шыйрактарын тартып, башын кестирип бат эле отко 
куйкалап, башты бузуп жаагынан ажыратып, бездерин алып тишин чагып, 
таздын башынан жылмараак тасырайга кырып бүткөнүмчө, козуну союп 
аткан байкемдин дагы бир кайниси эле, ал да этти бузуп бүттү.

Кеч кирип, коноктор боз үйдө, дасторкондогу боорсок менен чай 
ичилип, эт казанда кайнап бышып аткан кезде байкем мен жөнүндө кеп 
салып жазгы болгон окуяны айтып, мүмкүнчүлүк болсо, ээрчите барып 
окууга киргизүүнү коноктордон өтүнгөндө, ак жуумал арыкчырай сулуу 
жигит мени чегип, өткөн сабактарымдан бир-эки суроо бергенде, мен 

546 ШКМ – башталгыч билимдин негизинде иштеген жана 7-класстын көлөмүндө 
окутууну камсыз кылган дыйкан жаштардын мектеби, СССРдеги айылдык жалпы билим 
берүүчү мектептин бир түрү. Ал 1923 -жылы СССРде дыйкан жаштардын мектеби катары 
уюшулган, ал эми 1930-жылы колхоздук жаштардын мектеби деп аталган (окуу мөөнөтү 3 
жыл). Жалпы билим берүү менен бирге конкреттүү аймактардын (зоналардын) шарттарына 
карата агрономиялык окутуунун жана айыл чарба өндүрүшүн уюштуруунун негиздерин 
берди. ... 1934-жылы толук эмес орто мектепке (жети жылдык) айландырылган. Советтик 
чоң Энциклопедия.  - М.: Советтик энциклопедия. 1969-1978.
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мүдүрүлбөй жооп бердим эле, көңүлүнө жагып калдым окшойт, үчөө тең 
жылмайып, орусча бирдемелерди кулдурашып калышты да, баарысынын 
атынан биздин өзүбүздүн таз: «Жарайсың! Ала кетебиз, сендей балдардан 
болочокто Кыргызстанга тутка болуп берүүчүлөрдү мынабу байкең 
Төлөнбай Бакирович Данияров окутуп атат» деди. Чоочун коноктор таздын 
сөзүн кубаттап, баштарын ийкеди. Тазыбыз «вич»  деп эжелеп, орусча 
кыраатты укмуштай билип алыптыр. Кыскасы, кайсы күнү Караколдун 
чатындагы пристандан жолугууну убадалаштык.

Болжошкон күнү пристанга келсек, эл кымгуут. Пристан дегенди биринчи 
көрүшүм. Болжошкон кишилерибиз көрүнбөйт. Ары чуркап, бери чуркап 
убара болдум. Бешим ченде пароходго элди киргизе баштаганда күткөн 
кишилеримдин экөөнү: биздин тазды көргөндө, атам тирилип келгендей 
сүйүндүм.

Кыскасы, пароходубуз дигер маалда пристандан жылып жөнөдү. Бир 
жарым күн көлдө сүзүп жүрүп, эртең менен Балыкчыга жеттик. Анда 
Фрунзеге машина чыкпай эки түнөдүк.

Баягы «баарын өзүм уюштурам, кам жебеңиз, жезде» деп убада берген таз 
тууган Балыкчыга жумуштарына шылтоолоп мени Төлөнбай Данияровго 
кошуп берип менден кутулду. Мени «ушул жерден жылбай тур, мен машина 
издейин» деп, Төлөнбай бир жакка басты. Же мурдагыдай эле үйдө эмес, 
же бараар жерим Чүйдө эмес, айланам бүт чоочун, ара жолдо бейтааныш 
кишинин карамагында калып, айлам кетип күчүмдү көзүмдөн чыгарып 
ыйладым. Он беш жашар бала менин абалымда калса, эмне кылаарын 
өзүңөр деле байкагылачы?!

Бирок менин багыма Төлөнбай Данияров туш келгенин ушул күнгө 
дейре кудай мага жакшылык каалаганы деп ишенем. Көзүмдүн жашы он 
талаа болуп там түбүндөгү сокудай таш үстүндө олтурсам, Төкөм келип, 
жаркылдап өз инисиндей мамиле кылып мени сооротуп, жүгүмдү көтөртүп, 
чемоданын өзү көтөрүп, машина токтоп турган жерге ээрчитип барды. 
Үстүнө чөптү калың салган чоң машина экен (ал кезде 1,5 тонналык жүк 
ташуучу машинадан башка чоң машина жок эле). Үстүнө ыкташып он-чакты 
киши баттык. Күн шашке болуп калган кезде Балыкчыдан жөнөдүк. Ал 
кезде азыркыдай жол кайда!?

Мен кең дүйнөнүн босогосун жаңы аттап, алыс сапарга биринчи 
жол тартканымды Төлөнбай сезип, кээ бир урунттуу жерлерден өтүп 
баратканыбызда, машинадагы чоңдор менен сүйлөшүп аткан сөзүн бөлө 
коюп: «тиги тоону Кызыл Омпол,... мобу түзөңдү Байлам Тал..., бул кысыкты 
Кыз-Күйөө дешет,.. бул имерилиш Тайгак деп аталат»  деп мага Боомдун 
ичиндегилерди көрсөткөнү күнү бүгүнкүдөй эсимде. Жер аттары да 
көкүрөктө жат калган. Төлөнбай агайдын ошондогу мугалимдик тарбия 
ыкмалары ушунчалык мага таасир калтырган деңиз, ушул күнгө дейре мен 
да жолго балдарым же жолдошторум менен чыкканда жолдогу жер аттарын, 
белгилүү окуяларды аңгеме куруу адат болуп калган.

Тайгактан бир аз өткөндөн кийин, жол кырсыгына учурагандарды 
көрдүк. Жол боюнда бир орус киши туруптур. Анын ары жагында борчуктуу 
кашатта нооту күрмө, галифе шым, жылтыраган булгаары өтүкчөн бир 
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кишинин, андан он-чакты метр алыс жерде тестиер жаш кыздын өлүктөрү 
жатат. Тигил кайтарып турган кишинин айтуусуна караганда, алар түшкөн 
жеңил машинасы кулаган бойдон кабактагы сууга түшүп кетиптир. Буларды 
көргөндөн кийин үрөйүбүз учуп калды. Эмне болоор экенбиз мындан ары 
деп, ичимен саруулап, ого бетер бетим түктөйүп калган мага Төкөм: «коркпо, 
капчыгайдан чыгууга аз калды, андан ары жол түз» - деп кайрат берет. Калп 
айткан менен болобу, коркконуман көчүгүм бүлкүлдөйт.

Бир кезде капчыгайдан чыгып, Чүй суусунун сайынан бир аз алыстай 
баштаганда, алдыбызга көз чаптырса жеткис айыл-кыштактары көп аягы 
мунарыктап бүткөн, кең талаа ачылды. Сол жагыбыздагы тоо кырка тизилип 
түз батышты көздөй чубалган, оң жагыбыздагысы түндүк батышты карай 
созулуп улам жапыздап бир чокудан кийин жалпак токол тоого айланып 
эңкейиштеп отуруп жоголот. Жайыкка чыкканда жүрөгүм бир аз басылып, 
Төкөмдөн Фрунзеге канча калганыбызды сурасам, ал киши мага жылмайып: 
«жолубуздун үчтөн бирин эле өттүк, дагы далай бар», - деди да, бирок менин 
көңүлүмдү көтөрмөккө: «мындан ары ылдам жүрөт, жол жакшы, сен эми өз 
бетиңче алыска сапар чыккан соң, бала эмессиң - жигитсиң. Жигит деген 
баарына чыдаш керек» - деп, мени далыга чаап койду.

Менин балалык оюмда капчыгайдан чыгаары менен эле Фрунзеге 
кабылат экенбиз деп, жүрбөдүм беле. Тиги кабарды уккандан кийин 
шаабайым сууй түштү. Бир жагынан төбөдөн чакыйып тийген күндүн 
ысыгы ымтыратып талыкшытты, анын үстүнө машина да мурдагысындай 
мөңкүбөй, тынчыраак жүрүп калганы таасир берип, уйкумду келтирди. 
Төкөмдүн капталына сүйөнүп, уйку-соонун арасында шылкылдап кетип 
баратам...

Кыскасы, керээли кечке жол жүрүп, чаңга көмүлүп, көзүбүз менен 
мурдубуздун тешиктеринен башкасынын баарысы бозоруп, күлала болуп 
отуруп, күн батаарга аркан бою калганда шаарга кирдик. Шофер баарыбызды 
базарга алып келип таштады. Келген эл жүктөрүн көтөрүнүп, ар кимиси ар 
жакка жөнөдү. «Эми айлам эмне болоор экен?» – деп, менде жан жок.

- Жүр, жигит, мени ээрчи - деп, Төкөм чемоданын көтөрүп, кире беришти 
карай бет алганда, талаада калбасыма биротоло ишенип, Төлөнбайдын 
абдан боорукер киши экенине көзүм жетип, ээрчип келип, көрсөткөн 
арабасына отурдум. Төкөм менин акыркы сыноомдон өтүп, бир тууган 
агамдай көрүнүп менин ичимдеги эң жакын кишинин ордун ээледи.

Бир көчөгө түшүп өөдө жөнөдүк. Үйлөр Караколдогулардан артык эмес. 
Көпчүлүгүнүн учурмасы камыш менен жабылган. Караколдо тактай темир. 
Бир маалда эки топурак тамдын ортосундагы тактай дарбазанын тушуна 
токтодук. Карасам «Кеңеш көчөсү 186» деген жазуу турат.

- Түш жигит, келдик - деди Төкөм. Арабакеч менен өзү эсептешип, мага 
төлөтпөй узатты. Мен өзүмдүн таңынган жуурканымды, кичине куржунумду 
ийниме салып, Данияров Төлөнбайды ээрчип, дарбазанын босогосун 
аттадым. Оң капталыбыздагы тамдын бурчунан оңго кайрылганыбызда 
майда балдар чурулдап келишип Төкөмдүн мойнуна асылышып, чемоданын 
кармалашып, шаттуу кыйкырышып бастырбай тороп калышты. Төкөм 
чемоданын жерге кое салып, бирөөнү эңкейип бетинен сүйүп, бирөөнү 
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бооруна кысып, бирөөнү жерден алып эки колу менен төбөсүнө көтөрүп, 
кымгуут бала оюну болуп атканда ары жактан менин энем курактуу, 
бирок мүчөсү чүткөрдөй, арыкчырай, башында бир байлам ак жоолук, 
үстүндө жеңи жок чыптама, чач учтугуна чолпу өрүлгөн бир байбиче басып 
келгенде, «апа! саламатпы?» - деп учурашканда, Төкөмдүн энеси ушул киши 
болсо керек деп ойлодум. Ат-көлүктөрдүн аман-соолугун сурашып, көрүшүп 
бүткөндөн соң апасы:

- Бул кайсы балаң? - деп Төлөнбайдан мени көрсөтө сурап, өзү алдыбызга 
түшүп, майда балдардын коштоосунда наркы четки ачык эшикти карай 
жөнөп калды. Төкөм менин ал-жайым жөнүндө энесине төкпөй-чачпай 
айтып келатканда, «Бу жетим дагы бир алтын аяктын сыныгы турбайбы» - 
деп мага жүзүн буруп, өзүнө чакырып, төбөмдөн сылап:

- Чоочуркаба, балам, баары эле өзүңдөй, сегиз бала баткан жерге бир бала 
көптүк кылбайт. Аман жүрсөң, сен да чоңоюп эл керегине жараган азамат 
болоорсуң, кудай тилегиңди орундаткысы бардыр - деп, өзү босогону 
биринчи аттап үйгө кирди, артынан Төкөм, андан соң мен кирдим. Үйдө жер 
шыпырып, көлдөлөң салып бир тестиер кыз жүрөт. Үйдүн ичи эки бөлмөлүү. 
Оозгу үйдүн асты жер, ички үйгө киргеним жок. Эки бөлмөнүн ортосундагы 
эшиктин каалгасы деле жок.

Ошентип, мен - алыскы жети-өгүздүк жетим бала он беш жаш 
курагымда 1934-жылы 21-августта тагдыр буйруп Фрунзе шаарындагы 
Данияровдордун үйүнүн босогосун биринчи аттап, аң-сезимимдин айлана-
чөйрөсү биринчи жаңырган эле.

Эми 1934-жыл деген кандай жыл экенин бир аз элестетейин. 1933-жылкы 
жалпы Кыргызстанды каптаган ачарчылык жаңы эле аяктап, кээри кете 
элек кез эле. Айылдыктар токоч дегенди тоюна жей элек, шаардыктар 
500 грамдан ашпаган нанды карточка менен ала турган. Карточканы 
иштеген кишилерге күнүнө 600 г, үй-бүлө мучөлөрүнө 400 г, студенттерге 
500 г өлчөмүндө ай сайын бир сапар берүүчү. Дүкөндөр аңгырап бош, кийим-
кечек сатыкка да табылбайт.

Ошондой каатчылыкта, чиедей жаш 7 ини-карындаштарын мугалимдик 
жалгыз маянасына баккан Төлөнбай Данияров мени чоочун дебей, алалабай, 
үйүндө он күнү бир тыйын албай багып, 28-августта медтехникумга алып 
келип, бир күн ичинде кирүүчү экзамендерден өткөрүп, 1-сентябрда 
биринчи курсуна отургузуп, жатакана, тамак-аштын талонун алып берип, 
ак тилеги менен мени болочоктун сырдуу жарык жолуна салганы, Зияш 
агайдын мугалими «Базаркул Данияров»  макаласынан улам, эсиме, канча 
жыл өтсө да күнү бүгүнкүдөй элестеди...

Зияш Бектеновдун эстен чыккыс мугалими Базаркул Данияров, мени 
турмуштун чоң жолуна жетелеп келип киргизген Төлөнбай Данияров уйкаш 
фамилиялуулардан эмес, Төкөм Базаркулдун бир тууган агасы Бакирдин 
баласы тура. Көрсө, мага периште болуп жакшылык кылган кишини 
Базаркулдай залкар агартуучу тарбиялап чоңойткон тура!

Мен Базаркулдун өзүн көрбөй калдым. Ал киши ошол жылы Ошко 
которулуптур, бирок шарапаты анын иниси Төлөнбай агайым, Төкөм 
аркылуу мага тийди деп айтууга акым бар.
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Артын жакшылык жылоологон Базакемдин жүз жылдыгына жогорку 
эскермемди билдирип, арбагына дуба окууну мойнумдагы парзым деп 
билем!

Өздөрү үлгү адамдар, болочокто көп болсун, пейилдери Базаркулдукундай, 
Төлөнбайдыкындай кең болсун!

2-октябрь, 1997-жыл
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окууга иш сапары жөнүндө күбөлүк. 13.08.1932. ДҮА. БДФ. Б.40

№53 ДОКУМЕНТ. БАКУда окутуучу болуп иштегендиги тууралуу 
маалым кат. 23.10.1932. ДҮА. БДФ. Б.41



443ДОКУМЕНТТЕР 1931-1934

№54 ДОКУМЕНТ. Киробком ВКП(б) карамагына кайтарылгандыгы 
тууралуу күбөлүк. 08.02.1932. ДҮА. БДФ. Б.42

№55 ДОКУМЕНТ. Ар-Бурадагы Культпростогу иштери жөнүндө маалым 
кат. РК  с 20.02. по 20.03.1933. ДҮА. БДФ. Б.43



444АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

№56 ДОКУМЕНТ. Илимий кызматкерлердин I республикалык 
конференциясынын делегатынын мандаты. 27.03.1933. ДҮА. БДФ. Б.44.

№57 ДОКУМЕНТ. Элге билим берүү комиссариатында окуу-
методикалык сектордун башчысы болуп иштегендиги тууралуу 
маалым кат. 23.10.1933. ДҮА. БДФ. Б. 45



445ДОКУМЕНТТЕР 1931-1934

№58 ДОКУМЕНТ. Кыргызстан советтик жазуучуларынын 
республикалык биринчи съездинин делегатынын мандаты. 21.04.1934. 
ДҮА. БДФ. Б. 46, 46об



446АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

№60 ДОКУМЕНТ. Алдыңкы мугалимдердин республикалык биринчи 
слетуна катышуучу делегаттын мандаты. 21.04.1934. ДҮА. БДФ. Б. 48

№59 ДОКУМЕНТ. Элге билим берүү комиссары милдеттерин 
ж.Данияровго убактылуу берүү жөнүндө №19 протоколдун көчүрмөсү.
09.05.1934. САД. ФБД. Л. 47.



447ДОКУМЕНТТЕР 1931-1934

№61 ДОКУМЕНТ. ЦК ВКП(б) Ташкенттеги Орто Азия бюросунун 
маданий борборундагы жыйналышка иш сапары жөнүндө күбөлүк. 
13.07.1934. ДҮА. БДФ. Б.49

№62 ДОКУМЕНТ. Элге билим берүү боюнча жыйналышка катышуу үчүн 
иш сапарга күбөлүк. 13.07.1934. ДҮА. БДФ. Б. 50, 50об



448АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

№63 ДОКУМЕНТ. Элге билим берүү боюнча жыйналышка Ташкентке 
иш сапарга мандат 16.07.1934. ДҮА. БДФ. Б. 51

№64 ДОКУМЕНТ. Эл агартуу комиссариатын кызматтан алуу жөнүндөгү 
буйруктун көчүрмөсү. 20.02.1935. ДҮА. БДФ. Б. 52.
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ДОКУМЕНТТЕР 1935-1937

Ош шаары

№65 ДОКУМЕНТ. №879 05.04.1935 иш боюнча Аймактык тазалоо 
апелляциялык комиссиясынын №57 протоколунун көчүрмөсү. 
Көчүрмөсү. БМА СД КР Ф. 10. Оп. 3. Д. 15. Л. 301



450АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

№66 ДОКУМЕНТ. № 879 иш боюнча Орто-Азия тазалоо комиссиясынын 
протоколунун көчүрмөсү –Данияровго 21.05.1935. ДҮА. БДФ. Б. 53



451ДОКУМЕНТТЕР 1935-1937

№67 ДОКУМЕНТ. № 879 иш боюнча Орто-Азия тазалоо комиссиясынын 
протоколунун көчүрмөсү – райкомго 05.04.1935. Көчүрмөсү. БМА СД КР 
Ф. 10. Оп. 3. Д. 6. Л. 63



452 АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

№68 ДОКУМЕНТ. Апелляция жөнүндө Базаркул Данияровдун арызы. 
11.06.1935. ДҮА. БДФ. Б. 54



453ДОКУМЕНТТЕР 1935-1937

№69 ДОКУМЕНТ. №879 иш боюнча борбордук тазалоо комиссиясынын 
протоколунун көчүрмөсү - Данияровго. 01.11.1935. ДҮА. БДФ. Б. 55



454АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

№70 ДОКУМЕНТ. Мугалимдерди кайра даярдоо курстарындагы иши 
жөнүндө маалым кат. 15.08.1935. САД. ФБД. Л. 56

№71 ДОКУМЕНТ. Базаркул Данияров камакка алынгандан кийин 
кызматтан бошотуу жөнүндө буйругу 16.09.1935. Көчүрмөсү. ДҮА. БДФ. 
Б. 57



455ДОКУМЕНТТЕР 1959-1960

ДОКУМЕНТТЕР 1959-1960

№72 ДОКУМЕНТ. Б. Данияровдун ишин кайра кароо жөнүндө Гафифа 
Даниярованын Жогорку Соттон прокуратурага жазган катына жооп. Б. 
04.05.1959. ДҮА, БДФ. Б. 58

№74 ДОКУМЕНТ. Эки айлык эмгек акыны төлөө жөнүндө 09.01.1960. 
ДҮА. БДФ. Б.60



456 АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

№73 ДОКУМЕНТ. Жазаны жокко чыгаруу жана кылмыш ишин  токтотуу 
жөнүндө маалымкат. 08.05.1959. ДҮА. БДФ. Б. 59



457ДОКУМЕНТТЕР 1959-1960

№75 ДОКУМЕНТ. Гафифа Даниярованын прокуратурага жазган катына 
«Н» лагеринин башкармалыгынан жооп. 26.02.1960. ДҮА. БДФ. Б. 61

№76 ДОКУМЕНТ. «Н» лагеринен Данияров Базаркулдун жыгач кыюу 
иштеринде өз мөөнөтүн өтөгөндүгү тууралуу маалым кат. 08.05.1959. 
ДҮА. БДФ. Б. 62



458АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

№77 ДОКУМЕНТ. Базаркул Данияров 1942-жылдын 1-декабрында каза 
болгондугу жөнүндө күбөлүк. 24.03.1960. ДҮА. БДФ. Б. 63
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461БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВДУН  БИБЛИОГРАФИЯСЫ (ТОЛУК ЭМЕС)

БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВДУН  БИБЛИОГРАФИЯСЫ 
(ТОЛУК ЭМЕС)

БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ ТҮЗГӨН КИТЕПТЕР ЖАНА ОКУУ КИТЕПТЕРИ

Данияров, Б «Эне тилинин методикасы» / Окуу китеби. Базаркул 
Данияров. - 1925. Араб графикасы. 3 000 нуска.

Данияров, Б. «Арифметиканын методикасы» / Окуу китеби. Базаркул 
Данияров. - 1925. Араб графикасы. 3 000 нуска.

Данияров, Б. Метр чендери / Окуу китеби. Базаркул Данияров, А.Ш. 
[Ажыйман Шабданов]. - Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. - 23 б. - лат. графикасы, 
10 000 нуска.

Данияров, Б. Эсеп китеби / Бзаркул Данияров, Ажыйман Шабданов. - 
Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. - 68 б. - лат. графикасы, 10 000 нуска.

Данияр уулу, Б. Чоңдорго кат таанытуу алиппеси / Окуу китеби. Арабай, 
Тыныстан жана Данияр уулу. - Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. (1926?) - лат. 
графикасы

БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУП, ТОЛУКТАГАН ОКУУ 
КИТЕПТЕРИ 

Ходжанов, С. Арифметика, 1-бөлүм / Окуу китеби. Которгон Базаркул 
Данияр уулу. - Москва, ССР союзунун элдеринин борбордук басмаканасы 
1927. Араб. графикасы, 10 000 нуска.

Иванов, Г.И. Башталгыч география / Окуу китеби. Которгон 
Базаркул Данияр уулу. - Москва, ССР союзунун элдеринин борбордук 
басмаканасы, 1928. Араб. графикасы, 10 000 нуска.

Иванов, Г.И. Биринчи баскыч жаарапия жана өлкө таануу. 1-2 башталгыч 
мектептер үчүн / Которгондор: Султан Курман уулу жана Базаркул Данияр 
уулу. - Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. Араб графикасы, 7 000 нуска.

Дуулат уулу, М. Баштооч мектептерге 2-жылдык эсеп куралы / 
Миржакып Дуулат уулу. Которгон Базаркул Данияр уулу. - Фрунзе, 
Кыргызмамбас, 1928. Лат. графикасы, 5 000 нуска.

Волковский, Д.Л. Эсеп китеби / Д.Л. Волковский. Өзгөртүп, кошумчалап 
кыргызчалаштырган Базаркул Данияр уулу - Фрунзе, Кыргызмамбас, 1931. 
- 68 б. Лат. графикасы, 10 000 нуска.

Березанская, Е.С. Эсеп маселелеринин жана көнүгүүлөрүнүн жыйнагы / 
Окуу китеби. Которгон Базаркул Данияр уулу. - Фрунзе, Кыргызмамбас, 
1935. Лат. графикасы, 7 000 нуска.
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БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ - РЕДАКТОР ЖАНА БАШ СӨЗҮН ЖАЗГАН АВТОР

Тыныстанов К. Касымдын ырлар жыйнагы /Жыйнак - Москва, 1925. Араб 
графикасы. 10 000 нуска.

Тамсилдер. Молдо Кылыч Шамыркановдун «Канаттуу» дастаны жана 
башкалар // Жыйнак. - Москва, 1925. Араб графикасы. 10 000 нуска.

БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ - РЕДАКТОР

Тыныстанов К. Кыргыз тилинин морфологиясы/ Касым Тыныстанов. 
Ред. – Базаркул Данияров Фрунзе, Кыргызмамбас, 1934. Лат. графикасы, 
7 000 нуска.

БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВДУН МАКАЛАЛАРЫ

Данияр уулу Б. Кыргыз азаматтарына! // «Ак жол» газетасы, 1921 - №11 
Араб. графикасы

Данияр уулу Б. Колдонмо // «Эркин Тоо» газетасы. - 1925. - № 66. - ноябрь. 
- Араб. графикасы

Данияр уулу Б. Борбордук кыргыз педагогика техникуму // «Жаңы 
маданият жолунда» журналы. - 1928. - июнь. - № 2. - Лат. графикасы

Данияр уулу Б. Жаңы педагогдор  // «Жаңы маданият жолунда» журналы. 
- 1930. - январь-февраль - № 1-2. - Лат. графикасы

ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫ

(бул тизме толук эмес – тизмеге китеп даярдалып жаткан учурда архивден 
табылгандары гана кирди)

Данияров Б. Европалык кызматкерлер үчүн кыргыз тили курсу 
программасы (1927/28-окуу жылынын экинчи семестри) 1927. КР БМА Ф. 
688, оп. 1. Д. 179. Л. 122-136

Данияров Б. Кыргызстан борбордук техникумунун III негизги классынын 
эне тили программасы (1927/28-окуу жылынын экинчи семестри). 1927. 
ЦГА КР Ф. 688, оп. 1. Д. 196. Л. 41-42

Данияров Б. Кыргызстандын борбордук техникумунун даярдоо 
классынын эне тил программасы (1927/28-окуу жылынын экинчи 
семестри). 1927. КР БМА Ф. 688, оп. 1. Д. 196. Л. 41-42
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БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВДУН ТУРМУШУНДАГЫ 
УРУНТТУУ УЧУРЛАР 

Базаркул Данияровдун өмүр 
баяны

Тарыхый хроника

1897
• 20-апрелде – Чоң-Кеминде 

төрөлгөн

1909-1915
• «Шабдания» медресесинде билим 

алган. (1909-1912)
• Токмоктогу орус-тузем 

мектебинде окуган (1914)
• Верныйдагы гимназияда окуп 

баштаган (1915)
• Атасы каза болгон (1915)

• 1914-жылы Биринчи дүйнөлүк 
согуш башталган

1916
• Үй-бүлөсү жана туугандары 

менен Кытайга, Үч-Турпанга 
качуу 

• Кыргыздардын бийлик менен 
кайгылуу кагылышуусу 

• Үркүн – Кыргызстандын 
Түндүгүндө жашаган 
кыргыздардын жазалоочулардан 
Кытайга массалуу түрдө качышы

1917-1918
• 1917-жылдын октябрында 

Кеминге кайтып келген. 
• Казакстанда (Курдай) малчы 

болуп жалданып иштеген. 
• Кытайдан кайтып келген 

качкындардын жакырчылык 
жана ачарчылык турмушунда 
апасынын жана бир тууганынын 
өлүмү

• Февраль 1917 – Россиядагы 
буржуазиялык революция

• Октябрь 1917 – Россиядагы 
Октябрь революциясы

• Түркстан АССР
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1918-1919
• Ысак Шайбеков менен 

жолугушуу. Верныйда 6 айлык 
мугалимдердин курстарында 
окуунун башталышы

• 1919 Ташкент. Педагогикалык 
училищеде окуу. Бир жылдык 
курс. 

• Жарандык согуш
• Семирьечедеги (Жети-Суу) 

кулактардын көтөрүлүшү 

1920-1924 июнь
• 20-октябрь, 1920-ж. – 

Ташкенттеги Киринпростун 
ачылышы. 

• 1920-1924 – Киринпросто окуу. 
Киринпросто окуп жүргөн 
мезгилде Тажрыйба мектебинде 
мугалим болуп иштөө.

• Кыргыз (Казак) Илимий 
комиссиянын ишине катышуу. 

• 1923 – Этнографиялык 
экспедицияда

• 02.02.1924-ж. аяктагандыгы 
жөнүндө күбөлүк.

• Киринпростун Тажрыйба 
мектебинде, Фабзавуч 
мектебинде, Мамлекеттик тамвай 
мектебинде мугалим болуп 
иштөө. 

• Эшенаалы Арабаевдин 
жетекчилиги алдында Касым 
Тыныстанов менен бирге Кара-
Кыргыз (Кыргыз) Илимий 
комиссиясынын ишине катышуу

• 1920-1922 Жер-суу реформасы.
• 1920 май – Кыргыз элинин абалы 

жөнүндө Ленинге он кыргыздын 
жазган каты 

• 1921 Георгий Сафаровдун 
комиссиясынын иши

• Келгин-кулактарды басуу
• РСФСР ичинде Тоолуу Республика 

түзүүгө аракет кылуу 
• 1922 – СССРдин түзүлүшү
• 1923-1924 – Түркстан АССР 

аймактарында улуттук-
административдик чек араларды 
бөлүштүрүүнүн активдүү 
процесси

1924 июнь – 1925 август
• 1924 – июль Жалал-Абад - август 

Ош
• Биринчи баскычтагы 

мектептердин мугалимдерин 
кайра даярдоо курстарынын 
башчысы жана кыргыз тили 
адабияты сабагынын мугалими 
болуп иштөө.

• 1924 октябрь – Кара-Кыргыз АО 
түзүлүшү  

• Иманалы Айдарбековдун 
жетекчилиги алдында 17 
адамдан турган Ревком түзүү. 
Эшенаалы Арабаев – Ревкомдун 
мүчөсү.
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• Э. Арабаевдин жетекчилиги 
алдындагы Илимий 
комиссиясында жана 
Академиялык борбордо иштөө. 
Терминдерди, китептерди 
даярдап чыгаруу, каталарды 
оңдоо/корректура.

• 1924 – Э. Арабаевдин Алиппеси, К. 
Тыныстановдун Хрестоматиясы 
жарык көргөн.

• 1925 январь – Курстардын 
базасында бир жылдык 
педагогикалык техникумдун 
түзүлүшү.

• Гафифа Халиковага баш кошуу

• 1924 - 7 ноябрь – алгачкы «Эркин 
Тоо» газетасы.

• 1925 май – Кара-Кыргыз 
автономиялуу облусунун (ККАО) 
Кыргыз автономиялуу облусу 
(КАО) болуп түзүлүшү

1925 август – 1929
• Киринпростун окуу бөлүмүнүн 

башчысы болуп иштөө
• 1926 февраль-март – Бакуда 

өткөн Түркологиялык съездге 
катышуу. 

• 1926 – Жаңы кыргыз 
алфавитинин комитетинин 
мүчөсү.

• Окуу китептерин түзүү жана 
которуу, басып чыгаруу.  

• 1929 – Киринпростун Борбордук 
педагогикалык техникум болуп 
түзүлүшү

• 1929 – Директор П.К. Юдахиндин 
дүйнөдөн кайтышы 

• 1929 – Киринпростун биринчи 
бүтүрүүчүлөрүнүн аякташы

• 1925 – «отуздуктардын» 
(«тридцатки») каты.

• 1925 июль – Э.Арабаев Илимий 
комиссиянын төрагасы 
кызматынан четтетилген

• 1926 – Кыргыз автономиялуу 
облусунун (КАО) Кыргыз 
автономиялуу республикасы 
болуп түзүлүшү

• 1928 – маданият кызматкерлери 
жана педагогдор үчүн биринчи 
– «Жаңы маданият жолунда» 
журналынын жарык көрүшү

1929-1931
• Киринпростун директору
• 1930 – Киринпростун эки 

бүтүрүүчүлөрү – негизги жана 
тездетилген шартта (мөөнөтүнөн 
мурда аяктоо)

• Алгачкы «тазалоолор», анын 
ичинде студенттердин арасында 
тазалоолордун жүрүшү
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• 5 ай айыл чарба иштеринде 
иштөө. Планды толтурбагандыгы 
үчүн күнөө тагуу. 1931-жылдын 
майында айыптоолор алынып 
салынган 

• 1930 декабрь – Педтехникумдагы 
өрт, сот.

• Директордук кызматтан 
четтетилиши

• 1930-1931 Казакстандагы 
ачарчылык, Кыргызстандагы 
азык-түлүк кризиси 

1931-1934
• 1931-1934 Наркомпросто 

окуу-методикалык бөлүмдүн 
башчысынын иши

• 1931 – улуу агасы Бакир 
Данияровдун камалышы

• 1932 – САКУда төрт ай окуу жана 
иштөө

• 1934 – Наркомпросто башталгыч 
жана орто мектептин 
башкармалыгынын башчысынын 
орун басары болуп иштөө

• Касым Тыныстановдун «Кыргыз 
тилинин морфологиясы» китебин 
редакциялоо

• 1934 – «социалдык тегине», 
«буржуазиялык улутчулдугуна», 
Алаш-Ордо жана «манаптар 
Шабдановдор жана Кененсарин 
менен достошкондугуна» 
байланыштуу партиялык 
тазалоого кабылып, партиянын 
катарынан чыгарылышы 

• Наркомпростон жумуштан 
алынышы

• 1932 жана андан берки 
жылдары – Тыныстановго 
каршы куугунтуктоо иштери, 
анын ичинде «Академия 
кечелери» пьесалар цикли үчүн 
куугунтуктоого дуушар болуу. 

• 1932 – Педтехникумдун 
базасында Педагогикалык 
институттун ачылышы 

• 1933 – Э. Арабаевдин камалышы, 
түрмөдө каза болушу

•  «Социал-Туран партиясынын» 
иштери боюнча 23 адамдын, 
анын ичинде А. Шабдановдун, С. 
Курмановдун ж.б. камалышы.

• 1934 – Жазуучулар союзун 
негиздөөчү съездинин өтүшү

1934-1937
• Ошто Дыйкан-талаа 

техникумунда окутуучу болуп 
иштөө

• 1934 - А. Шабдановдун атылышы  



467БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВДУН ТУРМУШУНДАГЫ УРУНТТУУ УЧУРЛАР 

• 1935 - Партиялык тазалоо 
боюнча шаардык, облустук, 
Орто Азиялык, Борбордук 
комиссияларга апелляция 
жиберүү. Баардык жерден терс 
жооп алуу.

• Андижанда мектеп уюштурууга 
жардам берүү

• 1937 – Адилет издеп Фрунзеге 
келүү 

• 1937 август – К. Тыныстанов, О. 
Алиев менен бир учурда камалуу

• 1937 - Сталиндик чоң террор. 
Жолдошторунун жана 
кесиптештеринин массалык 
түрдө камалышы 

• 1938 – Жолдошторунун жана 
кесиптештеринин массалык 
түрдө атылышы.

1937-1942
• Фрунзеде жана Ошто түрмөгө 

камалуу
• 1939 – Өкүм чыгаруу (эки жолу) – 

15 жылга сүргүнгө кесилүү, андан 
кийин мөөнөтүн 10 жылга чейин 
азайтуу.

• 1940-1942 – ГУЛАГ, токой кыюу. 
Свердлов облусунун Ивдель 
колониясынын «Н» лагери

• 1936 – Кыргыз АССРинин Кыргыз 
ССР болуп түзүлүшү.

• 1937-38 – саясий ишмерлерди, 
адабиятчыларды, этнографтарды, 
тарыхчыларды жана 
мугалимдерди массалуу түрдө 
камоо.

• 1941 – Улуу Ата Мекендик 
согуштун башталышы

1942
• 1942 – ГУЛАГда каза болушу



468КОШУМЧА МАТЕРИАЛДАР

БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВДУН 1925-ЖЫЛДЫН 
20-ИЮНУНДА ЖАЗЫЛГАН ӨМҮР ТАРЖЫМАЛЫ

№78 ДОКУМЕНТ. Өмүр баяны 20.06.1925. ДҮА.БДФ. Б. 64а, 64а об, 64б, 
64б об
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Автор кыргыз тилинде ошол мезгилде колдонулган араб тамгасы менен 
жазган.

ТЕКСТТИ:547
Таржымал (Таржымайы хал)

Мен, Базаркул Данияр уулу, 1897-жыл октябр айында Кыргыз облусу 
Пишпек округунда (мурунку Жети-Суу облусу) Быстроречинский 
болушунда, атаке – сарыбагыш элинде, Чоң-Кемин деген жерде туулганмын. 
Атам көбүнчө дыйкан-мал чарбасы менен оокат кылган адам болгон. Бабам 
атамдын айтууна караганда мал чарбасы менен оокат кылган момун адам 
болгон экен. 1870-жылдар чамасында өлгөн экен. Ягын мындан 55 жылдар 
чамасында мурун. 

Мен ата-энемдин тарбиясында чоңоюп 1915-жылга чейин турганмын. 
Шол арада кыргыздын мектептеринде 3-4 жыл окуп жана бир жылы татар 
мектебинде окуп сабатым чыгып, ушу күндөгү биринчи баскыч даражасында 
билим алып калганмын (чама менен). Башка вактарда мал чарбасын багуу 
дыйканчылык иштеринде үй ичиме жардамдашканмын.

1915-жылдын акырында атам өлгөн. 1916-жылы Жети-Суу облусунда 
кыргыздар Падыша өкүмөтүне каршы көтөрүлүп, Падыша өкүмөтү 
калкты кыра баштаган соң Кытайга карап кыргыздар качкан. Ошондо 
эл менен бирге Кытайга качып барып бир жарым жылдай күн өткөрдүм. 
Энем, үч карындашым, эки иним бар-эле. Ошолорду бактым. Үй ичибизди, 
малыбызды сатып оокат өткөрдүк. 

Кытайдан 1917-жылы октябр айында кайтып келдик. Мында, ягыны 
Түркүстанда ачарчылык болуп, экинчи жагынан Жети-Сууда орус кулактары 
жердүү калкыны өлтүрүп сабап, көрүнгөн жерде талап жаткан кези экен. 
Малыбыз, үй жайыбыз жок болуп анын үстүнө ачарчылыкка урундук. 
Ошондуктан мындайыраак бир туугандарбыздан бай казак кайыны бар 
эле (Алматы уйезинде). Ошонун жанына энемди, карындаштарымды 
алып барып тиричилик кылдык. Иним койун кайтарды. Өзүм болсо-да үй 
жумуштарына, малдарына эртели-кеч карашып жүрдүм. Ошону менен жаз 
чыкканда кой-эчкилерин саап ичтик. Ошол вактарда энем өлдү. Жайлата 
иним кой кайтарды мен түндө короосун кайтардым. Күз болду. “Сулуу-Төр” 
деген орус пасолкесине келип бир айдай  эгин оруп жүрдүм. Ырым кыларга 
малыбыз калган жок. Өшентип жүргөнүмдө иним өлүп калды. Андан 
казактар уулу менен Алматыдан эгин ташыды. Анда казактын киресин 
тартыштым. Экинчи жолу төөгө минип барганда Шайбеков деген тааныш 
адам учурап калды. Ал Пишпектен батырактардын атынан облосной сийезге 
барган экен. Ошондо Алматыда курс ачылуун сүйлөп, менин мурун сабаттуу 
экенимди билгендигинен, алып барып курска киргизип койду. Ягыны 1918-
жыл октябр чамасы эле. Курс мугалим даярдоо курсу экен. Анда 1919-жылга 
чейин (майга) окудум. Мугалимдик күбөлүк алдым. Бир ак милли бөлүмдө 
эки ай кызмат кылдым. Ягыны эл ичине чыгып кызыл аскердин үй ичине 
жардам берүүчү рабочийлар жыйнадым. Андан кайтып шаарга келсем 
547 Транслитерация кылган Улан Кайбылбеков.
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Ташкенден 15 окуучу сурап облос агартуу бөлүмүнө кагаз келген экен. Ошол 
15 адамдын бири кылып мени да Ташкенге камандировайт этти. 

Ташкенге келип 1919-жыл октябрда казак-кыргыз институтуна кирдим. 
Ошондон окуп жүрүп 1923-жылы декабрда кызыл мугалим наамын алып 
бүтүрүп чыктым. Институтту бүтүрүп чыгаар замат, жанындагы Тажрыйба 
мектебине мугалим болдум. 

1924-жылы июн айында түркнаркомпростун камандировайт этүү 
боюнча Жалалабатка келип 80 кишилик кыргыздар үчүн мугалим даярдоо 
курсында эне тилин окуттум. Хамам оку жагын башкаруучулук кылдым. 
Курс сентябрда (1924) Ошко көчүп келип, 15-сентябрда кыргыздардан 
15 мугалим чыгардык. Андан соң курска башкаруучу да болдум. Биринчи 
январда дагы 18 мугалим чыгардык. Аларды Ош-Жалалабат аймактарына 
мугалим кылып тараттык. Январдан баштап курсубуз педтехникумга 
айланды. Анда да башкаруучу болуп, биринчи мартта безгек болуум 
себептүү, Маарифке арыз берип башкаруучылыктан бошодум. Окутуучу 
болуп турдум. Биринчи июнда өкрайсполкомдон пастаневлениеси боюнча 
Ош аймактык агартуу бөлүмүнү башкаруучу болуп казыр шол кызматта 
турамын.

Кыскача айтканда менин туулгандан берки таржымайы халим шол.
Базаркул Данияров

1925-жыл 20 / VI
Ош калаасы
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БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВДУН 1932-ЖЫЛДЫН 
21-ИЮЛУНДА ЖАЗЫЛГАН ӨМҮР БАЯНЫ

№79 ДОКУМЕНТ. Өмүр баяны. 29.07.1932. ДҮА. БДФ. Б. 65
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Орус тилинде жазылган.
Кыргыз тилине которулган
ТЕКСТИ:

КЫСКАЧА ӨМҮР БАЯНЫ

Мен 1897-жылы Кыргыз АССРинин Чүй районундагы Чоң-Кемин 
айылында колунда бар дыйкан малчынын үй-бүлөсүндө туулгамын. 
1915-жылга чейин ата-энемдин кол алдында болуп, ар кайсы учурларда эски 
ыкма менен окуткан мектепте жана татар мектебинде (жадид) окугамын 
жана болжолу менен мектептин 1-даражадагы билимин алгамын жана 
ошондой эле ата-энеме үй чарбасында жардам берип келгемин.

1915-жылдын аягында атам каза болду, ал эми 1916-жылы Үркүндө 
туугандарым менен бирге Кытайга (Чыгыш Түркстан) качып, 1917-жылга 
чейин ошол жакта болдук. Ал мезгилде болгон мал-мүлкүбүздөн ажырап, 
ошол жылдын аягында ага-туугандарым менен үшүп-тоңуп ачка, жөө- 
жалаңдап кайтып келдик. Кайра кайтып келген соң, апам каза болуп калды, 
мен 18-жылдын аягына чейин (б.а. 1 жыл) мурдагы Алматы уездиндеги бир 
байдын коюн багып, жалданып иштедим. 1919-жылдын башында Алматы 
шаарында жаңы гана ачылган 6 айлык педагогикалык курска окууга кирип, 
19-жылдын аягында, б.а. курсту бүтүрүп, мурдагы Семиречье ОБББ мени 
Ташкенттеги Каз.Кыргпединститутуна жиберди, ал жерде 4 жыл окуп, 
1924-жылдын 8/II да аяктап чыктым.  

Студент кезинде 23-жылга чейин каникул маалында, андан кийин окуу 
учурунда институттун Үлгү мектебинде мугалим болуп иштей баштагам. 
Институтту бүтүргөндөн кийин Түркстан Элге билим берүү комиссариаты 

№79 ДОКУМЕНТ. Өмүр баяны. 29.07.1932. ДҮА. БДФ. Б. 65 арткы жагы 
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Жалал-Абад шаарына педкурстарды уюштуруу үчүн жөнөттү. Ал жерде 
1925-жылга чейин башчы жана кыргыз тили жана адабияты мугалими 
болуп иштедим. 1925-жылдын августунан баштап Кыргыз эл агартуу 
комиссариатынын чакыруусу менен Фрунзе шаарына келип, Борбордук 
педтехникумдун окуу бөлүмүнүн башчысы болуп 1929-жылга чейин иштеп 
жүрдүм. 

1929-жылдан 31-жылга чейин ошол эле техникумдун директору болдум. 
Бул убакыттын ичинде педтехникумда жайкы педкурстарда мугалимдерди 
кыргыз тили жана адабияты боюнча кайра даярдоо боюнча окуттум. 
1921-жылдан ушул күнгө чейин Кыргыз элге билим берүү комиссариатында 
окуу-методикалык секторунун башчысы болуп иштейм.  

Колу коюлган                                      Данияров            21/VII 1932-ж.
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«АК ЖОЛ» ГАЗЕТАСЫНА ЖАРЫЯЛАНГАН 
МАКАЛАЛАРЫ

«Акжол» газетасы № 10, 4-январь, 1921-ж.
Автору: Эшенаалы Арабаев

КЫРГЫЗ ШАКИРТТЕРИ548

Аймактык казак-кыргыз институндагы кыргыз шакирттери менен 
жолугушуп аңгемелешкен учурумда: «Жаз чыгып, жазгы эс алууга кеткен 
убактыңарда эмне иштерди бүтүрсөк деген оюңар бар?» деп сурадым.

 Алар мага ушундай бир сүйүнүчтүү ойлорун айтышты: «Быйыл бирден 
тарап кетпей, институтта канча кыргыз шакирттери болсо, баарыбыз 
биригишип «көчмө театр» уюштуруп айыл аралап адабияттарыбыздан да 
арбын маалымат берип, элдин көңүлүн көтөрүп келсекпи деген аракетибиз 
бар. Сабатсыз элдин саясый түшүнүктөрүн жандандырсакпы деген ойдобуз. 
Ошол үчүн керектүү материалдарыбызды топтоп, бош убактыбызда 
кыргыз адабиятына котормочулукту баштадык. Эми ушул аракетибизди 
институттун жетекчиси Табынбаевге айтып, тактап алсакпы дейбиз». Мен 
ордумдан турдум да: «Боордошторум! Институтта окуган жалгыз силердин 
күчүңөр жетеби?» - деп суроо бердим. «Арийне жетет. Анткени институттан 
башка да орус мектептеринде окуп жүрүшкөн кыргыз шакирттери бизге 
кошулат. Атүгүл мугалимдерибиз да биздин демилгебизге биргелешип 
аракет кылышып колдошот деген ишенимдебиз» - дешти шакирттер. 
Институттагы кыргыз шакирттеринин ушул сөздөрү мени өтө кубандырды. 
Ойлогон ойлорума, көздөгөн максаттарыма дем улады. 

1916-17-жылдардагы темир-найзадай аман-соо өлбөй тирүү калган 
кыргыз руху жыйылып, катарлаш жайгашкан элдер менен бир убакта 
теңдүүлүгүнө жетет деген үмүтүм жанданды. 

Эми менин айтчу сөзүм ушул: «Шакирттердин ушул ойлогон ойлору 
менен жасаган аракеттерине ишенемин. Мында биринчиси, элдин жарамсыз 
адатка сугарылган оорусун ачыкка чыгарып тазалап, өткөндөгү көргөн 
азаптарын көздөрүнө элестетүү милдети турат. Экинчиси, көп түрлүү 
декламациялар окулуп, азыркы өкмөттүн колдонгон жолдуу жоболорун 
көпчүлүккө жарыялап ишендирүү, бизге окшогон эзилген элдин өкмөтү 
ушул экенин алардын саналуу сезимдерине терең жеткизүү. Үчүнчүсү 
билим менен илимге элдин кызыкчылыгын арбытуу. Эл силерди көрүп үлгү 
алгандай болушсун. 
548 Макаланын тексти кириллица транслитерациясында Ж.Байдилеевдин 
монографиясында жарыяланган. 2015 – 163-164-б.
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-Кечээ кеткенде жөнөкөй эле жоош момун бир бала эле, Ташкенге барып 
казак-кыргыз институтунан окуп, «азамат» адам болуп келиптир! - дешип 
таң калышып, эми өздөрү да балдарын окутууга аракет кылышат. 

Кыскасы шакирттердин айтканындай эле жаштар билимдүү, илимдин 
ээлери, саясый түшүнүктөрү мол болсо, элдин баарына үлгү болуп, баасы 
жеткис ийгилик экени ошондо эмеспи. Ошондуктан институттун жетекчиси 
жолдош Табынбаев шакирттердин ушул өтүнүчтөрүнө макул болуп, алардын 
баардык муктаждыктарына жардам берип, керектүү жабдыктарын камдап 
берет деген үмүтүм бар. 

Ишенгали Арабаев

---------------------------------------------

«Ак жол» газетасы, № 11, 6-январь, 1921-жыл. 
Автору: Базаркул Данияров

КЫРГЫЗ АЗАМАТТАРЫНА!549

Ушул макаланын астына колун койгон Базаркул Данияр уулу кыргыз 
жигити. Анын макаласы кыргыз тилинде даана жазылган. Казак Кыргыз 
Алаштын эки уулундай болсо да, кыргыз боордоштордун тилинде 
казактардан бир аз айырмасы бар. Казак менен Кыргыз экөөсү Алаштын 
уулдары. 

Дегеним менен конушу башка болгондуктан, көпчүлүк казак алыстагы 
кыргыз боордошторунун сөздөрүнүн эне тилиндеги айырмасын билише элек. 
Ошон үчүн баардык окуучуларыбызды тааныштыруу иретинде Базаркул 
жолдоштун катын дал өзүнүкүндөй кыргызча бастырдык. Кыргыз тилинде 
казак түшүнбөгөн сөз дегеле аз көрүнөт. Ушул макалада «Шоң», «Зор» деген 
мааниде экен. Бирок, бул сөз күнү бүгүн көп айтылбаганы болбосо казакта 
да бар. Маселен, шоң, Шоңмурун деген казактын аттары көп. Базаркул 
жолдоштун «Кыргыз азаматтарына» деп жазган макаласы төмөндөгүчө: 

Октябрь көтөрүлүшү башталды. Ар бир журт, ар бир айыл, өздөрүнө 
тиешелүү шыбагасына тийген энчисин бөлүшүп, өзүнүн аянтындагы 
түшүмүн жыйнап алышты. Бирок, менин оюмча биздин кыргыз үч жыл 
өтүп төртүнчү жылга аяк баскан көтөрүлүштүн максаты эмнеде экенин 
түшүнбөй, түз жолунан адашып, тескери жакка умтулганы байкалды. 

Мурдараак Кеңеш өкмөтүнүн ичине жашырынып кирип алгандар 
ортомчунун чапанын жамына салып жүргөн куулар, экинчи жактан 
кыргыз жериндеги тоо арасында жашап, шаардан алыс жүргөндөрү Кеңеш 
өкмөтүнүн жакшы жактарын бурмалаган бузуктарга ишенишип, анан 
дагы падыша заманы мураска калтырып кеткен заркындылары, зордук- 
зомбулукту мурдакысындай күчөтүшүп жиберүүгө аракеттенишип, 
актардын качкындарынын Хрестьяндын чоң муштумдарына кошулуп, 

549 Макаланын тексти кириллица транслитерациясында Ж.Байдилеевдин 
монографиясында жарыяланган. 2015 – 161-162-б.
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кыргыздардын булуң-бурчтарынан чатак, жаңжал чыгаргандарга себепчи 
болушту. 

Эми ошондогу татаал мезгил өзү менен калсын. Менин максатым: 
Түркстандын киндиги болгон Ташкентке, казак-кыргыздар үчүн арналган 
ушул бир «Ак жол» гезити чыгып жатат. Казак-кыргыздын жанындагы 
Түркстандын борбордук комитетинде орчундуу маселенин бири болуп, 
өздөрүнө тиешелүү бөлүм ачылды. Анын жетикчилигинде отургандар 
өзүбүздүн казак боордошторубуз. Алар бизди четке чыгарбайт. Ар бирөөсү 
кыргызды өзүндөй көрөт. Өзүм дешет. Ошон үчүн биз да карап жатпай, 
колубуздан келген жардамыбызды аягыбыз келбейт. Айылдык жер-
жерлерде кыргыздардын арасында эл агартуу иштерине назар салып, 
элдин турмушуна өзгөрүүлөрдү, сунуштарды чагылдырып жазып туруубуз 
керек. Кыргыздардын саны канча, кайсы аймактарда, кайсы уезддерге 
караштуу? Кытайда канча кыргыздар бар? Жетекчилик кылгандардын 
арасында казактардан башка кыргыздардан да барбы? Бар болсо алар менен 
байланыш түзүүбүз керек. Баардык азаматтарыбызды «Ак жол» аркылуу 
элге таанытуу керек. 

Башка да саясий пикирлер болсо, кеңири маалымат берип туруубуз 
керек. Биздин кыргыздарда көп окугандар жок болсо да, анча-мынча орто 
мектепти бүтүргөндөр бар сыяктуу. Таланттуу жаш өспүрүмдөр да жок 
эмес. Элдин жөн жайын түшүнүп, жардам берүүгө даяр агаларыбыз да бар. 
Ушулардын баарына көз кырын салып, көңүл буруп турууларын өтүнөмүн! 
Биз азаматтар, жогоруда жазгандай кабарларды кыргыз тилинде кыргыз 
турмушунан алып, жазып турсаңыздар «Ак жолдун» бети ачык болсо керек 
деп ойлойм. 

Базаркул Данияров

-------------------------------------

«Ак жол» газетасы, 8-февраль, 1924-жыл № 402. 
Автору: Эшенаалы Арабаев

КЫРГЫЗ-КАЗАК ИНСТИТУТУНАН ЭМНЕ КҮТӨТ?550

2 жарым миллион чамасындагы кыргыз-казак элинин мугалимдерди 
даярдап бере турган бир орду мына ушул - Ташкендеги кыргыз-казак 
институту. Мындан башка Алматыда бир институт бар. 

Ал жаңыдан курулган өкмөт эсебинен каржыланып жергиликтүү 
бюджетке калтырылган. Демек, бүтүн Түркстан казак-кыргыздарынын 
качанкы замандагы тиричилик тартыштыгын жаштар бизди ушул замандын 
кишиси кылып асырай турган мугалимдерибиз мына ошол институттан 
күтүлөт. Дүйнөдөгү маданияттуу кайсы журтчулукту алсак да ошол алган 
маданияттын түпкүрүн мына ошол институттан чыккан мугалимдерибиз 
болуусу керек. Казак-кыргыз ошону күтөт. 

550 Макаланын тексти кириллица транслитерациясында Ж.Байдилеевдин 
монографиясында жарыяланган. 2015 – 156-157-б.
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Адам баласы туулганда эч нерсени билбей туулат эмеспи. Бирок, 
наадан болуп туулган адамды билимдүү адамдардын катарына кошуу 
үчүн жакшы мугалимдер керек экенине шек келтирүүгө мүмкүн эмес. 
Биздин казак-кыргыз элибиздин маданиятына караганда, жаңы туулган 
бала сыяктуубуз. Мына ошол элди маданияттуу элдин катарына 
жеткириш үчүн бизди үмүттөндүргөн мугалимдерибиз ушул институттун 
бүтүрүүчүлөрү болуусу керек. Ушул институттун башталганына 6 жыл 
болуп, күткөн күнүбүздүн шаңдуу майрамын белгилеп отурабыз. Ушул күн 
-  казак-кыргыз элинин тарыхый күнү. Бүгүнкү күн казак-кыргыз журтунун 
келечегинин жарык чырагы жагыла баштаган күн. Бүгүнкү күн канча 
миң жыл маданият, ийгиликтен кур жалак жүргөн кыргыз-казак элин чоң 
маданиятка, жарыкка чыгаруучу мугалимдерди жолго узаткан күн. Казак-
кыргыз ушул институттан эл жашоосунун кемчиликтерин түшүнө билип, 
жакшылыктарын караштырып жөнгө салып, замандын түз жолуна жан 
жактуу карап, элинин ишенимин актай алчу кайраттуу каармандарын күтөт. 

Ушул институттан караңгы элди шорунан арылтып башка маданият, 
билимди журттун катарына кошо ала турган эмгекчил, арыбай, арданбай 
турган мугалимдерин күтөт. Ушул институттан басма сөздөн таңдайы 
катып суусап, каны алсыраган кедейлердин суусунун кандырчу жазуучулар 
чыгышы керек. Жашасын ушул институттан чыккан эмгекчил мугалимдери! 
Жашасын эмгекчилерге эркиндигин алып берген кедей жетекчилери. 
Жашасын ушул институтту баштап берген азаматтар! 

Ишенгали Арабаев

---------------------------------------------

ЭШЕНААЛЫ АРАБАЕВДИН БИЛДИРҮҮСҮ

«Отуздардын катка» байланыштуу аны партиядан чыгарганда 
берген жообу551

Көчүрмөсү.
Өтө жашыруун.
Жол. Арабаевге.
ЦК РКП (б) Орто Азиялык бюросунун Секретариат бөлүмү.
№3397, 1-август, 1925-жыл.

1925-жылдын 29/30-июлундагы ЦК РКП (б) Орто Азия бюросунун 
аткаруу комитетинин жыйналышынын №22 протоколунан  

ҮЗҮНДҮ
 
1. 30 арыз катты талдоо боюнча комиссиянын билдирүүсү.
Жолдоштор Манжара, Зеликсон, Павловский, Мавлянбеков, Мамедов.

551 РГАСПИ. Ф. 121. Оп.2, Д.14. Л. 146-150 
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2) Жолдош Зеликсон менен макулдашылган комиссиянын төмөнкү 
практикалык сунуштарын кабыл алыңыз: б) Арабаев, мурдагы молдо, 
топтун активдүү уюштуруучусу, партиянын саясатын жана тактикасын 
билбейт жана билгиси келбейт, аны советтик иште колдонууга мүмкүн 
эмес деп эсептеп, партиядан чыгаруу. 

ЦК РКП (б) Орто Азиялык бюросунун төрагасы  Зеленский
Көчүрмөсү анык чын:
ЦК РКП (б) Орто Азия бюросунун Секретариат бөлүмүнүн башчысы
 Левитан

Борбордук көзөмөлдөө комиссиясына.
Кыргызстан РКП(б) мүчөсү Арабаев Ишаналыдан

АРЫЗ552

Мен 21 жылдан бери № 382249 партиянын мүчөсүмүн Орто Азия 
бюросунун 17-августтагы токтомуна ылайык партиядан чыгарылганмын.

Ошол эле учурда, автобиографиямды тиркеп жатып, төмөнкүлөрдү 
белгилөөнү зарыл деп эсептейм: Азия Борбордук Бюронун чечимин 
алгандан кийин, мен абдан таң калдым, анткени ал жерден чыгаруунун 
себеби мени диниятчыларга (молдо) таандык болгон деп белгиленген.

Бул таптакыр андай эмес, мен өз эмгегим менен оокатымды таап, окудум. 
Мен ачкалыктан сактап калууга кепилдик бере турган киреше менен 
жашадым. Ошондой шартта 1913-жылы окуу жайын бүтүргөндөн кийин, 
мен элдик мугалим болуп иштей баштадым.

Мен жаңы методикалык «Усул Жадид» мектебин ачтым, ал эски 
диниятчылардын «Усул Кадимчилер» агымы менен карама-каршы 
келерин элдин баары билет, ошондон улам мен алар тарабынан да, мени 
диниятчылардын чагымчылыгы боюнча билген падыша өкмөтү тарабынан 
да, орто жерден таландыга калдым. 

Дин кызматкерлери (Орто Азия Бюросунда молдо деп эсептешет) мени 
диндин душманы катары бөтөн ишенимдеги «каапыр» жана өкмөттүн 
душманы деп жарыялаган «молдолордун» жана кыргыз бийликтегилердин 
чагымчылдыгынын натыйжасында полиция тарабынан 4 жылдан бери 17 
жолу суракка кабылдым жана 4 жолу мен жашаган батирди тинтишти.

Ал эми азыр, 1925-жылы, мени «молдолор» өз багытым үчүн айыпташат, 
анткени, «Кадимчилердин усулуна» каршы чыгып, илимий предметтерди 
окутууну көбөйтүп, баардык мектептерди жаңыча ачууга аракет кылдым. 
Мен четтетүү үчүн жогорудагы келтирилген себептерди каалоо эмес, ката 
катары эсептейм. Орто Азия Бюросу фактыларды текшербей эле чечим 
кабыл алды. «Молдо» деп ким эсептелет? Эгерде биздин оюбузча молдо 
болсо, анда орусчага которулганда «молдо» «дин кызматчы» дегенди 
билдирет.

552 Арыз кыргыз тилинде жазылып, орус тилине которулуп, котормо Борбордук көзөмөл 
комиссиясына жөнөтүлгөн. Биз анын тескерисинче, кыргыз тилине которулган текстин 
сунуштайбыз. 
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Ошондой эле, молдо деген сөздү карапайым калк жакшы түшүнөт жана 
калк арасында  кеңири колдонуп жүрөт. Артта калган массалар Борбор 
Азиядагы көпчүлүк учурларда ар бир сабаттуу адамды «молдо» деп аташат. 
Мисалы, жолдош Кадыр-Алиев менен Дадабаевди молдо деп аташат. Ошол 
эле учурда Кадыр-Алиев Түркиянын төрагасы болгон, аны «Инагам-Жан 
Молдо» деп аташкан, ал эми жолдош Дадабаев Тажикстандын Эл агартуу 
комиссариатында «Батабай молдо» деп аталат. Аларды да молдо-дин 
кызматчылары катары четтетсе болобу? Андай болсо, эмне үчүн мени 
партиядан чыгарышат? Окууга кирген күндөн тартып мен динге каршы 
болгондугумду эмнеге эске алышпайт, бирок алардын чечимин мага 
караңгы массалар берген «молдо» деген наам менен негиздешет.

Дагы бир мисал: казак-инпростун угуучулары мугалимдерин «молдо» 
деп аташат, алардын арасында, албетте, орустар да бар. Орус биздин «молдо» 
боло алабы? Ошондой эле, мисалы, Татарстанда өкмөт тарабынан мечиттин 
башчысы болуп дайындалган адамдар «имам» деп аталат. Мени «каапыр» 
деп эсептешсе, мен кантип «имам» боло алам? Экинчи айыптоо: Мен отуз 
кишинин акыркы тобунун жалындуу топ башчысы жана уюштуруучусу 
имишмин. Ал да туура эмес. Мен уюштуруучу болгон эмесмин, бирок башка 
жооптуу кызматкерлердин катарында колумду гана койгонмун. Арыз жазып 
жатканда, мен партияга каршы эч кандай максатты көздөгөн жокмун.

Биз, коомдук турмуштун жүрүшүнө көз салып, кенемте жерлерин 
көрсөтүп, арыз тапшырдык. Европалыктарга кыргыздардын ички жашоосу 
менен тааныш эместигин көрсөттүк. Биз ошондой эле өз эли аркылуу 
мыйзамсыз салыктарды чогулткан кыргыз кызматкерлердин аракеттерине 
көңүл бурдук, алардын колдоочулары аларга таянып өзүм билемдикке жол 
беришкен.

Мен арызды берүүдөн кылмыш көргөн жокмун, анткени арыз башталгыч 
уюмдардын ишин жетектөөгө жана алардын каталарын оңдоого толук 
компетенттүү болгон жогорку органга берилген. Обком кыргыздардын 
турмушу менен жакындан тааныш болбогондуктан, иште кенемтелер орун 
алган, муну Орто Азия бюросунун комиссиясы ырастаган.

Андай болгон соң, иштеги кенемтелерди көрсөтүү менен РКП 
Борбордук Комитетине арыз берилгени үчүн күнөөлүү деп кароо туурабы? 
Кенемтелердин Кыргызстанда пайда болгону чындык, бул советке жана 
партиялык ишке зыян келтириши мүмкүн. Обкомдун ишин жетектөө боюнча 
көбүрөөк жоопкерчилик тагылган Жолдош Каменский тапшырылган 
өзүнүн түздөн-түз милдеттерин кымындай да аткарган жок, бирок жеке 
кызыкчылыктары үчүн кыргыз кызматкерлеринин арасында топторго 
бөлүп-жарган.

Орто Азия бюросунун токтому бар болгонуна карабай, жумуштан 
бошотулгандан кийин, ал Пишпектен кеткиси келбей, калууга аракет 
кылган, бул анын кандай иштегенин дагы бир жолу далилдейт. Үчүнчү 
айыптоо: мен партиянын саясатын жана тактикасын билбейт имишмин 
жана билгим да келбейт имиш. Мен партиянын саясатын жана тактикасын 
билбегенимди жокко чыгарбайм. Туура, мен Орто Азия бюросуна 
жөнөтүлгөн комиссия мүчөлөрү билген деңгээлде билбейм, бирок мени 
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билгиси келбейт деп айткандары жалган жана орунсуз. Партиянын саясаты 
жана тактикасы менен так жана толук тааныштыгы жок жалгыз эле мен 
эмесмин. Революцияга чейин Кыргызстанда революциялык уюмдар, 
айрыкча большевиктер уюму болгон эмес.

Эгерде бар болсо, алар менен байланышып, партиянын саясаты жана 
тактикасы жөнүндө тиешелүү билимдерди алмакпыз. Ошондой эле, 
тоскоолдуктары - бул кыргыз тилинде тиешелүү адабияттардын жоктугу, 
мисалы, партиянын тарыхы, революциялык кыймыл жөнүндө съезддердин 
токтомдору жок. Албетте, эгер алар жеткиликтүү болсо, каталарды 
кетирбөө үчүн көп окуп билип алууга болот. Ошондой эле, бул кемчиликтер 
мага гана мүнөздүү деп эсептөөгө болбойт, алар обкомдун башында отурган 
жолдоштордун арасында да бар. Партиянын саясатын жана тактикасын 
билбегендиги үчүн орус тилин билбеген адамды партиядан чыгаруу 
таптакыр туура эмес. Менимче, адамдын сабатсыздыгы жана түшүнбөстүгү 
үчүн айыптап, партиядан чыгарбаш керек, тескерисинче, ал адамды 
тарбиялоо керек. Балким, менин ишимде каталар кетирилгендир. Мен аны 
танбайм. Бул жерде партиянын милдети - партиянын катарынан чыгаруу 
эмес, аларга багыт берүү жана көрсөтүү жана «бул жолдош аларды билбейт 
жана билгиси келбейт» деген таптакыр туура эмес. Жолдош Ленин менен 
иштеген жолдоштор да жаңылганын эстен чыгарбоо керек, алар бирок 
партиядан чыгарылбаган, аларга өз каталарын оңдоого кеңеш берилген, 
мен сыяктуу жаш коммунисттерди оңдоого болоору шексиз.

Партияга кирердин алдында мен мезгил-мезгили менен иштерди 
аткарчумун, ошондуктан талапкердин тажрыйбасынан өтпөй эле толук 
кандуу мүчөлүккө кабыл алынгам.

Мен Семиробкомунун553 жооптуу секретары жолдош Ляпонун сунушу 
боюнча кабыл алынгам, ал азыр Сибирь обкомунун секретары болуп 
иштейт. Эмне үчүн Орто Азия бюросунун комиссиясы Семиречье партиялык 
уюмунун мен партиянын катарында жок кезде берген баасын бербейт?

Жыйынтыгында менин сизге айтаарым, мен Орто Азия бюросунун 
фактыларды текшербестен, менин мурунку эмгегимди эске албастан, менин 
душмандарымдын ырастоосунун негизинде мени партиядан чыгарганына 
макул эмесмин.

Мени партиянын саясатын жана тактикасын билбейт жана билгиси 
келбейт деп көрсөткөндөрүн да туура эмес деп эсептейм. Бул кемчиликтер 
меники гана эмес, иштегендердин баарына тиешелүү.

Жогоруда айтылгандар үчүн партиядан чыгарып салуу туура эмес, 
тескерисинче, менин каталарымды оңдоп, мени адам кылып тарбиялоо 
керек.

Андыктан Борбордук көзөмөл комиссиясынан менин ишимди карап 
чыгып, мени партия мүчөлүгүнө калыбына келтирүүнү суранам.

Кайрылуучу Арабаев Ишаналы 2/IX-25-ж. 
Орусчага Калим которгон554

553 Семиробком - Семиречье (Жети-Суу) Облустук комитети
554 Калим – биздин оюбузча, адабият таануучу, САГУну аяктап, ошол кезде Орто Азия 
бюросунда иштеп жүргөн Калим Рахматуллин (1903-1946) болсо керек. 
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АВТОРЛОРДОН

Биз бул китептин окурмандары менен керектүү материалдарды алууга 
жан аябастык менен жардам берген адамдарга ыраазычылык сөзүбүз менен 
бөлүшкүбүз келет.

ОшМУнун психология жана педагогика кафедрасынын ага окутуучусу 
Маматалы Мурзаевге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал 
кадырлуу мугалим ХХ  кылымдын 90-жылдары Базаркул Данияровдун 
жесири Гафифа Даниярова өтө аяр сактап жүргөн Базаркул Данияровдун 
өздүк китепканасындагы документтеринин түп нускаларын, ГУЛАГдан 
келген каттарды жана кээ бир китептер жөнүндө маалымат алган. Алынган 
материалдардын маанилүүлүгүн түшүнгөн Маматалы Мурзаев «Ош 
жаңырыгы» (1994 жана 1997), «Доор үнү» (1995), «Заман-Кыргызстан» 
(1996), «Ош шамы» (1996) гезиттеринде бир катар макалаларды жарыялаган.

Бул басылмаларда ал окурмандарга алгачкы агартуучу Базаркул 
Данияровдун инсандыгы тууралуу айтып берип, анын элесин сактап 
калуунун маанилүүлүгүн белгилеген.

Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин 
кызматкери Майчинова Жаңыл Шамиловна бизге абдан жакшы көңүл 
буруп, архивдик булактарды издөөгө жардам берди.

Ташкент шаарынын тургуну, www.daniyarov.kg сайтыбыздын туруктуу 
окурманы жана досу, Анвар Камалдинов болбосо, биз Өзбекстан 
Республикасынын Борбордук архивинде сакталган документтердин 
электрондук көчүрмөлөрүн ала алмак эмеспиз. Биздин электрондук кат 
аркылуу билдирилген өтүнүчүбүз боюнча, ал Өзбекстандын архивдеринен 
бизге керектүү болгон документтерди таап, бизге жөнөтүп жибергендиги 
үчүн биз ага абдан ыраазыбыз.

Ошондой эле 2005-жылы басылып чыккан Ташкенттеги Киринпростун 
документтер жыйнагынын электрондук көчүрмөсүн бизге жиберген 
Казакстан Республикасынын тарыхчысы, Казакстан Республикасынын 
Эл аралык бизнес университетинин социалдык жана гуманитардык 
илимдер кафедрасынын доценти Карлыгаш Бижигитовага терең 
ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Казак Республикасынын тарыхчысы 
бизге архивдик маалымат булактарын издөөдө ак пейилинен жардам берди.

Кыргызстандын борборундагы тарыхый курулуш имараттары боюнча 
баалуу кеңештери үчүн бишкектик чөлкөм таануучу Владимир Георгиевич 
Петровго ыраазыбыз.
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КЫСКАРТЫЛГАН СӨЗДӨРДҮН ТИЗМЕСИ

Киргыз тилинде Орус тилинде

Партиялык 
органдардын 

пропаганда жана 
агитация бөлүмү

Агитпроп Агитпроп Отдел пропаганды 
и агитации при 
партийных органах

Большевиктердин 
Бүткүл союздук 

коммунисттик 
партиясы

(б)БКП ВКП(б) Всесоюзная 
коммунистическая 
партия большевиков

РСФСР Жогорку 
Кеңеши

РСФСР ЖК ВС РСФСР Верховный Совет 
РСФСР

Бүткүл союздук 
Борбордук Аткаруу 

комитети

ББАТ ВЦИК Всесоюзный 
Центральный 
Исполнительный 
комитет

Бүткүл союздук 
Борбордук 

комитетинин Жаңы 
түрк алфавити 

ББКЖТА ВЦК НТА Всесоюзный 
Центральный комитет 
Нового тюркского 
алфавита

Түзөттүү-эмгек 
лагерлеринин башкы 

башкармалыгы

ЛАГББ ГУЛАГ Главное управление 
исправительно-
трудовых лагерей

Мамлекеттик 
окумуштуулар кеңеши

МОК ГУС Государственный 
ученый совет

Тил, адабият жана 
тарых институту

ТАТИ ИЯЛИ Институт языка, 
литературы и истории

Кыргыз автономиялуу 
облусу 

КАО (КАО) КАО Киргизская 
Автономная область

ВКП(б) Кыргыз 
облустук көзөмөлдөө 

комиссиясы

КОКК Кир ОКК ВКП(б) Киргизская Областная 
контрольная комиссия 
ВКП(б)

Кыргыз эл агартуу 
институту

Киринпрос  / Кир.
Ин.Прос

Киринпрос  /Кир.
Ин.Прос

Киргизский институт 
просвещения

Кыргыз телеграф 
агенттиги

КТА (КирТАГ) КирТАГ Киргизское 
Телеграфное 
агентство
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Кара-Кыргыз 
автономиялуу облусу 

ККАО ККАО Кара-Киргизская 
Автономная область

Кыргызстан 
Коммунисттик 

партиясы

ККП КПК Коммунистическая 
партия Киргизии

Советтер Союзунун 
Коммунисттик 

партиясы

ССКП КПСС Коммунистическая 
партия Советского 
Союза

Партиялык 
органдарынын 
маданият жана 

пропаганда бөлүмү

Культпроп Культпроп Отдел культуры и 
пропаганды при 
партийных органах

Сабатсыздыкты жоюу СЖ Ликбез Ликвидация 
безграмотности

Москва мамлекеттик 
университети

ММУ МГУ Московский 
государственный 
университет

КР Улуттук илимдер 
академиясы 

КР УИА НАН КР Национальная 
Академия наук 
Кыргызской 
Республики

Эл агартуу 
комиссариаты

ЭАК Наркомпрос Народный 
комиссариат 
просвещения

Облустук комитет Обком Обком Областной комитет
Облустук Обл Обл Областной

Облустук аткаруу 
комитети 

ОАК Облисполком Областной 
исполнительный 
комитет

Мамлекеттик 
китеп-журнал 

басылмаларынын 
бирикмеси 

ОГИЗ Объединение 
государственных 
книжно-журнальных 
издательств

Ош гуманитардык-
педагогикалык 

институту 

ОМПИ ОГПИ Ошский Гуманитарно-
педагогический 
институт

“Сабатсыздыкты 
жоюу” коому

СЖК ОДН Общество «Долой 
неграмотность»

Билим берүү бөлүмү БББ ОНО Отдел народного 
образования

Эл агартуу бөлүмү ЭАБ ОНП Отдел народного 
просвещения
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Профессионалдык 
билим берүү бөлүмү

Профбилим Профобр Отдел 
профессионального 
образования

Революциялык 
комитет

Ревком Ревком Революционный 
комитет

Жумушчу-дыйкан 
инспекциясы

ЖДИ РКИ Рабоче-крестьянская 
инспекция

Россия Советтик 
Федеративдик 
Социалисттик 
Республикасы

РСФСР РСФСР Российская Советская 
Федеративная 
Социалистическая 
республика

Орто Азия 
мамлекеттик 

университети

ОАМУ САГУ Средне-Азиатский 
Государственный 
Университет

Орто Азия 
коммунисттик 
университети

ОАКУ САКУ Средне-Азиатский 
Коммунистический 
Университет

Кыргыз ССРинин 
Министрлер Кеңеши

Кырг ССР МК СМ Кирг ССР Совет министров 
Киргизской ССР

Эл комиссарлар 
Кеңеши 

ЭКК СНК Совет Народных 
Комиссаров

Балдарды социалдык 
тарбиялоо жана 

политехникалык 
билим берүү 

башкармалыгы

Соцтарбия Соцвос Управление 
социального 
воспитания и 
политехнического 
образования детей

Советтик 
социалисттик 

республикалар союзу

СССР СССР Союз Советских 
Социалистических 
Республик

Эмгек жана Коргоо 
Кеңеши 

ЭКК СТО Совет Труда и 
Обороны

Социал-Туран 
партиясы

СТП СТП Социал-Туранская 
партия

Советтик 
Социалисттик 

Түркстан 
Автономиялуу 
республикасы 

ТАССР, Түрк АССР, 
Түркреспублика, 

ТССР 

ТАССР, 
Туркестанская 
АССР, 
Туркреспублика, 
ТССР 

Туркестанская 
Автономная Советская 
Социалистическая 
Республика

Чыгыш Түркстан 
Университети

ЧТУ ТВИ Туркестанский 
Восточный 
Университет

Түркстан элдик 
Университети

ТЭУ ТНУ Туркестанский 
Народный 
Университет
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Борбордук аткаруу 
комитети

БАК ЦИК Центральный 
исполнительный 
комитет

Лениндик 
коммунисттик жаштар 

союзунун борбордук 
комитети 

ЛКЖС БК ЦК ЛКСМ Центральный 
комитет ленинского 
коммунистического 
Союза молодежи

Россиянын 
коммунисттик 

(б) партиясынын 
борбордук комитети

РК(б)П БК ЦК РКП(б) Центральный 
комитет Российской 
коммунистической 
партии большевиков
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СҮРӨТТӨРДҮН ТИЗМЕСИ 
• Бул китептеги сүрөттөр төмөнкү маалымат булактарынан алынды: 

ДҮА Данияровдордун үй-бүлөлүк архиви. 
БДСФ Базаркул Данияровдун сүрөт фонду
ТБДФ Төлөнбай Данияровдун сүрөт фонду
СДСФ Санжарбек Данияровдун сүрөт фонду 
ЖТСФ Жусуп Турусбековдун сүрөт фонду 

Үй-бүлөлүк архивдер:
Шабдановдор
Чолпонкуловдор
Жакишевдер

• КР КСДБА (ЦГА КФФД КР) – Кыргыз Республикасынын киносүрөтдокументтер 
Борбордук Архиви

• Кайсы архивден алынганы көрсөтүлбөгөн сүрөттөр, интернеттен алынды. 

ТИЗМЕ
1 Пишпектеги эркектердин гимназиясы. КР КСДБА 
2 Шабдан баатыр меймандар менен. 1910. КР КСДБА.
3 1909-1911-жж. Тарсуу айлындагы “Шабдания” медресеси. Шабдановдордун үй-

бүлөсүнүн архиви.
4 Абдраим Чункелеев. Газетадан алынды (Газетанын аталышы жана номуру 

дайынсыз)
5 Базаркул Данияров «Шабдания» медресесинде. 1909-1912-жылдардын ортосу. ДҮА. 

БДСФ
6 Токмок шаарынан алыс эмес жерде жайгашкан Сайлык айылындагы орус-тузем 

мектеби. Азыркы абалы. Айида Кубатованын коллекциясынан.
7 Мурдагы Верныйдагы эркектер гимназиясынын имараты.  Азыркы абалы. 
8 Тоодон ашуу. 1916-жг. КР БМА КСДБА 
9 Ысак Шайбеков

10 Улуу князь Николай Константинович Романовдун Ташкенттеги сарайы. 
11 Түркстан Элдик университетинин ачылышы жөнүндө кулактандыруу 
12 Иса Тохтыбаев
13 Назир Тюрякулов жана Сауд Арабиясынын королу Фейсал ибн Абдул-Азиз аль-

Сауд. 1934-жылдарга жакын.
14 Ташкенттеги Киринпростун имараты. 1924-ж.
15 Базаркул Данияров жана бир тууган Шабдановдор Ташкентте. 1920-ж. ДҮА БДСФ
16 Ажыйман Шабданов, Борис Бройдо, Ажыгабыл Шабданов. Верный шаарындагы 

гимназия. 1914-жылдар. Шабдановдордун үй-бүлөлүк архиви.
17 «Ақ жол» газетасынын редакциясы. Ташкент. 1926-ж.
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18 Ташкенттеги Киринпростун окутуучулары. Ташкент. 1923-жылдар. 
19 Мухамеджан Тынышпаев
20 Халел Досмухамедов
21 Халел Досмухамедов жазган китептер. Мукабалары жана барактары
22 Магжан Жумабаев
23 Файзулла Галимжанов
24 Ахмед Байтурсыновдун алиппеси
25 Казак интеллигенттери. 1920-жылдар
26 Абубакир Диваев. 1916 
27 Жаханша Досмухамедов
28 Алькей Маргулан, Мухтар Ауэзов, М. Хабибуллин (?). 1926-жыл.
29 Москвадагы Бүткүл союздук айыл чарба көргөзмөсү. ТҮРКСТАН павильону. 1923
30 Курманбек Жандарбеков «Амангельди» тасмасында Жакастын ролунда. 1938 
31 Ташкенттеги Киринпростун биринчи (мөөнөтүнөн мурда) бүтүрүүчүлөрү.  

Февраль 1924-ж. ДҮА. БДСФ 
32 Алматадагы Казак (алгачкы аталышы Кыргыз) агартуу институту
33 Ташкенттеги Киринпростун даярдоо бөлүмүнүн студенттери Алматыдагы 

Киринпроско көчүрүлгөнгө чейин. 1921-1922-жылдар.
34 Базаркул Данияров. Ташкент. 1-декабрь, 1923-ж. ДҮА БДСФ
35 Ташкентте гидротехникалык мектеп түзүү жөнүндө буйрук. 1901 
36 Трамвай №4. Жизак (Правда Востока) көчөсүнөн Романовский (Ленин) көчөсүнө 

чыгуу. Өзбекстан, Ташкент. 1925-1927
37 Төлөнбай Данияров, Жоробек Сарногоев. Ташкент. 24.04.1924 ДҮА БДСФ
38 Абдыкерим Сыдыков, Турдалы Токбаев, Эшенаалы Арабаев.1920-ж.
39 Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун Ревкомунун биринчи төрагасы Иманалы 

Айдарбеков
40 Айыл чарба жана 3 айлык кайра даярдоо (бышыктоочу) курстардын мугалимдери 

Базаркул жана Гафифа Данияровдор окуучулары менен. Ош шаары, 6-август, 1925-
ж. ДҮА БДСФ 

41 Дали Зульфибаев. ККАО Ревкомунун жана Ош аймактык Ревкомдун мүчөсү
42 Ош Гуманитардык Педагогикалык Институту. 2020
43 Базаркул Данияровдун “Сабатсыздыкты жоюу” коомунун мүчөлүк күбөлүгү. ДҮА 

БДФ
44 Мурат Салихов. 1938-ж.
45 Базаркул Данияров. 1924-ж. ДҮА. БДСФ 
46 «Кысса-и-Зилзала» китебинин мукабасы. Молдо Кылыч Шамыркан уулу. Эшенаалы 

Арабаев 1911-жылы Казань шаарында бастырып чыгарган.
47 Осмонаалы Сыдык уулунун “Мухтасар тарых-и Кыргызийа” (1912), жана “Тарых-и 

кыргыз Шадманыйа” (1914) китептеринин мукабасы жана барактары.
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48 Осмонаалы Сыдык уулу үй-бүлөсү менен. 20-жылдар. XX к. Жакишевдин үй-
бүлөлүк архивинен. 

49 Билимдүү 10 кыргыздын 1920-жылдын май айында В.И. Ленинге жазган каты. 
Фрагмент

50 “Эркин Тоо” газетасындагы макаланын баш сөзү.  № 62, 1927-ж.
51 Базаркул Данияров тактага: “Кыргыз эл адабиятын жыйноо үчүн» деп жазып 

жатат. 1928. ДҮА. БДСФ.
52 1924-жылдагы биринчи окуу китептери. Мукабалар.
53
а,б

“Касымдын ырлар жыйнагы”, “Тамсилдер” Молдо Кылыч. Мукабасы жана кээ бир 
барактары. 1925-жылы басылып чыккан.

54 Москва шаарындагы Никольская көчөсү, №10 үйдүн имараты (Борбордук 
басмакана). Азыркы абалы.

55 Москва шаарындагы Никольская көчөсүнүн башталышы, Синод басмаканасынын 
имараты. Азыркы абалы. 

56 Медтехникумдун студенттери жана окутуучулары. Эшенаалы Арабаев, Төлөнбай 
Данияров, Какиш Рыскулова. Фрунзе. 1931. ДҮА. БДСФ

57 Базаркул Данияров. Ташкент. 1923-ж. ДҮА. БДСФ.
58 Хаят, Гафифа Даниярова (Халикова), Базаркул Данияров. Ош. 1925. ДҮА. БДСФ.
59 Рабига, Абида Халиковалар, Төлөнбай Данияров, Гафифа Даниярова, Фатима 

Халикова. Ош. 1924. ДҮА. БДСФ
60 Касымаалы Жантөшевдин БКПТ аяктагандыгы жөнүндө күбөлүгү 
61 Тазабек Саманчиндин БКПТ аяктагандыгы жөнүндө күбөлүгү 
62 Петр Кузьмич Юдахин. 1928. ДҮА. БДСФ
63 Орск, Оренбург облусу. Шаардын эски бөлүгү. 2000-жылдар
64 Ташкенттеги мугалимдердин семинариясы. Архитектор А.Л. Бенуа. Открытка 

1904-ж.
65 Конгур-Ходжа Ходжиков. 1924
66 Абжалилбек Чолпонкулов Ташкенттеги мугалимдер семинариясынын 

окуучуларынын формасында. 1896-ж. Чолпонкуловдордун үй-бүлөлүк архиви. 
67 1901-жылы аяктагандардын арасында Чолпонкуловдун фамилиясы жазылган 

бүтүрүүчүлөрдүн тизмеси. Семинариянын 1904-жылдагы отчетунан.  61-б. 
68 Петр Кузьмич Юдахин үй-бүлөсү менен. Юдахиндин үй-бүлөлүк архивинен.
69 П.К. Юдахиндин Госиздатка жазган катынан үзүндү. 1925-жыл.
70 Ташкенттеги Тажик инпросунун имараты. 1920-жылдардагы открытка.
71 Пишпектин старостасы Илья Тереньевдин мурдагы “дачасы”.  Пишпек. 1900. 

Мамлекеттик Тарых музейинин фондунан.
72 Киринпростун имараты (Хихуро Тонжанын үйү). 1920-ж.
73 Петр Кузьмич Юдахин жана Базаркул Данияров. 1929-ж. ДҮА. БДСФ
74 Киринпростун жатаканасынын бир имараты. 1940-ж.
75 «Метр чендери» жана «Эсеп китеби». Китептердин мукабалары.
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76 Сатыбалды Нааматов. 1930
77 Узакбай Абдукаимов. Болжолдуу түрдө 1941-1945-жылдар
78 Жума Жамгырчиев. Болжолдуу түрдө 1941-1945-жылдар
79 Токчоро Жолдошев, Ажыгабыл Шабданов. 1926-жылдар.
80 Саул Абрамзон өгөй кызы Викторина менен.
81 В.В. Образцовдун 125 жылдыгына карата репродукцияланып чыгарылган 

маркалар.
82 РФ Белгород облусунун Валуйки шаарындагы музей жана А.В. Игнатьевге коюлган 

эстелик. Азыркы абалы. 
83 Борбордук педтехникумдун окутуучулары, 1929-жыл. «Жаңы маданият жолунда» 

журналында жарыяланган сүрөт. 
84 Киринпростун дене тарбия ийрими. Пишпек. 10-ноябрь, 1925-ж. ДҮА. БДСФ.
85 Дене тарбия ийрими. Киринпростун студенттери жана сырттан катышкан 

катышуучулар. 1926? ДҮА. БДСФ
86 Саясий ийрим. Студенттер жана окутуучулар. БДСФ.
87 БКПТнын студенттери даярдап жаткан “ҮМҮТТҮҮ ЖАШ” дубал газетасынын 

кезектеги чыгарылышы даярдоо. Жаңы кыргыз алфавити (латиница) менен 
терилген. 1928-ж. КР БМА КСДФ

88 “Кызыл Учкун” ийриминин катышуучулары. 1928. КР БМА КСДФ
89 БКПТ жогорку, төмөнкү курстарынын жана мектебинин окуучулары. 20-январь, 

1929-ж. ДҮА. БДСФ.
90 Музыкалык-драмалык ийрим. БКПТ студенттери. 1928? КР БМА КСДФ
91 Агитпроп курстары. БКПТ студенттери жана окутуучулары. КР БМА КСДФ
92 Базар (Совет, андан кийин Абдрахманов) көчөсүндөгү имарат, мында шаардык 

кеңеш менен бирге “Кошчу” союзу жайгашкан.  Революцияга чейинки мурунку 
жеке үй. 

93 БКПТ 3-курсунун студенттери окутуучулар менен. Биринчи бүтүрүүчүлөр. 1928. 
ДҮА. БДСФ

94 БКПТ экинчи бүтүрүүчүлөрү окутуучулары менен окууну аяктаар алдында. 1930. 
ДҮА. БДСФ.

95 Төрт акын. Солдон оңго: Жусуп Турусбеков, Кубанычбек Маликов, Аалы Токомбаев, 
Жоомарт Боконбаев. 1938. ДҮА. ЖТСФ

96 Драма ийриминин мүчөлөрү репетиция учурунда
97 А. Игнатьевдин «Биринчи кыргыз драмалык ийирими» сүрөтү
98 “Чоңдор үчүн алиппе”. Автору Тазабек Саманчин. Мукабасы. 1935-ж.
99 БКПТ 3-курсунун студенттери – келечекте үчүнчү мөөнөтүнөн мурда аяктай 

турган бүтүрүүчүлөр. 1930. ДҮА.БДСФ.
100 Абдылас Малдыбаев аялы Батипа менен.
101 Анвар Куттубаева “Ажал Ордуна” музыкалык драмада Зулайканын ролунда. 1938. 

БМА КР КСДФ
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102 Айша Туменбаева “Жабык фургон” тасмасындагы Айжамалдын ролунда. 1926-ж.
103 БКПТ биринчи бүтүрүүчүлөрү. Виньетка 1929. ДҮА. БДСФ
104 БКПТ экинчи жана үчүнчү мөөнөтүнөн мурда аяктаган бүтүрүүчүлөрү. Виньетка. 

1930. ДҮА. БДСФ
105 Төлөнбай Данияров. 1928. ДҮА. ТДСФ
106 Жүкөш Мамбеталиев.1930-жылдар
107 Уултай Ботбаева. Датасы белгисиз.
108 М.В. Фрунзенин музейи, 1920-ж.
109 А.В. Затаевич музыка жазып жатат.
110 Карамолдо Орозов, А.В. Затаевич, Мураталы Күрөңкеев. 1928
111 Ата-Түрк Кайсери шаарынын тургундарына жаңы алфавиттин негиздерин 

түшүндүрүп жатат. 20-сентябрь, 1928
112 Базаркул Данияров Бакуда өткөн Түркологиялык съезддин жыйын залында, 

экинчи катарда отурат. Съезддин кинохроникасынан үзүндү кадр. 1926-ж.
113 Жаңы кыргыз алфавитинин комитетинин I-уюштуруу отуруму. ДҮА. БДСФ
114 Жаңы кыргыз алфавити. «Кызыл Кыргызстан» газетасында жарыяланган, № 87 

(436) 31-июнь, 1928-ж.
115 Базаркул Данияровдун «Борбордук кыргыз педагогика техникуму» макаласы 

«Жаңы маданият жолунда» журналында, №2, июнь 1928. 
116 Кутпа Орузбаева-Даниярова, Мухтар Ауэзов, Асанкалый Орузбаев. Кой-Сары. 

01.08.1958. ДҮА. КДСФ
117 Т. Субанбердиев кыргыз тилине которгон «Абай» китеби. Автордун колу коюлуп, 

белекке тартууланган. 1958. ДҮА. КДСФ.
118 Гафифа Даниярова жаңы кыргыз алфавитинин машинопись курсунун 

окуучуларынын арасында. 1928. ДҮА БДСФ.
119 Гафифа Даниярова, Базаркул Данияров, Төлөнбай Данияров туугандары менен. 

1928. ДҮА. БДСФ.
120 Турдубүбү Тыныстанова кызы менен.
121 Базаркул жана Гафифа кыргыздын улуттук салттуу кийиминде. 23-январь, 1928. 

ДҮА. БДСФ.
122 Базаркул жана Гафифа европалыктардын кийиминде. 1928. ДҮА. БДСФ.
123 Төлөнбай Данияровдун балдар үчүн «Колхоз балдары» аңгемеси
124 Гафифа жана жээни Алия. ДҮА. БДСФ
125 Төрөкул Айтматов
126 Эркинбек Эсенаманов
127 Д.Л. Волковскийдин эсеп китебин кошумчалары жана өзгөртүүлөрү менен 

которгон Б. Данияров 1931. Мукабасы жана барактары
128 САКУ. Открытка 1920-ж. 
129 Жазуучулар союзунун биринчи съездинин катышуучулары. 28- апрель 1934-ж. КР 

БМА КСДФ
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130 Базаркул Данияров которгон Березанскаянын эсеп китеби. 1935-ж.
131 Аалы Токомбаев 19 жаш курагында Ташкенттеги САКУда окуп жүргөн кези. 

А. Токомбаевдин музейинен алынган. 
132 А. Токомбаевдин сүрөттүн арткы бети кол жазмасы менен.
133 В.И. Межлауктун Ярославскийге жана Сталинге тарткан карикатурасы. 

1927-жылдар
134 Гафифа Фрунзе шаарындагы үйдүн короосунун ичинде. Анын оң тарабынан боз 

үйдүн бир бөлүгү көрүнүп турат. 1932-ж.
135 Мугалимдердин Караколдогу курсу. Төлөнбай Данияров жана Кусейин Карасаев 

менен түшкөн виньетка. 10-август, 1934-ж. ДҮА. ТДСФ.
136 Гульсурук (Гулия) Гафифанын туугандары менен. 1935-ж. ДҮА. БДСФ
137 Бакир Данияровдун балдары. Август 1935-ж. ДҮА. СДСФ
138 Базаркул улуу агасы Бакирдин үй-бүлөсү менен. Фрунзе. 1936. ДҮА. БДСФ
139 Ивдель колониясы. Азыркы абалы
140 Ивдель колониясы. Азыркы абалы
141 Ивделге карай кеткен жол. Азыркы абалы
142 Түрмөдөгү лазарет. ГУЛАГдан бери сакталып келатышы мүмкүн. 
143 Гафифа Даниярова. 1992-ж. ДҮА. БДСФ
144 Кутпа жана Санжарбек Данияровдор. Ленинград. 1950-жылдар. ДҮА. СДСФ

«Замандаштарынын эскерүүлөрү» бөлүмүндөгү текстте номуру белгиленбей 
кеткен сүрөттөр – эскерүүлөрдүн авторлорунун портреттери:

145 Кусейин Карасаев
146 Турдубүбү Тыныстанова уулу менен
147 Шайык Жамансариев
148 Жамиля Кошоева
149 Курман Кыдырбаева
150 Айша Туменбаева өмүрлүк жолдошу Кусейин Карасаев жана балдары менен
151 Насир Данияров
152 Зияш Бектенов
153 Султан Самсалиев
154 Абдулхай Алдашев

КОЛЛАЖДАР

«Пассионарийлерге кошок-реквием» бөлүмүндөгү репрессия 
курмандыктарынын жакындары жана туугандарынын сүрөттөрүнөн 
түзүлгөн коллаждар:

•  Насаатчылар, мугалимдер, улуу жолдоштор
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•  Достору, курсташтары, кесиптештери
•  Окуучулары

Базаркул Данияровдун китебинин «Библиография» бөлүмүндө «Кошумча 
материалдар» бабындагы коллаж. 

СҮРӨТТӨР

I-сүрөт  Байбото уулу Даниярдын мөөрүнүн изи.
II-сүрөт Түркстан крайы. 1893-жылдагы карта.
III-сүрөт Туркестан АССРинин 1920—1924-жылдардагы картасы
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АДАМДАРДЫН АТТАРЫНЫН ИНДЕКСИ 

А
Абдрахманов Юсуп (Жусуп) 52, 63, 68, 86 165, 185, 204, 205, 240, 242, 243, 247, 247, 249, 249, 
250, 339, 343, 347, 358, 379
Абдрахманов Токо 68, 89, 124, 339, 356
Абдукаимов Узакпай 141, 142, 159, 169, 358, 373, 376, 383, 386, 489
Абдукаримов Мамасалы 153, 159, 163, 170, 365, 373, 375, 376, 152, 156, 158, 168, 238
Абдулвалиева (Айтматова) Нагима 216, 218
Абдушахметов 242
Абрамзон Саул 146, 488
Авербух Ефим 149
Аденов Сулайман 183, 184, 156, 162, 164
Адилев (Адилов) Динмухамед 55, 335
Адышева Тенти 98, 191
Айдарбеков Иманалы 52, 61, 63, 71, 74, 86, 107, 204, 240, 332, 462, 486А
Айзунов Сегизбай 31, 41, 42, 56, 121, 334
Аймауытов Жусипбек 42, 43, 250, 334, 380
Айтиев Гапар 146, 159, 160, 165, 184, 357, 361, 365, 367, 368, 373, 376
Айтматов Торекул 123, 163, 165, 170, 203, 207, 216, 218, 222, 239, 240, 343, 376, 380, 391, 490
Айтматов Чыңгыз 212
Акильбеков 232
Акматов Мустафа 250, 339, 367
Алжамбаев Мырзакмат 224, 225,358, 384, 385
Алиев Осмонкул 32, 36, 51, 52, 56, 57, 65, 83, 87, 88, 89, 90, 121, 124, 129, 144, 165, 192, 194, 
204, 205. 216, 222, 233, 250, 259, 334, 335, 338, 339, 343, 355, 359, 361, 372, 376, 378
Алматаев Кайбылда (Гайбылда) 86
Алымбек уулу Алыке 11
Альджамбаев Ю. 191, 192
Аманбаев 326
Андреев Михаил123
Арабаева Аккагаз 159, 165, 190, 361, 363, 367, 368, 374
Арабаев Эшенаалы (Ишеналы) 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 116, 126, 128, 
135, 143, 144, 151, 191, 192, 194, 195, 202, 206, 208, 209, 214, 222, 237, 240, 250, 253, 332, 352, 
355, 358, 360, 361, 370, 371, 376, 378, 382, 386, 391, 392, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 
478, 486, 487
Асанкулов 326
Асфендиаров Санжар 119, 336, 337,
Асфендиарова-Лапина Рабига 337
Атабай оглы Мухамедкули 123
Ауэзов Мухтар 46, 48, 50, 51, 155, 191, 211, 212, 213, 214, 215, 342, 370, 373, 380, 486, 489
Ауэзов Мурат 211, 352 
Ахтямов 70
Ашнин Федор Дмитриевич 236, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 350
Б
Байбото уулу Данияр 10, 11, 385, 491
Баижанов Джунус 86
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Баишев Адий 114, 132, 133, 136, 204, 207, 342, 
Байбото, Тыныбек уулу Байбото 10, 385
Байгалина Муслима 344
Байджиев Ташым, Байжиев 153, 157, 158, 159, 162, 163, 175, 176, 177, 178, 187, 192, 220, 345, 
358, 371, 373, 376, 377, 381, 386
Байзаков Иса 198
Баймаханов Садвакас 50, 56, 338
Байсеитов Абдул-Азиз 31
Байтасов Абдулла 42, 43, 48, 56, 334
Байтурсынов Ахмед 43, 47, 48, 151, 155, 203, 335, 486
Байчурина Гуль-Аим 41, 42
Бапаков Жолаалы 19, 21, 358 
Баялинов Касымалы 36, 37, 57, 58, 63, 159, 222, 337, 376
Бектенов Зияш 45, 57, 68, 80, 88, 89, 106, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 145, 150, 153, 155, 156, 
157, 158, 159, 162, 165, 166, 167, 175, 177, 178, 187, 192, 195, 196, 207, 212, 220, 223, 224, 345, 
350, 358, 365, 370, 371, 373, 375, 377, 378, 386, 387, 390, 391, 392, 395, 491
Бектурсунов Сүйүнтбек 176, 179, 187, 247, 373
Бен Евсей 43
Бибиков Иван 43
Бокобаев 237, 243
Бөкөнбаев Жоомарт 158, 161, 171, 172, 367, 371
Болганбаев Хайретдин 31, 43
Ботбаева Алтынай 83
Ботбаева Уултай 160, 192, 374, 489
Браварник 248, 249
Бройдо Борис 37, 486
Бройдо Григорий 37, 86
Бруй Леонид 124, 135, 343
Булатов Юсуп, Юсуф 204, 344
Булатов 81, 413
Бурсик 227
Бухарбаев Алжан, Бухарбай улы 55, 56
Бүбү (Токтобүбү) Ашыр бий кызы 12, 22, 214, 221, 229, 253, 255, 257, 259, 269, 289
В
Васильев 251
Венедиктов Николай 41, 42, 56
Виноградова 227
Власов Владимир 182
Вяткин Василий 123
Г
Галимжанов Файзулла 41, 42, 46, 55, 56, 334, 486
Гарифжанов 70, 209
Григорьев Николай 145, 148, 150, 167, 187, 365
Грин А.И. 234
Губанов 227
Гузий 227
Д
Далина 70
Данияров Апсеке 23, 220, 254
Данияров Бакир (Бакир Данияр уулу) 12, 13, 22, 23, 24, 62, 102, 162, 191, 214, 218, 220, 221, 
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228, 229, 230, 235, 236, 252, 253, 254, 256, 257, 259, 269, 272, 326, 327, 332, 363, 371, 376, 397, 
464, 490
Даниярова (Халикова) Гафифа 81, 100, 101, 102, 103, 104, 142, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 
235, 253, 254, 255, 256, 259, 262, 266, 268, 269, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 283, 284, 285, 288, 
289, 292, 294, 296, 297, 299, 301, 304, 305, 308, 310, 313, 316, 319, 321, 322, 323, 324, 327, 352, 
437, 453, 455, 463, 480, 487, 489, 490
Даниярова Гулия (Гүлсурук) 220, 254, 255, 256, 257, 269, 272, 272, 490
Даниярова Кутпа 80, 213, 214, 215, 234, 254, 256, 257, 258, 324, 325, 326, 327, 389, 489
Данияров Насир (Насыр) 23, 199, 200, 214, 216, 220, 222, 254, 257, 305, 363, 371, 491
Данияров Санжарбек 221, 254, 256, 257, 325, 485, 490
Данияров Төлөнбай 23, 62, 63, 68, 98, 102, 153, 163, 165, 190, 191, 199, 214, 217, 218, 220, 253, 
254, 255, 269, 305, 362, 375, 385, 390, 393, 394, 395, 396, 485, 486, 487, 489, 490
Джаленов Карим (Жаленов) 41, 42, 43, 56
Джаленова Полина 41, 42
Жумагулов (Джумагулов) Апас 326
Дзюба 248
Диваев Абубакир 48, 49, 50, 486
Димитриев 132
Догдуров Мукамбет 238
Досмухамедов Халел (Халил) 42, 44, 45, 47, 48, 54, 55, 121, 250, 334, 352, 486
Досмухамедов Жаханша (Джаханша) 46, 50, 250, 334, 486
Дулатов Миржакип (Миржакып) 47, 48, 186, 250, 335
Дүйшеев 326
Е
Есенгулова Арифа 338
Есин Василий 148, 150, 187
Есова Сара 31,
Ж
Жакишев Өмүркул 152, 153, 157, 162, 179, 238, 485, 487
Жаманкулов (Джаманкулов) Малабек 232, 235, 344
Жамансариев Шайык 153, 157, 174, 180, 363, 364, 365, 366, 373, 491
Жамансариев Асанбай 342
Жамгырчиев Жума 142, 143, 154, 158, 160, 162, 165, 167, 168, 169, 187, 238, 244, 285, 289, 
341, 351, 360, 362, 373, 488
Жаналиев Насырынбек 181, 200, 368
Жандарбеков (Джандарбеков) Курманбек 54, 198, 486
Жансугуров Ильяс 373, 380
Жантөшев Касымалы 108, 153, 158, 159, 161, 162, 166, 176, 187, 200, 356, 358, 360, 365, 367, 
371, 373, 376, 385, 487
Жаркымбаев Ысмайылакун (Исмаил Джаркинбаев) 145, 156, 162, 164, 209, 243, 385
Жиналовский 247
Жолдошев Токчоро 134, 143, 145, 159, 163, 200, 208, 237, 239, 259, 269, 337, 339, 341, 364, 
488
Жулкумбай Абдулла Кадырый 155, 373
Жумабаев Магжан 42, 45, 46, 47, 50, 54, 56, 88, 250, 334, 370, 486
Жээнбаев (Джиенбаев) Хасан 187, 344
З
Затаевич Александр 182, 197, 198, 199, 200, 360, 374, 375, 489
Зик Иван 43
Зульфибаев Дали (Зулпубаев) (Дали-Мырза, Далы-Мырза, Далыбай) 74, 204, 343, 487
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И
Ибраимов Ислам 368
Ибраимов Осмонакун 24, 83, 350
Ибраимов Чолпонкул (Чолпонбек?) 159, 365, 368
Игнатьев Александр 147, 174, 488
Иксанов 247, 248
Иманжанов Зейнель 41, 42
Иманов Данаке 143, 237, 243, 247, 342
Исакеев Баялы 159, 165, 208, 232, 344, 379
К
Кабаева Зуура 368 
Калинин Михаил 78, 113, 232
Калпаков Байсерке 159, 161, 163, 343
Кандаков 326
Карасаев Кусейин 45, 52, 68, 87, 88, 89, 90, 124, 183, 250, 254, 255, 262, 304, 339, 355, 370, 490, 
491 376, 386
Карачев Сыдык 52, 83, 90, 159, 168, 204, 341, 358, 371
Каримов 133
Каримов С. 152, 162, 176, 187
Карыпов Карыбек, Карпык уулу 145, 156, 164, 187
Касимова Мадина (Касымова) 41, 42 
Кашаубаев Амре 198
Каширин 247
Кенебаев Керим 156, 167, 185, 186, 187, 347
Кенезин 242
Кененсарин (Кененсаринов) Бөрү 159, 242, 247, 248, 249, 250, 356, 464
Кентаев Мукай 367 
Кочуманов Бектурган 367
Колесов Федор 28
Колчак Александр 250
Коноев Азым 164, 224, 225
Коңурбаев Токтомамбет 368
Костин Геннадий 148, 149, 187, 362
Кошоева Жамиля 190, 366, 368, 491
Көкөнов (Кокенов) Шарип 159, 237, 242,
Крупская Надежда 76, 77, 241, 350
Кудайбергенов Таш 165, 204, 343, 380
Кулматов Сатар 165, 326, 344, 380
Култасов Фазил 43 
Кульматов 300
Кульназаров Нуркул 133, 345
Кунанбаев Абай 20, 42, 128, 155, 211, 215, 342, 370, 373, 380, 489 
Күрөңкеев (Куренкеев) Мураталы 199, 360, 374, 489
Курманов Ысырайыл (Израил) 140
Курманов Султан 68, 146, 206, 208, 209, 236, 332, 339, 341, 464
Курманов Зайнидин 52, 61, 68, 74, 87, 199, 350, 352
Куттубаева (Акматова) Анвар (Анувар) 163, 182, 367, 368, 370, 373, 489
Куттубаев Аманкул 172, 370
Кучербаев Владимир Николаевич (Мухаммед Али) 30, 121
Кыдырбаева Курман 153, 155, 160, 180, 181, 361, 367, 491
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Л
Лапина Гуландам 333
Лапин Жагбар 31, 119 
Лапина Райхан 31, 119
Лапин Серали 119
Лапина Хадича 31, 119
Лейске Лидия 43
Ленин (Ульянов) Владимир 22, 29, 44, 48, 54, 61, 70, 76, 79, 83, 85, 86, 133, 175, 191, 201, 210, 
223, 241, 252, 253, 316, 333, 343, 351, 361, 379, 462, 478, 486, 487
Леньков 248, 249
Лозовых Савва 123, 149, 150
Лопухин Михаил 150
Луначарский Анатолий 46, 54, 76, 77, 92, 351
М
Мадалиев 326
Майлин Беимбет 155, 337
Майлина Гульжамал 337, 373, 381
Макешов Нажимүдүн 367
Малдыбаев Абдылас 152, 161, 163, 164, 165, 181, 200, 358, 362, 367, 370, 373, 489
Маликов Кубанычбек 153, 158, 162, 171, 172, 238, 358, 367, 370, 371, 373, 489
Мамарханов 237, 243
Мамбеталиев Жүкөш 98, 153, 191. 192, 253, 375, 489
Мамбетова Гулнийса (Гүлниса) 361, 362, 374
Маречек Рудольф 143, 
Масалиев А.М. 327
Маслацов Константин 150
Меркулович Николай 41, 42, 55, 56
Молдо Кылыч (Шамыркан уулу) 9, 84, 94, 95, 155, 157, 175, 460, 487
Молдокойчиев Дооронбек 368
Москалев 111, 112
Мотовилов 323
Мочалов Валентин 225
Муканов Сабит 155, 381
Мурзаев А. 192, 351
Мурзаев Маматалы 256, 327, 352, 480
Мусаев (Мусай улы) Чинали 55, 56, 338
Мусаев С. 141
Мусаева А. 192, 351
Мээрханов Батырхан 165, 380
Н
Нааматов Сатыбалды 140, 141, 148, 157, 159, 209, 341, 342, 365, 488
Надеждина Александра 43
Назаров Керим 232
Никитина 149
Нурбеков (Нурбек улы) Жумабек 55, 56, 338
О
Образцов Владимир 146, 147, 148, 165, 187, 488
Орозбеков Абдыкадыр 163, 204, 205, 206, 232, 240, 332, 380
Осмоналиева Нурия 368
Осмонов Алыкул 159, 173, 174, 175, 364, 365, 367, 373 
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Осмонова Турсун 367
П
Парышкура 326
Перетт Василий 43
Петрин 70
Петров Владимир 131, 480
Петровский Евгений 148, 149, 150, 187, 227
Пешкова Екатерина 46, 335
Поливанов Евгений 205, 212, 342
Поливанов А.А. 129, 231
Поливанова-Нирк Бригитта 342
Р
Равинский Георгий 43
Рахимов Мирсаид 145
Резникова 72
Рожков А.Е. 223, 351 
Рушкина 227
Рыков Николай 43
Рыков А.И. 133
Рысбеков (Ырысбеков) Адигине 36, 58, 88, 124, 378
Рыскулов (Ж?) 167, 187
Рыскулов Турар 54, 212, 337, 338
Рыскулова Какиш 98, 191, 192, 487
Рыскулова-Исенгулова Азиза 337, 338
С
Саадаев Жайнак 165, 204, 205, 345, 371, 379
Сагитов 247
Садыков Абсамат 36, 37, 58
Салихов Мурат 63, 68, 79, 80, 89, 250, 339, 487
Саманчин Тазабек 95, 108, 152, 156, 157, 160, 164, 175, 177, 191, 253, 347, 371, 373, 376, 376, 
487, 489
Сарбаев Шамгали 31 
Сарногоев Жоробек 62, 63, 68, 89, 94, 124, 250, 480
Сарыгулов Ислам 368
Сарсекеев Хафиз 84
Сасыкбаев Саткын 158, 159, 162, 167, 180, 188, 220, 365, 367, 370, 373, 375, 385
Сасыкбаев Ашыр 176, 187
Сейфуллин Сакен 155, 337, 380
Сейыуллина Гульбарам 337
Семенов Семен 227, 228
Сидоркина Клавдия 149, 187, 362
Скорбачев Иван 42
Солтонбеков Бирлик 68, 353
Солтоноев Белек 222, 242, 342, 358, 376
Солтоноева Ниязган (Ниязкан) 163, 374
Соронбаев (Сооронбаев) Керим 154, 162, 176, 186, 187
Сооронбаев Дүр 17
Сооронбаева Зуура 191
Сраилов Султангазы 86
Ставский 251
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Степанов Василий 43
Стовбун 323
Султанбеков Эшбай 232
Сыдыков Абдыкерим 52, 63, 64, 86, 125, 192, 194, 198, 240, 242, 247, 248, 249, 250, 332, 339, 
Сыдыков 326
Сыдыкова Нуржамал 52, 198, 199, 352
Сыдыкова Нурия 367
Сыдык уулу Осмонаалы 83, 84, 85, 179, 487
Т
Табалдиев 326
Табалдиев Мукуддин 387
Табынбаев Емберген 31, 40, 43, 472, 473
Табышалиев Салморбек 109, 230, 352 
Танина (Тана кызы) Мискина 138, 160, 162, 187, 361
Татыбеков Саймасай 209
Таукин 247
Тезекпаев Атыкан 86
Тойчинов Ыбрай (Ыбырай, Ибрай) 63, 237, 238, 242
Токбаев Турдалы 52, 63, 64, 96, 128, 135, 163, 165, 224, 225, 345, 379, 486
Токомбаев Аалы 238, 245, 246, 248, 249, 262, 347, 356, 357, 377, 384, 385, 388, 389, 489, 490
Тохтыбаев Иса 31, 32, 39, 43, 47, 48, 54, 119, 333, 486
Төрөбаев Нажимүдүн 368
Трофимов 251
Түмөнбаев Кашымбек (Туменбаев Кашимбек) 86
Туменбаева (Карасаева) Айша 143, 154, 155, 160, 162, 163, 165, 183, 361, 367, 368, 369, 374, 
491
Турусбеков 133
Турусбеков Жусуп 161, 168, 171, 172, 207, 238, 485, 489
Тынаев Осмонкул 345, 358
Тыныстанов (Тыныстан уулу) Касым 32, 36, 40, 45, 51, 52, 57, 65, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 
95, 96, 98, 99, 124, 129, 132, 133, 136, 144, 151, 155, 156, 159, 163, 164, 170, 177, 187, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 218, 222, 225, 230, 231, 
237, 239, 240, 242, 250, 259, 261, 262, 263, 334, 338, 339, 342, 347, 350, 351, 355, 356, 358, 359, 
360, 367, 370, 371, 374, 375, 376, 379, 382, 385, 386, 391, 427, 460, 462, 463, 464, 465
Тыныстанов (Тыныстан уулу) Боталы 164, 187, 192, 347
Тыныстанова Турдубүбү 193, 199, 218, 359, 490, 491
Тынышпаев Мухамеджан 17, 42, 43, 52, 55, 56, 250, 334, 486
Түлөгабылов Ж. 208
Тюрин 251 
Тюрякулов Назир 33, 34, 121, 203, 335, 351, 486
 Тюрякулова Надежда 335
У
Убукеев Айткулу 159
Уркунчиев Исабек 133
Устинов 70
Утарбаев Тангберген 31
Утегенов Садык 31, 43, 337
Ф
Фере Владимир 182
Фирсов 12, 242, 243
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Францен Николай 42
Х
Калембетов 70
Хабибулин 70
Халиков Хусеин 102
Халикова Абида 102
Халикова Алия 217, 218, 220. 221, 256, 490
Халикова Камара 256, 
Халикова Роза 217, 256
Халикова Рабига 102, 487
Халикова Фатима 102, 487
Халикова Фарида 221
Халыбжанов Шарип 68
Ходжамкулов (Кожамкул улы) Нашир 55, 56, 338, 459
Ходжанов (Хожанов, Кожанов) Султанбек 31, 43, 47, 119, 206, 212, 250, 333, 459
Ходжиков Конгир Ходжа (Конгур Ходжа, Коңгыр Хожа) 43, 119, 121, 487
Хоролец Аркадий 187, 145, 368
Хрущев Н.С. 266
Худайкулов(Кудайкулов) 242, 247, 248, 249
Ч
Чепелев 326
Чолпонкулов Абжалилбек 73, 120, 121, 123, 488
Чолпонкулов Жамыйбек 58, 167, 187
Чолпонкулов Шарип 58
Чудаев 247
Чуйков Семен 146
Чукин Карып 156, 164, 191, 253
Чукина Зейнеп 192
Чункелеев Абдраим 18, 19, 485
Ш
Шабданов Абазган 145
Шабданов Абдлалий 58
Шабданов Ажыгабыл (Ходжакабул Камилев) 36, 37, 57, 58, 144, 250, 282, 341, 486
Шабданов Ажыйман (Аджиман Мокушев) 36, 37, 57, 58, 140, 141, 143, 150, 208, 209, 214, 236, 
242, 247, 248, 249, 250, 260, 339, 341, 459, 464, 486
Шабдан Жантаев (Шабдан-батыр) 
Шабданов Исаметдин (Самудин) 22, 71, 86, 332
Шабданов Кемель 22, 332
Шабданов Мажит 36, 58
Шабданов Мөкүш (Мухитдин) 22, 332, 339
Шайбеков Ысак (Исак) 24, 25, 86, 462, 467, 486
Шамгунов Давлетша 142, 143, 144, 208
Шамурзин Султанкул 156, 164, 184, 185, 216, 347
Шамшин Михаил 41, 42, 55, 56
Шеримкулов Медет 326
Шыгаев Дауткул (Дооткул) 86
Шимкин 326
Шүкүрбеков Райкан 159, 172, 173, 174, 364, 365, 373
Шүкүров Жапар 45, 68, 89, 124, 250, 356, 359
Шыныке 10
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Щ
Щеглова Надежда344 
Ы
Ырысбеков Адигине - Рысбеков Адигине караңыз
Элебаев Мукай 153, 158. 159, 161, 162, 163, 168, 169, 176, 187, 341, 358, 360, 365, 367, 370, 
371, 373, 376
Эсенаманов Эркинбек 163, 165, 216, 222, 343, 376, 380, 386, 490
Эшмамбетов Касымбек 167, 171, 187, 220, 373
Эшмамбетова Нурия (Нуриля) 361, 374
Ю
Юдахин Петр 41, 42, 46, 55, 56, 57, 93, 99, 106, 107, 109, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 139, 142, 145, 148, 150, 152, 153, 156, 160, 164, 187, 221, 
359, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 387, 433, 463, 487, 488 
Юдахин Константин 21, 93, 99, 126, 205
Я
Якупбаев Исмаилбек (Жакыпбаев Ысмайылбек) 204
Янсанчин Лагир 86
Ярославский Емельян (Губельман) 251, 252, 490
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САНЖАРБЕК ДАНИЯРОВДУН ФОНДУ ЧЫГАРГАН КИТЕПТЕР. 

ЖУСУП ТУРУСБЕКОВ. ТАНДАЛГАН ЧЫГАРМАЛАР

Турусбеков Жусуп. Тандалган чыгармалар. - Б.: Санжарбек 
Данияровдун Коомдук Фонду. 2016. - 127б. Кириш сөзүн жазып, жаңы 
түшүндүрмөлөрүн толуктаган жана жыйнакты түзгөн А. Даниярова.

Бул жыйнакка залкар акындын тандалган чыгармалары топтолду. 
Алгач ирет 1934-жылы сахнага коюлган «Ажал ордуна» драмасы 
Жусуп өзү баштан кечирген Улуу Үркүндөгү трагедиялуу окуялардын 
негизинде жазган. Китепке акындын эң таанымал ырлары тандалды. 
Мунун ичинен айтылуу Атай Огонбаев обонун жараткан «Эсимде» 
менен Абдылас Малдыбаев музыкасын жазган «Кызыл жоолукчанды» 
азыркыга чейин ырчылар ырдап, эл жактырып угуп келет. 
Жусуптун кан майданда фашисттер менен кармашып жүрүп жазган   
«Каракчынын трагедиясы» поэмасы 1942-жылы жарык көргөн. Бул 
китепке адабият боюнча мектеп программасына камтылган «Энем» 
поэмасы да киргизилди. 

АЛЕКСЕЙ ДОРОХОВ. СЕНИН ӨЗҮҢ ЖӨНҮНДӨ

Дорохов Алексей Алексеевич. Сенин өзүң жөнүндө. Б.: 
Санжарбек Данияровдун фонду, 2018. - 52 бет. Орус тилинен 
которгондор: С.Б. Данияров, А.А. Ашырбаев; Сүрөтчүлөр: 
Н. Мищенко жана В. Освер. 

Бул китепти окуган окурман адамдын түзүлүшү кандай 
экенин, биздин организмибиз кандай иштерин биле алат. 
Бул адамдын организминин кыскача энциклопедиясы 
кенже класстын окуучуларына арналган, бирок жогорку 
класстын балдарына жана ошондой эле ата-энелерге да аябай 
пайдалуу экени талашсыз. Андан тышкары, кыргыз тили 
боюнча билимин өркүндөткүсү келгендерге адамдын дене 
бөлүктөрүнүн аталыштарын жана организмдин касиеттерин 
кыргыз тилинде жакшылап билип алууга көмөктөшөт. 

Санжарбек Данияровдун Фонду

Билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо жана айлана-чөйрөнү 
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www.daniyarov.kg



ГУЛЬНАРА НУРКУЛОВА. «ТУРСУН» ПОВЕСТИ

Нуркулова Гульнара. «Турсун». – Бишкек: Санжарбек Данияровдун 
Коомдук фонду. 2020, – 188 б., ил. Иллюстрациялар — Гүзель 
Айтматова. Кыргыз жана орус тилинде.  Которгон: Айнагул 
Кашыбаева.
 
Окурмандарга башкы каармандын башынан өткөргөн окуясы 
өзгөчө көрүнүшү мүмкүн, бирок ал турмуштан алынган окуялардын 
негизинде жазылган. Турсун Ысык-Көл жээгинде төрөлүп, чоңойгон 
кыз, өспүрүм кезинде үй-бүлөсүнөн бөлүнүп, алыскы Кытайдагы бай 
адамдын үй-бүлөсүнө туш келет. Окурманга Турсундун ХХ кылымдын 
башындагы драмалык окуяларга аралаш өткөн өмүр жолу кандай 
уланаарын, аны өз мекенинде эмнелер күтүп турганын, анын үй-
бүлөсү жөнүндө билүү кызык болот деп ойлойбуз. 

КУТПА ОРУЗБАЕВА-ДАНИЯРОВА. АСЕЛЬ ДАНИЯРОВА.  
БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ – ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГ. ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Орузбаева-Даниярова К.Б., Даниярова А.С. Базаркул Данияров – 
первый педагог. Портрет на фоне эпохи. — Бишкек: Санжарбек 
Данияровдун Коомдук фонду, 2021, — 472 б., ил. Орус тилинде.

Китеп билим берүү тармагындагы суроолорго, Ата мекен 
тарыхына кызыккан жарандарга, айрыкча, тарых, филология жана 
педагогика факультеттеринин окутуучуларына, студенттерине 
арналат.
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