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БАЙЫРКЫ ЭСТЕЛИКТЕРДИН МААНИСИ 

Адам баласынын жашоо тиричилигпнен калган эмгек ку-
ралдары, курал-жабдыктар, уй эмеректери, добо-коргондор, 
шаарлардын жана кыштактардын уравдылары, адепки адам-
дардын байыр алган орундары, таш жана аска беттерпндеги 
суреттер менен жазуулар, байыркы тоо-кен пштетнлген жер-
лер, калмак таштар, ошондой эле катылып калган кенчтер, мо-
неталар жана башкалар — археологиялык эстеликтер, же ба
йыркы эстелпктер деп аталышат. Аларды жердин астынан да, 
устунон да жолуктурабыз. Жер астында жаткан эстеликтер 
бпр кыйла арбын, анткени, алардын кебу, ошондой эле айрым 
буюмдар бир кезде калтырыльга, же жоголуп, узак мезгилдер 
отуу менен квмулуп калган. 

Тарыхты изнлдее учун байыркы замандын эстеликтеринин 
зор мааписп бар. Муну марксизмдин-ленинизмдин клаесиктери 
бир иече ирет баса керсвтушкен. К. Маркс: «Жок болуп кеткеи 
айбандардыи турлврунун сввк мучелорун изилдво учун елгвндв-
руиун свок калдыктарынын тузулушунун кандай зарылдыгы 
болсо, жок болуп кеткен коомдук формациялардын изилденп-
ши учун эмгек каражаттарынын калдыктарынын да ошондой 
эле зарылдыгы бар... Эмгек каражаттары адамдын жумушчу 
кучунун влчегучу гана болбостон, ошондой эле эмгек жум-
шалган коомдук мамилелердин кврсвткучу да болот» — деп 
жазган. (К. Маркс, «Капитал», т. I, M., 1949, стр. 187). 

Байыркы эстеликтердин мааниси алардын кымбат мате-
риалдан жасалгандыгынан баалуу эмес, андан илим учун 
алынган маалыматтары менен баалуу болуп эсептелет. 

Археологиялык эстеликтер адамзаттыи али кат биле элек 
кезиндеги тарыхын изилдоо ТчУн бирден-бир булак болуп 
эсептелет. Ошолор аркылуу гана эчакы замандагы адамдардынг 
жашоо мунвзу, кылган кесиби кайра калыбына келтирилет.. 

Археолегвялык эстеликтер бизге жазуусу узундулвнуп, ар-
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турдуу я«ана кээде жетишерлик ишенимсиз турдв я«еткен 
доорлорду изилдвв учун чоц роль ойнойт. Буюм материалдары 
булар сыяктуу булактарды текшерууго, тактоого, кошумчалоого 
мумкундук берет. Археологиялык эстеликтердин баалуулугу 
эмгек куралдарыпын, турмуш-тиричилик инвентарыпьш жана 
башка кецири керск кылынуучу букшдардын, ошондой эле 
адамзат коомунун турмушунун ар кандай жактарын: чарба-
нын мунозун, кол онер кесибинин абалын, жаратылыш бай-
льштарын ездештурууну, рухий байлыктын децгелин чагылды-
рууга мумкундук бере турган искусство чыгармаларынын та-
былгаларынын массалуулугунда. 

Эц байыркы жана байыркы доорунун тарыхы Октябрь ре-
волюцпясына чейин дээрлик белгисиз болгон Кыргызстандын 
откондегусун изилдее учун археологиялык эстеликтердин ролу 
чоц. 

Коомдун прогресспвдуу онугушу жонундо маркспсттик 
окууга негизделип, материалдык ендуруш кучторунун осушу 
менен аныкталып турган советтик тарыхый нлимднн спцирген 
эмгеги зор материал топтоп, ал буржуазпялык реакциячыл 
концепцияларга адамзат коомунун тарыхынын чыныгы или-
мий-марксисттик концепциясын карама-каршы койгонду-
гунда. Таанып-билуунун эц алгачкы булактарын калыбына 
келтируу учун зарыл болгон кецири археологиялык иштерди 
жолго койбой туруп, байыркы кылымдын, бир кыйла даража-
да орто кылымдын тарыхынын проблемасын чечууго мумкун 
эместиги ар кандай буржуазиялык бурмалоочуларга каршы 
куроштун журушундо аныкталып отурат. 

Октябрь революциясынан кийин эле башталып, кийинки 
убактарда бир кыйла кулач жайган археологиялык казуулар 
Кыргызстандын коомдук-саясий жана маданий тарыхынын 
бир катар маселелерин туп тамырыиан бери кайра кароого 
мумкундук бердп. Ушинтип, материалдык маданияттын эсте-
ликтерин изилдоо Кыргызстандын эц байыркы тарыхын чагыл-
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дырган материалдарды советтик изнлдеечулордун колуна тий-
гиздп. Азыркы кезде республиканын территориясында адам 
палеолит доорунан бери жашап келгендиги толугу менен 
аиыкталып отурат. Кыргызстандын дыйканчылык областта-
рында биздин доорго чейинки биринчп миц жылдын орто че-
нинен, биздин замаидыи бирпнчи миц жылынын орто ченине 
чейин кул ээлеечулук мамилелер окум сургондугу далплденип 
отурат. Мына ушинтип, Кыргызстандын территориясында ка-
питалпсттпк формацпяга чейинки бардык формациялар болуп 
келгепдигп советтик тарыхый илимге белгилуу болду. 

взунун маданиятын башка эл менен катнашта жана ез 
ара байлаиышта тузуп, анын жетишкендиктерип башка олке-
лврго, элдерге квп берген кыргыз элиннн ата-бабаларынын 
маданнятынын ото байыркылыгы, жогорку децгелде болушу 
жана озунполугу буюм эстеликтерин изилдввнуи негизинде 
аныкталып отурат. Кыргыз элинин этногенез маселелерпн че-
чуудо да археологиялык изилдволврго башкы роль таандык. 
Кишилер квмулгвн двбвлврду, квруствндврду кецири казуу жа
на алардагы соек матерпалдарынын табылышы элдердин келип 
чыгышыныи тарыхый процессии байкоого жардамын тийгизет. 

Ар бцр элдии маданияты ал элдин ата-бабаларынын кы-
лымдар жаиа мицдеген жылдар бою жараткаи коп кырдуу 
иш-аракстиншг натыйжасы болуп сапалат. Азыркы коом 
учун мадаиин мурастардыи ролу чоц. 

Буткул адамзаттын онугушу тузгвн маданиятты терец 
изилдоонун негизинде гана жацы маданиятты курууга боло 
турганын В. И. Ленин бир канча жолу баса кврсоткон. Адам-
дын оз откоидегусуив болгон табпгый кызыгуусу патриотизм-
дин сезпмдерин ягана азыркы маданият менен вткондвгунун 
терец байланыштуулугунун жана бири-бириннн улантылы-
шы экенин сезууну билдиргендпк болуп саналат. 

Байыркы маданиятты жаратуучулар жоиуидо эскеруу — 
азыркы замаидыи кишилеринин туздои-туз милдети. Архео-
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логаялык эстеликтер биздпн ата-бабаларыбыздын емур-тур-
мушунун тнлсиз ачык-айкын куболору, андыктан аларды кор-
гошубуз зарыл. Буга жалан, гана мамлекеттик оргаидар эмес, 
биздпн елкебуздун бардык эмгекчилери катышууга тпйшп. 

МАТЕРИАЛДЫК МАДАНИЯТТЫН ЭСТЕЛИКТЕРИН КОРГОО 
ЖАНА ИЗИЛДЕП YHPGHYY 

Биздпн советтпк олкедо байыркы эстеликтер чыныгы баа-
ланып, изилденип жатат. Падышалык Россияда уствмдук кы-
луучу таптар муну каалашкан эмес жана езунун таптык теги 
боюнча муну иштеше да алмак эмес эле. Жерге жана андагы 
болгондордун бардыгына жеке менчик укугун берген падыша
лык Россиянын закону аларды чексиз жырткычтык менен та. 
лоонго алууга, жакырлантууга чоц мейкиндик ачкан болучу. 

Революцияга чейпнки Россияда жашаган элдерднн байыр
кы маданиятын изилдеону копчулук убактарда бприпдеген 
майда нлимий коомдор менен жалгыз-жарым энтузиаст-
краеведдер жургузушкон, алардын акча каражаты квбуиче 
ыктыярдуу курмандыктардаи турган. 

Октябрь революциясынын алгачкы кундоруион эле баш
тан, откондогу тарыхты жана маданиятты изилдое, уйронуу 
учун ошондой эле эмгекчилерде патриоттук суйуу сезпмин 
жана Родина учун сыймыктанууну тарбиялоо учун археология-
лык эстеликтердин ролуи туура баалап, Совет екмету аларды 
коргоо жана изилдоого зор кецул бурду. 

1918-жылдын апрелииде эле В. И. Ленин кол койгон декрет 
басылып чыккан, ал декрет боюнча материалдык мадаиияттын 
бардык эстелпктери мамлекеттик кол тийбес менчик катарын-
да жарыяланып, закоидун коргоосуна алынган, ал эми 1919-жы-
лы граясдандык согуштун жана чет элдик согуштук интервен-
циясынын кучей турган кезинде В. И. Ленин кол когоп, мате-
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риалдык маданпяттын Мамлекеттик Академиясы (азыр СССР 
Илимдер Академиясынын археология институту) тузулген. Ан-
дан клиники жылдары маданпяттын кымбат баалуу эстеликте-
рин коргоо жана изилдоо максатьшда союздук жана республи-
калык окмоттердун бир катар токтомдору жарыяланды. 

Коп тарыхый эстеликтер, баалуу нерселер фашисттер тара-
бьгаан зыянга учурап, же жок кылынгандыгына байланыштуу 
Улуу Ата мекендик согуштан кийин Совет окмоту аларды 
калыбына келтирууго жана коргоого кайрадан чара колдонду. 
СССР Министрлер Совети Маданият эстеликтерин коргоону 
жакшыртуунун чаралары жонунде токтом кабыл алды. Аиын 
негизинде Кыргыз ССРинин Министрлер Совети да токтом чы-
гарды, ал токтом боюнча Кыргыз ССРинин территориясындагы 
маданияттын илимий, тарыхый жана коркомдук мааниси бар 
бардык эстеликтери калктын кол тийбес мулку катары я«арыя-
ланып, мамлекеттин коргоосуна алынды. Аларды коргоо эмгек-
чилер депутаттарынын областтык, райондук селолук советтери-
нин аткаруу комитеттерине жуктелду, ал эми жетекчилик жана 
коргоого контролдук кылуу иши Кыргыз ССРинин Маданият 
мпнистерствосуна тапшырылды. 

Кишилер комулгон добелерду, эл жашаган кыштактардын 
калдыктарын жана башкаларды оз эркинче кандайдыр бир 
зыянга учуратууга, я«ок кылууга тыюу салыиат. Бузууга 
тиешелуу болгон байыркынын калдыктары болсо, андайлар 
казылганга чейин ал жерди пайдаланчу уюмдардыи эсебинен 
адистер аркылуу изилденип, андагы бардык табылган буюмдар 
жергиликтуу музейлерге берилиши керек. Казуу иштерин 
жургузууго СССР илимдер Академиясынын, же Кыргыз ССР 
Илимдер Академиясынын ал учун атайын руксаты «ачык ба-
рактары» берилип, аны республиканьгн Маданият министерст-
восунда каттаткан адис-археологдорго гана руксат берилет. 

Республиканын Министрлер Совети Кыргыз ССРинин айма-
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гында болгон эстеликтерди коргоону жакшыртуу боюнча чара-
лар жонундо даты бир токтом кабыл алып ал токтом эстелик
терди коргоону жакшмртууга гана змее, аларды эмгекчилерди 
коммуниеттик духта тарбпялоо максатында пайдалануунун ке
нири мумкундугун тузуугв жана аларды советтик жана чет 
элдик турпсттерге корсотуу учун багыт алдырган. 

Кыргыз элиыин буткул маданпй мурасын сактоопун, изил-
деонун жана тарбиялоо иштери учун пайдалануунун мумкун-
чулуктору 1966-жылы «Тарых жана маданият эстеликтерин 
коргоопун кыргыз республикалык ыктыярдуу коому тузулгон-
ден кпйин бир кыйла кецейдп. Коомдун уюштурулушу тары-
хый архитектуралык-корком, археологиялык, мемориалдык 
эстеликтерди, ошондой эле эмгекчилерди коммуниеттик духта 
тарбпялай тургаи революциячыл данктын эстеликтерин бардык 
тараптан пайдалануу ишинде партия менен окметтун чарала-
рына активдуу комок корсотуу учуй, анын катарына эмгекчп-
лердин кенири массасыц тартуу учун арналган. 

Кыргыз элинин тарыхындагы корунуктуу окуяларга бай-
ланыпшап тарыхый жана маданий эстеликтерди, эстелик орун-
дарып коргоо, табуу, корктондуруу жана кайра калыбына кел-
тируу, илнмий жактан изилдоо, ошондой эле кецири пропаган-
далоо боюнча коп кырдуу ишинде коомдук укугу жана мил-
деттерп ото кенири. 

Коомдун съезди — анын жетекчи органы болуп саналат. 
Съезддин аралыгындагы ишти съездде шайланган Борбордугг 
Комитет жана анын Президиуму башкарат. Коомдун облаеттык, 
шаардык жана райондук болумдвруно бул бвлумдордун кон-
ференцияда шайланган советтери жетекчилик кылышат. Коом-
догу негпзги шнтерди ппы;аналарда, мекез!елерде, колхоздордо, 
совхоздордо, жогорку жана орто окуу жайларында, уй баш-
кармаларынын алдында тузулгон баштапкы уюмдар жургу-
зушот. 
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Коомго биздин республикабыздын ар бир гражданини 
мучо боло алышат. 

Байыркы нерселерди экспеднцияларды уюштуруу жолу 
менен пзилдов учун Советтер Союзунда бардык шарт тузулду. 
Жацы илпм-изилдое институттары, музейлер тузулуп жатат. 
Эзелки эстеликтерди коргоо боюнча ксцири чаралар шп жузу-
но ашырылып жаткандыгына карабастан, алардын кайсы бир-
лери ар турдуу себептер менен бара-бара талкаланып, архео-
логдор аларды коп убакта изплдей албай калышат. Жараты-
лыштып кыйраткыч кубулуштарынап (жаан-чачын, жазгы 
кирген еуулар, шамал) эл чарбасьгаын керегине байланышкан 
жоготуулардан- (талааны тегиздоо, айдоо, жол, канал салуу, 
ар турдуу курулуш иштери) тышкары ал эстеликтер жои эле 
бир персе билгиси келгендердин колунан да жок кылыкыл 
жатат. Жои эле билгиси келип, кызыгып казуучулар биздин 
турмушубузда аз болгону менен, коп зыян келтируудо. Мын-
дай учурда тарыхый булактар кайтып келгис болуп, илим ор
ду толгус зыянга учурайт. 

Кээде мугалимдер мектепте етулуп жаткан тарыхтьщ кур-
суна иллюстративдуу материал топтоо учуй кишилер комулгон 
деболорду, же мурда эл жашаган жерлерди, же катмарларды 
ачып корушот, ал болсо, алардын илим учун толук жок болу-
шуна алып келет. Мындай кылганда казуулар туура регистра
ция кылынбайт, ал эми табылган буюмдар илимий изилдоого 
жетпей калат. 

Азыркы кезде казуу иштери кецири кулач жаюуда. Алар
дын натыйжалары Кыргыз ССРнын байыркы жана орто кы-
лымдагы тарыхын нзплдое учун барган сайын зор мааниге ээ 
боло беруудо. Ошондуктан эстеликтерди илим учун сактоого 
ого бетер жооптуулук менен мамиле кылуу керек, колхоздор 
менен совхоздордун жерлерин айдоо аянты учун тузотуу, жа
цы сугат массивдерин тузуу менен колому боюнча зор иштер 
жургузулуп жаткан кезде ал ого бетер зарыл болуп олтурат. 
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Анткени, жердин устунде билинбей жатый, пштин журушунде 
гана керунуп кала турган эстеликтер кыйрайт эмеспп. Мын-
дай кырдаалда илимий изилдев мекемелеринин кызматкерлерп 
дайыма эле жакьш арада боло алышпай калат. Ошоидуктан 
коргоо жана изилдев пшпнде калктын кецпри катмары: окуу-
чулар, мугалимдер вздеру жашашкан райондун жерлерин 
жакшы бплшпкен айыл чарба кызматкерлери эстеликтердин 
сакталышыпа коркунуч болуп тургандыгын жацы эстеликтер
дин табылышы женундв кабарлап, советтик илимге жардам 
кылууну каалаган бардык адамдар — етв квп нерселерге жар-
дам берген боло алышат. 

Тилекке каршы, эмгекчилер депутаттарынын жергиликтуу 
советтериния аткаруу комитеттери археологиялык эстеликтер-
ди коргоону камсыз кылуу боюнча жетишерлик кам корушпой 
жатышкандыктарын канткен менен да моюнга албай коюуга 
болбойт. Алардын сакталышы учун Маданият мииистерствосу 
тарабынан жетекчилик жана контролдук канааттандырарлык 
турде шике ашырылбай келатат. Буга мындай мисалды келти-
релик. Талас шаарына жакын жердеги, Фрунзе шаарынын ба-
тыш жагындагы, Калининское селосундагы, Красноречинск 
поеелогундагы жана башка бир катар жерлердеги орто кылым-
дын шаарларынын калдыктары чарбачылык керектевлор учун 
аёвсуз кыйратылып жатат. 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АРХЕОЛОГИЯЛЫК ЭСТЕЛИКТЕРДИН 
ТИПТЕРИ 

Туркун-турлуу археологиялык эстеликтерди окуучу божо-
молдой алышы учун алардын Кыргызстанда бир кыйла кецири 
таркаган типтерин, жаралган мезгилин аиыктап, кыскача му-
нвздвмвсун келтирнп кврвлу. 

Кыргызстапдып археологиялык эстеликтери вз агтары бар 
ар кандай уруулар жана уруулук бирикмелер тарабынан кал-
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тырылган, биз аларды жазма маалыматтардан, же уламыштар, 
легендалар боюнча аньгетайбыз. Бардык уруулар татаал тары-
хый процессте анын ар турдуу этаатарына катышышкан жана 
алар кыргыз элшшп ата-бабаларынан болуп эсептелпшет. 
Кыргыздын эл болуп баш кошушу коп кылымдарды башынан 
кечирген. Бкр уруунун экинчи урууга болгон коп кырдуу 
таасирлери, бардык экономикалык жана мадаипн жактарында-
гы бара-бара жакындашуулары, расалык катнаштагы аргында-
шуулар XIV—XV кылымдарда бир этнпкалык ат менен кыргыз 
деп аталып калган бирпмдик элдпн панда болушуна алып 
келди. 

Эд байыркы археологиялык эстеликтер негизги эмгек ку-
ралдарыньш эмнедеи жасалгандыгына жараша таш дооруна 
жана коло доорлоруна тиешелуу болот. 

Т а ш д о о р у — адамдын айбандар дуйнесунон болунуп 
чыгып, биринчи металлдын пайда болушуна чейинки адамзат 
тарыхынын узак учуру. Бул учур эки мезгилге: байыркы таш 
доорунун мезгилиие жана жацы таш доорунун мезгилпне 
болунот. Биринчиси биздин эрага чейинки 12—10—мин, жыл-
дыктан мурда бутот, экинчиси чамалап алганда биздин эрага 
чейинки 3 — мин, жылдыктан мурда бутот. 

Таш доору ондуруш кучторунун томонку денгелде болушу, 
адамдын жаратылышка толук коз караидылыгы менен муноз-
дуу болгон. Бул жонундо Ленин: 

«Адепкп коомдун эли оздоруно зарыл болгон нерселерди 
табияттьш тегин берген сыйлыгы катарында алып отурду деп 
айтуу,— бул келесоолук соз... Бизде мурупку замандарда эч 
кандай алтын кылым болгон эмес, адепки коомдогу эл болсо 
тиричилик кылуупун кыйынчылыгыиан, табият менен куро-
шуунун кыйынчылыгыиан бутундой басылып, жанчылып 
келген». (В. И. Ленин, Чыгармалары, 5-том, кыргызча биринчи 
басылышы, 109—110-беттер). 

Коомдук жашоонун формасы — алгачкы адамдардын топ-
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топ болуп журушу жана материалдык уруулук община (мат
риархат) болгон. 

Таш доорундагы адамдардын куралы кебуичо оттук таш-
тардан жака сыньш тушкон катуу тектерден даярдалган. Жы-
гач куралдардын болушу да толук мумкун эле, бирок, алар 
бизгс келип жеткен жок. 

Таш куралдарыныи ичинеи бизге майда жаныбарларга 
анчылык кылуу учун жырткыч айбаядардан сактаиыш учуп 
жыгач таяктарды жасаганда керектоо учун бадам формасында 
колдон жасалган оор жарактар —. чапкычтар, жиров, союу учун 
жарай турган учтары курч куралдар, влтурулгон жаныбардьга 
терненн кырып, ийге келтире турган кыргычтар жана башка-
лар белгилуу, кпйинчерээк жылмалангаи жана квзвлгвн таш 
куралдары пайда болгон. 

Адамды аба ырайынын каарынан, жырткыч айбандардын 
кол салуусунан сактоого ункурлвр, жвнокой бастырмалар кыз-
мат кылган, кийин адам алачык жасап алууга уйренгон. 

Кыргызстанда таш доорунун эстеликтери али анча белги
луу эмее, муну болео, археелогиялык жагынан жетиштуу изил-
денбегенднгн менен тушундурууго болот. Ошондуктан алгачкы 
адамдардын турушкан орундарьгаын болушу бир кыйла мум
кун боло турган ункурлердуи, кобулдардьш, аска жапсарлары-
нын табылгандыгы жонундв жергиликтуу адамдардын кабарла-
шынын мааниеи ото зор. 

Азыркы кезде республиканын аймагынын бир катар пункт-
тарынан таш кылымынын куралдары табылып отурат. Алардын 
ичинен байыркылуулугу 300 мин, жыл болуп аныкталгандары 
(Нарыи районундагы Он-Арча суу озвнунун боюнда) бар. 
Дециз децгелинен 3 мин, метр бийиктикке жайгашкан Сары-
Жаз озвнунун жанындагы Ак-Чун«ур ункурунун маданий кат-
марлары, боорундагы айбандардын сурвттвру изилденди; Кара. 
Суу езвнунун (Ош областы) Нарын дарыясына куйган жерин-
деги жапсарда да маданий катмарлар бар. Байыркы адамдар 
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оттук таш алыгаып, курал жасашкан жер (Капчыгай булуцу, 
Ош областы) табылды. Мындан тышкары Ысык-Кел ероенун-
дегу Рыбачьеге жакын жердей жана Тамга курортунун жаны-
наи, Токмок шаарына жакын жердей жана Чуй районундагы 
Ленин селосунун жанынан жана бир катар башка пункттардан 
алгачкы адамдардын жашап втквн жерлери катталды. Бул таш 
доорун изилдевнун башталышы Кыргызстандагы доордук эете-
ликтерднн тпзмелерин ого бетер квбвйтвт деп ишеиуугв болот. 

К о л о д о о р у . Болжол менен алганда биздин эрага че-
йинкн мезгилден 3 мин, жыл мурда Кыргызстандын калкы 
коло (жез менен калайдын кошулган эритмеси) эритууну жана 
андан курал жасоону уйрвнуншен. Чамалап алганда ошол эле 
мезгилде бардык жерде дээрлик квбунчв мал багуучу жана 
дыйканчылык менен кун коруучу уруулардын бвлунуп чыгы-
гаы башталат. 

Кыргызстандагы калктын кепчулук белугу ошол кезде мал 
багып кун керушкен. Адамдар анчалык коп эмес саан малы 
менен кочуп-конуп, кичинекей коллективдерге биригпшкен, 
алардын бир орунда аз, же коп туруп калуу мумкундуктору 
ошого жараша болгон, мал багууга отуу эркектер менен аял-
дардын коомдогу абалын езгерткон. Бул убакта ондуруштогу 
башкы ролду мал баккан эркектердин эмгеги ойноп, патриар-
халдык общинанын (патриархат) пайда болушу эркектердин 
ролунун кучошуно алып келген. 

Мал багуучу калктын эстеликтери доордун кийипки мез-
гилдери (биздин эрага чейинки 2 мининчи жылдардап тартып) 
учун гана белгилуу. Алар мурда эл жашаган жерлер, кишилер 
коюлган керустен дебелеру, аскалардын боорундагы суроттор, 
ошону менен катар катылган кенч, же жекече буюм катары 
кокустан табылган табылгалар. Суу менен шамалдын узак 
убакыттар бою таасир этишинин натыйжасында коло доорунун 
эл жашаган жерлери азыркы кезде шилендилер менен жабы-
лып, сырткы белгилери да калбады, алар жер казуу иштеринде 
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эмгск куралы, коломтонун орду, тамак-аштын калдыктары, не-
гизги жашоо жайы болуп эсептелген кепелердин, чарбалык 
чуцкурлардын калдыгы, кузгура идиштерпнин сыныктары ка
тары табылышы змумкун. Буга окшогон табылгалар маданий 
калдык деп, ал эмп байыркы адамдар жашап турган жерлердин 
катмары—маданий катмар деп аталат. Мал багуучулардыи 
турган жерн Чон, Чуй каналын куруп жатканда Калинин ра-
йонунун Кайынды жана Жайылма кыштактарына жакын жер
дей табылган. 

Кыргызстандагы байыркы эл жашаган жерлерде кол менеи 
жабыштырьш одоно жасалган карана буюмдары баарыпан коп, 
бирок, алар турдуу орнамент менен, бутактантып, таидайлан-
тып оюп-чиймелеп жасалган. Жакты ийленип, бир кый-
ла оркундотулуп жасалган карапа идиштер да бар, алардын 
сырты жакшылап жылмаланып, жалтыратылып, кээде ото так 
жана геометрпялык татаал суроттор менен кооздолгои. 

Колодон жасалган куралдардьш ар кандай турлеру: уруп 
жаргыч балталар, кельттер, сабы озунчо, ошондой эле жалпак 
туз формадагы бычак турундогу учунда найзага бекитиле тур
ган мойну бар ийрн ороктор, тумтугуй балталар, шибегелер, 
кайрымактар жана башкалар белгилуу. Дароо эки балтаны 
куюп ала турган таш калыптын болушу кызык табылга. Бул 
болео буюмдун колодон ошол ордунда куюлуп алынганыи да-
лилдеп турат. Коло доорунда таш куралдар да колдонулуп кел-
геи. Бирок, аларды даярдап алуунун техникасы бир кыйла ер-
кундотулгон—алардын бардыгы жылмаланган таштан, кобунчо 
сокбилектердин, кетменсымал куралдардьш, дан жанчкычтар-
дын жана башкалардын козоноктвру болгон. Коло доорунда 
кврго коюунун бир нече турлеру болгон: 

1) узун-туурасы торт метрден келген аянтка жартысына 
чвйин жерге батырылгаи кичирээк таштардан кырдап, тундук-
твн туштукко карай кеткен сызык боюнча экиге тец болуп 
кой гон тосмолор кбюлган; 
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2) жогоркудай эле коюлуп, бирок таштар тогулген; 
3) таштар эки сыйра айлантыла коюлган; 
4) азырак таш кошулуп, жартылата топурак твгулген дем-

пвгвй квруствндор да болгон. Мындай квруствн двбелврунвн 
табылган буюмдар: тамак-аш куюлуп коюлган карапа идиш-
тер, жезден, кумуштен, сурьмадан жасалган кооз жасалгалар, 
колодой жасалган майда буюмдар, куралдар ж. б. 

Мал багын кун втквргон калктын квмулгвн жерлери Ат-
Башы районунун бийик тоолуу Арпа вроенунон, Кетмен-Твбо 
ойдунунан, Талас врввнундогу Жал-Арыктан, Чуй вроенунун 
Таш-Тебв деген жеринеи изилденген. 

Отурукташкан уруулар сугат жерлерин иштетшпип келиш-
кен. Алар бакса дубал менен бекемделип коюлган тамдарда 
жашап турушкан. Алар жашаган кыштактар азыр кичине до-
бвлор турундо болуп турат. Эстеликтердин ал тобунан табыл-
гандар негпзинен карападан, металлдан жасалган эмгектии ку-
ралдарынан, кээде таштан жасалган буюмдардан, езгвчв орок 
сымал таш бычактардан жана башкалардан турат. 

взгвн шаарына жакын жердеги деболврдун бирин казганда 
дыйканчылыктын анча чоц эмес общинасынын турган жери 
табылып, адам жашаган 24 там, чарба жана короо жайлары 
табылган. 

Кыргызстандын коп жерлеринен (Ысык-Квл ойдуцундагы 
Ак-Олоцдон, Ош областынын Саймалуу-Ташынан жана башка 
жерлерден) аскага чийилген суреттор табылды. Алар ташка 
так тушурулуп, же чегилип жасалган. Аларга айрым малдын, 
адамдын сурвттвру тушурулуп, ацчылык, кош айдоо кврунушу 
жана башкалар чагылдырылган. 

Болжоп алганда биздин эрага чейинки VIII—XII кылым-
дарда колодон темирге отуу доору башталат. Колого Караган
да темирдин тендешсиз мыкты физикалык сапаты эмгектин бир 
кыйла вркундвтулгвн коп кырдуу куралдарын жасоого мум-
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кундук берди. Темпрдин жаратылыштын бардык жерпнде бо-
лушу алардын коп табылышына мумкундук тузгвн. 

Темир куралдардын колдонулушу азык тулуктуп ашыкча 
топтолушун панда кылгыдай эмгек вндурумдуулугрг арттырды, 
ал азык тулукту бвлуштуруунун бир кылка болбоосу мулктук 
тенсиздпкке, андаи кийин таптык катмардын чыгышьша алып 
келдп. Орто Азпяныи отурукташкан тилкесинде алгачкы кул 
ээловчулуктун мамлекети пайда болду. Туштук Кыргызстандын 
дыйканчылык райондору жазма эстеликтер боюпча белгплуу 
эки мамлекеттпп — Давань (биздин эрага чейинки III—II кы-
лымдарда) жана Кушан (биздин эрага чейинки I кылымда, 
биздшг эранын IV кылымында) мамлекеттерннин составьте 
киршпет. 

Кебупче Тундук Кыргызстанда жашашып мал багыипсан 
уруулар чарбанын жаны жолуна—кечмен мал чарбачылыгына 
етушет. Буларда алгачкы мамлекеттик тузулуш—уруулук 
союздар пайда болот. Биздин эрага чейинки VII—IV кыдымдар-
дын ыезгилинде Жети-Суунун аймагында сак уруулар союзу 
доор сургон. Ал Кыргызстандын, Туштук Казакстандын айма-
гын, взбекстандын бир болугун ээлеген. Кочмондордогу сыяк-
туу эле дыйканчылык менен кун коргон калкта да тапка бо-
лунуунуп алгачкы формасы кулчулук болгон. Бирок, кочмен-
дордо кулчулук ондуруштун негизги жолу болуп кала албаган. 
Аларда уруулук тузулуштун бузулуш процессинде феодалдык 
мамлекеттер пайда болот. 

Сак урууларынын союзунун мезгилиндеги добо корустон-
деру жана айрым буюмдар Ысык-Колдон, Тянь-Шандан, Чуй 
менен Талас вровндорунон, Ош областынан табылды. 

Сактардын коруствндору казылган чункурдун устуно таш, 
же топу рак твгулгвн анча чоц эмес уймок (двбв) турундв 
болуп, ал чункурга влук коюлган. Кврустондвн табылган буюм
дар втулкасына каскак коюлган жебенин кичине учтарынан, 
эки жагы миздуу канжарлардан, бычактардан, анча чоц эмес 
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туткалуу тубу тегерек карапа пдпштен, же тубу тегерек оозу 
ачык карапа ндшптен турган, Сактардьш дштий ырым-жырым-
дарга байланышкан буюмдарьшыи чоц тобу Ысык-Квлдун Се-
мепоБка селосуна жакын жердегп Кырчын капчыгайынан экп 
казан, экп канжа табылган. Чуй оровнунвп оыйына турган ки-
чш»е таш стол да табылды. Ушул эле мезгплге сактардьш ме
талл ишинин внугуш даражасып айкындай турган арстандын 
еурету салынган канылтыр темирди керсетууге болот. Бпздии 
эрага чейиики III кылым ченде тарыхый кабарлардан сактар-
дын аты Жети-Суудан, же Кыргызстандаи жоголо баштап, биз-
дин эраиьш IV кылымына чейин жашагаи усунь деп аталгап 
уруулар союзу пайда болот. Усуидардын Чи-Гу деп аталган 
кол башчыларынын ставкасы (борбору) Ысык-Келдун туштук-
чыгыш жакасынан орун алган. Усундар сактар еыяктуу эле не-
гизпнен кочмон болуу менеи, жылкы, кой жаиа башка малдар-
ды асырашкап, бирок, ал кезде усуидардын дыйканчылык 
менен кун корушун айкындай ала турган отурукташкан кыш-
тактары да болгон. 

Усуидардын материалдык маданиятынын сактардыкы менеп 
окшоштугу бар. Бирок, болуп откон озгоруулору да айкын 
корунуп турат. Табылган карапа идиштеринин тубу тегерек, 
кайсы бирлерпнин ички бетинде кездеме тактары тушкон. 
Сактардын колодон жасагандарынын ордуна темирден жасал-
ган бычактар, уч кырлуу жебелердин учтары ар кандай жа. 
салгалар коп кездешет. 

Усуидардын убагында олукту керго коюу да башкача бо
луп калат. Биздин мезгилибизге чейин жете келген коп-кеп 
корустондор усундардагы мулктук тецсиздикти ото ачык корсо-
тот, муиу жазма маалыматтардьш озулору бекемдеп отурат. 
Мисалы, бир жазма маалыматта мындайча билдирнлет «алар-
дын карамагында жылкы коп, байларыиыи 4000ден 5000ге че
йин жылкысы болот». 

Корустондун курулушу жаиа кошо комулуучу буюмдары-
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нын саны боюнча усундардын дебесу кескии турде айрымала-
нып турат. Усунь мезгилияин демейки керустондору бийиктиги 
6—8 метрге чейин жеткирнлип, топурак тегулген чоц добелер-
ден турат. Уруу башчысынын керустенунв улай тундуктен туш-
тукке карай узата коюлуп, алардын айланасынан катардагы 
кечмендердун кичипе мурзелеру системасыз турде орун альшг-
кан. 

Кичинекей деболордун уйулген топурагынын бир нече 
типтери болгон: алар топурак тапталып кемулушу; четтерине 
чоц таштар катар коюлган уймвктер; таштары кебуреек са-
лынган уймок топурактуу мурзе; ичине майда шагыл тол-
турулуп, жалпак таштан айланта коюлган уймектуу мурзвлвр 
болгон. Чоц квруствн двболврунун кецдейлеруне кээде эки кат 
устун, же шыргый салынган, ал эми кичине квруствн дебеле-
рунун алдында квбунче катуу кыртыштын астынан чуцкурлар 
казылган. Чоц квруствн двбелврунде кошо квагулгвн инвентар-
лар ете кеп жана ар турдуу келип, кебунче алардын ичинде 
кымбат баалуу металл буюмдар табылат. 

Кыргыз Ала-Тоосунун тоо кыркаларынан узата орун алган 
Чуй ереенундегу «Эфиронос» совхозунда, Калинин селосунан 
туштук-чыгыш жагында, Петровка селосунун туштук тарабын-
да усундардын керустен дебелеру алыстан эле чубалжып ке-
рунуп жатат. Ушундай эле доболер Ысык-Келдун чыгышыраак 
жээктеринин бир катар пункттарында, Жумгал ероенунде, 
Тундук Кыргызстандын башка кеп жерлеринде бар. 

Биздин эранын чегинен баштап, Кыргызстанда жер асты
нан уцкур казып, елук коюу иши кецири таркаган уруулар. 
дын маданияты кецири тарай баштайт. Алар кээде 500—700 кор-
гондорго чейин жеткен чоц керуетендер болгон. Эреже катары 
топурак добенун астында эцкейиш тартып узата кеткен жол-
дору болгон, ал жолдор елук коюлуучу кемкере жабылган ке-
нен катакомбага барган. Жер астындагы катакомбалык керуе
тендер Талас, Чаткал ереендерунде, Кетмен-Тебе ойдуцунда, 
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Ьш областынын TOO этектёринде, Ёорбордук Тянь-Шанда 6ert-
гилуу. Алардьш кайсы элге тийешелуулугу азырынча аныкта-
ла элек. 

Мында да биз таптык катмарлануу процессинпн андан ары 
карай терендешин чагылдырган корустон курулушунун олче-
мун жана инвентарларынын составынын кескин айрымалануу-
су менен кездешебиз. 

Жер астын уцкурлоп корустон казуу маданняты ал убакта 
бир кыйла онуккон. Корустон доболорун казган кезде, турдуу 
бышырылган карана пдиштер табылат. Буюмдары болсо, жы-
гачтан (кичинексй столдор, иднштер, корзинкалар) жана сеек-
тон жасалган. Металлдан эмгек жана турмуш-тиричилик ку-
ралдары, ошондой эле курал-жабдыктар: канжарлар, бычактар, 
жебенин учтары, найзалар, чокморлор, калкандар жана башка-
лар даярдалган. Корк жасалгалары жогорку керкомдуулугу 
менен айрымаланып, алтын, кумуш буюмдары жана кымбат 
таштарга кынаштырылын кооз жасалып турган. 

Кул ээлоочулук доорундагы дыйканчылык тилкесинин оту-
рукташкан калкы борбордошууга отушот, шаарлар пайда боло 
баштайт. Ал мезгилдин эстеликтеринин бир белугу патриархал-
дык атактуу адамдардын жашаган жериндеги анча чон, эмес 
чеп калдыктарын тузуп турат. Катардагы общиначылардын 
бекемделбеген турак жайларынын калдыктары да белгилуу, 
бирок, алар начар сакталгандыктан, сейрек кездешет. 

Азыркы кезде ал кездеги турак жайлардан ар кандай ке-
ломдогу доболор калды. Жалпы коргонуу системасына бирик-
кен доболердун комплекси турундогу шаардык типтеги турак 
жайлардын урандылары катталды. Мындай эстеликтер Ош об-
дастынын ороондуу болукторунун бардык жерлеринде, пахта 
талааларында, же кыштакка жакын жерлерде бар, ошондуктан 
аларды бузуп, жер семирткич учун пайдаланышат, аерде эгин 
бастыруу, же пахта кургатуу учун а я н т жасашат. Анткени, 
андай доболор байыркы адамдардын турак жайлары экенин 
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баары эле бпле беригапейт. Быгаырылган карала ндиштер бнр 
кыйла коп табылат. Алар кобунчо ксоз, арнаменттелген. же 
лактай болгон ото нык минералдык сыр менен боёлгон. Идпш-
аяктардын бпр кыйла улупту карападан даярдалган. Колодон, 
темирден, сеоктон жасалган бычактар, ороктор, жебе менен най-
занын учтары, кузгулор жана башка асемднк лсаеалгалар 
карапа буюмдарга Караганда сейрек кездешет. 

Биздин эраиын 1-мвцничв жылдарьгаып орто ченинде Тун 
дук Кыргызстандьш аймагындагы кочмон чойроде да отурук-
ташкан ол пайда боло баштаган. Алардын бпрое Чуй ороонун-
догу Луговое селосунун жаньшан табылган. Мыидагы турак 
жайлардын дубалы, асты топурактаи болуп, усту жыгач менен 
жабылган. Аида жашоочулардьш чарбасында бакма мал есту-
руу, дыйканчылык жана жапайы айбандарга ацчылык кылуу 
кесиби болгон. 

Бпздин эрага чейинки 1 миц жылдыктын орто чеии соцнал-
дык—экономпкалык эки формациянын—кул ээлоочулук жана 
феодалдык формациянын чеги болуп саналат. Феодализмдин 
пайда болушу эстеликтердин мунозуно да таасирнн тпйгпзген. 

Отурукташкан жердин структурасы озгорот, феодалдардын 
чеби-замоктору жана кыштактар менен шаарлары жацы плап-
доо негизинде бекемдоо иштери пайда болот. 

Отуруктагпуу Тунд\1< Кыргызстанда ылдам онуго баштайт. 
VII кылымдын башыидагы жазуу булактары (источниктер) 
Чуй ороенунун ошол кездеги дыйкапчылыгы жогору онукконун 
муноздойт. 

Феодализмдин алгачкы мезгилпндеги кыштактарды казуу 
алгачкы феодалдык коомдун турмуш-тиричилигшгаи коп жак-
тарыи муноздоочу ото зарыл материалдарды берди. Бир нече 
кабаттан турган феодалдык замоктордуи (сепилдердин) план-
даштырылышы, курулушу, ошондой эле ал имараттардын архи-
тектуралык кооздуктары айкындалды, алардын ичиие шыбак 
устунон оюп кооздоо, дубалыи турдуу боёктор меиен сырдоо* 

20 



лор дагы башкалар кирет. Катардагы адамдардын турак жай-
лары ото эле жоиокей болуп, начар сакталгандыктан алар аз 
пзшщешш отурат. 

Орто кылымдыи эл жашаган кыштактарынан буюмдай та-
былган материалдар ето ар турдуу. Чоподон жасалган идиш-
теринин басымдуу кепчулугу жабыштыруу жолу менен буту-
рулгон, бирок, станокто (чыгырыкта) жасалгандары да бар. 
Идиштер сыртьша ар турлуу орнамент жабыштыруу жана 
иыктап так салуу (эшилме, кыишык сызыктуу жана геометрия-
лаштырылган орнаменттер) жолу менен жасалган, кай бир 
учурларда идиштердин сырты кызыл минералдык боёк менен 
сырдалып, жакшылан суртулген. Карана табыттардын—оссуа-
рийлердин (сеок сактагычтардын) табылгалары аз эмес, ал та-
быттарга олгон адамдын этинен тазалангаи соектору коюлган. 
Табыттар озунун формасы боюнча отурукташкан элдин тамын, 
же кочмон элдин боз уйун эске тушурун турат. 

Малга ото окшоштурун чонодон жасалган чырактар, алар-
дын каокактары, тупкучтеру жана кыштактан табылган баш
ка буюмдар сыйынуунун буюмдары болуп саналат. Адамдар
дын жана пайгамбарлардыи солокоттеру салынгаи карапалар 
ото коп таркалган. 

Азыркы кездеги дыйканчылыктын зонасынан орун алган 
байыркы отурукташкан калктьш эстеликтерин сактоо бетончо 
коцул бурууну талап кылат. 

Алар коп аянттардагы (кээ жерлерде он мин, чарчы кило-
метрден ашык) айдоого ыцтайлуу жерлерди кучагына алат. Ал 
эстеликтер жаткан аймактарда сугат талааларын сугарууну 
жакшыртуу учуй пландаштыруу иштери жургузулот, же болбо-
со колхоздор менен совхоздордун талаа стандары тургузулат. 
Ушуга байланыштуу тарыхый зор баалуулугу бар кээ бир 
байыркы курулуштардьш палдыктары кыйратылат. Мындай 
учурларда жергиликтуу элдип ролу ото чоц. Ошолор гана эсте-
ликтин кыйрап каларын ез убагында байкап, Тарых жана ма-
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даният эстеликтерин коргоо боюнча коомдун жергиликтуу °Р_ 

гаидарына, жакын жердеги илимий мекемеге, же музейге 
алдын ала эскертин, алар эстеликтердн бузууну токтотуп, же 
алардын алынышына кез салышьш, аны аныктоо учун маалы-
маттарды алышат. 

Кыргызстандагы орто кылымда отурукташкан дыйканчы-
лык ншн онуккен райондор турк тилннде суйлеечу уруулар-
дьш курчоосунда болушкан, алардын феодал-атактуу адамдары 
y i кыльшдан баштан турк каганаты деген ат менен белгилуу 
мамлекеттик бирикмени тузушкен. Батыш турктердун пады-
шаларынын—кагандарынын борбору—Чуй суусунун жанында 
Токмок шаарынын районундагы Суяб шаары болгон. Турк ка-
ганатынын убагында Кыргызстандын аймагында жашап ту-
рушкан кечмен уруулардын керге коюунун ар турдуу жолдо-
ру биздин мезгилибизге чейин жетип отурат. Сырткы керу-
нушу боюнча алар жердин устуне азыраак гана чыгып тургаи 
терт бурчтуу, же жондонуп жаткан таш короолор, же таш 
аралаш топурак уймектердей. 

Кврустендердун курулушу жана анын ичиндеги инвентар-
лар кечмен бирикмелер калыптанып калган таптык коомдун 
тузулушунун кубесу болуп турат. Ал кездеги деболордун уй-
моктору эки типке белунет: бири уруунун атактуулары учун 
чон; елчомдегу жекече дебелер; экинчися кечмен кедейлер учун 
чон, топтогу майда дебелер. 

Кошо кемулуучу инвентарлары да ете ар турдуу. Алар: кол 
менен одоно жасалып, бышырылбаган, дээрлик кооздолбогон 
карана идяштер, курал-жабдыктар (канжарлар кылычтар, 
жебелер), ат жабдыктары (ээр, узенгулер, ооздуктар) металл 
тогоолор, купалар, ар турдуу кооз жасалгалар, (мончоктор^ 
шакектер, кубектер, коло кузгулор, жаага кыналуучу сеектер, 
монеталар) дагы башкалар болгон. 

Уруу атактууларынын керустен дебелеруне узундугу киши-
нин белинен тартып эки адамдьгн боюна чейин барган таш 
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селекеттер (калмак таштар) коюлғаи. Ллардын кепчулук белу-
гуле адамдын тулку бою, кейип мучелеру даана жасалган 
жана бардык ага тиешелуу буюмдары: куралы (кестик, кан-
жар), асемдеолеру (кулагындагы свйквсу), кушу же колун-
дагы чвйчвгу тушурулген бирок, ото жонекой жасалгандары да 
аз эмес. взунун техникасы боюнча свлвквттвр бир нече кате
гория™ бвлунушвт: 1) таш плитага адамдын контурлары жана 
майда чуйдвлвру менен кошо ото схематикалуу кылып чийил-
гени, 2) чийин салынган сурвттун баш кол ему менен айкалыш-
тырылып жасалган, 3) будвмук рельефтуу сурвт; 4) бутундвй 
квлвмдуу фигура. 

Свлвкеттун ордуна «балбал» деп аталуучу иштетилбеген 
таштарды койгон коргондор да бар. Илим учун жалац гана 
озунун алгачкы ордунда турушкан фигуралар кызыктуу бол-
бостон, кандайдыр бир кырдаал боюнча ордунан которулган-
дарынын да мааниси бар. 

Турк урууларынын атактууларынын саясы устомдугунун 
мезги лине взунун мааниси боюнча ото зор—руникалык жазуу 
менен жазылган эстеликтер тийешелуу. Мындай жазуулардын 
жаны табылышы Кыргызстандын тарыхы менен маданиятын 
изилдеенун чон, салымы болуп саналат. Кыргызстан Орто 
Азиянын турк жазуусу белгилуу болгон бирден-бир респуб-
ликасы болуп эсептелет. Октябрь революциясына чейин эле, 
андан кийин биздин кундердо Талас ереенунен жазуулары бар 
ондон ашуун чон. таштар табылды, алар болсо Кыргызстандын 
башка райондорунан да мындай жазуулардын табылышына 
умуттендуруп турат. 

VIII—XII кылымдарда саясий устомдук турк уруулары— 
карлуктардын жана ягмалардын колунда болгон. Ягмалардын 
чейресунен тарыхта караханид деп аталган династия чыгып, 
ал буткул Орто Азияны X—XII кылымдарда башкарып турган. 
Ал мезгил феодалдык мамилелердин тузулушунун жана толук 
бийлигинин убактысы болуп эсептелет. 
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X—XII кылымдарда республиканын туштугунде, Чуй, Тал^е 
ереендерунде, Ысык-Квлдун айланасында орто кылымд^ 
шаарлары маданнй-экономикалык борбор катары тузулв ба*н-
тайт. Жалац Чуй врввнундв гана азыр шаарлар менен кыштак-
тардын ондон ашуун урандылары белгилуу болду. Алардын 
урандыларыньш ичинде X—XI кылымдардагы Орто Азиянын 
борбору Баласагуи шаары, ошондой эле феодал уделдерииин 
биринпн борбору бзгон шаары болуп эсептелет. 

Мындан тышкары республиканын ар турдуу жерлерииде 
байыркы коп кыштактар белгилуу болуп отурат. Урандылардын 
бир азы гана чоц аянтта казууларга тартылды. Алардын кеп-
чулугу сырткы маалыматтар, казуудан алынган материалдар 
боюнча, анча чоц эмес тик казуулар (шурф) боюнча гана изил-
денди. Ошондуктан кандай баалуу нерселердин ачылбай жаты-
шы, чвгуп калган кыштактардын калдыгын коргоонун кандай 
зор мааниси бар экендиги тушунуктуу иш. Кыргызстандын ор
то кылымдагы тарыхынын коп маселелерин айкындоодо алар
дын топографиясы, планировкасы, керкко келтирилишн, кол 
онорлору, курулуш техникасы, архитектурасы, жакырлаиган 
кочмондордун бир болугунун шаарга отуп кетуу процесеи, 
калктын этникалык составы, маданият маселелери белгилуу 
даражада коомдук мамилелери кандай болгондугун айкындоодо 
шаарларды казуунун чечуучу ролу бар. Кыргызстандын байыр
кы шаарларына жургузулгон азыркы кездеги изилдоелор деле 
алар жонуидо маалыматтардын белгилуу суммасын берип жа-
тышат. Орто кылымдын шаарлары менен кыштактары жалпы 
кабыл алынган планировка боюнча курулуп турган. Республи
канын туштугундогу шаарлар уч элемеиттен: шаар ээсинин 
сепилинен (чептен), ар кандай мекемелерден, атактуу адамдар 
жашашкан шахристандардаи, акырында, кол онорчулук онду-
рушу, соода аянттары, кол онорчулордун, маланлардын жашап 
туруучу кварталдары топтоштурулган рабаддан (шаар жанын* 
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дагы соода—кол енорчулук орундарынан) турган. Шаардын ар 
бир болугунун взунун коргонуу курулушу болгон. 

Туядуктв болсо, взунв тийешелуу тарыхий шартына жара-
ша шаарлардын бир кыйла башкача топографиялык озгечолук-
твру болгон. Шаардын Шахристанга кирген учунчу белугу взу
нун кенендиги менен айрымаланган. Мындай аяитка жалан, 
гана кол онврчулвр л«айгашышы мумкун эмес эле, ал жерлер-
де айыл чарбасы менен кун коргоидер да жашашкан. 

Шаардагы имараттар бышнаган кыштан жана колектен 
курулгая. Кийннчерээк тамдардын полуна бышырылган кыш-
тар тошолген. Шаар калкынын жогорку катмарлары сепилдер-
дин (замоктордун) ордуна комфортабелдуу жайлуу тамдарды 
курушаг. Байдары уйлврунун дубалыиыи боорун кврктевге 
шыбактьш жана алебастрдын устунон сурот тартуу жана оюп 
кооздолорду колдонушкан. Коомдук жана сыйынуу жайлары 
кобунчв бышырылган кыштан тургузулган. 

Археологиялык экспедициялар тарабынан казылгаи замок-
тор, храмдар, адамдар жашоочу уйлвр ошондой эле биздин 
кунго келип жеткен орто кылымдык архитектуралык курулуш-
тар архитектуранын, куруу чеберчилигинин жана декоративдуу 
искусствонун гулдошунун кубосу болуп турушат. 

Чуй ороенундегу Токмок шаарына жакын жерде мындан 
тогуз кылым мурда тургузулган архитектуранын сонун эсте-
лиги «Бурана» мунарасы турат. Бул толук сакталбай калган 
мечит мунара. Анын бийиктиги 21 м, томен жагынын диамет-
ри—9 метр, жогор жагыныкы—6 метр, Бышырылган кыштан 
жыш коюлуп, кууш буралып чыккан ичинде шатысы бар. Му-
наранын сырткы белугу кыш менен коюлуп, анын сыртына чы-
гарылган бети озунчо бир кооз болуп саймалаиып турат. 

Ошол мезгилде курулган экинчи мунара взгон шаарында 
турат. Курулуу техннкасы деле жогоркунуку сыяктуу. Ал 
«Бурана» мунарасы сыйяктуу эле курулуп, сырткы кврунушу 
гана бир кыйла коозураак. 
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бзгеп шаарындагы уч кумбездон турган эстеликтер тобу 
дуйнеге белгилуу болду. Кумбездердун бирее XI кылымда, 
экев XII кылымда курулган. Алардын бардыгы курулуш мас-
терлеринин устаттыгы жонуидо жарык элес берип турат. Бул 
кумбвздор бышырылган кыштан куполдуу кылып чарчы план-
да курулган имарат. Эгерде бир кыйла мурдараак тургузулган 
кумбездердун сыртыпда пчки тарабынып декоративдуу жасал-
галары кыштан керктеп коюлуп, алебастр боюнча оймолонтуп 
жасалган болсо, берки экеенде терец, оймолонтуп араб тамгасы 
жана ар турдуу осумдук жана геометриялык мотивдер жазыл-
ган бышырылган беттеечу плиталар колдонулган. Туштук та-
рабындагы кумбездун орнаменталдык баалуулугу ботенче, пор
талы менен кире бериш аркасы оймо-чиймелуу сары-кызыл 
бышырылган плиталар менен жыш беттелген. 

Кээде шаарларды керкко келтируудо колдонулган айрым 
материалдар—таш тешелген жолдор, бышырылган карана дан 
жасалган суу проводдор жана башкалар кездешет. 

Ал кезде шаарлардагы кол онерчулук енугуунун жогорку 
даражасына жетет, кол онорчулордун айрым топтору продук-
циянын айрым турлорун гана даярдашкан. Адистештируунун 
мындай тардыгы ондуруштун техникасы жана буюмдардын озу-
нун сапатын жакшыртууга мумкундук берген. Кол онерчулук 
продукцнясынан казып кергенде бир кыйла белугу карана ен-
дурушунун буюмдары болгон. Бардык чопо идиштер станокто 
жасалып, штамп менен орнаменттелген, кебунчо жогорку сапат-
та чиймеленип жасалып, кээсинде жаныбарлардын (кыргоол-
дордун, бакалардын, аюулардын, адамдардын) суроттеру са-
лынган идиштер жолугат. 

Кол енерчулуктун айрым тармактары тоо-кен онер жайы-
нын продукциясына негизделген. Жазма эстеликтердин (источ-
никтердин) айтымына Караганда Кыргызстан да ал енер жай 
жогорку денгелге жеткен. Тоо-кен иштетилген орундар кеп 
жана бир кыйла жерлерден кездешет. Алар кебунчо жарым-
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жартылай ураган чуцкурлар жаыа терец андар турундо ж е Р 
астында иштетилген жерлерде (штольнялар) бизге белгилуу. 
Аларга жакын жерден, же ичпнен байыркы кенчилердин жене-
кей куралдары темир кайлоолору, темир, же жыгач шынаала-
ры, барскандары (темирден, таштан жасалган), каран,гы забой-
лор менен штольняларды жарык кылуу учун чырактар табы-
лып жатат. Штолънялардьш жанынан кайра иштетилген руда* 
нын издери (шлактары) эмгек куралдары жана ар кандай ру-
даны майдалоого арналган жаргылчактар, эритуучу мештер, 
даты башка куралдар кездешет. Азыркы кезде жер астындагы 
штольняларга кире турган жерлери кебунче урап тушуп, ба-
сылып калган, аларды издеп табуу учун жерлерди ете кылдат-
тык менен кароо керек. Тоо-кен ендурушунун издеринин табы-
лышы, ошол жерде пайдалуу кен бар экендигин керсетет, алар
ды изилдее байыркы тоо-кен енер жайынын абалы женунде 
баалуу маалыматтары бере алмакчы. 

Орто кылымда Кыргызстандагы шаарлар менен кыштак-
тардын гулдешу X—XII кылымга тийешелуу. Бирок, бул мез-
гилде биздин эранын VI—VIII кылымындагыдай эле тоо эте-
гиндегн жана тоолуу жерлерге кебунче кечмен—малчылар ор-
ношушкан, алар добо коргондорду жана катылган кенчтер 
турундегу эстеликтерди калтырышкан. Баяндалып жаткан 
мезгилге дебенун бийиктиги 1,0 м, негизи боюнча диометри 
12 м ге жеткен корустендорду кошу у га болот. Уйулгон топу-
рактын астындагы кыртыштын устуне адатта бийиктиги 
60—70 см ге жеткен жер мурзе казанагы жасалган, же айрым 
таш илиталары жана жалпак таштардан плиталар, же бышпа-
ган кыштардан коюлган. Кошо комулуучу инвентарлар кебун
че карана идиштер, жасалга калдыктары турунде жана курал, 
жабдыктар болгон. 

XI—XII кылымдарда мусулман дини Орто Азиянын кеч-
мондорунун арасында да екум суруп калганда, кечмендорду 
коюу кошо кемулуучу буюмдарсыз эле болуп калат. 
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Кыргызстандын экономикалык облигинин кескин озгеруусу 
монголдордун багынтып алышы (XIII кылымдын башында) 
менен байланышкан. Дыйканчылыктын, багванчылыктын чоц 
шаарлары, кеп сандаган кыштактары бар гулдеген елке Орто 
Азиянын башка областтары сыяктанып эле монгол баскынчы-
ларыцан аёосуз жабыр тарткан. 

Бвтенче шаарлар менен кыштактардын калкы азан чегип, 
алардын бир белугу олтурулуп, кыйласы туткунга Tyuiyn, алы-
нып кеткен. 

Жети-Сууга XIII кылымдын орто ченинде келишкен сая-
катчылар отурукташкан дыйканчылык жерлери толук булунге-
нун, шаарлар менен кыштактардын ацгырап ээн калышканьш 
белгилеп кетишкеи. Батыш Европалык саякатчы Рубрук 
(1253-жылы) Жетн-Суу женуиде мыидай дейт: 

«ЗКогоруда аталган мейкиндикте мурда кеп шаарлар бар 
эле, бирок, ал жерлерде мыкты жайыт болгондуктаи, оздерунун 
малый жайыш учун татарлар (монголдор—П. К.) алардын ке-
бун кыйратышынтыр». Археологиялык изилдеелор да мына 
ошону далилдеп отурат. 

Шаарлардын кеп урандыларынын катмарларында булунуу 
менен орттун издери гана бар, кай бирлеринен анча чон, змее 
калындыктагы маданий катмар кездешет, бул монголдордон 
кийин алардын узак убакыт бул жерде турушпаганын далил
деп турат. 

Чынгызкандын желдеттеринин кыйраткыч кол салуулары 
деле элдин жашоо кучун булундуро алган эмес. Казуу иштерии 
жургузгон кезде, бир катар шаарларда XIII—XIV кылымдын 
бир кынла кубаттуу маданий катмарлары табылып отурат. 
Архитектуралык эстеликтер да ошону далилдейт. Талас орое-
нунде, Талас шаарына ж акын жерде езунун корктуулугу боюн-
ча тацгаларлык кумбез турат. Эл ичиндеги уламыштар боюнча 
ал эпикалык баатыр Манастын ысмы менен байланыштырылат. 
XI—XII кылымдардагы кумбездер сыяктуу эле ал бышырылган 
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кыштап коюлуп, усту демпок жасалган чарчы имарат. Алдый/ 
кы бетн оймо-чиймелуу кооз жасалгаланган. 

Республиканын туштугундвгу Ала-Букада Сафид-Буленд 
селосуиа жакын жерде жергилпктуу эл Шах-фазпль деп атай 
турган кумбвз турат. Yciy домпок кылып жасалган бул кумбвз 
Манас кумбозу курулган кылымга тийешелуу, бирок, портал-
сыз. Башка ушул сыяктуу кумбвздврдви бул жердегинии ай-
рымасы жасалгаларыиып бардыгы ич жагында болушунда. Бул 
кумбоздун шыбагынын еыртында оймо-чийме жазуулары жа-
на квркем сурвттеру квп. 

Атбашы райоиупда сланецтин (тоо тектерпнин) иштетил-
беген при плиталарынан акиташ эритмееине аралаштырылып 
коюлган курулуш бар. Бул монументалдуу курулуш соода жо-
лундагы кербен сарай болуп саналган. Мында ар турдуу план-
да усту двмпвгвйлвнтуп жабылгам ЗОдан ашуун бвлме болгон. 

Эми кайсы кезде болгону аздыр-квптур чектелуугв мумкун 
болбогон эстеликтердин кайсы бир турлерунв втвлу. 

Ташталып калган каналдар, арыктар, ошондой эле азыркы 
убакта пайдаланылып жаткан байыркы каналдар илгери отквн 
замандардагы дыйканчылык маселелерин айкындоо учун белги-
луу ролду ойнойт. Байыркы ирригациялардын издеринин квп-
чулук белугу айдалбай калып келгеп ереендврдун тоо этекте-
риндеги тилкелеринде капчыгайлардыи башталышында сакта-
лып калган. Ал жерлерде иррнгациялык курулуштардын азыр 
пайдаланылбай калган нуктарыиьш керунгондвру аз эмес, 
анын качан жасалганы жергиликтуу карыялардын эсинде жок. 

Археологиялык материалдардын ичинен бир кыйла кызы-
гууну туудуруучу бирии-эки кокустан табылган нерселерди 
да кврсвте кетуунун зарылдыгы бар. Алардын ичинен убактыи-
ча сактап, кандайдыр бир себептер менен ээси тарабыиан 
алынбай калган катылган кенч (клад) кеп кездешет. Алардын 
ичине бир нече ондон бир нече минге чейин жеткен жез, ку-
муш, алтын монеталар кирет. Катылган мулктун эц кебу жез 
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Моиеталар. Катылган акчалай кенч сооданы, экономиканы, 
ошондой эле саясий тарыхтын кээ бир окуяларын изилдеш 
учун ете зарыл. 

Эмгек куралдарынын жана жасалгалардын кенчи алмашуу 
жана сатуу учун кол внврчулврдун даярдаган продукцпясы-
нан, ошондой эле чебер-кол онорчунун эмгек куралынан, же 
баалуу буюмдарынан турат. Диний табынуу буюмдарынын ка
ты л ган мулктеру (кенчи) айрым топту тузот. Катылган кенч— 
кол енерчулукту, айыл чарбасын, ювелирдик ондурушту, идео-
логиялык тушунуктерду изилдоонун баалуу булагы. 

Аска, таш боорлоруна тартылган суреттер, жазуулар кыр-
гыз калкынын ата-бабаларынын байыркы искусствосунун дагы 
бир туру катары ото кызыгууну туудурат. Алар республиканын 
кед жерлеринен кездешет. Кээде алар ар кандай мезгилдерден 
калган суроттордун бутундей топтолушу болот, бирок, кобун-
чо алардын анча коп элес тобу мезгили боюнча анчейин узак 
эмес убакытка тийешелуу. 

Таштарга эн, кылдаттык менен, жогорку керкомдук денгел-
де оюп, коп татаал композицияда жасалган эстеликтер кунде-
лук турмушту, тиричиликти жана ондуруштун мунозун гана 
ачып корсотпостен, ошону менен бирге байыркы адамдардын 
дуйнену сезишин, мифтери мепен легендаларын ачып корсо-
тот. Аска-таштардагы суреттер — бул элдин тарихий жолу жо-
нундо корнем образдарда баяндай турган эстеликтер болуп 
саналат. 

Фергана кырка тоолорундагы Саймалуу-Ташта суроттор
дун топтолушу илимий адабияттарда ете кецири белгилуу. Ал 
жерде коло дооруна тийешелуу (биздин эрага чейинки 2—мин, 
жылдыкта), андан кийинчерээк биздин эранын IX—X кыльш-
дарына чейинки сценалар бар. 

Ысык-Колдун тундук жээгинин батыш болугун узата чар 
жайыт жаткан мазмуну боюнча бай чоц таштардагы коп сан-
даган суротторду керебуз. 
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Фрунзе менеп ТокМок шаарына жакын жсрлерден XIX КЫ-
лымда эле ачылган несториандык керустендер монголдук бий-
леечулердун устемдугунун мезгплине тийешелуу. Корустендор-
ден крест чийилип сирия алфавита менен жазылган мурзе 
устундегу таштар табылган. XIII кылымдагы монголдук ба-
сып алуудан кийинки мезгилге тийешелуу археологиялык ма-
териалдар Кыргызстанда бир кыйла начар изилденген, мына 
ошондуктан аларды мунездеп кетууге азырынча мумкундук 
болбой отурат. 

ЭСТЕЛИКТИН САКТАЛЫШЫНА КОРКУНУЧ ТУУЛГАНДА 
ЖАНА ЖАЦЫ ЭСТЕЛИКТЕР ТАБЫЛГАН КЕЗДЕ ЭМНЕ 
КЫЛУУ КЕРЕК? 

Жогорку белумдорде тарыхый илимдер учун археологиялык 
эстеликтердин мааниси керсотулуп, Кыргыз ССРинде кездешуу-
чу бир кыйла тиитуу эстеликтер жонунде кыскача баяндалды. 

Азыр болсо мурда белгилуу болуп, корголууда турган 
эстеликтердин сакталышына коркунуч келип турса, ошондой 
эле кебунче жапы эстеликтерге кандай кырдаалда кездешип 
калуунун мумкундугу жана аларды тапканда кандайча чара 
колдонуу зарылдыгы менен китеп окуучуларды тааныштыруу 
маселеси калып отурат. 

Адамдардын практикалык иш-аракети, жаратылыш керу-
нуштеру, бир нерсени билгиси келип кызыгып бузуулар мате-
риалдык маданияттын эстеликтеринин кыйроо себептери эке-
нин мурдаарак айтып еттук. 

Биздин республикабызда эстеликтердин ете кеп экендиги 
жана алардын алыскы тоолордун бурч-булундарында болушу 
керсотулуп кеткен бузуулар мезгилинде биринчи кезекте жер-
гиликтуу элдин квруп калышына мумкундук берет. Буткул 
эмгекчилер ыктыярдуу коомго, илимий мекемелерге ездоруне 
ылайыктуу болгон каражаттар менен жардам берип турушса, 
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байыркы эстеликтердп коргоо ошончолук пйгиликтуу болмой. 
Эстеликтердп коргоого катышуу едкебуздун буткул калкынын 
коомдук милдети болуп саиальпны керек. Анча чоц эмес жер 
казуу иштери да чуцкур казуу, кудук казып суу чыгаруу 
ж. б. маданпй катмарлардын структурасын бузуп, аларды 
расшпфровкалоону татаалдаядырарын ар бир гражданин эске 
алып, мамлекеттин коргоосунда турган байыркы эстеликтерге 
кол тийгизбес учун курешуугв мплдеттуу. 

Кичинеси болсун, чоцу болсун бардык эстеликтерди сактоо 
керек, анткени, илим учун алардын мааниси бирдей. Кичинекей 
эле дебенун астынан шаарлар менен кыштактардьш катардагы 
адамдарынын — туздвн-туз ендуруучулердун жашап турушкан 
жайларыныи калдыктары чыгып калышы мумкун. Анча бай-
калбаган двбв, толук кезго урунбаган таш тосмолор катардагы 
кечмендврдун коюлган жеринпн белгиси болуп саналат. Чоц 
дебелер кочмен атактуу адамдардыи квмулгвн жери. Чоц дв-
бвлврдун астында калган бир кездерде эл жашоочу жерлер 
сепилдердин калдыктары, диний табынуучу жайлар, коомдук 
курулуштар, же шаардык твбвлдврдун тамдары жатат. Мына 
алардын бардыгы тарыхий отквндврдун ар турлуу, бирок, бир
дей маанидеги маеелелерин изилдве учуй кызмат кыла алы-
шат. 

Коруствндврдуи, шаар урапдыларынын бардык бузулуу 
жана кыйроо учурлары жонундв эмгекчилер депутаттарынын 
жергиликтуу советтерине, ошондой эле Тарых жана маданият 
эстеликтерин коргоонун коомунун уюмдарыиып бирине, же 
илимий-изилдее мекемелерине билдируу ар кимдин кечикти-
рилгис жана биринчи кезектеги милдети болуп саналат. 

Биреолер байыркынын эстслигин тим эле бир персе билги-
си келип бузган болсо, алардын илимий маанисин, андай ара* 
кет кылган адамга совет закону боюнча жоопко тартыларын 
тушундуруу керек. 

Мурда эле белгилуу болуп, мамлекеттин коргоосунда тур-
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ган доболордун, аска-таштардагы суреттердуи, же кыттак-
тардын урандыларынын сакталышына кемек керсетууден тыш-
кары жергиликтуу эл жацы табылгаядарын сактоого жана 
изилдееге жардам кврсвтуулеру керек. Ал учун жаны архео-
логиялык объектилерди ар турдуу кырдаалдарда табуута мум-
кун экенин эсте тутуу зарыл. Мнсалы, мумкуп болгон бардык 
жер казуу иштери кезинде, же ал жумушка байкоо жургузген 
учурда айланасындагы тектерден (породалардан) одой эле 
айырмаланып турган маданий катмарларды, кошо комулуучу 
инвентарлардын, турак жайларды, же болбосо кыштак, же ко-
рустен издери боюнча байкоото болот, ал жерлер топурактын 
сыртында эч качан билинбейт. 

Жер казуу иштери биздин елкобуздо ото коп жургузулот: 
жол салынат, каналдар казылат, чоц имараттар учун фунда-
менттер казылат, талааларды тракторлор менен терец айдашат, 
мындай учурларда байыркы эстеликтердин калдыктары жаткан 
катмарлар кайрадан терец комулуп калат. 

Кыртызстандын кеи жерлеринин кыртышы бир кыйла 
жаптайма келет, арыктардын кырын суу жен кетип, ацдар 
пайда болот. Мындай жуулуп кеткен жерлерден маданий кат
марларды, корустон калдыктарын, же айрым буюмдарды табуу
га болот. 

Жамгыр кеп жаагандан жана жазында кар эригенден ки-
йин кыртышсыз болуп калган жерлерди жана байыркы элдуу 
пункттардын урандыларынын тике энкейиш жерлерин каран 
кергенде, кээде илимий зор мааниси бар байыркынын буюм-
дарын кездештирууге болот. 

Байыркынын табылгалары женунде башка адамдардан маа-
лымат жыйнаган кезде, анын кандай кырдаалда табылганын 
тактап, табылган жерин кайрадан кошумча турде каран чыгуу 
менен да, бир кыйла кызык нерселерди алууга болот. 

Тигил, же бул эстеликти эл чарбасынын таламына ылайык 
альт таштоо учурларын айрыкча эскерте кетуу керек. Эстелик-
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тердц коргоо жонундогу закон эстеликти алый таштоого тиие-
шелуу уюмдарды алый таштоо шли баштала электе анын адис 
тарабынан изилденншин фпнансалоого милдеттендирет. Тигил, 
же бул объектини нзнлдоо жонунде илпмпй-изилдео мекеме-
лериае втунучту кун мурдатан, болжоп алганда бпр жыл мурда 
беруу керек, анткени, ар кандай археологпялык иштер белги-
луу даярдыкты талап кылат, изилдввнун взу да кыска меенвт 
ичинде жургузулв албайт, анын устунв казуу иштери жылуу 
жана аба ырайы кургак кезинде гана жургузулот. 

Эстеликтин бузулуу, же сакталбоо коркунучу болуп калган 
бардьш учурлары жвиундв, ошондой эле эстеликтер жацыдан 
табылган кезинде томепкулорго кабарландырылышы керек. 

1) Эмгекчилер депутаттарынын жергиликтуу еоветтерине; 
2) Тарых жана маданият эстеликтерин коргоонун ыктыяр-

дуу коомунун жергиликтуу, же райондук уюмдарына; 
3) Кыргыз ССРнын тарых жана маданият эстеликтерин 

коргоонун ыктыярдуу коомунун Борбордук Советине (адреси: 
Фрунзе шаары, Панфилов ко чесу, 225). 

4) Кыргыз ССР илимдер Академиясынын тарых институту-
на (адреси: Фрунзе шаары, XXII партсъезд ко чесу, 265а); 

5) Кыргыз ССР Маданият Министерствосунун тарыхый му-
зейине (адреси: Фрунзе шаары), Пушкин кочосу, 78); 

6) Край таануу музейлеринс (Пржевальск жана Ош гааар-
ларындагы). 

Мурда эл жашаган кыштактар, корустондор, же адамдар 
жашаган жер жацыдан табылганда, алар жоиунде жогоруда 
турган мекемелерге тез билдирууго болот. Эгер алар кандай 
бир иш процессинде байкалган болсо, иштин улантылышы 
аларды зыяндатып коёт, же табылганы жок кылып жиберет, 
андыктан адис-археолог келгиче ал жумушту токтотуп, же 
жумушту эстеликтерге зыян келтирбегидей кылып жургузуу 
зарыл. Табылган буюмду адис келмейинче жер астыная чыга-
рьш алууга жарабайт. Казын чыгарылган топуракты буюмдун 
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белугу айда бары, же жогу текшерилмейпнче кылдаттык мепеп 
карап чыгуу керек. Эгер табылга белгилуу бир кырдаал боюн-
ча алынып коюлган болсо, археолог келмейпнче аны этиеттеп 
сактап, сындырууга, чиймелооге, вгвогв жарабайт. Табылган 
буюмду кийин бир кыйла толук изилдввгв мумкундук бериш 
учуй алар кандай турдв табылса, ошол бойдон коюп, баскан 
даттан, жабышкап топурак бвлуктврунвн жана башкалардан 
тазалабоо керек. 

Жаны табылга жвнундв илимий-изилдоо мекемелерине, 
же эстелпктерди коргоо коомунун уюмдарына билдиргенде, 
анын табылган орду жвнундо толук билдируу зарыл, эгер жал-
гыздан табылса, табылган жерди оной таба турган бир кыйла 
таанымал пунктты (кандайдыр бир имаратты, кепурвну, жол-
дун кайчылаш втквн жерин) кврсвтуу керек. Мындай учурда 
жок болуп кете турган ориентирлерди корсотуунуи кереги жок. 
Билдирууго эстеликтин табылган ордунун схематикалык планы 
тиркелсе жаман болбойт. Адис командировкага барганда жолуга 
турган кшпинин корсотулушу да зарыл иш. 

Эгер табылга капысынан габылып, жер казуу жумушу ток-
тотуулуга мумкун болбосо, кызматкерлердин бнрео ачылган 
эстеликтин тузулушуно коз салып, анын тузулушун жана чер-
тёжун, ошондой эле жыйнап алынган буюм материалдарын 
дааиалап жазып, ал материалдарды илимий-изилдоо мекемеле
рине жиберуу зарыл. 

Казын алынып жаткан эстеликке археолог эмес киши коз 
салып жаткан учурда томоику маалыматтарды топтоо керек. 

Буюмдар жалгыздап табылган кезде, ал кандай терендикте 
жаткаиын топурактын кайсы катмарынан, чоподон, кумдан да
ты башкалардан табылгандыгын, буюм табылган жерде башка 
тустогу катмардын бары, жогун, анда кул, комур, куйгон топу
рак, карапа идиштин сыныгы, адамдын, жаныбарлардын сеок-
тору болгон, болбогондугун белгилео керек. 

Керго коюлган кишинин соогу (скелети) табылган кезде 
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комулгон жерипин сыртында белгилеген перселер, добо топу-
рагы, коюлган ташы бары, жогуна, корстон курулушунун кан-
дай бир калдыктарьшып (жабы л га н жыгачтар, мурзенун каза-
нагын жапкан таш плиталар ж, б.) сактальш калыгаына, кал-
боосуна, соек кандай терецдикте (мпсалы, багаы батышка, бут-
тары чыгышка карата) коюлушуна, комулгон кпшинпн кандай 
жаткырылышьша (башы оцго бурулун, чалкасынан коюлганбы, 
же буттары бугулуп он, капталы менен коюлганбы, колдору-
нун абалы: кекурогуно кайчылаштырып, же сундурулуп 
койгонбу); керунон кандай буюмдар табылгандыгына, алар 
скелеттин кайсы жагынаи орун алгандыгына, ар бир буюмдун 
кандай абалда жатканына (мпсалы, мойнундагы ар кандай мон-
чок тизмеги ээгинен 10 см ге ылдый тупгуп, же шакеги он, ко-
лунда, билериги сол колунда, эки карана кумура баш сввгунвн 
30 см аралыкта туштуккв каран жатат), бир топтон кандай 
буюмдар табылганына (шакектерп бир колунда) коз салуу ке-
рек. Эгерде ошол квмулуштв бир нече скелет табылып калса, 
алардын ар биреен ар бир скелеттин сеекторун, ошондой эле 
ар бир скелеттин жанынан табылган буюмдарды бвлуп, алар
дын баарын тиешелуу жазуулар менен кошо кагазга взунчв 
ороп коюу керек. 

Эгер кыштактардын, турак жайлардын маданий катмары 
жара кесилип калса, анын калыцдыгын, созулуп жатышыи, 
кандай катмарлардаи (чопо, коломто, сынган кыш, же бузулган 
бакса ж. б) тургандыгын кврсвтуу зарыл. Дубалдарынын кал-
дыктарына да квцул буруу керек. Бардык буюмдата табылга-
лардын, алар алынтан жерлердин кврсвтулушу менен альт чы-
гуу керек. 

Ункурлер, таштар менен аскалардын бооруна салынган су-
рвттвр, тушунуксуз шрифтер менен жазылгап жазуулар, алар
дын мазмунунун кыскача баяндалышы (ункурдун чоцдугу, су-
рвттврдвгу топтордун, же сценалардын саны, жазуулардагы 
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жолдун сабы) женундегу билдируулер бетенче кызыгууну 
туудурат. 

Археологиялык зстеликтердин табылып жаткан кезиядеги 
жыйналган маалыматтардан тышкары катылган мулк табылып 
калса, табылган буюмдар оз ара каятип болсо да байлашты-
рылганбы, же бири-бирине салыпын коюлганбы, табылган мулк 
кандай бир идиште (кумара жана башка) же чупурекке оро-
луп коюлганбы, ошолорду белгилеп коюу керек. 

Жогоруда айтылып кеткендей Кыргызстандын алыскы тоо-
лорунун арасындагы ереендер алиге чейин толугу менен изил-
дене элек. Биздин республикабызда адамзат тарыхыиын бар-
дык доорлору учун эстеликтер жетиштуу санда табыла элек. 
Жацы эстеликтерди табуу учун жерлердип рельефине кез са-
луунун, керустен дебесу болуп калууга мумкун боло турган 
кичине дебелерду кароонун, байыркы кыштактардын урандысы 
болуп калуусу мумкун боло турган айрым кеторуцку жерлер-
ди текшеруунун мааниси чоц. Эгер мындай кырдаалдарда эсте
ликтер табылып калган болсо, аларды кыскача баяндап жа-
зып, аны эстеликтерди коргоо же изилдео ишин жургузуп жат
кан мекемелерге жиберуу керек. Баяндап жазуу эстеликтии 
тиби, анын сырткы корунушу (формасы, елчему, ориентировка-
сы ж. б.) женунде, эстеликтпн сакталышы жонундо, аны сырт-
ка чыгарган материал жонундо маалыматтарды камтышы ке
рек. 

Эстеликтерди коргоо женундегу жобо тарыхый илим учун 
мааниси болгон материалдык маданияттын эстеликтерин мада-
ний-агратуунун жана край таануу музейлери тарабынан 
сатып алуунуи айрыкча укугун берет. Ошондуктан уюмдар ме
нен айрым адамдар оздеруне тиешелуу болгон байыркы буюм-
дарын сатууну каалашса, Кыргыз ССР маданижг министерство-
суна, же башка бир музейге сатыш учун сунуш кылынышы 
тийиш. 

Байыркы эстеликтерди коргоого жана изилдоего комок 
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KopcoTYY максатында биздин Родпнабыздьш байыркы еткен-
дегусун изилдоего квмек корсетуш учун анын адис-тарыхчы, 
же археолог болушу милдеттуу эмес. Жацы эстеликтпн табы-
лышы, же корголуп тургаи эстеликтиы бузулуу коркунучу жв-
нундо аларды коргоо жана изилдее милдети жуктвлгвн меке-
мелерге кабарландыргандыктын езу эле илимге чон, комок 
корсвткондук болот. Биздин республикабызда байыркынын 
эстеликтерине жогорку ац-сезимдуулук менен мамиле кылыш-
кан учурлар аз эмес. Колхозчулардын ац-сезимдуулугунун на-
тыйжасында Ысык-Квл областыньш Семеновка селосуна жа-
кын жердеги капчыгайдан табылган сактардын илимий зор 
баалуулугу бар коло эстеликтерииип тобу илимге белгилуу бо-
лун отурат. 

Фрунзе шаарына жакын жердеги Сокулук суусупун копу-
росун куруп жатканда табылган коло доорунун кенчшшн край 
таануунун республикалык музейге жеткирилишин тарыхый 
откендегулерге туура мамиле кылуунуи улгусу ден атоого бо
лот. 

Талас ореонундогу бир колхоз чу XIV—XV кылымдардын 
бООдон ашуун кумуш монетасын таап алып тапшырды. 

Чуй районунун «Шамшы» совхозунун механизаторлорунун 
бир тобу Кыргыз ССР илимдер Академиясына озунун илимий 
мааниси боюнча корунуктуу буюмдардын бир тобун ташпы-
рышты жана алар биздин эранын биринчи кылымдарынын ко-
рустондорун кокустан бузганда табылган нсгнзинеи ювелирдик 
ондуруштун буюмдары болуп чыкты. 

Чуйдогу № 2-мектеп-ннтернаттын тарбиялануучулары 
Кыргыз ССРнын мамлекеттик тарых музейине вздору табыш-
кан X—XII кылымдарда жасалган алтын монеталарды (жуз-
го жакын) тапшырышты. 

Республикабыздын ар кайсы жерлеринде жер казуу иште-
рине жетекчилик кылып жатышкаи инженерлерден, техниктер-
ден жана мектептердин мугалимдеринен, мамлекеттик мекеме-
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дердпн кызматкерлеринеи байыркыиын эстеликтери женунде 
бир катар баалуу кабарлар алынды. Тарых эстеликтерине ац-
сезимдуулук менен мампле кылуунун мисалдары втв квп. Алар 
эстеликтерди коргоо пшинде биздин республикабыздын ар бир 
адамы чоц роль ойной тургандыгынын шекснз далили болуп 
отурат. 

Совет эли партиябыздын XXIII съездинин коммунисттнк 
коомдуи негиздеринин курулушу боюнча чечимдерин пйгилик-
туу орундатып жатат. Бул буткул дуйнолук тарыхый милдет-
тин кучагына жалац гана коммунизмдин материалдык-техни-
калык базасын тузуу иши кирбестен, ошону менен катар адам-
дарда коммунисттнк ац-сезимди тарбиялоо, ошондой эле элдин 
духовный турмушунун осушуп камсыз кылуу милдети кирет. 
Мыида откондогу маданияттын бардык жетишкендиктерян 
пайдаланбай туруп, демек, апын эстеликтерин изилдебей, сак-
табай туруп милдетти ишке ашырууга болбойт. Ал эстеликтер 
биз азыр коргоп, кнйни келечектеги муундарыбызга отквруп 
бере турган кенч болуп саналышат. 

КЫРГЫЗСТАНДЫН БАЙЫРКЫ МАДАНИЙ ЭСТЕЛИКТЕРИ 
БОЮНЧА НЕГИЗГИ АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ 

1. В. В. Б а р т о л ь д, Отчет о поездке в Среднюю Азию с 
научной целью, собр. соч. т. IV, Москва — Ленинград, 
1966. 

2. А. Н. Б е р н ш т а м, Археологический очерк Северной 
Киргизии, Фрунзе, 1941. 

3. А. Н. Б е р н ш т а м , Историко-культурное происхожде
ние Северной Киргизии по материалам Большого Чуй-
ского канала, Фрунзе, 1943. 
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КЫРГЫЗ ССРынын 
Н Е Г И З Г И 

АРХЕОЛОГИЯЛЫК 
ЭСТЕЛИКТЕРИНИН 

ТИЗМЕСИ 



ЧУЙ ервену 

;!f Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык ее 

Турган орду 

Жандарына тага 
селвкету коюл-
ган 
Далпырац керус-
тену 

Тар-Суу коруств-
ну 

Калмак-Ащуу кв 
рустену 

Чоц-Кемищ кв 
рустену 

Кашка-Жол кв 
рустену 

БоролдоЁ байыр 
кы шаар уранды-
сы 

Тар-Суу бадыркы 
шаар ураидысы 

VI—IX к. 

[ -V к. 

[—V к. 

VI-IX к. 

коло доору 

Х-ХИ к. 

X—XII к. 

Кичи-Кемин суусунун 
боюндагы Ильич атын-
дагы совхозго жакын 
жерде. 

Чоц-Ксмин орвонундо-
гу Тар-Суу суусуиуп 
бвюнда. 
Чон,-Кемин ерввнундв-
гу Калмак-Ашуу суу
сунун боюнда. 

Чоц-Кемнн суусунун 
батыш жагындагы 
Новороссийское селосу-
нун батыш жагында. 

Кашка-Жол ашуусу-
нун Чоц-Кемин ерев-
ну тарабында. 

Кичи-Кемин врвонун-
двгу Борвлдой кышта-
гынан туштук-чыгыш 
тарапка карай 3 км. де. 

Чоц-Кемин ерввнундо-
гу Тар-Суу кыштагы-
нын батыш тарабында. 



Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

щ 3 х 
3 s 
Я 5 

Турган орду 

Новороссийск 
байыркы шаар 
урандысы 

Ак-Бешим бай
ыркы шаар уран
дысы 

Ак-Бешимдеги 
байыркы кичипе 
шаар урандысы 

Байыркы Бурана 
шаар урандысы 

Старо-Покров
ка 1 байыркы 
шаар урандысы 

Старо-Покровка 
II байыркы шаар 
урандысы 

Шамшы 1 байыр
кы шаар уранды
сы 
Шамшы II байыр
кы шаар уранды
сы 
Шамшы III бай
ыркы шаар уран
дысы 

X—XII к. 

У—XII к. 

Х-XII к. 

IX-XIV к. 

X—XII к. 

Х-ХН к. 

VIII—XII к. 

Х-ХИ к. 

Х-ХП к. 

Чоц-Кемин ереенунде-
гу Новороссийское село-
сунун батыш тара-
бында. 
Чуй районундагы Ак-
Бешим кыштагынын ба
тыш тарабында. 

Чуй районундагы Ак-
Бешим кыштагынын 
батыш тарабында. 

Чуй районундагы Дец-
Арык селосунун чы-
гыш тарабында. 

Чуй районундагы Ста
ро-Покровка селосу
нун туштук-батыш та
рабында. 

Чуй районундагы Ста
ро-Покровка селосу
нун батыш тарабында. 
Шамшы суусунун сол 
жээгинде. 
1 байыркы шаардын 
урандысынын тушту-
гунон 500 метр аралык-
та. 
Ошол эле жердеги 
экинчн байыркы шаар
дын урандысынын туш-
тугуроок тарабында. 

43 



)стеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

:Я 

се 
Турган орду 

Кегети байыркы 
шаар урандысы 

Краснореченка 
байыркы шаар 
урандысы 

Ивановка бай
ыркы шаар уран
дысы 

Красноречкада-
гы байыркы 
шаар урандысы 
нын батыш жа-
гындагы шаар 
урандысы 

Серафимовкада-
гы шаар уран
дысы 

Узун-Булак 1 ко-
рустену 

Узун-Булак II 
корустону 

Х-ХН к. 

V—XII к. 

Х-ХП к. 

Х-ХИ к. 

Х-ХН к. 
Биздин эра-
га чейинки 
III к. Биз
дин эраиын 
Хк . 
Биздин эра-
га чейинки 
III кылым 
Биздин эра-
нын X кы-
лымы 

Са-
рыг 

Кегети суусунун баш-
талыш он, жээгинде. 

Чуй районундагы 
Красноречка селосу-
нун чыгыш тарабында. 

Чуй районундагы 
Ивановка селосунун 
батыш тарабында 

Чуй районундагы 
Красноречка селосу
нун тундук-батыш та
рабында. 

Нижняя Серафимовка 
селосунун туштук та
рабында. 

Чуй районундагы 
Ысык-Ата суусунун он. 
жээгинде. 

Узун-Булак 1 керусте-
нунун туштук тара
бында. 



Кайсы 
« 

* 2 ктеликтин аты мезгилге 
таандык « 1 Турган орду 

24. Квруствн двбелв-
рупун тобу 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын .' I к. 

Кант селоеунун туш-
тугунде. 

25. Милянфан бай-
ыркы шаар уран-
ДЫСЫ 

VI-XII к. 

Х-ХП к. 

Милянфан селоеунун 
батыш-туштугундв. 

26. Сан.Таш байыр-
кы шаар уранды-
сы 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 

Ысык-Ата суусунун 
жээгиндеги капчыгай-
дын башталышында. 

27. Арчалы керусте-
ну 

Биздин эра-
нын XIII к. 

Фрунзе шаарыная 
туштуктв Арчалы суу
сунун капчыгайында. 

28. 
Чолок жал ко-
руствну 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын XII к. 

Арчалы керустенунен 
туштуктв 1 км де. 

29. 
Пехошка • 
твну 

керус- Биздин эра-
га чейин 
III к. 
биздин эра-
нын XIII к. 

Фрунзе шаарынын 
туштугунвн 2 км, Бас-
бвлтвктун туштугундв. 

30. 
Жыланач 
твну 

керус- Биздин эра-
га чейин 
II к. 
Биздин эра-
нын XIV к. 

Жыланач суусунун сол 
жээгинде Чвмуч пло
тин, жакын. 
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ктеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
й 

ат
ы

 Турган орду 

31. Ключевка байыр-
кы шаар ураттды-
сы VI-XII к. жол 

Фрунзе— Калинин жо-
лунан 9 км де Ключевка 

селосунда. 

32. Ново-Покровка 
байыркы шаар 
урандысы VI—XII к. 

— 

Фрупзе — Токмак жо-
лунан 10 км де Ново-
Покровка селосунун 
тундук жак четинде. 

33. Чомуч 1 шаар 
байыркы уран
дысы VI-XII к. 

Ленин селосунун чы* 
гышында 2 км де. 

34. 

35. 

Грозный байыр
кы шаар уран
дысы 

Луговой байыр
кы шаар ураиды-
1ЧМ 

IX—XII к. 

IX—XII к. 

Грозное селосунун 
туштугундо, 3-км де. 

Луговое селосунан 
тундукте. Чуй суусу-
нуп сол жээгинде. 

36. 
VlMI 

Чомуч II байыр
кы шаар уранды IX—XII к. 

Чомуч 1 шааруранды-
сынан 1,5 км де, чы-
гыгата. 

37. 
сы 
Ново-Покровка 
байыркы шаар 
урандысы 

IX—XII к. 

Ново-Покровка селосун
да, Фрунзе—Токмок 
жолунун 11 -км де. 

38. Ново-Покровка 
III байыркы 
шаар урандысы 

Х-ХП к. 

Ново-Покровка селосу
нун туштук четинде, 
Ново-Покровка 1 шаар 
урандысынан 1 км де. 
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)стелпктин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 1 § 

Турган орду 

Ново-Покровка 
IV байыркы 

шаар урандысы 

Токолдош I бай
ыркы шаар урап-
дыеы 

Токолдош II бай
ыркы шаар уран
дысы 

Маевка байыркы 
шаар урандысы 

Аларча байыркы 
шаар урандысы 

Эл жашаган жер
дин изи 

Аламудуп байыр. 
кы шаар уранды
сы 

Каражыгач бай
ыркы шаар уран 
дысы 

Кузнечная кре
пость 

X-XII к. 

Х-ХП к. 

Х-ХИ к. 

X—XII к. 

Таш доору 

Х-ХП к. 

X-XIV к. 

VI-XIX к. 

Ново-Покровка III шаар 
урапдысынан 1 км тун-
дукто. 

Токелдоштоп туштук-
ко 1—1,5 км аралыкта. 

Токолдош селосунан 
туштук-чыгышка 3 км 

Маевка селосунан туш-
тук-чыгышта 1 км де. 

Аларча суусунун сол 
жээгинде Воронцовка 
селосунун туштук ба-
тыш тарабында. 

Чуй суусунун жээгин
де, Ленин селосунун 
тундугундо. 

Аламудун суусунуп 
куймасынып сол жээ
гинде. 

Фрунзе шаарынын ба-
тыш чыгышында Ка
ражыгач поселогунун 
четинде. 

Фрунзе шаарынын че
тинде, Правда, Мичу
ринск, кочолорунун ке-
силишинде. 

М 
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SH 
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Кызыл Аскер 
байыркы шаар 
урандысы 

Сокулук 1 корус-
тону 

Сокулук II ко-
рустону 

Борулу корусто-
ну 

Тегирмен-Сай ко 
рустону 

Корустон дебело 
рунун тобу 

Сокулук байыр 
кы шаар уран 
дысы 

Александровка 
байыркы шаар 
урандысы 

X-XII к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын III к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
биздин эра-
нын У к. 
VI—X к. 

XI-XIII к. 

Биздин эра-
fa чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

VI-XII к. 

VI-VII к. 

Фрунзе шаарынын че-
тинде, Васильевск шос-
сесинде. 

Сокулук суусунун сол 
жээгиндеги Белогорка 
селосунан 25 км. тун-
дукто. 

Сокулук селосунан 
туштукто 0,5 км. 
Белогорка селосунан 
1—2 км Чыгышта Бо
рулу капчыгайында 

Шопоков атындагы 
колхоздон тундугу-
реокто, Жыламышкап-
чыгайынан чыга бе-
риште. 

Сокулук селосунун 
туштугундо, Сокулук 
суусунун сол жээгия-
де. 

Сокулук 
тундукто. 

селосунан 

Александровка селосу
нун тундук батыш че-
тинде. 
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56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Гавриловка бай 
ыркы шаар уран-
дысы 

Сокулук байыр 
кы шаар уранды-
сы 

Керустен дебело-
рунун тобу 

Керуствн дебело-
рунун тобу 

Сретенск байыр. 
кы шаар уранды-
сы 

Беловодск чеби 

Телек байыркы 
шаар урандысы 

Полтавка байыр
кы шаар уран
дысы 

VII—VIII к. 

Х-ХИ к. 

Бяздин эра-
га чейинки 
III к. 
биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

VI-XII к. 

VI-XII к. 

IX-XII к. 

IX-XII к. 

Хар-
ран-
Жу-
ван 

Фрунзе—Калинин жо-
лунан 24 км де. Гав
риловка селосунда. 

Сокулук капчыгайы-
нын башталышында 
Белогорка селосунан 
2 км де. 

Петровка селосунун 
туштугунде. 

Ак-Суунун сол жээгин-
де. 

Беловодск селосунун 
тундугунде. 

Ак-Суу менен Сокулук 
суусунун кошулушун-
да. 

Полтавка менен Пет
ровка селосунун орто-
сунда. 
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64. Кызыл-Туу бай-
ыркы шаар уран-

Беловодск менен Кы
зыл-Туу селолорунун 

дысьх X—XII к. ортосунда. 
65. Беловодск II бай-

ыркы шаар уран-
Беловодск селосунун 
тундугундо. Беловодск 

дысы X—XII к. чебинеи 2.км батышта. 
66. Петровка байыр-

кы шаар уран-
Петровка селосунун 
тундук чыгыш четин-

дысы X—XII к. де. 
67. Ак-Суу I байыр-

кы шаар уран-
Ак-Суу канчыгайыныя 
башталышынын сол 

дысы X—XII к. 
Биздин эра-
га чейинки 

жээгинде. 
Калинин селосунун 
туштук батышта Кара-

68. Ак-Суу II байыр III к. Балта суусунун сол 
кы шаар уранды
сы 

биздин эра-
нын V к. 

жээгинде. 
Борбордук белугу Ка

69. Шиш-Тебе бай. линин селосунун тун-
ыркы шаар Нуз- дугундо. 
урандысы VI-XIV к. кет 

70. Степной байыр-
кы шаар уранды
сы IX—XII к. 

Ак-Суунун эки жээгин
де. 

71. Ново-Николаев-
ка байыркы 
шаар урандысы IX-XII к. 

Ново-Николаевск. се-
лосунда. 
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Кошгантерн кол-
хозундагы байыр-
кы шаар уран-
дыеы 

Петропавловка 
байыркы шаар 
урандысы 

Кара-Балта бай
ыркы шаар уран
дысы 

Орто - Кайырма 
корустену 

Керустендер то-
бу 

Ашпара байыркы 
шаар урандысы 

Кайыцды байыр
кы шаар уран
дысы 

Бурана мунара-
сы 

Х-ХИ к. 

Х-ХН к. 

Х-ХП к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
биздин эра-
иын V к. 

VI-XII к. 

VI-XII к. 

XI 

Шиш-Тебенун борбор-
дук бвлугунвн туштук 
батышта. 

Петропавловканын 
тундук четинде. 

Сосновка селосунда. 

Эркин-Сай селосунун 
туштук чыгышында. 

Панфилов селосунан 
туштук батышта. 

Чалдыбар селосунан 
батышта, Ашпара суу-
сунун эски нугунда. 

Панфилов селосу ме-
нен Кайыцды Ашпара 
станциясынын аралы-
гында 

Токмок шаарынын 
туштук батышында. 
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ТАЛАС ереону 

Я 
Зстеликтии аты 

Кайсы 
мезгилге 
гаандык 

2. 

7. 

В. 

Уч-Кошой байыр-
кы шаар уранды-
сы 

Каракол байыр. 
кы шаар уранды-
сы 

Туз-Ашуу 
ыркы шаар 
урандысы 

бай 

Калба байыркы 
шаар урандысы 

Калба II байыр
кы шаар уранды
сы 

Калба III байыр
кы шаар уран
дысы 

Манас байыркы 
шаар урандысы 

Каскан дебе бай
ыркы шаар уран-
дыеы 

Х-ХН к. 

Х-ХИ к. 

X-XII к. 

X—XII к. 

Х-ХП к. 

X-XII к. 

Х-ХП к. 

IX-XII к. 

3 И 
Турган орду 

Уч-Кошой суусунун 
сол жээгинде. № 113 
жылкы заводунуп бор-
бордук чарбагында. 

Каракол суусунун он. 
жээги, Уч-Кошой суу
сунун кошулушунан 
3 км де. 

Туз-Ашуу менен Уч-
Кошой суусунун ко-
шулушунда. 

Калба суусунун сол 
жээгинде. 

Калба суусунун он, 
жээгинде, анын кап-
чыгайыпын башталы-
шында. 

Калба II шаар уран-
дысынын каршысында 

Манас селосунун туш-
тук-чыгыш четинде. 

Талас-Буденёвка 
лунун 20-км де. жо-
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9. Беш-Таш I бай-
ыркы шаар уран-
дысы 

Беш-Таш суусунун сол 
жээгинде, капчыгай-
дын башталышында. 

10. Беш-Таш II бай-
ыркы шаар уран-
дысы 

Беш-Таш суусунун сол 
жээгинде, агынынан 

11. Беш-Таш II бай-
ыркы шаар уран-
дысы 

жогору капчыгайдан 
14-км де. 

12. Урмарал I бай, 
ыркы шаар уран-

Урмарал суусунун сол 
жээги, анын капчыга-

дысы Х-ХН к. йынын башталышын
да. 

13. Урмарал II бай-
ыркы шаар уран- I байыркы урандысы-
дысы X—XII к. 

Биздин эра-
Га чейинки 
III к. 

нан 0,3-км де. 
Талас Суусунун сол 
жээгинде Талас шаары-
нан 18 км чыгышта. 

14. Таш-Башат ко-
рустену 

биздин эра-
нын V к. 
Биздин эра-
га чейинки 
III к. 

Кец-кол суусунун сол 
жээгинде, Долоно село-
сунан батышта. 

15. Таш-Арык керус-
тену 

биздин эра-
нын V к. 

Биздин. эра-
га чейинки 
III к. 
биздин эра-

Кенкол суусунун озо-
нунде Таш-арык ке-
рестонунен 12 км ба
тышта. 

16. Чочой керустену нын II к. 
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' Кенкол суусунун сол 
17. Кеқкол керуете- жээгинде, Манас кум-

1 л 

ну I—V к. безуне жакын жерде. 

Кецкол суусунун сол 
18. Терскол керусте- VI-X к. жээгинде, Манастын 

ну кумбезунвн 7 км. 

19. Желе-Дебе ке- Биздин эра- Талас суусунун сол 
рустену га чейинки 

III к. 
жээгинде Талас шаа-
рынан 14 км чыгышта. 

• Биздин эра-
нын II к. Талас суусунун сол 

жээгинин адырында, 
20. Бер тартар ке- Биздин эра- Талас шаарынан 12 км 

рустену га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын II к. 

чыгышта. 
Кызыл-Сай капчыгай-
ында, Талас шаарынан 
тундуктв 15 км. 

21. Кызыл-Счй 
рустену 

ке- Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра- Котур-Сай капчыгайы-

• нын V к. анын Терскол суусуна 
22. Кенкол 1 байыр-

кы шаар уран-
куйган сол жээгинде. 

дысы 

Кенкол 1 шаар уран-
23. Кенкол II ба- дысынан 0,5 км. 

йыркы шаар уран-
дысы 

м 
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таандык в. И 

н ев 
Турган орду 

Кулан-Сай 
рустену 

ко-

Котур-Сай керус-
тону 

Ак-Тобе байыр-
кы шаар уран-
дысы 

Кулан-Корук 
байыркы шаар 
урандысы 

Кырк-Казык бай
ыркы шаар 
урандысы 

Кырк-Казык II 
байыркы шаар 
урандысы 

Талас I байыркы 
шаар урандысы 

Талас II байыр
кы шаар уран
дысы 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
биздин эра 
НЫН II К. 

VI-XII к. 

IX-XII к. 

IX-XII к. 

IX-XII к. 

IX-XII к. 

Те-
каб 
кет, 

Кулан-Сай капчыгайы-
нын башталышында 
Ивановка-Алексее в к а 
селосунун тундук — 
чыгышта 

Котур-Сай капчыгайы-
нын башталышында, 
Ивановка - Алексеевка 
селосунан 2 км туш-
тукте 

Талас суусунун сол 
жээгинде, Талас шаары-
нын мацдай жагында. 

Ак-Тобо байыркы шаар 
урандысынан 2 км тун-
дукто 

Кырк-Казык селосунун 
тундук жак четинде. 

Кырк-Казык селосунун 
туштук-чыгыш четинде. 

Талас шаарынын батыш 
жак четинде. Талас суу
сунун жээгинен 0,5 км. 

Талас I байыркы шаар 
урандысынан 1 км. 

55 



Эстеликтин аты 

Талас III байыр 
кы шаар уранды 

сы 

Талас IV байыр 
кы шаар уран, 
дысы 

Когандорф бай-
ыркы шаар уран-
дысы 

Кец-Арал I бай-
ыркы шаар уран 
дысы 

Кец-Арал II бай-
ыркы шаар уран-
дысы 

Четинди корусте-
ну 

Орловка байыр-
кы шаар уран-
дысы 

Кайсы 
мезгилге 
таандык 

Биздин эра 
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын II к. 

IX-XII к. 

Турган орду 

Талас шаарынын туш-
тук четинде. 

Талас III байыркы шаар 
урандысынан 0,3 км. 

Талас-Ленинполь жолу-
нун 8-кмде, жолдон 
400 м тундуктв. 

Кец-Арал селосунун тун-
дук четинде. 

Кец-Арал I байыркы 
шаар урандысынан 6 
км, кирпич заводуна 
жакын жерде. 

Ленинполь селосунан 
туштук-батышта 1,4 км 
де. 

Орловка селосунун туш-
тук чыгыш четинде. 
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39. Беш каракчы ке-
рустену 

40. Маданият бай-
ыркы шаар 
урандысы 

41. Чалдовар бай-
ыркы шаар уран
дысы 

Водное байыркы 
шаар урандысы 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

Шекер байыркы 
шаар урандысы 

Грозное байыркы 
шаар урандысы 

Садыр-Коргон 
байыркы шаар 
урандысы 

Кумуштак бай
ыркы шаар уран 
дысы 

Чым-Кент байыр
кы шаар уранды
сы 

VI-XH к. 

VI-XH к. 

VI-XII к. 

Х-ХН к. 

Х-ХП к. 

IX-XII к. 

VI-XIV к. 

Х-ХН к. 

VIII-X к. 

Беш-Каракчы капчыга-
йында. 
Талас-Ленинполь жолу-
нун 21-км де. Маданият 
селосунун чыгыш че-
тинде. 

Ленишшоль жана Вод
ное селолорунун орто-
сунда. 

Водное селосунун тущ-
тук-батыш четинде. 

Шекер селосунун тушту-
гундо 

Грозное селосунан ба-
тышта. Куркурое суу-
сунун сол жээгинде. 

Талас суусунун сол 
жээгинде, Киров село
сунун батыш жагында 

Бейшеке суусунун сол 
жээгинде Бейшеке се

лосунун туштугундо 

Кара-Суу суусунун сол 
жээгинде. Чимкент село
сунан тундук чыты-
шында. 
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Кайсы 

мезгилге 
таандык 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

Жоон-Тебе бай-
ыркы шаар уран-
дысы 

Богословка бай-
ыркы шаар у ран
ды с ы 

Май-Тобо байыр
кы шаар уран-
дысы 

Май-Тобо II бай-
ыркы шаар уран-
дысы 

Май-Тебе III 
байыркы шаар 
урандысы 

Чоц-Капка бай. 
ыркы шаар 
урандысы 

Чет-Дебе керус-
тену 

Таш-Тебо керус-
тону 

VI-XII к. 

X—XII к. 

X—XII к. 

X—XII к. 

X—XII к. 

X—XII к. 

I—V к. 

Нельди байыркы 
шаар урандысы 

Турган орду 

Биздин эра-
га чейинкн 
II к. 

XI-XII к. 

Богословка селосунан 
тундукто, 2-км де. 

Богословка селосунун 
туштук четинде. 

Богословка селосунан 
1,5—2 км, туштукто. 

I шаар урандысынан 
1 км туштукто. 

II шаар урандысынан 
0,5 км тундук-батышта. 

Талас суусунун он, жээ-
гинде, Чоц-Капка кап-
чыгайыиын тундугундо 

Кайыцды суусунун со л 
жээгиндеги Чет-Добо дс-
ген жерде, Кайыцды се
лосунан 20 км. чыгыш-
та. 

Нельди совхозунун бор-
бордук, чарбагында 

Нельди суусунун оц 
жээгинде, анын башта-
лышынын 1,5—2 км де 
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Кайсы 

мезгилге 
таандык Турган орду 

Кайыцды байыр-
кы шаар уранды-

сы 

Покровка байыр-
кы шаар уранды-
сы 

Манастын кумбе-
зу 

VIII-X к. 

Х-ХП к. 

XIV к. 

Чеч-Тобо селосунан чы-
гышта, Кайыцды суусу-
нун сол жээгинде Пок
ровка селосунун баты-
шында 

Кара-Суу суусунун оц 
жээгинде 

Кецкол суусунан Талас-
ка чыга беришинде Та
лас шаарынан 11 км 
чыгышта. 

М) 



КАРА-КУЖУР 636HYHYH БАССЕЙНИ ЖАНА ТОЦДУБГ 
СЫРТТАРЫ 

Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
ц 

ат
ы

 Турган орду 

I. 

3. 

4. 

5. 

Орто-Токой ке-
рустену 

Биржылга ке-
рустену 

Туура-Суу керус-
тену 

Кара-Саз 
тену керуе-

Кызыл-Омпол ко 
руствну 

Биздии эра-
га чейинки 
III к. 
Биздии эра-
нын V к. 
БИЗДИН эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын IX к. 
Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын IX к. 
Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 
Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Орто-Токой суу сактагы-
чынын райондорунун, 
Фрунзе-Нарын жолунун 
эки тарабында. 

Кара-Кужур взвнунун 
жогорку агымынын он, 
жээги, Чуй взвнунун 
сол куймасында. 

Туура-Суу селосунун 
жанында, Кара-Кужур 
взвнунун сол жээгинде. 

Тон, районунун 
тында. 

сыр-

Тон, райвнунун сыртын-
да 
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* i Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
Ё 

ат
ы

 Турган орду 

Муз-Тер кврусте-
ну 

Кец-Суу квруств-
ну 

Кытай-Жол ке-
руствну 

Ак-Чункур унку-
PY 

Биздин эра-
га чсйинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Таш доору 

Тулвк взвнунун экп 
жээгинде. 

Тулвк взвнунун эки 
жээгинде. 

Тулвк взвнунун эки 
жээгинде. 

Сары-Жаз врввнунде. 



соц-кел кел\т 

1 Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
Ё 

ат
ы

 Турган орду 

1. 

2. 

Ак-Таш кврусте-
ну 

Чоц-Тебе керус-
тену 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Соц-Квлдун чыгыш 
жээгинде. 

Соц-Келдун чыгыш 
жээгинде. 
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НАРЫН ДАРЬШСЫНЬЩ БАССЕПНЙ 

С 
,ei 

Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
й 

ат
ы

 Турган орду 

3. 

Акчий керустену 

Байталчы керус
тену 

Ала-Мышык 
рустену ке-

Чоц-Калта керус
тену 

5. Кара-Секи керус
тену 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын IX к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын IX к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын X к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын X к. 

Биздин эра 
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Жалгыз-Терек селосу-
нун туштугунде, Нарын-
дын он, жээгинде. 

Жалгыз-Теректин ба-
шында 3-км де, Бай
талчы деген жерде. 

Нарын шаарынан 3 км 
суунун теменку агы-
мында, дарыянын сол 
жээгинде. 

Ала-Мышык керустену-
нен 1,5 км темен. 

Дербелжун селосунан 
7—8 км Терек езенунун 
сол жээгинде, Кара-Секи 
деген жерде. 
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Эстсликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

3 
I . . . J i n * • I щ •• I д а > 

Турган орду 

7. 

8. 

10. 

И. 

12. 

13. 

Айгырчал кврус
твну 

Байгвпчек керус-
твну 

Чегиртке арык 
квруствну 

Чоц-Ноо квруств
ну 

Дурбвлжун кв
руствну 

Алыш квруствну 

Двбвлу квруств
ну 

Калмак-Двбв кв
руствну 

Бпздпн эра-
га чейинки 
III к. 
Бизднн эра 
нын IX к. 

I—V к. 

I - V к. 

I—V к. 

I - V к. 

I - V к. 

I - V K . 

I - V к. 

Нарыпдын сел жээгин-
де, Нарын шаарынан 7 
км батышта. 

Теректин сол жээгинде, 
Байгенчек селвсунан 
туштуктв. 

Чегиртке арык деген 
жсрде. Акчий селосунан 
батышта. 

Жалгыз-Терек селосу
нан тундугурввк жагын-
да Нарындын вц жээ
гинде. 

Дурбвлжун селосунун 
тундук четинде. 

Алыш селосунун батыш 
четинде, Нарындын сол 
жээгинде. 

Двбвлу селвсунан чы-
гыш четинде. Нарындын 
сол жээгинде. 

Ат-Башы селосунан ба
тышта. Ат-Башы взену-
нун вц жээгинде. 



^ Эстеликтпн аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандьш 

3 

СЗ 
Турган орду 

Бурмачач керус-
твну 

Соц-Кел керуств-
ну 

Жергстал керус-
твну 

Тоорункай кв-
рустону 

Озгеруш корус-
твну 

Лайлы-Суу кв-
руствну 

Коло доору 

Биздин эра-
га чейшпси 
III к. 
Биздин эра-
ныи IX к. 

Биздин эра-
га чейинкп 
III к. 
Биздин эра-
пын IX к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын II к. 

Биздин эра-
га чейинки 
II к. 
Биздин эра-
нын III к. 

Арпа суусунун капчы-
гайында, Жаман-даван 
ашуусунан чыгыш жак
та. 

Соц-Кел суусунун оц 
жээгинде, анын Соц-
Келго куя турган 10-км 
де. 

Жергетал селосунун ай-
ланасында. 

Жалгыз-Терек селосу-
нан чыгышыраак, На-
рыпдын оц жээгинде. 

взгвруш селосуидагы 
Байкоцурдун оц жээ
гинде. 

Ылайлуу-Суу селосун-
да, Нарындын оц 
жээгинде 
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Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгялге 
таандык 

Я 

а 3 Турган орду 

Кек-Секи 
тену 

корус 

Кадыралы кврус 
тону 

Келме керусто-
ну 

Терек-Суу керус-
твну 

Кошой - Коргон 
байыркы гааар 
урандысы 

Шырдакбек ба
йыркы шаар 
урандысы 

Чалдыбар байыр 
кы шаар уранды 
сы 

Биздин эра 
га чейинки 
II к. 
Биздин эра 
нын III к. 

Биздин эра-
га чейинки 
II к. 
Биздин эра 
нын III к. 

Биздин эра-
га чейинки 
II к. 
Биздия эра 
нын III к. 

Биздин эра-
га чейинки 
II к. 
Биздин эра-
нын III к 

X-XIV к. 

Х-ХИ к. 

Х-ХИ к. 

Ак-Кудук селосунан ба-
тышта, Нарындын он 
жээгинде. 

Ак-Кудук селосунан 
туштук-батышта, На
рындын он, жээгинде. 

Келме селосунун чет 
жакасында, Нарындын 
он жээгинде. 

Терек-Суу менен Баш-
Кайынды селосунда ара„ 
лыгында, Ат-Башынын 
сол жээгинде. 

Кара-Коюн взвнундв, 
Ат-Башы селосунан ба-
тышта 12 км де. 

Ала-Буканын он, жээ
гинде. Коцорчок селосу-
на жакын жерде. 

Чалдыбардын он, жээ
гинде, Ала-Букага куй-
ган жерине жакын. 



% .Эстеликтин аты 
% 

Кайсы 
мезгилгс 
таандык 

:Я 

ев Н 
Турган орду 

27. 

28. 

29. 

Ылайлуу-Суу ба-
йыркы шаар 
урапдысы 

Уикурлвр 

Таш-Рабат нер
вен сарайы 

Х-ХН к. 

Таш доору 

XV-XVI к. 

Нарындын он, жээгинде, 
взгоруш селосунун туш-
тук жак четинде. 

Ала-Мышык капчыга-
йында, Нарын шаары-
нан 9 км чыгышта. 

Ат-Башы капчыгайыныа 
кырка тоосунда, Фрун
зе—Торугарт жолунун 

18 км туштуктв, 
Ат-Башы селосунан 80 
км. 

5* 



КОЧКОР OPOOHY 

Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык !з 

га н 

Турган орду 

Ара-Кел керус-
тону 

Кочкор байыркы 
шаар урандысы 

Кец-Сай керусто-
ну 

Кара-Булуц 
руствну кв-

Кум-Двбв 
твну керус-

Ичке-Жылга 
руствну 

ко-

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын X к. 

IX-XII к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра 
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра 
нын V к. 

Чолпон селосуна жакын, 
Ара-Квл деген жерде. 

Кырк-Чоро деген жерде. 

Жоон-Арык суусунун 
эки жээгинде, анын 
Кочкор ереенуне кире 
бершпинде. 

Шамшы суусунун жээ-
гиндеги Шамшы село-
сунда. 

Кочкор-Ата капчыга-
йында 

Кум-Двбв квруствнунвн 
батышта. 

68 



Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
й 

ат
ы

 Турган орду 

7. 

8. 

Кец-Сай керус-
тену 

Кызарт керусте-
ну 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Жоон-Арык взенунун 
Кочкорго чыккан же-
ринде. 

Кочкордон Жумгалга 
бараткан жолдун ашуу-
сунда. 
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СУУСАМЫР еғеену 

Встеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

5Н 

а I Турган орду 

Уч-Эмчек кврус
твну 

Ийри-Суу керус 
твну 

Каракол керусте 
ну 

Тунук квруствну 

Тунук байыркы 
шаар урандысы 

Тескей квруствну 

Бизднн эра 
га чейинки 
III к. 
Биздин эра 
нын V к. 

VII—IX к. 

VII—IX к. 

IX-XI к. 

IX-XII к. 

VI-IX к. 

Уч-Эмчек суусунун эки 
тарабы — Тескей жана 

Ачык селолорунун орто-
сунда. 

Ийри-Суунун Суусамыр-
га куйган жеринде. 

Каракол селосунун орто 
ченинде. 

Тунук селосунан туш-
туктв 

Тунук селосунун туштук 
четинде. 

Тескей селосунда. 
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тогуз-торо бреену 

рстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

«я 

и Турган орду 

Кичи Лк-Мойнок 
керустену 

Ноо керустену 

Жыртак керусте
ну 

Казарман байыр 
кы шаар уран 
дысы 

Чалдыбар байыр 
кы шаар уран-
дысы 

Кара-Табылга-
ты байыркы 
шаар урандысы 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын У к. 

Биздин эра 
га чейинки 
III к. 
Биздин эра 
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра 
нын V к. 

XV-XIX к. 

Х-ХП к. 

VI-VIII к. 

Казарман селосунан 5— 
6 км батышта, Кегарт-
тын оц жээгинде. 

Казарман селосунун 
туштук четинде. 

Казарман селосунун чы-
гыш четинде. 

Казарман 
борборунда. 

селосунун 

Казармандын каршы-
сында, Нарындын сол 
жээгинде. 

Кылды суунун Нарынга 
куйган жеринде. 
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ЖУМГАЛ 6P06HY 

Кайсы Г 
Эстеликтин аты мезгилге 

таандык II 
-

Турган орду 

1. Алтын-Арык ко-
рустену 

Биздпн эра-
га чейанкп 
III к. 
Биздин эра-
ньш X к. 

II 
-
Жумгалдыи Алтын-
Арык деген жеринде. 

2. Орто кумганды 
корустону 

Бнзднн эра-
га чейинкн 
III к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Орто-Кумгандыныи он, 
жээгипде. 

3. Кок-Ой 
Биздин эра-
га чейинкн 
III к. 
Биздин эра-
ныи V к. 

Кок-Ой селосунун жа-
нында. 

4. Арал корустону VI-IX к. 
Арал селосунун чыгыш 
четинде. 

5. Кызыл-Ой корус
тону VI-IX к. 

Кызыл-Ой селосунда. 

6. Кайырма байыр-
кы шаар уран-
дысы Х-ХИ к. 

Жумгалдын он, жээгин-
де. 

7. Туголсай байыр-
кы шаар ураи-
дыоы X-XTI к. 

! 

Тугодсайдын оц жээгии-
ле. 
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Кайсы 3 я 
Эсхеликтин аты мезгилге 

таандык 

Та
ры

 
ат

ы
 Турган орду 

8. Тугелсай байыр-
кы шаар уранды-
пхл 

Х-ХН к. 

I байыркы шаар уран-
дысынан 200 м тундук-
батышта. 

9. Тугелсай III ба-
йыркы шаар ур
ан дысы Х-ХН к. 

Тугелсай селосунун тун-
дук-чыгыш четинде. 

10. Тугелсай IV 
байыркы шаар 
урандысы 

Х-ХИ к. 
Жумгалдын он, жээгин-
де, Тугелсайдан 7 км 
туштук-чыгышта. 

и. Тугелсай V ба
йыркы шаар 
урандысы Х-ХИ к. 

Жумгалдын оц жээгин-
де. 

12. Кызыл Туу I 
байыркы шаар 
урандысы Х-ХН к. 

Жумгалдын сол жээгин-
де, Тугелсай IV тен чы-
гышта. 

13. Кызыл Туу II 
байыркы шаар 
керустену Х-ХИ к. 

Кызыл-Туу I ден I км 
жогорто. 

14. Кызыл Туу III 
байыркы шаар 
урандысы Х-ХИ к. 

Кызыл-Туу II ден жого-
РУ 

15. Чоц-Арык байыр
кы шаар уранды
сы Х-ХН к. 

Жумгалдын сол жээгин-
де. 

16. Кокемерен керус
тену 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын IX к. 

Кекемерсндин сол жээ-
гинде, Аралдан Сууса-
мырга чейинки жолдо. 
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ЧАТКАЛ ереенунде 

* 
Эстеликтин аты 

Кайсы 
мезгилге 
таандык §•2 

«I aj 

Турган орду 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Узун-Булак ке-
рустену 

Мияикол керус-
тену 

Чункурчак ке-
руствну 

Чакмак-Суу кв-
руствну 

Аюучачы кврус-
твну 

Тулеберди кврус-
твну 

Коргон-Тебе кв-
руствну 

Жергетал кврус-
твну 

Чоц-Чаркаы кв-
руствну 

Туз-Ашуу двбв I 

Туз-Ашуу двбв II 

I-1V к. 

I - I V к. 

I - I V к. 

VI—VIII к. 

VI—VIII к. 

VI—VIII к. 

VI—VIII к. 

IX-XII к. 

IX—XII к. 

IV—VI к. 

IV—VII к. 

Узун-Булак деген жер-
де. 

Жацы-Базардын чыгы-
шында. 

Чакмак суусунда. 

Чакмак суусунда 

Аюучачынын Чаткалга 
куйгап жеринде. 
Коргон-Твбв селосунда. 

Коргон-Твбедв, Чанда-
лаштын жээгинде. 

Жацы-Базар селосунан 
туштугурввк. 

Терстин Чаткал езенуне 
кошулган жеринде. 

Туз-Ашуунун Чаткалга 
куйган жеринде. 

Туз-Ашунун Чаткалга 
куйган жеринде. 

74 



Кайсы 
'Я 

Эстеликтин аты мезгилге 
таандык 

Та
ры

: 
ат

ы
 Турган врду 

12. Айгыржал до-
бв 1 IV-VII к. 

Кара-Суу взвнундвгу Ай
гыржал деген жерде. 

13. Айгыржал II IV-VII к. Кара-Суу взвнундвгу Ай
гыржал деген жерде. 

14. Чаар-Таш дебе IV-VII к. Чаткал взвнунун сел 
жээгинде, Чаар-Таш де
ген жерде. 

15. Чункурчак двбв IV—VII к. Чаткалдын оц жээгинде. 

16. Чаткал дебе IV-VII к. Чаткалдын сел жээгин
де. Жацы-Базардын ту-
шунда. * 

17. Ортв-Терек двбв IV-VII к. Ортв-Терек селвсунун 
чыгышында. 

18. Салык-Булак дв
бв I IV-VII к. 

Салык-Булактын сел 
жээгинде, 2-тектирчеде. 

19. Салык-Булак дв
бв II IV-VII к. 

I деп 60 км чыгышта. 

20. Салык-Булак дв
бв III 1V-VII к. 

I ден 75 км тундуктв 

21. Салык-Булак дв
бв IV IV-VII к. 

I ден 200 м туштук-
батышта. 

22. Салык-Булак дв
бв V 

IV-VII к. I ден 300 м туштук-
батышта. 
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\ 
Терстин Чаткалга кошу-

23. Чангаркан дебе IV-VII к. лушунда. 
Каранколдун он. жээгин-

24. Каранкел дебе 1 IV-VII к. де. 
Каранколдун он, жээгин-

25. Каранкел дебе II де. 
Жацы-Базар селосунан 

26. Пайгамбар дебе IV-VII к. ту штук батышта. 

Чанач селосунун чыгыш 
27. Чанач дебе IV-VII к. четинде. 

Чандалаштын жээгинде-
28. Коргон дебесу IV-VII к. ги Коргон-Тобе село-

сунда. 
29. Чуу-Булак ба-

йыркы шаар Чаткал суусунун ба-
урандысы Х-ХН к. шында, Чуу-Булак деген 

жерде. 
30. Чанчаркан ба-

йыркы шаар Терстин Чаткалга ко-
урандысы Х-ХИ к. шулган жеринде. 

31. Кулбаскан ба-
йыркы шаар 
урандысы X—XII к. 

Ак-Суунун Чаткалга ко-
шулган жеринде. 

Чаигархан байыркы 
шаар урандысынан 

32. Тескей-Дебе IV-VII к. 0,5 км чыгышта. 

Жацы-Базар селосунан 
33 Идрис пайгам- 1—1,5 км Чаткал суусу
*J\J, бардын кумбезу. XV-XVI к. нун ейде жагында. 
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КУРШАБ, КАРА-ДАРЫЯ, АСЫ ДАРЫЯЛАРЫНЫН 
БАССЕЙНДЕРИ 

Кайсы 

Та
ры

хы
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ы

 * Эстеликтин аты мезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
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ы

 Турган орду 

I. бзген байыркы 
шаар урандьтсы 

VI-VII к. вз
гвн 

Азыркы бзген шаарын-
да. 

2. Шара-Башат ба
йыркы шаар уран-
дысы 

Биздин эра-' 
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын XI к. 

Ясы взонунун оц жээ-
гинде, взген шаарынан 
тундук батышта, 8-км 
де. 

3. Тундук - взген 
байыркы шаар 
урандысы 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

Ясы езенунун сол жээ-
гинде, взген шаарынан 
тундук чыгышта. 

4. Туштук - взгвн 
байыркы шаар 
урандысы 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

Кара-Дебе езенунун сол 
жээгинде, взген шаары
нан тундук-чыгышта. 

5. Тенеш байыркы 
шаар урандысы 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

Тенеш селосуна жакын, 
Ясы озенунун сол жээ
гинде. 

6. Дуц-Булак ба
йыркы шаар 
урандысы 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

Ясы езенунун сол жээ
гинде взген шаарынан 
чыгыштагы 5 км Дуц-
Булак селосуна жакын 
жерде. 
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На 
в н Ен «в 

Биздин эра-
га чейинки 

Ясы взвнунун сол жээ-
гинде, Жыланды село-

7. Жыланды байыр- IV к. сунун туштук-батышын-
кы шаар уранды-
сы 

Биздин эра-
нып II к. 
Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 

да. 

Заргер езонундо, Ясы-
нын оц куймасында. 

8. Заргер дебесунун 
тобу 

Биздин эра-
нын II к. 

Биздии эра-
га чейинки 
IV к. 

Ясынын оц жээгинде. 

9. Жыланды дебо-
сунун т°бу 

Биздин эра-
нын II к. 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 

Доцуз тоонун эки жээ
гинде, Ясы куймасын-
да. 

10. Доцуз-Тоо добв-
чвеунун тобу 

Биздин эра-
нын II к. 

11. Кош-Булак ба- Биздин эра- Ясынын оц жээгинде, 
йыркы шаар 
урандысы 

га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

Кош-Булак селосунда. 

12. Ясы бир кврусте- Ясынын оц жээгинде, 
ну датасы жок Мырза-Акенин чыгыш 

- - батышынан 18 км де. 
13. Ясы II квруствну датасы жок Ясы I ден 17 км тундук-

чыгышта. 



Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

« 
S 
И 
3 а. Я 
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Турган орду 

Ясы III квруств-
ну 

Кара-Дарыя 
йыркы шаар 
урандысы 

ба 

Кара-Дарыя калк 
жашаган оазис, 
90 го жакын до-
бе, шаар уран
дысы 

Кара-Кулжа ба-
Ёыркы шаар 
урандысы 

Кара-Кулжа до-
белер тобу 

Кок-Жар 
тону 

кврус-

Ак-Таш квруств 
ну 

Курташ квруств-
ну 

датасы жок 
Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

коло доору-
нан орто 
кылымга 
чейин 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
орто кылым
га чейин 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

Ясы II ден 6 км тун-
дук-чыгышта. 

Тыр озону менен Кара-
Кулжанын кошулушун-
да. 

Кара-Дарыя шаар уран-
дысынын айланасында, 
8 км радиуста. 

Кара-Кулжанын сол 
жээгинде, Совет селосу-

нан чыгышта. 

Кара-Кулжа 
сол жээгинде, 
лосуна жакын. 

озвнунун 
Совет се-

Кара-Кулжа озонунун 
он, жээгинде, Совет село-
сунан тундукто, 16 км. 

Кара-Кулжанын сол 
жээгинде, Совет селосу-
нан 22 км де. 

Кара-Кулжанын 
жээгинде. сол 
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Кара-Жар кврус 
твну 

Тер взенундегу 
керустен 

Аскадагы сурет-
тер 

Тал керустену 

Кара-Таш керус
тену 

Ой-Тал керусте
ну 

Керустендвр то-
бу 

Отуз-Адыр ба-
йыркы шаар уран 
дысы 

Кызыл-Кыя ба 
йыркы шаар 
урандысы 

Биздин эра 
га чейинкп 
III—I к. 

Биздин эра 
га чейинкп 
III к. 
Биздин эра-
нын II к. 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

Х - Х Ш к. 

I - V K . 

Кулжанын оц жээгинде, 
Кур-Таш капчыгайынан 
4—5 км. 

Тардын он, жээгинде, 
Совет селосунан 1,5 км 
де. 

Тар взенундегу керус-
тенге жакын. 

Тардын оц жээгинде. 

Тардын оц жээгинде. 

Алайкунун сол жээгин
де. Ой-Тал селосунан 

чыгышта. 

Куршабдын оц жээгин
де, Гулче суусунун 

ервенуие бараткан жол-
до. 
Кара-Дарыянын сол 
жээгинде. 

Куршабдын сол жээ
гинде, анын Кара-Да-
рыяга кошулган жерин-
Де. 



Кайсы 
* 
3 L е.3 а н 

ft Эстеликтин аты мезгилге 
таапдык 

* 
3 L е.3 а н 

Турган орду 

31. Жацы-Базар I 
байыркы шаар 
ураидысы Х-ХИ к. 

Жацы-Базар селосунап 
тундукте 5 км де. 

32. Жацы-Базар 11 
байыркы шаар 
урандысы Х-ХН к. 

Жацы-базар селосунан 
тундукке карай 2 км де. 

33. Куршаб I байыр
кы шаар уранды
сы 

Биздин эра-
га чейинки 
II к. 
Биздин эра-
нын XII к. 

Куршабдын сол жээгин-
де, Анын Кара-Дарыяга 
кошулган 2 км де. 

34. Куршаб II бай
ыркы шаар уран
дысы I - V к. 

Ленинск селосунун тун-
дук-батыш жагында. 

35. Кароол-Дебе бай
ыркы шаар уран
дысы датасы жок 

Куршаб II шаар уран-
дысынан 1 км тундук 

чыгышта. 

36. Кароол-Дебе II 
байыркы шаар 
урандысы датасы жок 

Куршаб II байыркы 
шаар урандысынан 
0,5 км тундукте. 

37. Дебелердун тобу датасы жок 

Куршаб II байыркы 
шаар урандысынан I км 
тундукте. 

38. Озген шаарында-
гы кумбездер то-
бу IX-XII к. 

бзген шаарынын четин-
де. 

6-11 81 



ОШ ОБЛАСТЫНЫН ТУНДУК РАЙОНДОРУ 
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 Турган орду 

1. Ункурлвр таш доору 
Арсланбап суусунуи 
врввнундв. 

2. Уцкурлер таш доору 
Кара-Суунун Нарынга 
куймасында. 

3. Мухгона мунара-
сы 

I—II к. Косан суусунун тоо бв-
лугундв. 

4. Чвкв-Двбв дебв-
лер тобу 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын VIII к. 

Жалал-Абад шаарынан 
5—7 км туштуктв. 

5. Акман-тебо тобу 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын VIII к. 

Базар-Коргон селосунан 
туштуктв. 

6. Караван селосу-
нун чет жака-

сындагы дебелер-
дун тобу 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын VIII к. 

Караван селосунан туш-
тук, батышында. 

7. Афлатундагы де-
болвр тобу 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын VIII к. 

Итагар озонундв. 
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8. 

9. 

10. 

И. 

Ала-Бука двбо-
лвр тобу 

Кош-Терек бай-
ыркы шаар уран-
дыеы 

Кара-Ункур двбв-
лвр тобу 

Арсланбап мур-
звсу 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
БИЗДИН эра-
нын VIII к. 

IV-X к. 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын VIII к. 

XII—XII к. 

Ала-Бука селосунун чет 
жакасында. 

Кош-Терек селосунап 
туштуктв. 

Кара-Ункур суусунун 
ореонунен чыга бериш-
те. 

Арсланбап озонунуи жо-
горку бвлугундв. 
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* i Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 
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Ункурлер 

Таш доорунап 
биздин доорго 
жете келген ас 
кадагы суреттер 

3. Араван аска су-
реттеру 

Телейкан корус-
тену 

Ак-Буура байыр 
кы шаар уранды 
сы 

Коргошун дебв 
байыркы шаар 
урандысы 

Шаар урандыла-
рынын дебелер 
тобу 

Кара-Суу байыр
кы шаар уранды
сы 

таш доору 

Биздин эра-
га чейинки 
V—III к. 

Биздин эра-
га чейинки 
V—III к. 

Биздин эра-
га чейинки 
V—VII к. 

I—XII к. 

I - V к. 

I -XI I к. 

I -XI I к. 

Ош шаарынын Сулай-
ман тоосунда. 

Ош шаарынын тундук-
батышындагы сурет таш 
деген жерде. 

Араван селосунан чы-
гышта. 

Ош-Араван жолунун Те
лейкан совхозуна жа-
кын жеринде. 

Ак-Бууранын сол жээ-
гинде. 

Ак-Буура шаар уранды-
сынан чыгышта. 

Кашкар-Кыштактын чет 
жакасында. 

Кара-Суу шаарынын 
туштук-батышында. 
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Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык h Турган орду 

Дебелер тобу 

Дебелер тобу 

Байыркы шаар 
урандылары жа-
на добелор тобу 

Мады байыркы 
шаар урандысы 

Деболор тобу 

Шалтак добелеру 

Кашкар кыштак 
байыркы шаар 
урандысы 

I - V к. 

I—V к. 

I—XII к. 

VI-XII к. 
медва 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра 
нын II к. 

коло доору-
нан 
биздин 
доорго 
чейин 

I - V к. 

Кара-Суу байыркы шаар 
урандысынын чет жака-
сында. 

Кызыл-Шарк селосунан 
чет жакасында. 

Савай селосунуи тушту-
гунен батышка карай. 

Мады селосунун туштук 
четинде. 

Ош шаарынын туштук-
батышында. 

Талдык суунун Фергана 
ереенуно чыга беришин-
де. 

Кашкар кыштак селосу
нун борборунда. 
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ОШ ОБЛАСТЫНЫН ТУШТУК РАЙОНДОРУ 

Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 
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Я * ЛЯ 
eg н 

н я 

Турган орду 

Эски Араван 
байыркы шаар 
урандысы 

Араван дебе 

Тундук Араван 
байыркы шаар 
урандысы 

Аскадагы сурот-
тор 

Араван керусте-
ну 

Мазар-Тебе бай
ыркы шаар уран
дысы 

Тепе-Коргон бай
ыркы шаар 
урандысы 

• 

1-Х к. 

датасы жок 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

датасы жок 

датасы жок 

Биздин эра-
га чейинки 
II к. 
Биздин эра-
нын IV к. 

IX-XII к. 

Араван озонунун он, 
жээги, эски Араван се-
лосунун туштук-батыш 
четинде. 

Араван суусунун эки 
жагында, Араван село-
сунун четтеринде. 

Араван суусунун он, 
жээгинде, 
Араван селосунан тун-
дукто. 

Араван селосунан ба-
тышта. 
Араван суусунун сол 
жээгинде, 
Араван селосунун чы-
гышында. 

Араван суусунун сол 
жээгинде. 
Араван селосунун чы-
гышында. 

Мазар-Теке байыркы 
шаар урандысынан туш-
тукто. 
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8. Калдай керусто-
ну IX-XII к. 

Калдай селосунун тун-
дугундо, Кыргыз-Ата 

суусунун сол жээгин-
де. 

9. Орус-чеп байыр-
кы шаар уранды-
сы 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

Кыргыз-Ата суусунун 
оц жээги анын ереенге 
чыга беришинде. 

10. Ноокат байыркы 
шаар урандысы IX-XII к. 

Караван суусунун он, 
жээгинде. 

11. Эски Ноокат ко-
рустону датасы жок 

Кыргыз-Ата суусунун 
эки жагында, Эски-
Ноокаттан чыгышта. 

12. Коргошун-Тепе VI-X к. 
Эоки-Ноокаттын тушту-
гундо. 

13 Жацы-Базар бай
ыркы шаар уран
дысы 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын II к. 

Эски-Ноокат селосунан 
туштук чыгышка карай 
8-км де. 

14. Караван корусто-
ну датасы жок 

Караван селосунун тун-
дугундо. 

15. Мазар корустону датасы жок 
Мазар селосунун тун-
дук-батышында. 
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Кек-Жар корус-
тону 

Майда-Тепе бай-
ыркы шаар уран-
дысы 

Мыкты-Коргон 
байыркы шаар 
урандысы 

Чоц-Теке байыр
кы шаар уран
дысы 

Дебелердун тобу 

Керкидан байыр
кы шаар уранды
сы 

Тее-Моюн керус-
тену 

Кентеркана ке-
руствну 

Япагы квруствну 

датасы жок 

I—V к. 

I - V к. 

VI-XII к. 

I—V к. 

Биздии эра-
га чейинки 
V к. 
Биздин эра-
нын V к. 

датасы жок 

датасы жок 

коло доору 

Кок-Жар суусунун сол 
жээгинде. 

Керкидан селосунун чы-
гышында. 

Керкидан селосунун 
тундугундв. 

Керкидан селосунун 
тундук-батышында. 

Керкидан селосунун чет 
жакасында. 

Керкидан селосунан тун-
дук чыгышта. 

Твв-Моюн тоосунан 
1,5 км тундук-батышта 
Вуадиль селосуна чы-
гышка 12 км де. 

Кептеркана керустену-
нен туштукто. 



Кайсы 
« 

% Эстеликтин аты мезгилге 
«9 Е 

Турган орду 
* таандык «9 Е 

25. Сынган таштар 
жана алгачкы 
адамдардын ку-
ралынын жаткан 
орду 

таш, полео-
лит дввру 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 

Марказ селосунун туш-
тук-чыгышында. 

Тамаша селосунун тун-
дук чет жакасында. 

26. Тамаша байыркы 
шаар урандысы 

Биздин эра-
нын II к. 

Охна селосунун чыгыш 
27. Охна керуствну датасы жок чет жакасында. 

28. Сел-Ункур Y4KY_ Хайдарканга жакын 
ру таш довру жерде. 

29. Халмивн кврус- Халмиондун туштук ба-
твну датасы жвк 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 

тышында. 
Кан-рудник селосунун 
туштугундв. 

30. Кожокерим двбв- Биздин эра-
су нын II к. Таян селосунан тунду-

гурввк туштугундв, 
Свх суусунун жээгин-

31. Таян квруствну датасы жок де. 

Ургул жана Сох суусу
32. Кан чеби XIX к. нун кошулушунда. 

Кара-Тупа селосунун 
33. Кара-Тупа кврус туштугундв Свх суусу

твну датасы жок нун сол жээгинде. 
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Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык II Турган орду 

Аскадаты сурет 

Кара-Булак ке
рустену 

Рабат байыркы 
шаар урандысы 

Рабат керустену 

Каракчы 
рустену 

ко-

Гарм I керустену 

Гарм II керусте
ну 

Каны-Гут I ке
рустену 

Каны-Гут II ке
рустену 

Каны-Гут III ке
рустену 

датасы жок 
Биздин эра-
га чейинки 
I к. 
Биздин эра-
нын IV к. 

1-Х к. 

датасы жок 

датасы жок 

I—III к. 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

Баткен селосунун тун-
дук-батыш четиндеги 
Ак-Ташта. 

Кара-Булак селосунун 
туштук-четинде. 

Рават селосунун тушту-
гунде. 

Рават байыркы шаар 
урандысынын тундук 
чыгышында. 

Каракчы селосунун тун-
дугунде. 

Гарм селосунан 5 км 
чыгышта. 

Гармдын туштугунде. 

Каны-Гут селосунун 
туштук-батышында. 

Каны-Гут селосунун 
тундугунде. 

Каны-Гут селосунун 
тундук-четинде. 



% 
% 

Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
й 

ат
ы

 Турган орду 

Кара-Мойнок ко-
рустону 

Жерме-Чечме ке-
рустену 

Кара-Суу дебесу 

Исфана байыркы 
шаар урандысы 

Шалды-Балды 
байыркы шаар 
урандысы 

Кара-Чолок бай
ыркы шаар уран
дысы 

Алладин керусте-
ну 

Тогуз-Булак ке-
рустону 

Айбике корусте-
ну 

Кайрагач керус-
тену 

датасы жок 

датасы жок 

IV-IX к. 

IX-XIV к. 

1-1Хк. 

VI-XII к. 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

I - IV к. 

Кара-Мойнок суусунун 
оц жээгинде. 

Кара - Мойнок керуств-
нунун туштугундв. 

Кара-Суу 
туштук чет 
да. 

селосунун 
жакасын-

Азыркы Исфана селосу
нун борборунда. 

Исфана селосунун тун-
дугундв, ошол суунун 
он, жээгинде. 

Кара-Булак 
Исфанадан 
10 км де. 

Кара-Булак 
тундугундв. 

селосунан 
чыгышка 

селосунун 

Кара-Булак селосунун 
туштук - чыгышында. 

Айбыке жана Тогуз-Бу
лак селолорунун орто-
сунда. 

Кайрагач селосунун 
туштук четинде 
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* 2 Эстеликтин аты 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 
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Кайсы 
мезгилге 
таандык 

а 
3 а я 

£3 « 
Турган орду 

Кайрагач 1 шаар 
урандысы 
Кайрагач II 
шаар урандысы 

Тагап корустену 

Тагап байыркы 
шаар урандысы 

Маргун керусте 
ну 

Даргун корусто-
ну 

Даргун II корус-
тену 

Жанкамар бай
ыркы шаар 
урандысы 

Жанкамар керус-
тену 

Чурбек байыркы 
шаар урандысы 

Сумакты корус
тену 

датасы жок 

1-Х к. 

датасы жок 

1-Х к. 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

датасы жок 

VI-X к. 

датасы жок 

Кайрагач корустонунун 
туштугундо. 

Кайрагач селосунун 
туштук-чыгышында. 

Кайрагач жана Тагап 
селолорунун аралыгыи-
да. 

Кожо-Бакырган суусу-
нун сол тарабындагы 

Тагап суусунун оц жээи 
гинде. 

Маргун селосунун чыгы-
шында 2-км де. 

Даргун селосунун чы-
гышында. 
Даргун селосунун тун-
дугунде. 

Маргун селосунун туш
тук-чыгышында. 

Жанкамар байыркы 
Шаар урандысынын 

туштук батышында. 

Чурбек селосунун чы-
гыш-четинде. 

Сулукту шаарынын тун-
дук-батышында. 



Эстеликтнн аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

3 
3 
а* н 
ь, ее 

Турган орду 

Булак-Башы бай-
ыркы шаар уран 
дысы 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
биздин эра-
нын X к. 

Сулукту шаарына жа-
кын жердеги. 
Булак-Башы селосунун 
батыш четпнде. 
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АЛАЙ ервену 

Кайсы 

ар
ы

хы
й 

ты
 

i 

»1 Эстеликтин аты мезгилге 

ар
ы

хы
й 

ты
 Турган орду 

!l таандык ар
ы

хы
й 

ты
 

"» н я 
Биздин эра-
га чейинки 
VIII к. 

Кызалуу суусунун оц 
жээги, 
Сары-Таш поселогунан 

I. Кургак керусте- Биздин эра- 25 км батышта, Курак-
ну нын IX к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VIII к. 
Биздин эра-

Таш капчыгайында. 
Нура суусунун куйма-
сында. 

2. Нура I керусто-
ну 

иын IX к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VIII к. 
Биздин эра-

Кыз-Аккан суусунун 
агымынын 4-км де. 

3. Нура II керусте-
ну 

нын IX к. 

4. Туюк 1 квруств-
Гулче суусунун оц жээ-4. Туюк 1 квруств- I - I X K . гинде, Ош-Хорог жол-

ну дорун 145-км де. 
5. Туюк II керусто-

ну I - IV к. Туюк суунун Гулчвго 
куйган жеринде. 

6. Туюк III кврус-
твну 

I - I V к. Туюк II квруствнунвн 
2 км аралыкта. 

7. Жалган-Твбв ко-
рустену I - IV к. Демей капчыгайында. 
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Эстеликтин ахы 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

5Я 

Н Турган орду 

8. 

9. 

10. 

II. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Кызыл-Tana ке
рустену 

Кашка-Суу ке-
рустену 

Кара-Бейит ке-
рустену 

Аскадагы сурет 

Чагыр керустену 

Калта-Булак I 
керустену 

Калта-Булак II 
керустену 

Элтеке керустену 

Караван-Кел ке
рустену 

Биздин эра-
га чейннки 
VIII к. 
Биздин эра-
нын IX к. 

I—IX к. 

I - I X K . 

Биздин эра-
га чейинки 
VI—IV к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 

Биздин эра-
нын IX к. 

Биздин эра-
нын IV к. 
Биздин эра-
га чейинки 
V к. 

Биздин эра 
га чейинки 
VI-IV к. 

I-IV к. 

Булеелуу суусунун сол 
жээгинде. 

Талдык-Ашуусунун ба-
тышында. 

Алай ереенунун чыгыш 
белугунде. 

Кек-Суунун чыккан же-
ринде. 

Чагыр-Суунун чыккан 
жеринде. 

Калта-Суусунун куйма-
сында. 

Калта-Булак I керусте-
нунун туштук чыгы-
шынын 4-км де. 

Эгизек поступай 3-км 
де. 

Кек-Суунун куймасында 
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Кырчынды кв
руствну 

Квк-Суу керуств-
ну 

Налван-Таш ко-
руствну 

Кара-Кунгвй I 
квруствну 

Кара-Кунгвй II 
квруствну 

Чакмак квруств
ну 

Куйкв-Таш 
руствну ке-

V I - I X K . 

Биздин эра-
га чейинки 
II—I к. 

I - I V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын IV к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. Биз
дин эранын 
VI к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра
нын IX к. 

Биздин эра 
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра 
нын IX к. 

Теректин Квк-Сууга кв-
шулушунда. 

Квк-Суунун он, жээгпн-
де. 

Палван-Таштын Квк-
Сууга куйган жеринде. 

Гулчвнун он, жээгинде. 

Шарт суусунун взвнун-
Двгу I корустоидон 
4-км де. 

Гулчо суусунун оц жээ-
ги, Памир трактысынын 
84-км де. 

Кызыл-Суунун он, жээ
гинде. 



Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Я 

|Н щ 
Турган орду 

Арча-Булак 
рустену 

Сарык-Могол 
рустену 

Дараут - Коргон 
керустену 

Алтын - Дара ке
рустену 

Арча-Суу 
тену 

Ылай-Суу 
тену 

кв-| Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын IX к. 

ке-| Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын IX к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын V к. 

керус-| Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра 
нын V к. 

керус-J Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра 
нын I к. 

Кызыл-Суунун сол жээ-
ги, Сары-Таш жана Да
раут - Коргон суусунун 
ортосунда. 

Кызыл-Суунун сол жээ-
ги, Сары-Таш жана Да-
раут-Коргон суусунун 
ортосунда. 

Кызыл-Суунун 
гинде. 

он, жээ-

Кызыл-Суунун он, жээ-
гинде. 

Кызыл-Суунун он, жээ-
гинде. 

Кызыл-Суунун сол жээ-
гинде. 
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Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

Тогуз-Кунгей ке-
рустену 

Таштуу-Кунгей 
керустену 

Ничке керустену 

Жибек-Суу 
рустену 

ко-

Ачык-Таш керус
тену 

Боокенин талаа-
сы 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын I к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра 
нын I к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын I к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын I к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын I к. 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын! к. 

SB 

I? Турган орду 

Кызыл-Суунун сол жээ-
ги, Дараут-Коргон село-
сунан тементе суунун 
агымы боюнча. 

Кызыл-Суунун сол жээ-
ги, Дараут-Коргон село-
сунан тементе суунун 
агымы боюнча. 

Кызыл-Суунун сол жээ-
ги, Дараут-Коргон село-
сунан тементе суунун 
агымы боюнча. 

Кызыл-Суунун сол жээ-
ги, Дараут-Коргон село-
сунан тементе суунун 
агымы боюнча. 

Кызыл-Суунун сол жээ-
ги, Дараут-Коргон село-
сунан тементе суунун 
агымы боюнча. 

Кызыл-Суунун он, жээ-
ги, Дараут Коргон село-
сунан тементе суунун 
агымы боюнча. 



i Эетеликтин аты 
Кайсы 

ыезгилге 
таандык 

Та
ры

хы
й 

ат
ы

 Турган орду 

36. Чумагы кврусте
ну 

Биздин эра-
га чейинки 
VI к. 
Биздин эра-
нын I к. 

Кызыл-Суунун вц жээги, 
Дараут-Квргвн селвсу-
нан твмвнте суунун 
агымы боюнча. 

37. Маша кврустену I - IV к. 
Кызыл-Суунун вц жээ-
гинде, Дараут-Квргвн 
селвсуна жакын жерде. 

38. Кызыл-Туу кв
рустену I - IV к. 

Кызыл-Суунун вц жээ-
гинде, Дараут-Квргвн се
лвсуна жакын. 

39. Кыштакча кврус
тену 

Биздин эра-
га чейинки 
IV к. 
Биздин эра-
нын I к. 

Дараут-Квргвндун баты-
шында. 

40. Шарт кврустену 

Биздин эра-
га чейинки 
VI—II к. 

Кызыл-Кыштакка жа
кын Шарт капчыгайын-
да. 

41. Квк-Жвл VI-VIII к. 
Терек-Суунун вц жээ-
гинде. 

42. Гулче байыркы 
шаар урандысы 

V-XI к. Гулче селвсуна жакын 
жерде. 

43. Эл жашаган жер таш доору 
Кек-Суунун сел жээ-
гинде. 

44. Эл жашаган жер таш двору 
Кара-Шыбактын сел 
жээгинде. 



Кайсы В 
% Эстеликтин аты мезгилге 

Та
ры

 
ат

ы
 Турган орду 

% таандык Та
ры

 
ат

ы
 

45. Чак корустену Бяздин эра-
га чейипки 
V—III к. 

Квк-Суунун сол жээ-
гинде. 

46. Кара-Шыбак ке Биздин эра- Чак селосуна жакыи 
руствну га чеиинки 

Y - I I I K . 
жерде. 
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КЕТМЕН-теве вреену 

Эстеликтин аты 
Кайсы 

мезгилге 
таандык 

»я 

1.9 
Н 

Турган орду 

1 

3. 

4 

6. 

8. 

Торкеп керусто-
ну 

Алмалуу кврус-
твну 

Айгыр-Жал кв-
руствну 

Кызыл-Жазы ко-
руствну 

взгвруш керус-
твну 

Кара-Куцгвй кв-
руствну 

Шанек кврусте-
ну 

Тврт-Кул байыр-
кы шаар уранды-
сы 

Жал-Арык кв 
руствну 

I - V K . 

I - V K . 

I - V K . 

I - V K . 

I - V K . 

I - V K . 

I - V K . 

X-XII к. 

Биздин эра-
га чейинки 
V к. 
Биздин эра-
нын V к. 

Торкен селосунун баты-
шында. 

Торкен селосунун тун-
дугундв. 

Торкен селосунун баты-
шында. 

Нарындын оц жээгинде-
гн Кызыл-Жазыда. 

взгвруш селосуна жа-
кын жерде. 

Узун-Акматтын орто че-
нинде, Кара-Куцгвйдв. 

Узун-Акматтын жогору 
жагында, Шанекте. 

Торкент селосунун туш-
тук-батышында. 

Токтогул селосунан тун-
дуктв 10 км де. 
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Кайсы 
М 
В 

3 Эстеликтин аты мезгилге 
таандык 

Та
ры

 
ат

ы
 

Турган орду 

10. Жергетал байыр-
кы шаар уран-
дысы Х-ХИ к. 

Токтогул селосунан 6 км 
батышта. 

11. Кашка-Ат байыр-
кы шаар уран-
дысы Х-ХН к. 

Чычкан суусунун он, 
жээгинде. 

12. Уч-Терек байыр-
кы шаар уран-
дысы VIII-XII к. 

Нарындын сол жээгин
де, Уч-Терек селосунун 
батышында. 

13. Кум-Арык бай-
ыркы шаар уран-
дысы XI-XII к. 

Токтогул селосунан тун-
дук-чыгыпгга 5—6 км де. 

14. Ак-Тектир XI-XII к. 
Токтогул селосунан 4 — 
5 км тундук-чыгышта. 
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Сары-Камыш 
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PY £$ 
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VI-X к. 

X-XV к. 

X-XV к. 

X-XV к. 

Б из дин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын X к. 

Х-ХИ к. 

Х-ХИ к. # 

Рыбачье шаарынын ба-
тышында 12 км. Кек-Бу-
лак деген жерде. 

Сары-Камыш селосунун 
тундук четинде. 

Тор-Айгыр селосунун 
чет жакаларында. 

Тор-Айгыр 
тундугундв. 

селосунун 

врнек селосунун тундук 
чыгышында. V *f> 
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10. Аскадагы сурот-
тор 

ч эра-
"ШКИ 

Чоц-Сары-Ой селосунун 
тупдугупдо. 

Курск селосунун тун-
дук-чыгышында. 

11 W " 

i 

"урское селосунун рако
рда Ысык-Келдун ту-

х 

*ын тундугун-
^до. 
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nr
Заметка
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20. Керуетвн доболо-
PY VI-X к. 

Корумду селосу менен 
Темировканын ортосун-
да. 

21. Аекадагы сурот-
тер 

Корумду, Темировка се-
лосунуи ортосунда. 

22. Керуетвн доболо-
PY 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
пын I к. 

Чон-Ак-Суунун сол жээ-
гии бойлото. 

23- Шаар урандысы Х-ХИ к. Семеновка селосунунба-

24. Корустен дебело-
PY 1-Х к. 

тышында Кырчып деген 
жерде. 

25. Керустен добе-
лору 

Биздин эра-
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нын I к. 

Ананьево селосунун ба-
тыш-тундук жагында. 

26. 

27. 

Шаар урандысы 

Керустон доболе-
PY 

Х-ХН к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III—I к. 

Ананьево селосунун ба-
тышында. 

Ананьево жана Каменка 
селолорунун ортосунда. 

28. Аекадагы сурет-
тер 

Ананьево селосунун тун-
дук-батышында. 

29. Бирин-серин таш 
суроттер 

Кара-Добе селосунун 
туштук-батышында. 

i 
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Каменка селосунун тун-
30. Шаар урандысы VIII—XII к. 

Биздин эра-

дук-батышында. 

Каменка селосунун тун-
31. Керустен дебеле- га чейинки дугунде, тундук-баты-

ру III—I к. 

Биздин эра-

шында. 
Чоц-врукту селосунун 

32. Керустен дебеле-
PY 

га чейинки 
III—I к. 
Биздин эра-

чет жакасында. 

Кызыл-Жылдыз селосу
33. Бирин-серин де-

белер 
га чейинки 
III—I к. 

Биздин эра-

нун чет-жакасында. 

Кутурга селосунун чет 
34. Бирин-серин дв-

белер 
га чейинки 
III—I к. 

Биздин эра-

жакасында. 

Фрунзе колхозу менен 
35. Керустен дебелв-

PY 
га чейинки 
III—I к. 

Биздин эра-
га чейинки 

Курментунун ортосунда. 

Курменту селосунун чет 
жакасында. 

36. Керустен дебеле-
PY 

III к. 
Биздин эра-
нын X к. 

Курменту селосунун чет 
37. Бириндеген таш 

селеквттер IV-X к. 
Биздин эра-
га чейинки 

жакасында. 

Курменту менен Сары-
Булактын ортосунда. 

38. Керустен дебеле-
ру жана таш се-
лекеттер 

III к. 
Биздин эра-
нын X к. 
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Квруствн двбвлв 
ру жана таш св-

лвкоттвр 

Шаар урандысы 

Шаар урандысы 

Квруствн двбвлв-
ру жана таш св-
лвквттвру 

Квруствн двбвло-
ру жана таш св-
лвквттвру 

Квруствн дебе-
лвру жана таш 
свлвквттвру 

Шаар урандылар 
комплекси 
Квруствн двбвлв-
ру жана таш св-
двквттвр 

Квруствн двбв-
лвру жана таш 
свлвквттвр 

Биздин эра 
га чейинки 
III к. 
Биздин эра-
нынХк. 

VI-XII к. 

X-XII к. 

VI-X к. 

VI-X к. 

VI-X к. 

Х-ХН к. 

VI-X к. 

VI-X к. 

Сары-Булактын тундук-
туштук-батышында. 

Курмвнту пристанына 
жакын жерде. 

Сары-Булак селосунун 
туштук-батышында. 

Шаты селосунун чет 
жакасында. 

Ищ«е-Суу селосунун 
чет жакасында. 

Талды-Суу селосунун 
чет жакасында. 

Талды-Суу селосунун 
чет жакасында. 

Кввчу селвсунун чет 
жакасында. 

Корумду селосунун чет 
жакасында. 
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мезгилге 
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Байыркы шаар 
урандысы 

Байыркы шаар 
урандысы 

Байыркы шаар 
урандысы 

Байыркы шаар 
урандысы 

Дебелор, таш се-
лекеттер тобу. 

Байыркы шаар 
урандысы 

Байыркы шаар 
урандысы 

Бирин-серин де
белор 

Керустон дебеле 
PY 

57. Керустон дебеле-
I PY ' 

Х-ХИ к. 

Х-ХИ к. 

X—XII к. 

X—XII к. 

VI—XII к. 

Х-ХИ к. 

Х-ХИ к. 

Биздин эра-
га чейинки 
IV—III к. 

Биздин эра-
га чейинки 
I—III к. 

Биздин эра-
га чейинки 
I—III к. 

Кеечу селосунун туш-
тук-батышында. 

Корумду селосунун туш-
тук-батышында. 

Корумду селосунун туш-
тук-батышында. 

Корумду селосунун туш-
тугундо Туп суусунун 
он, жээгинде. 

Корумду селосу менен 
Сан-Таш совхозунун 
ортосунда. 

Сары-Иглирдин тундук-
батышында. 

Сан-Таш езонунде, Кы-
зыл-Кыяпып белинде. 

Сан-Таш белинин туш-
тук-чыгышында. 

Сан-Таш белинин туш-
тук-чыгышында. 

Каркыранын белинде. 
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Байыркы шаар 
урандысы 

Керустен дебеле-
PY 

Керустен дебеле-
PY 
Керустен дебеле 
ру жана таш се 
лекеттеру 

Керустен дебеле-
ру жана таш се-
лекеттеру 

Аскадагы сурет-
тер 

Шаар урандысы 

Шаар урандысы 

Бирин-серин де-
белер 

Шаар урандысы 

Керустен дебеле-
PY 

Х-ХИ к. 

VI-X к. 

Биздин эра-
га чейинки 
II к. 
Биздин эра-
нын II к. 

VI-X к. 

VI-X к. 

X-XII к. 

Х-ХИ к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III—I к. 

X—XII к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III—I к. 

Орлиновка селосунун 
чыгышьшда. 
Жыргалан. поселогунун 
чет жакасында. 

Соколовка селосунун ба-
тышында. 

Теплоключенканын тун-
дугунде. 

Маман селосунун чет 
жакасында. 

Каракол капчыгайында. 

Николаевка селосунун 
туштук-чыгышында. 

Михайловна селосунун 
туштук-батышында. 

«Сухой Хребет» совхозу-
нун тундугунде. 

«Сухой Хребет» совхозу-
нун тундугунде. 

Челпек селосунун чет 
жакасында. 
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69. Керустен дебеле-
PY 

Биздин эра-
га чейинки 
III—I к. 

Жети-0гуз, Покровка се-
лолорунун ортосунда. 

70. Шаар урандысы XI-XV к. Кой-Сары капчыгайын-
да. 

Богатыровка селосунун 
тундук-чыгышында. 

71. Байыркы шаар 
урандысынын 
комплекси X—XIII к. 

Кой-Сары капчыгайын-
да. 

Богатыровка селосунун 
тундук-чыгышында. 

72. Байыркы шаар 
урандысынын 
комплекси Х - Х Ш к. 

Кабак селосунун тун-
дук, тундук-батышьшда. 

73. Байыркы шаар 
урандысы Х-ХП к. 

Чырак селосунун батыш 
чет-жакасында. 

74. Керустен дебеле-
PY 

Биздин эра-
га чейинкп 
III—I к. 

Кара-Булактын тумшу-
гунда. 

75. Бирин-серин де-
белер 

Биздин эра-
га чейинки 
III—I к. 

Саруу селосунун туш-
тугунде. 

76. Шаар урандысы
нын комплекси Х-ХИ к. 

Саруу селосунун тушту-
гундо. 

77. Шаар урандысы Х-ХН к. 
Саруу селосунун туидук-
батышында. 

78. Байыркы шаар 
урандысынын 
комплекси Х-ХИ к. 

Дархан селосунун тун-
дугунде. 
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79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

Жекече керустен 
дебелеру 

Керустен дебеле-
РУ 
Байыркы шаар 
урандысы 
Байыркы шаар 
урандысы 

Байыркы шаар 
урандысы 

Керустен дебело 
PY 
Тибет жазуусу 
бар таш 

Шаар урандысы 

Шаар урандысы 

Шаар урандысы 

Байыркы шаар 
урандыларынын 
комплект 

Биздин эра-
га чейинки 
III—I к. 

Биздин эра-
га чейинки 
III—I к. 

Х-ХИ к. 

VI-XII к. 

X—XII к. 

VI-X к. 

Х-ХН к. 

VIII-XII к. 

VI-XII к. 

Х-ХН к. 

Дархан селосунун ба-
тыш, тундук-батышын-
да. 

Чычкан селосунун чет 
жакаларында. 

Чон, - Жаргылчактын 
куймасында. 
Барскоон селосунун 
тундук-батышында. 

Барскоон капчыгайында. 

Барскоон жана Тамга 
сууларынын ортосунда. 

Тамга суусунун алкы-
мында. 

Тосор селосунун батыш 
четинде. 

Кажы-Сай селосунун 
чыгыш четинде. 

Бекенбаев селосунун 
чет жакасында. 
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| Кайсы 
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Турган орду 

Керуствн добело-
PY 

Сокмо дубал 

Шаар урандысы 

Керуствн дебелв-
PY 

Керуствн добеле-
PY 
Керуствн двбвсу 

Аскадагы сурет-
твр 

Шаар урандысы 

Керуствн дебесу 

Керуствн дебесу 

V I - I X K . 

VI—XII к. 

X—XII к. 

VI-XIII к. 

V—VII к. 

VI—VIII к. 

X—XII к. 

VI—X к. 

Биздин эра-
га чеЁинки 
IV к. 
Биздин эра 
нын V к. 

Бекенбаев селосунун 
туштук-чыгышында. 

Тоц еревнунун тушту-
гунвн тундугунв карай 
кеткен жагында. 

Кызыл-Туу селосунун 
туштук четинде. 

Оттук капчыгайында. 

Кара-Шаар селосунун 
туштугунде. 

Ак-Олоц капчыгайында. 

Ак-влвн, капчыгайында. 

Боз-Бармак тоосунун 
чыгыш этегинде. 

Рыбачье шаарынын 
туштугунде. 

Жергез суусунун оц 
жээгинде. 
Жыргаландып оц куй-
масында. 



ИЛЛЮСТРАЦИЯДА 

8 - И 



Эмгек куралы жасалуучу хаш залы — нуклеус. 

Учтары шиш таш куралдары. 



8* 



Ак-Чуцкур уцкурлерундегу таш доорунун боёк менен са-
лынган аскадагы суреттеру. 



-в? ^^s- «^5^3 ̂ ^ З 3 *\3" 
4 L ^ 

€? 

Кийинчирээкки коло доорундагы мурзе YCTYHA°rY 
короологон таштар. 

Кийинчирээкки коло доорундагы кунма буюмдар. 



Эмгек жана турмуш-тиричилик буюмдары: 1— 2-чопо идиш-
тер; 3-коло билерик, 4-коло сырга, 5-коло ийне; 6-коло мон-
чок. 



Сактардын керустон доболорунон табылган буюмдары: канжар, 
бычак, жсбепнн учтары (бнздин доорго чсйинкн III кылым-
дарда). 



Сактардын мезгилиндеги коло казан (биздин доорго чейин-
Ки VIII—III кылымдарда). 

Сактардын таштан жасалган курмандык столчосу 
(биздин доорго чейинки VIII—III кылымдарда). 



Усундар мезгилнндеш чоц дебе (биздиы доорго чейинкн III, 
биздин доордун V кылымында). 

ш. 
МММ 



Усундардып керустендврунен табылган таш таякча—сурме тми 
жаиа чопо идиштер (биздин доорго чейинки III, биздин доор-
догу V кылымдар). 



Усундардын корустен деболорунон табылган коло билериитери, 
алтындан жасалган, кездуу кацылтыр жана мончоктор (биз-
дин доорго чейпнки III, биздин доорго чейинки V кылымдар). 



Уцкурлуу кврустондердун жалпы корунушу (I—V кылым). 

I—V кылымдардагы Катакомба деболэруиен 
табылган кылыч. 
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Ункурлуу корустен дебелерунен табылган соот алкав, 
калкан узундулвру. 



Уцкурлуу кврустен доболерунон казылып алынган кой башы-
нын стплиидс куюп жасалгаи чопо идиш (I—У-кылым). 



Турктор мезгиллидеги коруетон добо-
сунон табылган таш сурот (X кылым). 



Таштагы жазуу. Таластан та-
былган Орхон-Еннсей тибинде-
ги жазуу (VI—VIJI кылым). 



Тургеш каганаты мезги-
линдегн жез тенге 
(VII-VHI кылым). 

й т 

Турк корустендерунон 
табылган буюмдар: 
1) жебенин учтары, 
2) билерпк, 3) сеектвн 
кыналып коюлган жаа. 

9 - и 



£=A 

Турктердун керустеиундегу буюмдар: темирден жасалган 
курдун тогоосу, аттын курал-жабдыгына кынамалар. 



НО й SO75 100ISt5D* 
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Кошой-Коргон шаарчасы-
нын планы, Ат-Башы райо
ну (VII—XII кылымдар). 

9* 



Ак-Бешим шаарчасьшьш планы, Чуй району (VI—XII кылым-
дар). 

Чуй ереенунун Ак-Бешим шаарчасындагы VII—VIII кылым-
дардагы храм курулушун казуу. 





'нПТҒгь 

блгондердун свегун коюу учун жасалган чопо табыт (VI—VIII 
кылымдар). 



Адамдын селекету сымал чопо идиш, Чуй ереену (VI—VIII 
кылымдар). 



Чоц чопо идишинин-кумуранын кырьшдагы жазуу (X— 
XII кылымдар) (Чуй еревну). 

Чоц карапа 
идиштеги — 
хумдагы жазуу 
X—XII кылым
дар, Чуй ерво-
ну. 



Илекхандарынын жез 
тыйыны-дирхем. (X — 
XII кылымдар). 

X—XII кылымдарда эл жашаган жерлердсп табылгаи сурот 
салынган иднштер (Чуй ореону). 



X—XII кылымдардагы уйлерден казылып алынган 
буюмдар (Чуй ереену). 



X—XI кылымдардагы уйлердеи казьш алынган 
тиричилик буюмдары (Чуй ереену). 



" ; • • : • 

X—XII кылымдардагы тоо-ксн ондуруш куралдары. 



Садовое голосуй да XIII—XIV кылымдардагы дворец курулу-
шуи казуу. 

; . •-. • . . : . • . • • • • ••• :••:•:• • • • , • , . • • : • • : 

Карапаны оюп кооздоо 
j(XIV—XV кылымдар, 
Кетмен-Тобо ороону). 

- : > % * 
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Бурана мунарасы (XI кылымда, Чуй ороону). 



XI—XII кылымдардын кумбездерунун тобу (бггев шаарында). 



Шах-Фазиль кумбезу, XIV кылымдын эстслиги (Ош областы). 

Манастьш кумбозу XTV кылымдып эетелпгп (Талас вроопу). 
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